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

Zang:

Koster en techniek:

Tineke Schouten, Willy
Oppelaar en Henk van
Blitterswijk.
Joke Brouwer.

Collecten
In een fysieke dienst zou de eerste collecte bestemd zijn voor het werk
van de diaconie, de tweede voor het Echteldse kerkenwerk en de derde collecte (de uitgangscollecte) zou bestemd
zijn voor het Werelddiaconaat (Kerk in Actie) dat mede met uw bijdrage hulp wil verlenen in Ethiopië. Dit land
wordt regelmatig getroffen door extreme droogte, maar soms juist door heftige overstromingen.
Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in
Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar nog beter is het uiteraard wanneer die noodhulp kan
worden voorkomen.
Daarom krijgen de boeren landbouwtraining en leren ze welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte.
Vrouwen leren op andere manieren geld te verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden wanneer de
oogst mislukt.
Helaas zijn fysieke collecten niet mogelijk, maar … uiteraard is betalen via Givt wel mogelijk (graag zelfs).
Wanneer dát niet lukt, stellen we het bijzonder op prijs wanneer u uw bijdrage overmaakt op een van de volgende
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
Met het boeket bloemen van vandaag groeten we mevrouw Roelie van
Hal-Verwoert, Het Heufke 1 in Ochten en we wensen haar van harte beterschap.
Gebedspunt
Deze periode van kou is met name lastig voor dak- en thuislozen. De
opvang is 24 uur per dag open, maar er is lang niet altijd plaats voor deze helaas groeiende groep mensen.
Zullen we voor hen bidden deze week?
Meeleven met elkaar
De heer Adrie Zoetekouw uit Ochten is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij
verblijft nu tijdelijk in Zorgcentrum Beatrix in Culemborg voor revalidatie. Het adres is Beatrixstraat 20, 4101 HK
Culemborg. Een spoedig herstel toegewenst Adrie!
Fotoquiz
In januari hebben we met de jongeren een pubquiz gedaan. Een leuke
manier om elkaar toch even te zien en te spreken. Op zondag 21 februari om half twee doen we met de jongeren
een online fotoquiz.

Stuur drie foto op: één van jezelf als kind, een foto van je belangrijkste hobby (sportschoen, game, artiest e.a.) en
een foto van iets uit het huis waar je woont (de hond, de voordeur…)
Stuur de foto’s naar Willy Oppelaar (a.oppelaar@hetnet.nl ).
Doe jij ook mee? Meld je dan snel aan via de app van Candle Talk.
Puzzelboekje
In plaats van Actie Kerkbalans ontvingen leden van onze gemeente eind
januari een puzzelboekje. Door het insturen van de antwoorden van die puzzels dingt u mee naar een leuke
(bescheiden) prijs. Heeft u niet alle antwoorden compleet, ook dan is insturen zeker de moeite waard.
We houden zoveel mogelijk rekening met ieders omstandigheden: bent u alleen of puzzelt er een heel gezin mee,
woont u in Echteld of buiten Echteld, leeftijd, etc., etc.
Doel van onze “puzzel-actie” is vooral dat u plezier beleeft aan het puzzelen.
We hopen nog veel antwoorden te ontvangen. En voor wie graag nog een exemplaar van het puzzelboekje
ontvangt : er zijn nog wat exemplaren over! Een bericht naar (scriba) Gert Schimmel en het wordt geregeld!
Orde van dienst
• Welkom en mededelingen.
• We luisteren naar “Breek aarde uit in jubelzangen…” * Psalm 66: 1, 3.
• Stil gebed.
• Bemoediging en groet.
• Gebed om ontferming.
• Woord van genade.
• We luisteren naar “Het woord dat u ten leven riep…” * Lied 316: 1, 4.
• Gebed om Gods Geest bij het openen van de Bijbel.
• De ouderling van dienst leest Johannes 8: 1 - 11 (uit de NBV).
• Verkondiging.
• Muzikaal moment.
• We luisteren naar “Op U alleen…” * Lied 939.
• Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader.
• We luisteren naar “Grote God wij loven U…” * Lied 413.
• Zending en zegen.
• Wij luisteren naar “Amen, amen, amen”* Lied 415: 3.
• Orgelspel.

Om over na te denken`
Wie wil zoekt mogelijkheden, wie niet wil zoekt een reden.
Uit ‘Inspiratie’.
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