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Welkom in onze Eredienst!
De dienst is ook te beluisteren en desgewenst terug te luisteren via www.kerkdienstgemist.nl.
Aan deze dienst werken mee:
Voorganger:
Ds. Gerrit Schouten.
Organist:
Nelleke de Kok.
Ouderling van dienst: Gert Schimmel.
Diaken van dienst:
Rien van Hal.

Zang:
Kosters:
Geluid:

Bert de Kok, Annette van Baaren en
Thijs van Baaren.
Henk van Blitterswijk en Joke Brouwer.
Henk van Blitterswijk.

Collecten
De collecten in deze dienst worden gehouden aan de uitgang. Op de tafel onder
de toren 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 de zgn. Najaarszendingscollecte. Ditmaal wil Kerk in Actie hulp bieden aan het werk van vrouwen op
Papua – Nieuw-Guinea. Zij zijn degenen die veel werk verzetten op sociaal en pastoraal gebied. Mede met uw bijdrage
worden deze vrouwen opgeleid en ondersteund in hun belangrijke werk. Betalen via GIVT is en blijft uiteraard ook mogelijk.
Bloemen
De bloemen zijn vandaag bestemd voor de heer Frans van Ledden, Brenksestraat
2. We feliciteren hem nog van harte met zijn achtentachtigste verjaardag.
Aanmelding voor onze diensten
U kunt zich op vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur opgeven voor de dienst op
de daarop volgende zondag. Dat kan via een telefoontje naar Gert of Maatje Schimmel. Zij zijn bereikbaar via 06 – 29048280
of 06 – 52331473. Gelet op de huidige richtlijnen kunnen er in de kerkzaal helaas slechts dertig personen aanwezig zijn, en
dat is inclusief de kinderen.
 Belangrijk: wilt u op dinsdagavond 3 november, tussen 18.00 en 20.00 uur, laten weten of u aanwezig wilt zijn
tijdens de dankdienst op woensdag 4 november?
Dopen
Vanmiddag, tijdens een dienst die om 14.00 uur begint, ontvangt Julian Jacob
Melief, zoon van Arnoud en Petra Melief, Landwetering 2 te Ochten, het teken van de doop. Uitgaande van de dertig
toegestane aanwezigen, moeten we u helaas meedelen dat er geen plaatsen meer beschikbaar zijn. Natuurlijk kunt u thuis
wel meeluisteren.
Gebedspunt
Deze week zijn er presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten van Amerika. Een
land verscheurd door tegenstellingen. Zullen we bidden voor dit land dat zo dicht bij ons staat als het gaat om vrijheid en
democratie?
Overleden
Op 27 oktober is na een periode van ziekte, de heer Herman Meijer overleden op
de leeftijd van 80 jaar. Herman woonde samen met zijn vrouw Sija aan de Weth. van Lentstraat 4. Door de huidige
omstandigheden zal het afscheid in besloten kring plaatsvinden. We wensen Sija en alle naaste familieleden van harte Gods
zegen toe in deze moeilijke tijd.
In de afgelopen week is de heer Bert Mol, de oudste zoon van Gé van het Veld-van Ommeren, Biezenburgseweg 1 in Echteld,
op 68 jarige leeftijd overleden. De uitvaart heeft vrijdag in besloten kring plaatsgevonden. We wensen Gé en alle naaste
familieleden ook Gods zegen toe in deze tijd van verdriet.

