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

Bij deze dienst
Voorganger:

Mw. Ds. W. Bakkes uit
Driebergen.
Orgel:
Henny Klaasen Bos.
Ouderling van dienst: Janneke Weiman.
Schriftlezingen

Diaken van dienst:
Koster:
Beeld en geluid:

Corrie van Dieden.
Henk van Blitterswijk.
Martijn Hoegee.

Ps. 130 en Romeinen 8 (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 wordt gehouden m.b.v. het miniatuurkerkje. Uw gift daarin is bestemd voor het onderhoud
van ons kerkgebouw.
Bloemen
Vandaag brengen we de bloemen, als bemoedigende groet van ons allen, bij
de heer Ilco van Ingen, Hoofakker 22.
Bericht van onze predikant, ds. Gerrit Schouten
Beste gemeenteleden,
Op maandag 22 augustus ben ik in het St. Antonius-Ziekenhuis in Nieuwegein geweest. Na een aantal onderzoeken zijn twee vernauwingen gedotterd en is bij beide een stent geplaatst.
De derde vernauwing kan ook gedotterd worden maar omdat die iets gecompliceerder is, doen ze die later.
Ik ben dus nog een keer aan de beurt, maar het goede nieuws is dat er niet geopereerd hoeft te worden. Dat
is veel ingrijpender en de hersteltijd duurt veel langer.
Ik ben blij met dit resultaat maar moet de komende tijd nog voorzichtig aan doen, totdat ook de derde vernauwing verholpen is. Alle dank aan God!
Ook namens Tineke heel veel dank voor uw meeleven op wat voor manier dan ook.
Hartelijke groeten, Gerrit en Tineke Schouten.
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.

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.
z.o.z.

Maar wel vragen we aandacht voor het de zakjes met bloemzaadjes die de dominee op 4 juli, tijdens de overstapdienst, heeft uitgedeeld.
VRAAG AAN DE KINDEREN: We hopen dat die zaadjes veel mooie bloemen hebben opgeleverd. Misschien kun
je wel een foto mailen zodat we tijdens de dienst op 4 september de resultaten kunnen laten zien.
Doe dat dan naar wkerpentier@outlook.com.
Wanneer je een ‘echte’ bloem wilt laten zien, dan kan dat natuurlijk ook. Breng hem dan mee naar de kerk.
We wachten vol spanning op de resultaten!
Gebedspunt
Laten we deze week God om een zegen vragen voor onze regering. Er spelen
momenteel veel zaken: denk aan het stikstofprobleem en de gevolgen voor onze boeren. Laten we ook de
gang van zaken rondom de asielzoekers niet vergeten. Dat geldt ook voor het toenemende gebrek aan arbeidskrachten, afname van de koopkracht en zo zijn er nog wel meer ‘hoofdpijndossiers’ te noemen.
Het zijn allemaal zaken waarover voor oplossingen binnen de regering en ook door onze medelanders verschillend wordt gedacht.
Vragen we God om wijsheid voor kabinet en volksvertegenwoordiging om zo goed mogelijke oplossingen te
vinden!
We zingen
Liedtekst Johannes de Heer 945.
Heer God, U loven wij , Heer, U belijden wij
Vader in eeuwigheid zingt ’t gans heelal uw naam
Aarde en hemel Heer zingen uwe naam ter eer
heel uw schepping door eeuwig met ‘t eng'lenkoor
Heilig, heilig
heilig is onze God
de Heer Zebaoth
Hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol
hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol
Halleluja, halleluja )
halleluja, halleluja ) 2x
Amen
)
Agenda
• Dinsdag 30 augustus
•
•

Woensdag 31 augustus
Zondag 4 september

Uiterlijk 12.00 uur: inleveren van copy voor De Kerk Roept bij
Gert Schimmel. Gegevens: zie hierboven.
20.00 uur: Vergadering van de Kerkenraad (in de consistorie).
10.00 uur: Dienst. Voorganger: Ds. B.E. Fockens uit Terheijden.
Er is weer Kindernevendienst (zie hierboven).
Inzameling van lang houdbare levensmiddelen voor Voedselbank Rivierenland.
Na de dienst is er koffiedrinken.

Om over na te denken
Wees een arm om iemand heen,
Spreek een troostend woord.
Laat de ander niet alleen;
Toon zo dat je bij Jezus hoort!
Uit ‘Kruispunt’.
(Kerkblad van de Protestantse Gemeente Gorinchem)
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