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Datum: 12 juni 2022

Nummer: 22-22

Welkom in onze Eredienst.
Thema: Christus alleen!
Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij deze dienst:
Voorganger:
Orgel:
Ouderling van dienst:
Diaken van dienst:

De heer J. Kroon uit Barneveld.
Nelleke de Kok.
Bert de Kok.
Izaäk van Harten.

Schriftlezing
Thema De Goede Herder

Koster:
Beeld en geluid:

Theo van Rees.
Lindsey van Ewijk en
Jelle Schuiling.

Mattheüs 28:16 – 20 (NBV21).
De eerste Christenen (n.a.v. Handelingen 2: 41 – 47).

Collecten
De eerste collecte bestemt de diaconie voor de Stichting Betuwse Jeugdkampen.
Deze Stichting 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.
De opbrengst van de tweede collecte is voor het Echteldse kerkenwerk.
Bij de uitgang staat het miniatuurkerkje. Uw gift daarin is bestemd voor het onderhoud van ons kerkgebouw.
Bloemen
Jelle Schuiling en Lindsey van Ewijk, Vlagzalm 5 in Tiel behoren tot de
vrijwilligers die elke week zorgen voor beeld en geluid.
Met de bloemen van vandaag willen we hen daarvoor bedanken.
Gebedspunt
Zullen we deze week bidden voor onze medemensen die verslaafd zijn aan gokken?
Uit de media kunnen we opmaken dat gokverslaving hand over hand toeneemt. Het gaat de laatste tijd vooral over
online gokken. Laten we God vragen of Hij deze groep mensen de kracht en de wijsheid wil geven om zeer zorgvuldig met hun geld om te gaan.
Meeleven met elkaar
Wat is het fijn om deze week in het dorp zoveel vlaggen met een schooltas te zien
hangen!
De jongeren die geslaagd zijn voor het schoolexamen feliciteren we van harte met het behaalde resultaat.
Zij die nog een herkansing hebben of gezakt zijn, wensen we veel sterkte!
Bij alle geslaagden die bij ons bekend zijn, is vanuit de Protestantse Gemeente Echteld inmiddels een felicitatiekaart bezorgd.
Actie Kerkbalans 2022
De voorbereiding van Actie Kerkbalans 2022 is door omstandigheden vertraagd. In
tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal de Actie Kerkbalans daardoor i.p.v. de tweede helft van de maand mei in
de tweede helft van de maand juni worden gehouden.

Doopleden en lidmaten van 21 jaar en ouder ontvangen binnenkort de envelop met flyer, toezeggingskaart en antwoordenvelop. Het motto is “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.
Met uw bijdrage zorgt u ervoor dat de kerk ook in de toekomst van waarde kan zijn! Die waarde is voor iedereen
anders. We dagen u uit om na te denken hoe de kerk voor u / voor jou van waarde is. Niet alleen vandaag maar ook
in de toekomst.
Wat hoopt u / hoop jij dat onze kerk over bijvoorbeeld 10 jaar voor u / voor jou betekent? Denk daar over na als u /
als jij het bedrag van de toezegging invult! Van harte aanbevolen!
College van Kerkrentmeesters
Vakantie Ds. Gerrit Schouten Momenteel 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
Agenda
• Zondag 19 juni

10.00 uur: dienst.
Voorganger:
Kindernevendienst:
Oppasdienst:

De heer H. Aantjes uit Schoonhoven.
Kalijn van Harten en Gerda Aleman.
Line Woldringh.

Om over na te denken

Houd je geloof niet vast … geef het door!
Visje. Ingezonden door een gemeentelid.
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