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Welkom in onze Eredienst!
De dienst is te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.

Er wordt aan deze dienst meegewerkt door:
Voorganger:
Ds. Gerrit Schouten.
Organist:
Nelleke de Kok.
Ouderling van dienst: Roely de Waard.
Diaken van dienst:
Izaäk van Harten.

Zang:
Koster:
Geluid:

Tineke Schouten, Annette van
Baaren en Bert de Kok.
Gert Schimmel.
Bert Budding.

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 deze zondag bestemd zijn voor het werk van Kerk in Actie. Hieronder kunt u meer lezen over het vandaag wel zeer specifieke doel van déze collecte.
Helaas zijn fysieke collecten niet mogelijk, maar geven kan uiteraard wel via Givt (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!
Coronahulp wereldwijd
Al ruim een jaar lang staat de wereld op zijn kop vanwege het coronavirus. Maar waar we in Nederland hoopvol uitkijken naar betere tijden, zitten in veel landen mensen nog steeds
zonder inkomen en sociaal vangnet, en lijden ze honger. Er is in heel veel landen nog lang geen licht aan het eind
van de tunnel. Wereldwijd worden mensen ziek, raken hun baan kwijt en lijden honger. Kerk in Actie heeft al voor
1,5 miljoen euro aan extra noodhulp verleend voor bijvoorbeeld voorlichting over Covid-19, voedselhulp en hygienepakketten. Maar hulp blijft dringend nodig! Daarom gaat Kerk in Actie door met coronahulp.
Kerk in Actie ondersteunt de kerken wereldwijd met:
• Voedsel aan de meest kwetsbaren;
• Financiële steun aan de meest kwetsbaren;
• Hygiënepakketten;
• Preventiecampagne.
• Medische zorg;
Doet u mee? Uw steun blijft dringend nodig! De diaconie zal de opbrengst van de derde collecte aan dit doel
geven. Wilt u meer weten, kijk dan eens op https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/wereldwijd-strijden-tegen-corona/.
Bloemen
Vandaag zijn de bloemen bestemd voor mevrouw Sina van Eck-Heij, Achterstraat 18. We feliciteren haar hiermee nog van harte met haar negentigste verjaardag.
Gebedspunt
De komende maanden zullen alle Amerikaanse - en NAVO militairen
zich terugtrekken uit Afghanistan. Tientallen jaren van militaire interventie en humanitaire hulp hebben weinig
opgeleverd. De vooruitzichten voor de bevolking zijn uitermate somber.
Bid voor dit verscheurde land waar zoveel onschuldige mensen slachtoffer worden van geweld.

Meeleven met elkaar
Bij mevrouw Willy van Eck, Van Balverenstraat 1, is longkanker geconstateerd. Naar het zich nu laat aanzien zal ze zeer binnenkort beginnen met een chemokuur. Vijf jaar geleden is
Willy hiervoor ook behandeld. Dat de oude kwaal nu terug is, is een grote teleurstelling. Heel veel sterkte toegewenst Willy.
Op 21 april wordt mevrouw Diana van den Berg, Achterstraat 41, geopereerd aan haar schouder. Een spannende
operatie maar de hoop is dat na de operatie en de revalidatie de bewegingsruimte aanzienlijk zal toenemen. Ook
jij heel veel sterkte toegewenst Diana.
Mevrouw Elly Weiman van de Remkettingweg is in verband met hartklachten opnieuw opgenomen in Ziekenhuis
Rivierenland. Nieuw onderzoek moet uitwijzen of de artsen iets voor haar kunnen doen. Moed en vertrouwen
toegewenst Elly.
Hartelijk dank
Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de mooie lieve
kaarten, telefoontjes en bloemen die ik van jullie heb gekregen tijdens mijn ziek zijn.
Het heeft mij / ons ontzettend geholpen om deze moeilijke periode door te komen.
Het was hartverwarmend allemaal.
Lieve groeten van Joke en Rien van Hal
Jubileum
Op woensdag 21 april is het 50 jaar geleden dat de heer en mevrouw
Henk Tap en Gerda Tap-van Ommeren, Achterstraat 8, in het huwelijksbootje stapten. De tijd is er helaas niet
naar om dat met elkaar te vieren. Maar natuurlijk is het wel een moment om dankbaar voor te zijn. Henk en
Gerda, van harte gefeliciteerd met dit mooie jubileum. Nog heel veel goede en gezegende jaren toegewenst met
elkaar.
Orde van dienst
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
• We luisteren naar: “Wees gegroet gij eersteling…’ * Gezang 221:1,3 uit het liedboek van 1973
1. Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
3. In uw hoede zijn wij wèl geborgen,
morgen der verrijzenis,
en schoon eerlang 't oog ons breek',
bij wiens licht de macht der hel verslagen
open gaat het op de grote morgen,
en de dood vernietigd is!
na deez' aardse lijdensweek.
Here Jezus, trooster aller smarten,
Welk een dag der ruste zal dat wezen,
zon der wereld, schijn in onze harten,
als w' onsterflijk, uit de dood verrezen,
deel ons zelf de voorsmaak mee
knielen voor Uw dankaltaar!
van der zaal’gen sabbatsvreê!
Amen, Jezus, maak het waar!
• Stil gebed, bemoediging en groet
• Gebed om ontferming
• Woord van genade uit Filippenzen 3: 20-21
• We luisteren naar: “Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen…” * Psalm 118: 1, 6
• Gebed om Gods Geest bij het openen van de Bijbel
• Verhaal van de net ontvangen tweeling
• De ouderling van dienst leest 1 Korintiërs 15: 1-11
• Verkondiging
• Muzikaal moment
• We luisteren naar: “Jezus leeft en ik met Hem…” * Lied 641: 1, 2, 4
• Een geloofsbelijdenis
• Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader
• We luisteren naar “Jezus zal heersen waar de zon…” * Lied 871
• Zending en zegen
• We luisteren naar “Amen, amen, amen…” Lied 415: 3
• Orgelspel
Om over na te denken
Ieder zorgt voor de oude dag, maar zorgt men ook voor de Jongste Dag?.
Ergens gelezen.
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