Meeleven met elkaar
Met Piet van de Berg, Remkettingweg 17, die getroffen is door Corona. Hij verblijft
in Deventer in het ziekenhuis waar hij op de IC in een kunstmatige coma wordt gehouden.
Elly Weiman-van den Hoff, Remkettingweg 31 heeft in de afgelopen week een pacemaker gekregen. Helaas is de
behandeling niet goed gegaan. Deze week moet ze opnieuw naar het ziekenhuis voor een nieuwe poging. Heel veel sterkte
toegewenst Elly!
Jubileum
Op vrijdag 6 november is het 50 jaar geleden dat Daan en Elly Cornelissen –
Honders, G.J. Peterstraat 54 in Tiel zijn getrouwd. Van harte gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal. Een goede reden
om feest te vieren maar door alle coronamaatregelen zijn de festiviteiten helaas afgeblazen. Maar we wensen jullie samen
veel geluk en liefde toe op jullie levensweg en boven alles Gods zegen.
Verkoop op dankdag
Al vele jaren verkopen we als ZWO-commissie Fairtrade-producten na de dienst
op dankdag. In verband met corona hebben we moeten besluiten om dit jaar geen verkoping te houden.
De opbrengst van de verkoping was de laatste jaren bestemd voor Kinderen in de Knel. Kinderen in de Knel is een onderdeel
van Kerk in Actie. Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven. Zij missen de bescherming van volwassenen.
Kinderen in de Knel zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende
kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals bijvoorbeeld het recht op onderwijs. Verder stimuleert de
organisatie de kinderen op kerkelijk gebied.
Wilt u dit mooie doel steunen? Dan kunt u een bijdrage overmaken op de rekening NL14 RBRB 0687 6181 34 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente Echteld o.v.v. Kinderen in de Knel.
Schoenendoosactie
Enkele weken geleden is de ZWO-commissie gestart met de jaarlijkse
schoenendoosactie. Er liggen folders onder de toren in de kerk. Wilt u een folder en komt u niet in de kerk, dan kunt u
contact opnemen met Jolanda Schuiling (0344-643242) of Willy Oppelaar (0344-643271). Zij zorgen dan dat u een folder
thuisbezorgd krijgt. Helpt u/help jij ook weer mee? De dozen kunnen op 15 november in de kerk worden ingeleverd.
Kerkelijke activiteiten
Donderdag 29 oktober heeft uw Kerkenraad vergaderd. Er is onder meer
gesproken over de gevolgen van de landelijke richtlijnen voor de kerkdiensten in de komende tijd. Geconstateerd is dat er
nog heel veel onzekerheden zijn. We willen proberen om voor de bijeenkomsten van de Candle Talk en de Muffin-groep op
zondagmiddag gebruik te gaan maken van de kerkzaal. Verdere concrete besluiten zijn er nog niet genomen.
We houden u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
Orde van dienst
• Welkom door de ouderling van dienst.
• We luisteren naar “U loof ik Heer…” * NLB psalm 138:
1, 2.
• Bemoediging en groet.
• Gebed om ontferming.
• We luisteren naar “Toch overwint eens de genade…”
* NLB lied 755.
• De kinderen gaan naar de kindernevendienst.
• Gebed om de opening van het woord.
• De ouderling van dienst leest uit de Bijbel: 2 Koningen
5: 1-19 (NBV).

Agenda
Zondag 1 november
Woensdag 4 november
Zondag 8 november

•
•
•
•
•
•
•
•

We luisteren naar: “Naäman woonde in het land…” *
NLB lied 174.
Verkondiging.
Meditatief orgelspel.
We luisteren naar “Gij hebt met uw brede gebaren…”
* NLB lied 765: 1, 2, 4, 5, 6.
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader.
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.
We luisteren naar “Op bergen en in dalen…” * Joh.
de Heer 306.
Wegzending en Zegen, afgesloten met het luisteren
naar Lied 415: 3 * ‘Amen, amen, amen’.

14.00 uur: Doopdienst. Voorganger Ds. Gerrit Schouten. Zie hierboven.
19.30 uur: Dankdienst voor gewas en arbeid (zie hierboven).
10.00 uur: Dienst. Voorganger Ds. Gerrit Schouten.

Om over na te denken
Als we moeten kiezen tussen God en de duivel, is de keuze snel gemaakt.
Maar kiezen tussen God en onszelf kost vaak iets meer tijd.
Uit: 95 Speldenprikken.
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