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Welkom in onze Eredienst.
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken.
Ook daarbij bent u, ben jij van harte welkom!
Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

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

Ds. E. Fockens uit Terheijden.
Nelleke de Kok.
Henk van Blitterswijk.

Diaken van dienst:
Koster:
Beeld en geluid:

Izaäk van Harten.
Maatje Schimmel.
Stephan Schuurman.

Genesis 1: 1 – 5 en 26 – 31. (NBV21).

Collecten
Zoals gebruikelijk worden de collecten aan de uitgang gehouden. Daar staat een
doos. Van uw gift daarin is de ene helft voor het werk van onze diaconie en de andere helft voor Echteldse kerkenwerk.
De derde collecte wordt dit keer gehouden met behulp van het miniatuurkerkje. Uw gift daarin is bestemd voor
Kerk in Actie, die mede met uw gift hulp wil bieden aan mensen met een beperking in Myanmar.
Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind of gehandicapte volwassene, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren
vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt
deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van
werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een
beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.
Overleden
In de afgelopen week ontvingen we het bericht dat op 30 augustus de heer Jan
Marius van Ommeren is overleden. Hij woonde Boerhaavelaan 28 in Tiel. Op zaterdag 3 september is hij na een
dienst van woord en gebed in onze kerk begraven op de begraafplaats naast de kerk.
We wensen zijn nabestaanden Gods kracht toe om dit verlies te dragen.
Bloemen
De bloemen van vandaag zijn geschonken door de familie van de heer Jan van
Ommeren, waarvan gisteren de uitvaart was in deze kerk. Waarvoor dank!
We willen ze als een bemoedigende groet brengen bij onze dominee Gerrit Schouten.
Meeleven met elkaar
In de afgelopen week is Mevrouw Bets Budding – van Beem, Stationsweg 2a, ongelukkig ten val gekomen, met als gevolg een gebroken heup. Zij is hieraan inmiddels geopereerd en gelukkig weer
herstellende. Ze verblijft nog in het Tielse ziekenhuis. De artsen beraden zich momenteel over het te volgen revalidatietraject.
We wensen Bets een voorspoedig herstel en alle goeds toe, maar uiteraard bovenal Gods Zegen!
MuffinMeeting
De "MuffinMeeting" gaat weer van start en wel op zondag 11 september. Om
10.00 uur ben je welkom in het dorpshuis De Hoge Hof.
Thema: "Laat maar waaien". Over hoop brengen door te delen. Hoop het tegenovergestelde van wanhoop.
Weet je welkom!
Willy Oppelaar en Tineke Schouten.

Meedenkers gevraagd
Op woensdag 31 augustus was uw Kerkenraad in vergadering bijeen. Toen is onder meer gesproken over de vacatures die per 1 januari a.s. ontstaan. Want wat is het geval:
De diakenen Corrie van Dieden en Izaäk van Harten en de ouderlingen Henk van Blitterswijk, Arie Oppelaar en Gert
Schimmel zijn aftredend. Zoals u zich wellicht kunt herinneren is er tevens nog een vacature voor ouderling, die in
2021 is ontstaan vanwege het aftreden van de heer Marinus van den Berg.
Gelukkig stellen Arie Oppelaar en Gert Schimmel zich herkiesbaar. Dan blijven er per saldo dus vier vacatures over:
Twee voor het ambt van diaken en twee voor het ambt van ouderling!
We doen een dringend beroep op ieder om mee te denken over de wijze waarop we deze vacatures zouden
kunnen invullen.
Open Monumentendag 2022
Zaterdag 10 september is het Open Monumentendag 2022. Onze kerk is dan open
van 10.00 tot 16.00 uur. Ieder is van harte welkom onze mooie kerk eens rustig te bekijken. Een team van deskundigen is aanwezig om van alles te vertellen.
In de afgelopen week zijn in ons dorp hierover flyers verspreid. Mocht u die gemist hebben of weet u nog iemand
die hierin geïnteresseerd zou kunnen zijn: op de tafel onder de toren liggen nog enkele exemplaren.
Bericht voor de jeugd
Op zaterdag 8 oktober a.s. organiseert de Jeugddienstcommissie een avondje
bowlen voor alle jeugd van kerk Echteld (12 - 33 jaar).
We zullen om 19.30 verzamelen bij de kerk en het bowlen start rond 20.00 uur. De kosten zijn € 10,- per persoon,
inclusief twee drankjes en wat hapjes.
Aanmelden kan door te appen naar Martijn Hoegée (06-81904903).
Hopelijk zien we jou ook!
Kinderkerk ‘De Goede Herder’ 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.
Startzondag
We nodigen u en jou nu al vast uit voor de Startzondag, die gehouden zal worden
op zondag 25 september. Na de dienst hopen we met elkaar koffie te drinken, vervolgens zijn er verschillende
leuke activiteiten en als afsluiting zullen we met elkaar een kleinigheidje eten. Daarvoor doen we een beroep op
ieder om op die zondag iets eetbaars mee te brengen, zodat er een buffetje ontstaat, waarbij ieder iets kan kiezen.
Nader informatie volgt.
De voorganger in de dienst is Ds. W. Koerselman uit Woerden.
Gebedspunt
Bladerend door kranten en kijkend naar nieuwsuitzendingen komt steeds weer
naar voren dat er rondom de kerncentrale in Zaporizja (Oekraïne) hoog spel gespeeld wordt. Je vraagt je af hoelang
het daar nog goed gaat. Bidden we God of Hij de machthebbers het inzicht wil geven in hun handelen, dit in het
belang van en uit liefde voor onze medemensen,
Agenda
• Donderdag 8 september
•

Zaterdag 10 september

•

Zondag11 september

•

Zondag 11 september

20.00 uur: Vergadering van het College van Kerkrentmeesters (in de
consistorie).
10.00 – 16.00 uur: De kerk is open in het kader van Open
Monumentendag 2022. (zie hierboven)
10.00 uur: Dienst. Voorganger: Ds. S. de Kam uit Maurik.
Viering van het Heilig Avondmaal.
10.00 uur: MuffinMeeting in het dorpshuis (zie hierboven).

Om over na te denken
Behandel mensen alsof ze zijn
wat ze zouden moeten zijn.
Zo help je ze te worden wat
ze zouden kunnen zijn.
Ergens gelezen
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