Protestantse Gemeente Echteld
Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooisestraat 1 ~ 4054 ML Echteld
Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld
0344 – 644806 * 06 – 29048280
gert.schimmel@t-mobilethuis.nl
www.kerkechteld.nl

Datum: 21 februari 2021

Nummer: 21-07

Welkom in onze (digitale) Eredienst!
Eerste zondag in de Veertigdagentijd 2021.
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: Gert Schimmel.
Diaken van dienst:
Izaäk van Harten.

Zang:
Koster en techniek:

Theo van Rees, Bert de Kok
en Rien van Hal.
Henk van Blitterswijk.

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).
Op deze eerste zondag in de Veertigdagentijd gaat uw bijdrage via Kerk in Actie naar Moldavië waar vanwege de
slechte economische situatie veel mensen geen andere mogelijkheid zien dan werk zoeken in het buitenland.
Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en
jongeren.
Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke
ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.
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 de bloemen deze zondag feliciteren we mevrouw Gé van het Veldvan Ommeren, Biezenburgseweg 1, nog van harte met haar negenentachtigste verjaardag.
Gebedspunt
Veel adoptieouders hebben met liefde en toewijding een kind ontvangen om voor te zorgen. Achteraf blijkt dat veel niet in de haak was en kinderen op onrechtmatige wijze zijn afgestaan ter adoptie. Een groot verdriet voor alle betrokkenen. Zullen we voor hen bidden?
Meeleven met elkaar
De heer Adrie Zoetekouw uit Ochten verblijft in revalidatiecentrum
Beatrix in Culemborg (Beatrixstraat 20, 4101 HK) om verder te herstellen van een zware longontsteking. Heel
veel sterkte toegewenst Adrie!
Een nieuwe paaskaars.
Het duurt niet lang meer of we mogen het Paasfeest weer vieren. In
verband daarmee heeft de Kerkenraad zich inmiddels (digitaal) bezig gehouden met het uitzoeken van een

nieuwe paaskaars. Hoe en wanneer die ontstoken zal gaan worden is uiteraard nog niet bekend, maar toch hebben we onze bestelling voor de kerkpaaskaars al aan de leverancier opgegeven.
We willen, evenals in voorgaande jaren, ook u graag de gelegenheid geven om een nieuwe thuispaaskaars te bestellen.
Omdat we momenteel geen fysieke diensten hebben, kan dat dit jaar door contact op te nemen met scriba Gert
Schimmel (telefonisch via 06-29048280 of per mail via gert.schimmel@t-mobilethuis.nl). Dit kan tot 5 maart.
Hij bezorgt u dan een blad met voorbeelden van de mogelijke afbeeldingen op de kaars en de bijbehorende prijzen. Dit gebeurt per mail of op papier en hij maakt verdere afspraken over de afhandeling.
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 “Denk aan ’t vaderlijk meedogen…” * Psalm 25: 3,4.
• Stil gebed.
• Bemoediging en groet.
• We staan stil bij het begin van de Veertigdagentijd.
• Gebed om ontferming.
• Woord van genade.
• We luisteren naar “Alles wat over ons geschreven is…” * Lied 536: 1,2,3.
• Gebed om Gods Geest bij het openen van de Bijbel.
• De ouderling van dienst leest Johannes 11: 55 t/m 12: 11 (NBV).
• Verkondiging.
• Muzikaal moment.
• We luisteren naar ”De geur van mirre…” * Lied 563.
• Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader.
• We luisteren naar: “God roept een mens…” * Lied 542.
• Zending en zegen.
• We luisteren naar: “Amen, amen, amen…” * Lied 415: 3.
• Orgelspel.
Om over na te denken`
Ontzag voor de Heer – dat is wijsheid; het kwade mijden – dat is inzicht.
Job 28: 28 / Woord van de dag op dinsdag 16 februari jl.
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