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

In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal.
Aan deze dienst werken mee
Voorganger:
Ds. Gerrit Schouten .
Organist:
Jorit Meulenbeek
Ouderling van dienst: Gert Schimmel.

Diaken van dienst:
Kosters:
Techniek:

Corrie van Dieden en Izaäk van
Harten.
Joke Brouwer en Jan Schuiling.
Frans Bouwer.

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 de Avondmaalscollecte, die dit keer bestemd is voor noodhulp in Haïti. Een paar dagen na de
aardbeving op Haïti komt de hulp maar moeilijk op gang. Zeker 1500 mensen zijn omgekomen bij de natuurramp. En er
zijn duizenden gewonden, maar die krijgen soms maar nauwelijks hulp. Helpt u mee helpen?
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 zijn de bloemen bestemd voor Martijn en Margreet Hoegée, Maaskant
11 in Ochten. We feliciteren hen van harte met de geboorte van hun dochter Mirthe.
Voor Mirthe is er het boekje "De ark van Noach" (Bijbelverhaal voor peuters).
Gebedspunt
De heer Henk van Blitterswijk is opgenomen in het UMC in Utrecht. Hij zal daar
een chemokuur ondergaan in verband met lymfeklierkanker. Erg spannend omdat Henk maar één nier heeft en dan loopt
dat allemaal wat anders. Zullen we deze week bidden voor Henk en voor Heleen, en voor hun gezin?
Geboren
Op dinsdag 24 augustus om 23:16 uur is Mirthe geboren. Een dochter van
Margreet en Martijn Hoegée, Maaskant 11, 4051 ED te Ochten. Martijn en Margreet, van harte gefeliciteerd met de
geboorte van jullie dochter. En natuurlijk feliciteren we opa Herman ook van harte met de geboorte van zijn eerste
kleinkind. We wensen jullie geluk en zegen toe.
Koffiedrinken
Zondag 5 september is de eerste zondag van de maand. We willen proberen om
dan het koffiedrinken na de dienst weer op te pakken. We doen het niet binnen maar buiten, in de tuin van de pastorie.
Buiten en met een beetje ruimte om afstand te houden moet dat lukken. Het zou fijn zijn als een aantal mensen iets
lekkers wil bakken voor bij de koffie. Bel of app Tineke Schouten, 06-1383 7473.
Ook aan de kinderen en de jongeren wordt gedacht! Dit alles onder het voorbehoud van mooi weer natuurlijk.
Wilt u de inzameling voor Voedselbank Rivierenland niet vergeten?
Overstapdienst
Op 5 september is de Overstapdienst. Een aantal jongeren stopt met de
kindernevendienst. Maar in deze dienst zullen we ook afscheid nemen van een aantal leidinggevenden. Het zijn Albert en

Annette van Buren, Tim van Zoest en Gert-Jan Kerpentier. Daarna gaat De Goede Herder weer de kindernevendienst
organiseren zoals gebruikelijk. Vanaf 5 september is er ook weer oppasdienst.
Muffin Meeting
Op 12 september gaat de Jeugdkerk Muffin Meeting weer van start. De Muffin
Meeting is er voor alle jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan. Eén keer per maand komen we bij elkaar in het
dorpshuis “De Hoge Hof” tijdens de kerkdienst. Neem vrienden en vriendinnen mee! Welkom!
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 deze 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.
KerkTV
In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. Wellicht is het van belang om te
weten dat er tijdens de viering geen personen in beeld zullen komen. Over verdere maatregelen inzake uw privacy hopen
we u binnenkort nader te informeren.
Agenda:
• Maandag 30 augustus
19.30 uur: Vergadering van de Kerkenraad.
• Dinsdag 31 augustus
Inleveren Kopij voor De Kerk Roept.
• Zondag 5 september:
10.00 uur: Overstapdienst. Voorganger Ds. Gerrit Schouten (zie hierboven). Koffiedrinken
en inzameling van lang houdbare producten voor Voedselbank Rivierenland.
Orde van dienst
•
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.
•
We zingen “Groot koning is de Heer…” * NLB psalm 97: 1,6.
•
Stil gebed.
•
Bemoediging en groet.
•
Gebed.
•
We zingen “Uit Oer is hij getogen…” * NLB 803: 1,4,5,6.
•
Verhaal voor de kinderen.
•
We lezen uit de Bijbel Rechters 7: 1-14 (NBV).
•
Verkondiging.
•
Muzikaal moment.
•
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader.
•
Inleiding op het Heilig Avondmaal.
•
We zingen “Het brood dat ons voor ogen staat…” * NLB 389.
(Ondertussen wordt de tafel toebereid door de dienstdoende diaken).
•
Uitdelingswoorden.
•
Nodiging.
•
Het delen van brood en wijn.
•
We lezen psalm 146.
•
Aandacht voor de inzameling van de gaven.
•
We zingen “Lof zij de Heer, de almachtige…” * NLB 868: 1,2,4.
•
Wegzending beaamd met Lied 415: 3.

Om over na te denken
Zie nooit op mensen neer, behalve wanneer je ze opraapt.
Ergens gelezen.
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