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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:
Schriftlezingen

Mw. Ds. Wya de Kam Diepeveen uit Maurik.
Nelleke de Kok.
Arie Oppelaar.

Diaken van dienst:
Koster:
Beeld en geluid:

Jolanda Schuiling.
Henk van Blitterswijk.
Stephan Schuurman.

Prediker 10 : 1 – 14 en Matteüs 7 : 1 – 6 en 12 (NBV21).

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor het werk van onze diaconie.
De opbrengst van de tweede collecte is voor het Echteldse kerkenwerk.
De derde collecte (de uitgangscollecte) voor het Bartiméus fonds. Voor bewoners en leerlingen van Bartiméus zijn
duo-fietsen en tandems de oplossing om met een fietsmaatje heerlijk op pad te gaan. Helpt u mee ze dit plezier te
gunnen?
Bloemen
Vandaag zijn de bloemen bestemd voor Janny en Dick van Doorn, Keizerstraat 4 in
IJzendoorn.
Wij feliciteren hen van harte met hun vijfenveertigjarig huwelijk, maar bovenal wensen we Janny een voorspoedig
herstel na haar ongelukkige val.
Bericht van onze predikant, Ds. Gerrit Schouten
Beste gemeenteleden,
Zoals u ondertussen waarschijnlijk wel weet kan ik mijn werk als predikant op dit moment niet doen vanwege vernauwingen in de kransslagaders. Op 22 augustus zal ik voor de tweede keer een katheterisatie in het St. AntoniusZiekenhuis in Nieuwegein krijgen.
Daar wordt de derde vernauwing nog nauwkeuriger onderzocht en aan de hand daarvan wordt besloten of de artsen gaan dotteren of opereren.
Als er gedotterd wordt kan ik, als alles goed gaat, daarna weer vrij snel aan de slag. Als het opereren wordt gaat
het allemaal veel langer duren natuurlijk. Maar voorlopig is het geduld oefenen en wachten.
Bedankt voor alle kaartjes, berichtjes en telefoontjes die ik van iedereen krijg.
Fijn om zoveel meeleven te ervaren. Bedankt!
Ds. Gerrit Schouten.
Uiteraard hopen we dat Ds. Gerrit Schouten zijn werk weer snel kan hervatten. Toch is het goed om op te merken
dat achter de schermen door onze preekvoorziener, Maatje Schimmel, hard gewerkt wordt aan het maken van afspraken met voorgangers, voor het onverhoopte geval dat ….
We zijn zeer gelukkig met het feit dat de Protestantse Gemeente Echteld een grote groep mensen om zich heen
heeft, die zich desgevraagd bereid hebben verklaard om ons, in geval van nood, te helpen.

Meeleven met elkaar
We leven mee met Janny van Doorn, die onlangs ongelukkig ten val is gekomen. In
het hoofdstukje over de bloemen, kunt u daarover ook lezen.
De heer Ilco van Ingen, Hoofakker 22, heeft enige tijd geleden een hartinfarct gehad. Een operatie is momenteel
niet mogelijk. Helaas kan hij nu niet werken. Er wordt gezocht naar een goed medicijn om zijn problemen te verhelpen.
Natuurlijk leven we ook mee met Ds. Gerrit Schouten. Hopelijk leidt het onderzoek komende maandag tot een
goede oplossing.
Laten we allen (maar ook de niet genoemde zieken) in onze gebeden gedenken en hen opdragen aan onze hemelse
Vader.

Kerkbalans 2022.
De Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters zijn erg dankbaar
dat ze u kunnen meedelen dat de actie Kerkbalans 2022 maar liefst € 38.960,-- heeft opgebracht!
Bedenk daarbij dat het € 1.272,-- meer is dan in 2021, dan kunt u zich die dankbaarheid wellicht wel voorstellen.
Dank aan alle gevers, maar bovenal aan Hem die ook op deze manier voor de Protestantse Gemeente Echteld
zorgt.
Kinderkerk ‘De Goede Herder’
Op zondag 4 september start voor onze kinderkerk het nieuwe seizoen. Het eerder aangekondigde uitje gaat helaas niet door. Op zondag 25 september, startzondag, zal tijdens
de dienst in het Dorpshuis een feestelijke bijeenkomst worden gehouden.
Dus: vanaf zondag 4 september is er dan weer kinderkerk in de kerk.
Oppasdienst ‘De Benjaminclub’
Ook voor onze oppasdienst begint binnenkort het nieuwe seizoen.
Vanaf zondag 28 augustus zijn onze Benjaminnetjes weer van harte welkom in het Dorpshuis.
Belangrijke om te weten: De Benjaminclub is dringend op zoek naar medewerkers. Hebt u belangstelling, dan
wil Line Woldringh u hier graag meer over vertellen. U kunt haar bereiken via 06 – 41027825.
Open Monumentendag 2022
Het duurt nog even, maar we willen u nu al laten weten dat op Open Monumentendag 2022 onze kerk open zal zijn. Dat is op 10 september a.s., van 10.00 tot 16.00 uur.
Binnenkort zal hiervoor een uitnodiging worden verspreid.

Gebedspunt
We hebben allemaal veel last van de droogte ten gevolge van het uitblijven
van regen. Dat geldt uiteraard met name voor de boeren. Laten we God vragen of Hij hen, en daarmee eigenlijk ons land, zijn hulp en steun wil geven.
Agenda
• Zondag 28 augustus

10.00 uur Dienst. Voorganger Mw. Ds. W. Bakkes uit Driebergen.

Om over na te denken
Als je de draad kwijt bent, vertrouw er dan op dat God alle touwtjes in handen heeft.
Visje, ingestuurd door een gemeentelid.
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