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Datum: 15 mei 2022

Nummer: 22-18

Welkom in onze Eredienst.
Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij de dienst van 15 mei:
Voorganger:
Ds. Wya de Kam - Diepeveen.
Orgel:
Nelleke de Kok.
Ouderling van dienst: Bert de Kok.
Schriftlezing
Thema De Goede Herder:

Diaken van dienst:
Koster:
Beeld en geluid:

Izaäk van Harten.
Jan Schuiling.
Stephan Schuurman.

Johannes 20 : 19 – 31 (uit de NBV21).
Isaak en Rebekka (n.a.v. Genesis 24: 42 – 53 en 24: 62 – 67).

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor het diaconale werk in onze eigen gemeente, de
opbrengst van de tweede collecte is voor het Echteldse kerkenwerk.
De derde collecte (aan de uitgang) is bestemd voor het Binnenlands Diaconaat en in het bijzonder voor Rudolphstichting “De Glind”.
Elk kind verdient het om veilig, kansrijk en eigenlijk zo gewoon mogelijk op te groeien. Elke jongere verdient een
veilig thuis én een plek in de gemeenschap.
De Rudolphstichting zet zich hiervoor in via Jeugddorp De Glind en bevordert tevens landelijk het in huis plaatsen
van kinderen en jongeren in gezinshuizen.
Bloemen
Vandaag zijn de bloemen bestemd voor de heer Jaap van Ommeren, Ooisestraat
18. We wensen hem hiermee van harte beterschap.
Haal – en brengdienst Vrijthof Lange tijd konden door de coronapandemie op Vrijthof geen kerkdiensten worden
gehouden. Gelukkig is dat nú weer mogelijk.
Op zondag 29 mei is onze kerk aan de beurt om de bewoners op te halen voor de kerkdienst (en na de dienst uiteraard ook weer weg te brengen). Ds. Wya de Kam - Diepeveen zal dan voorgaan.
Wilt u meehelpen (graag!!!!) dat kan natuurlijk; u kunt zich opgeven bij mevrouw Sjaan van de Waal, telefoon 06 52544695.
Meeleven met elkaar
Mevr. Roely van Hal – Verwoert, Het Heufke 1 in Ochten, is opnieuw opgenomen
in ziekenhuis Rivierenland met een longontsteking.
Op dit moment lopen er gesprekken met de artsen om te bepalen hoe verder.
De heer Jaap van Ommeren, Ooisestraat 18, is opgenomen geweest in ziekenhuis Rivierenland. Hij is ondertussen
weer thuis.
Petra van Soest, Achterstraat 10, heeft een operatie ondergaan. Helaas waren er complicaties en moest ze opnieuw opgenomen worden in het ziekenhuis.
Op dit moment heeft ze erg veel pijn en is het wachten op een plekje waar ze geholpen kan worden.
U allen heel veel sterkte toegewenst.

Gebedspunt
Zowel Petra van Soest als Roely van Hal maken samen met hun allernaasten een
heel moeilijke periode door. Zullen we deze week in het bijzonder bidden voor hen en hun naaste familie?
Bijpraatavonden 2022
In het seizoen 2019 – 2020, dus inmiddels zo’n drie jaar geleden, heeft de Kerkenraad gesprekken gevoerd met groepen, commissies en andere actieven binnen onze gemeente. Het was de bedoeling dat dat ook vorig jaar weer zou gebeuren, maar helaas, de pandemie gooide roet in het eten.
Nu er op dit gebied weer de nodige rust is gekomen, vinden we het van belang om nog voor de zomervakantie elkaar weer bij te praten: hoe zijn we de achterliggende periode doorgekomen, wat is de stand van zaken nú en hoe
kunnen we elkaar verder helpen?
Daarom nodigen we alle groepen uit voor een gesprek. Alle geledingen in onze gemeente hebben ondertussen een
uitnodiging gekregen met daarop data en tijden.
Agenda
• Woensdag 18 mei
• Donderdag 19 mei
• Zondag 22 mei

20.00 uur: Vergadering van de Kerkenraad (in de consistorie).
19.30 uur: Bijpraatavond 2 (in de consistorie).
10.00 uur: dienst. Voorganger: Mw. Ds. W. Bakkes uit Driebergen.
Kindernevendienst: Kalijn van Harten en Hannah van den Berg.
Oppasdienst: Line Woldringh.

Om over na te denken

Terwijl de wereld draait, staat het kruis.
Uit de overdenking van de heer C. Kroon op 1 mei jl.
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