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

Aan deze dienst werken mee
Voorganger
Ds. K.D. van den Hout uit
Woudrichem.
Organist:
Nelleke de Kok.

Ouderling van dienst:
Diaken van dienst:
Kosters:

Roely de Waard.
Rien van Hal.
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 Betuwse Jeugdkampen. Deze stichting (BJK) organiseert al ruim 50
jaar zomerkampen waarin jongens en meisjes (8-14 jaar) een week zonder ouders op vakantie gaan. Het zomerkamp werd
van oorsprong georganiseerd voor kinderen uit de Betuwe, maar is nu toegankelijk voor kinderen uit heel Nederland.
En gelukkig kunnen de kampen dit jaar weer doorgang vinden.
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
Vandaag bezorgen we de bloemen, vergezeld van onze hartelijke groet en felicitaties nog vanwege zijn zevenentachtigste verjaardag, bij de heer Jan Weiman, Saneringsweg 1.
Gebedspunt
De enorme hoosbuien van de afgelopen dagen hebben veel slachtoffers gemaakt
in Duitsland en België. Maar ook in Limburg is de ravage groot. In de Betuwe weten we wat evacueren betekent.
Bid voor alle mensen die getroffen zijn, op wat voor manier dan ook, om moed en kracht.
Meeleven met elkaar
Mevrouw Nel Hol verblijft in “Zorgcentrum Vrijthof” om daar verder te
revalideren. Ze verblijft op de afdeling Markant, kamer 112, Burg. Meslaan 49, 4003 CA Tiel. 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”
In de komende weken is er geen Kindernevendienst. Op 4 september is de
Overstapdienst en daarna zal De Goede Herder weer de kindernevendienst organiseren.
Vanaf 4 september is er ook weer oppasdienst.

Studieverlof
Deze week 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 (0629048280). Hij kan dan voor vervanging zorgen.
Over De Zondagsbrief
Omdat de redactie van De Zondagsbrief de komende tijd vakantie heeft,
verschijnt de eerstvolgende Zondagsbrief op 22 augustus.
KerkTV
Wellicht hebt u gezien dat er sinds kort achterin de kerk een indrukwekkende
tafel vol apparatuur staat en voorin de kerk staat een groot tv-scherm. Sinds deze week is alle apparatuur compleet en de
komende weken hopen we te gaan proefdraaien. Er moet nog van alles worden ingeregeld, er moeten licenties van de
verschillende liedbundels worden aangeschaft en zo zijn er nog wel wat zaken die geregeld moeten worden om tot goede
en verantwoorde uitzendingen te komen (waarbij ook de privacy niet zal worden vergeten). Een aantal gemeenteleden is
er erg druk mee (waarvoor veel dank!!!)!
We streven er naar om op 22 augustus ‘de lucht in te gaan’. Met andere woorden: dan gaan we uitzenden!
Bij de komende diensten die steeds om 10.00 uur beginnen
• Zondag 25 juli:
Ds. J. van Dalen uit Nijverdal.
• Zondag 1 augustus:
De heer H. Aantjes uit Schoonhoven.
• Zondag 8 augustus:
Ds. C.P. Koole uit Schoonhoven.
• Zondag 15 augustus:
Ds. A.J. Berkheij uit Woerden.
Orde van dienst
• Mededelingen door de ouderling van dienst
• We zingen ons intochtslied: Psalm 92: 1 en 2 * Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Here prijst.
• Stil gebed, bemoediging en groet.
• We zingen lied 221: 3 * Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft.
• We bidden ons Kyriegebed.
• We zingen ons Glorialied, lied 704: 3* Lof, eer en prijs zij God.
• Gebed bij de opening van de Schrift.
• De ouderling van dienst leest Jeremia 23: 1-6.
• We zingen lied 23a: 1 * D’ Almachtige is mijn herder en geleide.
• De ouderling van dienst leest Marcus 6: 30-44.
• We zingen lied 383: 1, 2, 3 en 4 * Zeven was voldoende.
• Uitleg en verkondiging.
• Meditatief moment.
• We zingen lied 23b: 1 en 3 * De Heer is mijn herder!
• Gebeden.
• Aandacht voor de collecten.
• We zingen lied 416: 1, 2, 3 en 4 * Ga met God en Hij zal met je zijn.
• Zegen, beaamd met lied 415: 3 * Amen, amen, amen.

Om over na te denken
Wees zout!!! (ook in de vakantie)
Gelezen in het kerkblad van de Protestantse Gemeente Gorinchem.
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