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Welkom in onze Eredienst
Deze viering is te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.

We mogen weer zingen!!!
Aan deze dienst werken mee
Voorganger
Ds. Wya de Kam – Diepeveen.
Organist:
Nelleke de Kok.
Ouderling van dienst: Willy Kerpentier.

Diaken van dienst:
Kosters:

Izaäk van Harten.
Henny Budding en Janneke Weiman.

Collecten
De collecten worden gehouden aan de uitgang. Op de tafel onder de toren staan
twee dozen. Uw gift in de eerste doos zal gelijkelijk worden verdeeld onder de diaconie en de kerk.
Uw gift in de tweede doos is bestemd voor de Stichting Bartiméus. Bartiméus wil alle alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn helpen. Maar ook is Bartiméus er voor mensen met een meervoudige beperking of die problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld een niet-aangeboren hersenletsel.
Met 1800 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers stelt Bartiméus alles in het werk om mogelijk te maken dat mensen met
een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past.
Bartiméus doet veel aan onderzoek, diagnostiek en behandeling, begeleiding en advisering door het hele land. Er zijn eigen scholen, woonvoorzieningen en vormen van dagbesteding. Van harte aanbevolen.
Betalen via GIVT is en blijft uiteraard ook mogelijk. Informatie hierover ligt op de tafel onder de toren.
Uw bijdragen voor de collecten kunt u ook 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.
Wilt u er s.v.p. bij vermelden waarvoor uw gift is bestemd?
Bloemen
Ook deze zondag zijn er twee boeketten.
Deze worden met onze hartelijke felicitaties bezorgd bij mevrouw M. Nab-Dirksen, Achterstraat 39 en mevrouw G.M. Klaassen-van Krieken, van Balverenstraat 2.
Beide dames mochten onlangs resp. hun tweeënnegentigste en negenentachtigste verjaardag vieren.
Gebedspunt
Deze week werden we opgeschrikt door de aanslag op Peter R. de Vries. De strijd
tegen de georganiseerde misdaad, in wat voor vorm dan ook, is taai.
Bid voor politieagenten en andere gezagsdragers die hiertegen strijden, dit vaak met grote risico’s!
Meeleven met elkaar
Mevrouw Nel Hol is verhuisd van ziekenhuis Rivierenland naar “Zorgcentrum
Vrijthof” (Burg. Meslaan 49, 4003 CA Tiel) om daar verder te revalideren. Ze verblijft op de afdeling Markant, kamer 112.
We wensen haar beterschap toe.
Aanmelden voor de diensten
Omdat (zoals bekend) er maar 48 mensen in de kerk plaats mogen nemen, is
aanmelding vooraf noodzakelijk. Dat kan op vrijdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur bij Maatje of Gert Schimmel (0652331473 of 06-29048280).
Zij zorgen er uiteraard voor dat het bijwonen van de diensten zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld. Wanneer u na
aanmelding en gemaakte afspraak de dienst tóch niet kunt bijwonen, wit u zich dan afmelden? Dan kan wellicht nog
iemand anders worden uitgenodigd.

“De Goede Herder”
Vanaf deze zondag heeft de Kindernevendienst vakantie. Op zondag 5 september
is de overstapdienst en daarna beginnen we weer met de Kindernevendienst.
Albert en Annette van Baaren, Tim van Zoest en Gertjan Kerpentier stoppen na de zomervakantie als leiding bij “De Goede
Herder”. We bedanken hen voor de enthousiaste inzet van de afgelopen jaren.
Een fijne zomervakantie gewenst door de leiding van “De Goede Herder”.
Oppasdienst “De Benjamin Club”
zondag 5 september weer beginnen.

Bij gelijkblijvende overheidsmaatregelen gaat de oppas na de zomervakantie op

Studieverlof
De komende twee weken heeft onze predikant, Ds. Gerrit Schouten, studieverlof
en aansluitend heeft hij vakantie. Wanneer pastoraal contact gewenst is, kunt u contact opnemen met onze scriba, Gert
Schimmel (06-29048280). Hij kan dan voor vervanging zorgen.
Agenda
• Zondag 18 juli 10.00 uur: Dienst. Voorganger is Ds. K.D. van den Hout uit Woudrichem.
Orde van dienst
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.
• We zingen ons intochtslied, Psalm 32 : 3.
• Bemoediging en groet.
• Verootmoediging, schuldbelijdenis en Kyriëgebed.
• We zingen ons Glorialied, Lied 315 : 1 en 2.
• We luisteren naar de leefregel, Deuteronomium 5 : 1 – 3 en 6 – 21.
• We zingen Lied 316 : 1 en 4.
• Gebed bij de opening van de Bijbel.
• De ouderling van dienst leest Marcus 9 : 14 – 29.
• We zingen Psalm 107 : 19 en 20.
• Verkondiging.
• Meditatief moment.
• We zingen Lied 1010 : 3 en 4.
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader.
• We zingen lied 188 uit de Evangelische Liedbundel 188 (in canon).
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God,
want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij,
‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.
• Wegzending en Zegen, afgesloten met het zingen van Lied 415:3.
• Uitleidend orgelspel.

Om over na te denken
God geve mij:
gemoedsrust om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen,
moed om te veranderen wat ik kán veranderen
en wijsheid om het verschil te weten.
Ingestuurd door een gemeentelid.

2

