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Welkom in onze Eredienst!
De dienst is te beluisteren of terug te luisteren via www.kerkdienstgemist.nl.
Aan deze dienst werken mee:
Voorganger:
Ds. Gerrit Schouten.
Organist:
Nelleke de Kok.
Ouderling van dienst: Roely de Waard.
Diaken van dienst:
Izaäk van Harten.

Zang:
Kosters:
Geluid:

Henny Budding, Tineke Schouten en
Janneke Oppelaar.
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 voor JOP (Jong Protestant ~ het Jongerenwerk van de Protestantse Kerk). Mede met de
opbrengst van deze landelijke collecte wil JOP kerken helpen bij het ondersteunen van ouders bij de geloofsopvoeding van
hun kinderen.
Betalen via GIVT is en blijft uiteraard ook mogelijk.
Bloemen
Vandaag worden de bloemen, als groet en met beterschapswensen, gebracht bij
mevrouw Elly Weiman, Remkettingweg 31.
Nog meer bloemennieuws
In de afgelopen weken zijn de fleece-dekens verspreid (u weet wel, gesponsord
door Jaap en Gerja Rensen van Meximum Promotions). Hierbij werd wel de mogelijkheid geboden om in ruil voor die deken
een gift te geven via dat grote groene spaarvarken, dat op de tafel onder de toren stond.
Inmiddels is de inhoud van dat beestje geteld en we kwamen uit op het schitterende bedrag van € 121,40. Zoals aangegeven
wordt dit bedrag toegevoegd aan ons bloemenfonds. Alle gevers dank!
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.
Meeleven met elkaar
De heer Piet van de Berg, Remkettingweg 17, is getroffen door corona. Hij verblijft
in Deventer in het ziekenhuis, waar hij op het moment van schrijven nog steeds op de IC in een kunstmatige coma wordt
gehouden. We wensen de familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Mevrouw Elly Weiman – van den Hoff, Remkettingweg 31, heeft in de afgelopen week een pacemaker gekregen. De tweede
poging is gelukkig goed gegaan. Het verschil is meteen merkbaar. Sterkte met het verder herstel Elly!
De heer Cees van Zoelen, Voorstraat 51, is gevallen in de stal en heeft daarbij zijn linkerarm gebroken. Een vervelend en
pijnlijk ongemak. Beterschap toegewenst Cees!
De heer Gert Jan Tap, Achterstraat 8, was in de afgelopen week betrokken bij een ongeluk met de auto. Terwijl hij afremde
voor een file, reed een andere auto bij hem achterop. Met als resultaat veel blikschade en spierpijn. Maar gelukkig geen
ernstige gevolgen zo lijkt. Beterschap Gert Jan!

Gebedspunt
We bidden deze week voor Piet van den Berg en voor de naaste familie. De hoop
is dat hij dit weekend zonder beademing kan maar ook dan heeft hij nog een lange weg van herstel voor de boeg.
Overleden
In de afgelopen week ontvingen we het bericht dat op donderdag 22 oktober jl.
onze oud-predikant Ds. J. de Mars is overleden. Ds. de Mars is 99 jaar geworden.
Hij was van 1948 tot 1954 predikant in Echteld. De laatste jaren verbleef hij in Huize Liefkenshoek te Heteren. De crematie
heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Vorig jaar is er nog een delegatie uit Echteld bij hem op bezoek geweest en toen sprak hij nog steeds vol warme
herinneringen over zijn Echteldse tijd. Wij wensen zijn familie sterkte toe om dit verlies te dragen.
Schoenendoosactie
Enkele weken geleden is de ZWO-commissie gestart met de jaarlijkse
schoenendoosactie. Er liggen nog 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 (0344-6422342) 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 (volgende week zondag dus) in de kerk worden ingeleverd.
Orde van dienst
• Welkom en mededelingen.
• We luisteren naar: “Zie toch hoe goed…” * NLB psalm
133.
• Stil gebed.
• Bemoediging en groet.
• Gebed om ontferming.
• Woord van genade.
• We luisteren naar: “Zing een nieuw lied…” * NLB lied
971.
• Kinderen gaan naar de kindernevendienst. Thema:
Samen één is beter dan verdeeld (n.a.v. 1 Korintiërs
1: 1- 18).
• Gebed om Gods Geest bij het openen van de Bijbel.
• De ouderling van dienst leest uit de Bijbel: 1
Korintiërs 1: 1-17 (NBV).
Lichtstad met uw paar’len poorten
1. Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

3. Schoon tehuis voor moede pelgrims
Komend uit de zandwoestijn,
Waar zij rusten van hun werken
Bij de springende fontein.
Refrein.
Agenda
Zondag 15 november

•
•
•
•
•
•
•
•
•

We luisteren naar: “In Christus is noch west noch
noord…” * NLB lied 969.
Verkondiging.
Muzikaal moment.
We zingen: “Voor ieder van ons…” * NLB lied
388:1,2,3.
Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader.
Kindermoment.
We luisteren naar: “Lichtstad met uw paar’len
poorten…” ELB 413: 1,3,4 (tekst zie hieronder).
Zending en zegen.
We luisteren naar: “Amen, amen, amen…”* NLB lied
415:3.

Refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.
4. Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem.
Refrein.

10.00 Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen uit Maurik.
Inleveren van de schoenendozen.
Bloemendienst: U???

Om over na te denken
Wat zou Gods ervaring met mijn Godservaring zijn?
Uit: Carla Pols - Lichtsignalen
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