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Welkom in onze dienst, waarin gelukkig weer gemeenteleden aanwezig kunnen zijn.
De dienst wordt ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl
Thema van de dienst: “Geloven is loven”.
Bij deze dienst
Voorganger:
Organist:
Ouderling van dienst:
Diaken van dienst:

Kosters:
Ds. Gerrit Schouten
Nelleke de Kok
Arie Oppelaar
Rien van Hal

Geluid:
Zang:

Joke Brouwer en
Janneke Weiman
Bert Budding
Henny Budding, Hanneke van
Arkel en Annette van Baaren

Collecten
De collecten worden in deze dienst gehouden aan de
uitgang. Op de tafel staan twee dozen. Uw gift in de eerste doos zal gelijkelijk worden verdeeld onder
de diaconie en de kerk. Uw gift in de tweede doos is vandaag bestemd voor het binnenlands
diaconaat. Via Kerk in Actie wordt aan kinderen die leven in armoede toch een beetje vakantieplezier
geboden. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit (omgerekend) gemiddeld twee kinderen per klas
betreft. Van uw bijdrage worden o.a. rugzakjes gekocht, die worden gevuld met leuke spulletjes
zodat de kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen
Voor diegenen die doneren via Givt: Collecte 1 is voor de kerk, collecte 2 is voor de diaconie en
collecte 3 is deze zondag voor Kerk in actie. Meer informatie over Givt kunt u lezen in de folder die op de tafel onder de
toren ligt.
Bloemen
Vandaag zijn er weer twee boeketten. Met het ene boeket wensen we Mw.
Tamara van Ingen, Kerkeland 22, van harte beterschap. Met het andere boeket feliciteren we Paul en Willy van den Berg,
Ooisestraat20, nog van harte met hun vijfenveertigjarig huwelijk.
De bloemen worden deze tijd bezorgd door de diakenen.
Meeleven met elkaar
Mevrouw Jeanet van Dieden-Zondag, Dijkmanzoet 26, Tiel, is afgelopen
donderdag opnieuw geopereerd in Nijmegen om een galsteen te verwijderen die veel pijn veroorzaakte. Het goede nieuws
is dat de steen er nu uit is en de pijn als bij toverslag verdwenen is. Het einde van een lijdensweg van 4 weken. Jeanet
bedankt ieder voor het meeleven de afgelopen weken in de vorm van een telefoontje, een kaartje, gebed en andere
bemoedigende woorden. Hartverwarmend!
Mevrouw M. van Beek – Montens, Achterstraat 22, verblijft nog in Zorgcentrum Vrijthof voor revalidatie. Haar adres is:
Zorgcentrum Vrijthof, Afd. Maashof, Postbus 94, 4000 AB Tiel. Van harte beterschap toegewenst.
Overleden
Op woensdag 24 juni is onze dorpsgenoot Jef Boumans overleden. Jef is 73 jaar
geworden en woonde samen met zijn vrouw Marga aan de Ooisestraat 8. In november vorig jaar werd alvleesklierkanker
geconstateerd. De laatste maanden waren moeilijk voor hem. De afscheidsdienst was op woensdag 1 juli om 12.00 uur in
de aula van crematorium De Linge in Tiel. We wensen Marga en de naaste familie heel veel sterkte toe in de dagen die
komen.
G. Schouten
Vakantiekaartenactie 2020
U kent onze actie vast nog wel vanuit de voorgaande jaren: stuur eens een kaartje
aan gemeenteleden die om allerlei redenen niet op vakantie kunnen. Vandaag en ook volgende week zondag worden bij de
uitgang envelopjes uitgedeeld met daarin een aantal kaartjes waarop adressen staan van mensen die we met een klein
kaartje een groot plezier kunnen doen. Ook wanneer u zelf niet op vakantie gaat: een kaartje vanuit uw eigen woonplaats
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of omgeving kan mensen blij maken. Bent u niet in de kerk, maar wilt u toch kaarten versturen: bel even met Maatje en
Gert Schimmel (0344 – 644806) en de adressen worden bij u thuisbezorgd.
Bij de komende diensten
Zoals al eerder is meegedeeld mogen er (volgens de regels van het RIVM en de
