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

Aan deze dienst wordt meegewerkt door:
Voorganger:
Ds. Gerrit Schouten.
Organist
Nelleke de Kok.
Ouderling van dienst: Willy Kerpentier.
Diaken van dienst:
Izaäk van Harten.

Zang:
Koster:
Techniek:

Tineke Schouten, Henny Budding,
Hanneke van Arkel.
Henny Budding.
Bert Budding.

Collecten
Uw bijdragen voor de collecten kunt u overmaken op onderstaande bankrekeningnummers.
•
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?
Uiteraard is betalen via Givt ook mogelijk. Graag zelfs! Uw bijdragen worden dan anoniem aan de kerk overgemaakt.
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 Kerk in Actie. Mede met uw bijdrage wordt
hulp verleend aan Syrische vluchtelingen in Libanon en Jordanië.
Van de miljoenen Syriërs die vanwege de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in Libanon,
Jordanië en Turkije. Zij hebben alles moeten achterlaten en ze leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken in
deze regio ondersteunt Kerk in Actie de vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere met een opleiding of
het opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor worden ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker.
Helpt u mee helpen?
Bloemen
Deze zondag willen we het boeket bloemen bezorgen bij mevrouw Diana v.d.
Berg, Achterstraat 41. We wensen haar van harte een voorspoedig verder herstel.
Gebedspunt
We hebben de afgelopen week Bevrijdingsdag gevierd. Maar vrijheid is voor
veel mensen een onbereikbaar ideaal. In Rusland wordt ieder protest tegen de regering met harde hand afgestraft. In
China moeten kerkelijke voorgangers vanaf nu aan strenge, door de staat opgestelde, eisen voldoen.
Bid voor al die miljoenen die in onvrijheid leven.
Meeleven met elkaar
Mevrouw Willy van Eck, Van Balverenstraat 1, begint maandag 10 mei, als
alle waardes goed zijn, aan een tweede chemokuur, Ze krijgt drie dagen achter elkaar een kuur. Heel veel sterkte toegewenst Willy!
De heer en mevrouw Jaap en Marijke van Ommeren, Ooisestraat 18, zijn beide getroffen door corona. Jaap had al een
eerste vaccinatie gehad en heeft lichtere klachten, Marijke was nog niet gevaccineerd en is behoorlijk ziek geweest.
Maar gelukkig zijn ze nu beide aan de beterende hand.
Mevrouw D. Timmer van het Kerkenland is na een heupoperatie in Ziekenhuis Rivierenland opgenomen in “Het Vrijthof” in Tiel. Ze verblijft op afdeling Markant, kamer 10. Ze zal daar de komende tijd revalideren. We wensen haar heel
veel sterkte toe.

Overleden
Op zondag 2 mei is Huibert van den Heuvel overleden op de leeftijd van 79
jaar. Huib woonde samen met Drika in Ingen, Rijnstraat 8i. Huib was al een hele tijd erg benauwd en om die reden ook
opgenomen in Ziekenhuis Rivierenland. Een longembolie en verschillende andere klachten waren teveel voor zijn lichaam. We zullen ons Huib herinneren als een zorgzame, muzikale maar ook bescheiden man, die zelden op de voorgrond trad. Vrijdag 7 mei hebben we in besloten kring afscheid van hem genomen, waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden op de begraafplaats in Echteld. Tijdens het afscheid hebben we uit Psalm 119 gelezen: “Uw woord is een
lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad”.
Onze gedachten gaan uit naar Drika, dochter Gertrude en kleinzoon Mike.
Sirkelslag Young
Op vrijdag 28 mei doen we weer mee met Sirkelslag, een landelijke digitale
competitie, georganiseerd door JOP. Sirkelslag YOUNG staat dit keer in het teken van keuzes maken, bijvoorbeeld
rondom het klimaat en de vluchtelingenproblematiek. Je denkt na over de vraag: ‘Wat zou jij doen?’ In de verhaallijn
volgen we een profeet, die je meeneemt in zijn verhaal en de keuzes die daarin een belangrijke rol spelen. Wie die
profeet is, daar komen we later in het spel pas achter. Bij de vraag: ‘Wat zou jij doen?’ komen ook diaconale projecten
van Kerk in Actie aan bod. We starten om 18.00 uur in de pastorietuin met een maaltijd. Om 20.00 uur starten we in
de kerk met Sirkelslag. Geef je snel op via de app. Groeten, Marloes, Stephan, Willy, Tineke en Gerrit Schouten.

Dienst op Hemelvaartsdag
Op donderdag 13 mei hopen we de Hemelvaart van onze Heer Jezus te
gedenken. De dienst begint om 09.30 uur en de voorganger is Ds. K.D. van den Hout uit Woudrichem.
De orde van dienst ontvangt u op woensdag 12 mei.
Orde van dienst
• Welkom en mededelingen.
• We gedenken Huib van den Heuvel.
• We luisteren naar “Morgenglans der eeuwigheid…” * NLB 213.
• Stil gebed.
• Bemoediging en groet.
• We steken de kinderpaaskaars aan.
• Gebed om ontferming.
• Woord van genade.
• We luisteren naar “God staat in ’t midden van de goden…” * NLB psalm 82: 1, 3.
• Gebed om Gods Geest bij het openen van de Bijbel.
• De ouderling van dienst leest uit de Bijbel Efeziërs 6: 10-20.
• Verkondiging.
• Muzikaal moment.
• We luisteren naar “Ik bouw op U…” * ELB 246.
1 Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser
2 Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
Toch rijst in mij een lied van overwinning
Ik bouw op U en ga in uwe naam (2X)
Ik bouw op U en ga in uwe naam (2x)

•
•
•
•

3 Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser
Gij voert de strijd, de huld' is u gewijd
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
In rust met u die mij hebt voortgeleid. (2x)
Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader.
We luisteren naar “Op U alleen…” * NLB 939.
Zending en zegen.
We luisteren naar “Amen, amen, amen…” * NLB lied 415: 3.

Om over na te denken
Leer een kind hoe het moet denken, niet wat het moet denken.
Gelezen op FaceBook.
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