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

Aan deze dienst wordt meegewerkt door:
Voorganger:
Mw. Ds. W. Bakkes uit
Driebergen.
Organist
Nelleke de Kok.
Ouderling van dienst: Arie Oppelaar.
Diaken van dienst:
Corrie van Dieden.

Zang:
Koster:
Techniek:

Annette van Baaren, Theo van
Rees, Thijs van Baaren.
Janneke Weiman.
Henk van Blitterswijk.

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 er s.v.p. bij waarvoor uw bijdrage bestemd is?
Deze zondag is de eerste collecte bestemd voor het werk van de diaconie, de tweede is voor ons eigen Echteldse kerkenwerk en de derde collecte (dat zou dus de uitgangscollecte zijn) is voor JOP: Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van onze landelijke kerk.
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk. Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen,
aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of vernieuwende omgeving is.
Daarom ontwikkelt JOP materialen voor allen die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien,
geliefd en veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben. Voor dát werk wordt de opbrengst van
deze collecte gebruikt. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Bloemen
Met het boeket van deze zondag feliciteren we de heer en mevrouw Henk en
Gerda Tap-van Ommeren, Achterstraat 8, nog van harte met hun vijftig jarig huwelijk.
Gebedspunt
Je kunt Jodenkoeken wel een andere naam geven maar als de mentaliteit
niet verandert, blijft Nederland een onveilig land voor veel Joden. Antisemitisme is een hardnekkig probleem in onze
samenleving, een probleem dat eerder toeneemt dan afneemt. Bid deze week voor Joden in ons land die hun kinderen noodgedwongen naar een beveiligde school moeten sturen.
Meeleven met elkaar
Mevrouw Willy van Eck, Van Balverenstraat 1, is ernstig ziek. De vooruitzichten zijn niet goed voor haar.
Als de conditie stabiel blijft krijgt ze vanaf 10 mei opnieuw chemo om de kankercellen af te remmen.
Mevrouw Diana van den Berg, Achterstraat 41, is op 21 april geopereerd aan haar schouder. Ze is nu weer thuis om te
herstellen en te revalideren.
Mevrouw Elly Weiman van de Remkettingweg is vrijdag thuisgekomen uit het ziekenhuis.
De heer Huib van den Heuvel, Rijnstraat 8i te Ingen, is in Ziekenhuis Rivierenland opgenomen in verband met een
longembolie. Zijn situatie is zorgelijk.
Mevrouw Daatje Timmer, Kerkenland 2, is met een gebroken heup opgenomen in Ziekenhuis Rivierenland in Tiel.
Alle zieken van harte Gods zegen toegewenst op de weg die jullie gaan.

Dodenherdenking
Op dinsdagavond 4 mei a.s. wordt vanuit onze kerk stil gestaan bij de mensen die in de Tweede Wereldoorlog hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Helaas is het ook dit jaar een dienst
zonder publiek. Uiteraard kunt u wel meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl. De dienst begint om 19.00 uur.
Voor overige bijzonderheden verwijzen we naar de flyer die de Echteldse Oranjevereniging onlangs in het dorp heeft
bezorgd. De orde van dienst van de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei is als mailbericht bij deze Zondagsbrief gevoegd.
Orde van dienst
• Mededelingen door de ouderling van dienst.
• We luisteren naar “Dank U voor deze nieuwe morgen” * Lied 218: 1, 2 en 3.
• Stil gebed, bemoediging en groet.
• We luisteren naar “Dank U voor steun in moeilijkheden” * Lied 218: 4, 5.
• Gebed.
• Woord van ontferming.
• We luisteren naar “Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer”. * Lied 84: 1, 5, 6.
• Gebed bij de opening van de Bijbel.
• Schriftlezingen door de ouderling van dienst: Jesaja 27: 2-6 (Hoop voor Israël) en Johannes 15: 1-8 (Jezus, de ware
wijnstok).
• We luisteren naar “Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods” * Lied 680: 1 en 4.
• Verkondiging.
• Meditatief moment.
• We luisteren naar “God wijst mij een weg” * Lied 429 uit de bundel “Opwekking”.
1 God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie.
2 Al moet ik door de wildernis - Hij leidt mij.
Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt Hij mij zijn
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
wil bekend.
Alles zal ooit vergaan maar zijn liefde blijft
Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht.
bestaan
Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst Hij mij de weg,
En Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
Wijst Hij mij de weg.

•
•
•

3 God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie.
Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt Hij mij zijn
Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst Hij mij de
wil bekend.
weg, wijst Hij mij de weg
Dankgebed en voorbeden .
Aandacht voor de collecten.
We luisteren naar “Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart” * Lied 520 uit de bundel “Opwekking”.
1 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
2 Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer
Leer mij U kennen in vreugde en smart
Dat ik in U blijf en U in mij Heer
Laat mijn gedachten op U zijn gericht
U als mijn vader en ik als uw kind
Wakend of slapend, vervuld van uw licht
Dat in uw armen geborgenheid vindt
3 Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd
Maak mij tot machtige daden bereid
Wees als een burcht, als een toren van kracht
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht

•
•

4 Wat baat mij rijkdom of eer van een mens
Bij U te wonen is als wat ik wens
Met als beloning dat ik op U lijk
Hemelse Koning, dan pas ben ik rijk

5 Hemelse Koning, die het kwaad overwon
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit
Als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid
Stralend van vreugde, getooid als een bruid
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit
Zending en Zegen, afgesloten met het luisteren naar “Amen, amen, amen” * Lied 415: 3.
We luisteren naar het Wilhelmus * lied 708: 1 en 6.

Om over na te denken
Een tevreden mens is nooit arm.
Een ontevreden mens echter, zal nimmer rijk zijn.
Frank Herbert. Gelezen in de Gemeentebrief van de Protestantse Gemeente Westervoort.
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