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

Bij deze dienst
Voorganger:
Orgel:
Ouderling van dienst:

Ds. J. van Dalen uit Nijverdal.
Nelleke de Kok.
Janneke Weiman.

Schriftlezingen
Thema De Goede Herder

Diaken van dienst:
Koster:
Beeld en geluid:

Corrie van Dieden.
Theo van Rees.
Gertjan Kerpentier.

Jesaja 56: 1 – 8 en Handelingen 8: 26 – 39 (NBV21).
De man uit Ethiopië (n.a.v. Handelingen 8: 26 – 40).

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor het werk van onze diaconie.
De opbrengst van de tweede collecte is voor het Echteldse kerkenwerk.
De collecte aan de uitgang is voor het Binnenlands Diaconaat. Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert.
Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst voor uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven,
zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen
met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.
Bloemen
Met de bloemen van vandaag feliciteren we mevrouw Jannie van Viegen – van
Doesburg, Achterstraat 43, van harte met haar éénennegentigste verjaardag.
Meeleven met elkaar
In de afgelopen week is mevrouw Gerry van Doorn – Hakkert, Achterstraat 4a,
opgenomen geweest in het ziekenhuis. Ze heeft daar een nieuwe knie gekregen. Alles is, God-zij-dank!!!, goed gegaan en inmiddels is zij weer thuis. We wensen haar veel sterkte bij het revalideren.
Gefeliciteerd
Jongstleden dinsdag 21 juni, hebben Corrie van Dieden en Henk van Blitterswijk
uit handen van wethouder Klein een onderscheiding van de gemeente Neder-Betuwe gehad vanwege hun jarenlange inzet voor ons kerkkoor ‘Looft den Heer’.
Corrie is al 25 jaar penningmeester en Henk 25 jaar voorzitter. We feliciteren hen ook vanaf deze plaats van harte
met deze onderscheiding en we danken hen voor al het werk dat zij voor dit deel van onze kerkelijke gemeenschap
hebben verzet. Geweldig!
Gebedspunt
In deze tijd wordt er veel gesproken over het stikstofprobleem. Deskundigen dragen veel en zeer verschillende oplossingen aan, waarbij vooral de boeren vaak het slachtoffer dreigen te worden.
Groot zijn de meningsverschillen. Laten we deze week God om zijn onmisbare leiding en wijsheid vragen, zodat er
een oplossing kan worden gevonden die voor iedereen en ook voor ons milieu, én gelet op de omstandigheden,
acceptabel is.

Nieuws van De Goede Herder Op zondag 3 juli is de overstapdienst: Jan Lenssinck en Elise van Dam nemen dan
afscheid van de kindernevendienst. Het gaat een feestelijke gezinsdienst worden. Komen jullie allemaal naar de
dienst?
Na de overstapdienst is het vakantie voor de kindernevendienst. Van zondag 10 juli tot en met zondag 28 augustus
is er dan geen kindernevendienst. We beginnen het nieuwe seizoen weer op zaterdag 3 september vanaf 14.00 uur
met een leuk uitje.
Meer informatie volgt nog, maar noteer de datum alvast in de agenda! Op zondag 4 september is er dan weer kindernevendienst in de kerk.
Wilt u als ouder helpen bij het uitje op 3 september? Graag! Geef het even door aan iemand van de leiding.
Wij wensen iedereen alvast een hele leuke en gezellige zomervakantie toe!
Groetjes van de leiding van kindernevendienst “de Goede Herder”
Agenda
• Woensdag 29 juni
• Donderdag 30 juni
• Zondag 3 juli

20.00 uur: Vergadering van de Kerkenraad (in de consistorie).
19.30 uur: Bijpraatavond 3 (in de consistorie).
10.00 uur: Overstapdienst (zie hierboven). Een dienst voor het hele gezin.
Voorganger:
Ds. Gerrit Schouten.
Oppasdienst:
Jeanet van Dieden.

Na afloop is er koffiedrinken.
Denkt u ook aan de inzameling van lang houdbare levensmiddelen voor
Voedselbank Rivierenland?
Om over na te denken

Wie zichzelf spaart,
krijgt nooit rente.
Ingezonden door een gemeentelid.
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