adviezen van de Protestantse Kerk in Nederland ) vanaf heden weer gemeenteleden aanwezig zijn bij onze kerkdiensten.
Vanaf deze week mogen het er 48 zijn (dit exclusief de mensen die aan de dienst meewerken). Enige tijd geleden is bij alle
gemeenteleden een brief met opgaveformulier voor het bijwonen van de diensten bezorgd en verschillenden hebben hierop
gereageerd.
Maar … er zijn bij alle diensten nog wat plaatsen beschikbaar. Daarvoor geldt het volgende: wanneer u op een zondag alsnog
een dienst wilt bezoeken, dan kunt u dat op de vrijdagavond voorafgaand aan die dienst tussen 18.00 uur en 20.00
telefonisch opgeven bij Maatje en Gert Schimmel: 0344 – 644806. Weet u welkom!!!
Volledigheidshalve nog wat zaken op een rijtje:
• Tijdens alle diensten zijn er twee kosters aanwezig.
• Het toilet mag alleen bij hoge uitzondering worden
Eén van de kosters zal u naar uw plaats(en)
gebruikt.
begeleiden.
• De kapstokken worden de komende tijd niet gebruikt.
• Er zal materiaal onder de toren staan om uw handen
Wilt u uw jas daarom meenemen de kerk in?
te ontsmetten.
• Ook de kachel zal indien nodig uitgeschakeld zijn, dit
• Op de banken zijn de beschikbare zitplaatsen
om luchtverplaatsing te voorkomen.
aangegeven, hierbij is rekening gehouden met de
• Er vindt (helaas!!!) geen gemeentezang plaats. Wel
anderhalve meter regel.
zal er voorin de kerk (naast de kansel) door een
• De Zondagsbrief ligt op de tafel onder de toren. Deze
drietal gemeenteleden worden gezongen.
kunt u zelf pakken.
Tot slot: We hopen, ondanks alle beperkingen, op gezegende diensten.
St. Betuwe Wereldwijd Culemborg
Bij St. Betuwe Wereldwijd worden gebruikte gereedschappen,
naaimachines, breimachines, fietsen en computers opgeknapt. Dat gebeurt met hulp van mensen met een rugzakje (zoals
autisme of een verstandelijke beperking), vrijwilligers en (langdurig) werklozen. De opgeknapte goederen gaan naar
opleidingscentra en andere organisaties in ontwikkelingslanden die daarmee de meest kwetsbaren een kans bieden.
Dit gebeurt onder de internationale noemer Tools4Change. De organisatie vindt dat iedereen een kans moet krijgen,
zowel mensen hier in Nederland als mensen in ontwikkelingslanden.
Al jaren zamelt de ZWO-commissie gebruikte spullen in voor de St. Betuwe Wereldwijd. Er staan inmiddels al een paar
fietsen, naaimachines en wat gereedschap klaar. Deze spullen worden op 8 juli door de Stichting opgehaald.
Heeft u nog een degelijke oude fiets, goed bruikbaar gereedschap, een naaimachine, een oude laptop of PC staan voor dit
goede doel? Neem dan contact op met Jolanda Schuiling (tel. 642342) of Willy Oppelaar (tel. 643271).

Orde van dienst voor deze zondag
Speciaal voor de vele luisteraars thuis via ‘Kerkdienst gemist’ willen we
de komende tijd een verkorte versie van de orde van dienst in De Zondagsbrief opnemen.
Welkom en mededelingen;
Gebed;
We luisteren naar lied 637uit het NLB,
We lezen uit de Bijbel psalm 150(NBV);
ondertussen worden de nieuwe Paaskaarsen
We luisteren naar psalm 150 uit het NLB;
binnengebracht (de grote kaars door Rien van
Verkondiging;
Hal en de kleine kaars door Thijs van Baaren);
We luisteren naar een lied: “U geeft rust in mijn ziel…”;
Stil gebed;
Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader;
Bemoediging en groet;
We luisteren staande naar lied 146c: 1,3,7 uit het NLB;
Gebed om ontferming;
Zending en zegen;
We luisteren naar lied 213 uit het NLB;
Orgelspel.
Agenda
o

Zondag 12 juli

10.00 uur: dienst. Voorganger Ds. Gerrit Schouten.

Om over na te denken
Ik kan niet geloven dat ik niet geloof.
Willem Barnard, uit ‘Het Groot Citaten Boek over God, Geloof en Kerk’
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