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

Aan deze dienst werken mee
Voorganger:
Ds. Simon de Kam uit Maurik.
Organist:
Hennie Klaasen Bos.
Ouderling van dienst: Gert Schimmel.
Schriftlezing:
Thema De Goede Herder:

Diaken van dienst:
Kosters:
Techniek:

Izaäk van Harten.
Maatje Schimmel en Theo van Rees.
Frans Bouwer.

Johannes 20: 24 – 31.
Esther wordt koningin (n.a.v. Esther 2: 1-18).

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 het missionaire werk in het binnenland. Op veel plaatsen worden met de jeugd
op een creatieve manier (al schilderend en tekenend) bijbelverhalen besproken en ontdekt. Gezinnen met jonge kinderen
komen op deze manier weer in aanraking met de Bijbel en de kerk. In veel gemeenten wordt dit gebeuren overigens ‘de
kliederkerk’ genoemd. Het is vaak een groot succes! Helpt u mee om de Protestantse Kerk Nederland in staat te stellen
deze initiatieven te ondersteunen?
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
van Blitterswijk, Kerkeland 10.

Vandaag willen we de bloemen als bemoedigende groet brengen bij de heer Henk

Gebedspunt
Talloze vluchtelingen steken op dit moment zeeën over of passeren grenzen met
gevaar voor eigen leven. De risico’s die ze nemen zeggen misschien iets over de onveiligheid of de wanhoop in de thuissituatie. Zullen we proberen niet weg te kijken? Hoe ingewikkeld het wellicht ook is? Laten we voor hen bidden in de week
die voor ons ligt!
Meeleven met elkaar
Op 7 augustus is Fender John Charles Schmidt geboren. Een zoon van Christianne
en Diederik Schmidt, Hopveld 27, 6658LV Beneden-Leeuwen. Op het kaartje staat geschreven: “zo klein, zo mooi, zo bijzonder. Welkom in ons leven groot wonder”.
Van harte gefeliciteerd Christianne en Diederik met de geboorte van jullie zoon! Wat een wonder inderdaad dat je zomaar
een kindje krijgt toevertrouwd om voor te zorgen. Gods zegen toegewenst!
Muffin Meeting
De jongeren zijn vanmorgen om 10.00 uur welkom in dorpshuis “De Hoge Hof”.
Het thema is deze keer “Niets is wat het lijkt”. Dat kan soms ook zo zijn als je naar Jezus kijkt. Neem vrienden en vriendinnen mee! Welkom!

De Ontmoeting gaat weer van start.
De activiteiten van het jeugdhonk “de Ontmoeting”, voor basisschoolkinderen
van groep 4 tot en met 7, gaan weer van start. We beginnen in het Hofje (dorpshuis) op woensdag 15 september a.s. van
14.30 uur tot 15.30 uur.
We gaan starten met een Bijbelverhaal en daarna gaan we dieren knutselen. We zouden het superleuk vinden als je
(weer) komt om samen met ons te knutselen. Je doet toch ook mee?
Opgeven kan tot 13 september bij Willy, bel: 06 25 208 299 of mail: wkerpentier@outlook.com
Heb je (verkoudheids)klachten en/of koorts blijf dan thuis.
Heb je de knutsel af dan mag je eventueel naar huis. Bij het dorpshuis kunnen we helaas niet (buiten) spelen.
Tot ziens in het dorpshuis!
Dit seizoen is het jeugdhonk open op de volgende woensdagen: 27 oktober, 8 december, 19 januari, 9 maart, 20 april en 1
juni (steeds van 14.30 uur tot 15.30 uur).
Op de hoogte blijven van de activiteiten in het jeugdhonk? Geef dan je mailadres aan ons door, dan houden we je op de
hoogte. De geplande activiteiten blijven onder voorbehoud van de overheidsmaatregelen. Het kan dus gebeuren dat deze
activiteiten toch niet door kunnen gaan.
Klimbos Garderen
Heb je wel eens tussen twee bomen gefietst op 12 meter hoogte? Nee, dan is
het klimpark Garderen de plek waar je moet zijn. Tokkelen, over een touwbrug, klauteren, de gekste capriolen uithalen op
5 meter hoogte of 10 meter of….. In Klimbos Garderen kan het allemaal. Er zijn 10 verschillende parcoursen, allemaal met
een eigen moeilijkheidsgraat en hoogte. Je krijgt een tuig om dat via een leeflijn altijd verbonden is. Zelfs als je valt kan er
niets gebeuren. Ben je minimaal 12 jaar en 1.20 meter lang? Dan kun je mee. Wanneer? Zaterdag 25 september om 11.00
uur. Meld je snel aan bij ds. Gerrit Schouten. Liefst voor vrijdag 17 september. Er moeten plaatsen gereserveerd worden.
Candle Talk
Op woensdag 29 september starten we weer met de catechese. De jongeren zijn
welkom in de consistorie. Candle Talk is van tien voor zeven tot tien voor acht.
Komende vacature in de Kerkenraad. Per 1 januari 2022 zijn er binnen de Kerkenraad twee vacatures. Langs deze weg
doen we een dringend beroep op al onze gemeenteleden om mee te helpen deze vacatures te vervullen.
De ene vacature bestaat al sinds 1 januari 2020. Die is ontstaan doordat toenmalig ouderling Marinus van den Berg aftredend en niet herkiesbaar was. Hoewel er wel enkele gemeenteleden zijn benaderd, is er toen met name door de beperkingen vanwege de coronapandemie, besloten om verdere actie ‘even’ uit te stellen.
Het is overigens wel fijn om te kunnen melden dat Marinus al weer enige tijd actief is als pastoraal medewerker.
De andere vacature ontstaat op 1 januari a.s. want jeugdouderling Willy Kerpentier is dan aftredend en zij heeft besloten
zich niet herkiesbaar te stellen. De Kerkenraad vindt dit uiteraard erg jammer, maar respecteert haar besluit ook.
Dat betekent dus dat er per 1 januari a.s. twee vacatures voor de functie van ouderling zijn. De Kerkenraad vraagt u om
mee te denken over de invulling van deze vacatures. Wanneer u één van die vacatures zelf wilt invullen of wanneer u iemand kent waarvan u denkt dat hij of zij hiervoor geschikt is, laat het dan uiterlijk 20 september schriftelijk weten aan de
scriba van de Kerkenraad: Gert Schimmel, Kerkeland 18, 4054 NV Echteld.
Mailen mag ook: gert.schimmel@t-mobilethuis.nl.
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.
Agenda
• Woensdag 15 september
• Zondag 19 september

14.30 uur: De Ontmoeting (in het dorpshuis).
10.00 uur: Dienst. Voorganger: Ds. Gerrit Schouten.
Kindernevendienst: Mirte van Baaren en Gertjan Elenbaas.
Oppassen: Hannah van den Berg.

Om over na te denken
Het is maar goed dat God ons niet alles geeft waar wij Hem in ons gebed om vragen.
Daardoor bespaart Hij ons veel teleurstelling.
Maarten Luther / Het Groot Citatenboek.
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