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

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken (in de consistorie). Wees welkom!!!!
Bij deze dienst:
Voorganger:
Orgel:
Ouderling van dienst:
Diaken van dienst:

Ds. Gerrit Schouten.
Nelleke de Kok.
Arie Oppelaar.
Corrie van Dieden.

Schriftlezing
Thema De Goede Herder:

Koster:
Joke Brouwer.
Beeld en geluid:
Frans Brouwer.
Muzikale medewerking: Kerkkoor ‘Looft den Heer’ o.l.v.
Leontien Bruinsma.

Genesis 11: 1 – 9 en Handelingen 2: 1 – 12 (beide uit de NBV21).
De heilige Geest komt.

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 de Pinksterzendingscollecte, die dit jaar bestemd is voor boeren in de ZuidAfrikaanse provincie KwaZulu-Natal. Zij leven daar al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit
zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten
samenwerken. De organisatie inspireert hen met Bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van ‘jong geleerd, oud gedaan’ investeert die organisatie
juist ook in kinderen, zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt.
Bloemen
De bloemen van deze zondag willen we bezorgen bij de heer C. van Dee, Ommersteinsestraat 9.
We feliciteren hem van harte met zijn negenentachtigste verjaardag.
Gebedspunt
Vandaag vieren we het Pinksterfeest. Zullen we bidden om de voelbare kracht van
de heilige Geest? Bidden om verandering en vernieuwing in ons leven maar ook in deze wereld waar zoveel angst
en onzekerheid heerst?
Witte steen
Op zondag 22 mei is Roelofke Johanna Dirkje van Hal – Verwoert overleden. De
crematie heeft plaatsgevonden op maandag 30 mei. Vanmorgen zal er een witte steen geplaatst worden in de nis.
We wensen de familie, maar in het bijzonder Janine heel veel stekte toe in de tijd die komt.
Vakantie Ds. Gerrit Schouten Na Pinksteren houden Ds. Gerrit Schouten en zijn vrouw Tineke een paar weken
vakantie. Er zal regelmatig een aantal van hun kinderen in de pastorie bivakkeren.
Mocht er pastoraal contact nodig zijn, neem dan contact op met scriba Gert Schimmel. Er kan vervanging geregeld
worden want met de collega-predikanten in de regio zijn afspraken gemaakt om elkaar zo nodig te vervangen
We wensen hen een fijne vakantie toe (en uiteraard t.z.t. een behouden thuiskomst).

Jaarrekeningen Kerk en Diaconie over 2021
Onlangs zijn in de kerkenraadsvergadering de jaarrekeningen van
het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie besproken en vastgesteld. Binnenkort zijn ze te zien op onze
website.
We mogen met grote dankbaarheid vaststellen dat, ondanks de pandemie, de resultaten goed zijn.
In de week van 6 tot 10 juni liggen ze ter inzage.
Hiervoor kunt u voor de jaarrekening van de diaconie een afspraak maken met Arie Oppelaar (0344 – 643271) en
voor de jaarrekening van de kerk met Gerd-Jan Weiman (06 – 25592101).
Agenda
• 6 tot 11 juni
•
•

Dinsdag 7 juni
Zondag 12 juni

Gelegenheid om de jaarrekeningen van kerk en diaconie over het jaar 2021 in te
zien. Zie hierboven.
Inleveren van kopij voor De Kerk Roept bij Gert Schimmel.
10.00 uur: dienst.
Voorganger:
De heer J. Kroon uit Barneveld.
Kindernevendienst:
Niels van Baaren en Hannah van den Berg.
Oppasdienst:
Jeanet van Dieden.

Om over na te denken

Het geloof neemt nooit teveel op
van zijn rekening bij de hemelbank!
J. John en Mark Stibbe in ‘Peper en Zout’.
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