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

Aan deze dienst wordt meegewerkt door:
Voorganger:
Ds. J. Stelwagen
uit Leersum.
Ouderling van dienst: Henk van Blitterswijk.
Diaken van dienst:
Rien van Hal.
Organist:
Hennie Klaasen Bos.

Zang:
Koster:
Geluid:

Janneke Oppelaar, Kalijn
Boneschansker, Izaäk van Harten.
Martin Oppelaar.
Bert Budding.

Collecten
Voor de collecten kunt u uw bijdragen overmaken op onderstaande
bankrekeningnummers. Uiteraard is betalen via Givt ook mogelijk. Graag zelfs: uw bijdragen worden dan
anoniem aan de kerk overgemaakt.
•
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?
Deze zondag is de eerste collecte bestemd voor de het diaconale werk van de diaconie, de tweede is voor
ons eigen Echteldse kerkenwerk en de derde collecte (dat zou dus de uitgangscollecte zijn) is voor Kerk in
Actie.
Kerk in Actie wil mede met uw bijdrage proberen wat vrolijkheid te brengen in asielzoekerscentra. Eén op
de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan achttien jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en ook hun bestaan in Nederland is meestal nog erg onzeker. Met steun van Kerk in Actie
organiseert de stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld muziek, dans, theater, film en fotografie wil De Vrolijkheid de talenten van de jonge
bewoners van die centra tot bloei laten komen en hun veerkracht versterken.
Op het voorblad van De Kerk Roept, die deze week is verschenen, kunt u hierover nog meer lezen.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gaven. Ook in deze tijd gaan de uitgaven van onze kerk immers ‘gewoon’ door!
Bloemen
Met de bloemen van vandaag feliciteren we Jon en Rosalie v.d. Lippe,
Ooisestraat 22, van harte met de geboorte van hun dochter Ella.
Voor Ella is het boekje "In het begin" van de serie Bijbelverhaal voor peuters.
Gebedspunt
De formatie van een nieuw kabinet schiet nog niet hard op. Het
wantrouwen tussen de partijen onderling is groot.
Bid voor onze overheid, voor een nieuwe regering die recht en gerechtigheid voor ieder hoog in het vaandel heeft.

Meeleven met elkaar
Mevrouw Willy van Eck, Van Balverenstraat 1, heeft de afgelopen
week drie chemokuren gehad. Nu is er tot 10 mei even tijd om te herstellen.
Op 21 april is mevrouw Diana van den Berg, Achterstraat 41, geopereerd aan haar schouder. De operatie is
geslaagd. De hoop is dat ze nu minder pijn zal hebben.
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.
De heer Huib van de Heuvel, Rijnstraat 8i te Ingen, is in ziekenhuis Rivierenland opgenomen in verband met
een longembolie. De afgelopen week was hij erg benauwd.
Alle zieken van harte Gods zegen toegewenst op de weg die jullie gaan.
Orde van dienst
• Mededelingen door de ouderling van dienst.
• We luisteren naar “Breek aarde uit in jubelzangen” * Psalm 66: 1 en 2.
• Stil gebed, Bemoediging en groet.
• We luisteren naar “Doe onze God uw loflied horen” * Psalm 66: 3.
• Gebed om ontferming.
• Woord van vergeving: 1 Johannes 1: 10 t/m 2: 2.
• We luisteren naar het Glorialied “Lof zij God in de hoogste troon” * Lied 619: 1, 2, 5 en 6.
• Gebed bij de opening van de Bijbel.
• Schriftlezing door de ouderling van dienst: Johannes 10: 11 t/m 31.
• We luisteren naar “U kennen, uit en tot U leven” * Lied 653: 1 en 6.
• Verkondiging.
• Meditatief moment.
• We luisteren naar “Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij” * Psalm 23c: 1 t/m 5.
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed afgesloten met het Onze Vader.
• Aandacht voor de collecten
• We luisteren naar “Zing jubilate voor de Heer” * Lied 652: 1, 3 en 4.
• Zending en Zegen, afgesloten met het luisteren naar “Amen, amen, amen” * Lied 415: 3.
• Uitleidend orgelspel.
Om over na te denken
Wilt u eerst een bewijs van God?
Moet je dan een fakkel aansteken om de zon te zien?
Ingestuurd door een gemeentelid
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