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Welkom in onze (digitale) Eredienst!
De dienst is te beluisteren en ook terug te luisteren via www.kerkdienstgemist.nl.
Aan deze dienst werken mee:
Voorganger:
Ds. Gerrit Schouten.
Organist:
Nelleke de Kok..
Ouderling van dienst: Willy Kerpentier.
Diaken van dienst:
Corrie van Dieden.

Zang:
Koster:
Techniek:

Theo van Rees, Bert de Kok en
Henny Budding.
Janneke Weiman.
Bert Budding.

Collecten
In een fysieke dienst zou de eerste collecte bestemd zijn voor de
diaconie, de tweede voor ons eigen kerkenwerk en de derde collecte (de uitgangscollecte) zou bestemd zijn voor
het missionaire werk van de Protestantse Kerk.
Mede door middel van uw bijdrage worden plaatselijke kerken ondersteund in het zoeken naar verbinding met
hun omgeving. Of dat nou koffieochtenden zijn, gespreksbijeenkomsten of andere activiteiten in dorp of wijk …
de Protestantse Kerk in Nederland wil in initiatieven ondersteunen die een missionair-diaconaal karakter hebben.
Daarvoor wordt uw bijdrage gevraagd.
Uiteraard is betalen via Givt mogelijk (graag zelfs). Maar wanneer dat niet lukt, stellen we het bijzonder op prijs
wanneer u uw bijdrage overmaakt op een van onderstaande bankrekeningen:
•
NL14 RBRB 0687 6181 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Echteld.
•
NL86 RBRB 0687 7730 08 t.n.v. Protestantse Gemeente Echteld te Echteld.
Zet u erbij waarvoor uw bijdrage bestemd is?
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gaven. Ook in deze tijd gaan de uitgaven van uw kerk immers ‘gewoon’ door!
Bloemen
Vandaag willen we de bloemen als bemoedigende groet bezorgen bij
mevrouw Joke van Hal-Wouterse, Achterstraat 12.
Meeleven met elkaar
Gert Jan Tap, Achterstraat 10, is weer thuis uit het ziekenhuis. Hij kan nu
verder thuis herstellen. Hopelijk doen de medicijnen hun werk. Beterschap Gert Jan!
Mevr. A.J. van den Berg – Hobé, Linge Singel 37, is de afgelopen week een aantal dagen opgenomen geweest in
Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Ondertussen is ze weer thuis en gaat het weer goed met haar. Beterschap
toegewenst!

Pubquiz
Met de jongeren van Candle Talk en de jeugdkerk Muffinmeeting
doen we aanstaande zondagmiddag vanaf half twee een Pubquiz. Nu ook de Muffinmeeting niet door kan
gaan is er toch even een moment om elkaar digitaal te zien en te spreken. Wil je nog meedoen, meld je dan
direct aan bij één van ondergetekenden. Word jij de winnaar van de St. Jan de Doper Pubquiz?
Groeten, Willie Oppelaar, Tineke en Gerrit Schouten.
Inzameling voor de Voedselbank Rivierenland
Op dit moment is het onvoldoende mogelijk om producten in te zamelen voor de voedselbank. Daarom wordt
u in de gelegenheid gesteld om op zaterdag 6 februari houdbare levensmiddelen in te leveren in de kerk.

De kerkdeur zal daarvoor tussen 10 en 12 uur open staan.
Wij zien u graag komen. En natuurlijk geldt ook: HOORT, ZEGT HET VOORT !!!!
Alvast bedankt namens de Voedselbank Rivierenland,
De diaconie.
Gebedspunt
Veel mensen hebben het door de nieuwe regels van regering en
RIVM erg (extra) zwaar.
De avondklok en / of het feit dat per dag maar één persoon mag worden ontvangen is voor veel mensen erg
belastend. Het gevoel van eenzaamheid wordt hierdoor erg versterkt.
Laten we ook in onze gebeden aan hen denken.
Orde van dienst
• Welkom en mededelingen.
• We luisteren naar “Ik sla mijn ogen op en zie…” * NLB psalm 121: 1,2.
• Stil gebed, bemoediging en groet.
• Gebed om ontferming.
• Woord van genade.
• We luisteren naar “Rots waaruit het leven welt…” * NLB lied 911: 1,3,4.
• Gebed om Gods Geest bij het openen van de Bijbel .
• De ouderling van dienst leest uit de Bijbel: Psalm 13 (NBV).
• Verkondiging.
• Muzikaal moment.
• We luisteren naar “O Heer verberg u niet voor mij…” * NLB lied 944.
• Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader.
• We luisteren naar “De aarde is vervuld…” * NLB 650.
• Zending en zegen.
• We luisteren naar “Amen, amen, amen…” * NLB lied 415:3.
Om over na te denken`
Negatief is het meest positieve woord dat je kunt horen tijdens deze pandemie.
Gelezen op internet.
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