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

Bij deze dienst
Voorganger:
Organist:
Ouderling van dienst:
Schriftlezingen
Thema kinderkerk

Ds. Wya de Kam – Diepeveen
uit Maurik.
Nelleke de Kok.
Gert Schimmel.

Diaken van dienst:
Koster:
Beeld en geluid:

Corrie van Dieden.
Jan Schuiling.
Martijn Hoegée.

Jeremia 1: 4 – 8 en Matteüs 4: 12 – 17 (NBV21).
God en Job praten met elkaar (n.a.v. het bijbelboek Job).

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 het Echteldse kerkenwerk.
De derde collecte (ook aan de uitgang) is bestemd voor het werk van KIA (Kerk in Actie). Op het Indonesische eiland
Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse
kerk hen om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden en
normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw. Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Het project is zo succesvol dat het wordt uitgebreid tot
in Midden-Sulawesi.
Bloemen
Vandaag willen we de bloemen als groet van ons allen bezorgen bij mevrouw Nel Hol,
Ambtmanstraat 24 in Tiel.
We hopen dat zij zich in De Herbergier snel een beetje thuis zal voelen.
Voor Gert Jan Kerpentier, Achterstraat 47, één van de techniekvrijwilligers, hebben we als dank een traktatie.
Waarschijnlijk zal dat meer in de smaak vallen dan een boeket bloemen.
Meeleven met elkaar
De heer Henk van Dieden, Burg. H. Houtkoperlaan 7 in Ochten, verblijft in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Het beeld is wisselend. Een goede dag wordt weer afgewisseld met een slechte dag.
Maar de artsen geven goede hoop dat het goed komt. Geduld en vertrouwen toegewenst Henk!
Mevrouw A. Timmer-Hacken, Kerkeland 4 in Echteld, is opgenomen in Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Ze is gevallen en
heeft de nodige verwondingen opgelopen maar gelukkig niets gebroken. We wensen haar beterschap toe.
Mevrouw M. Nab-Dirksen, Achterstraat 39 in Echteld, is nu definitief verhuisd naar Verzorgingshuis Ravenstein, De
Wieken 11, 4191TS Geldermalsen. (Cluster 3, kamer 63). Thuis wonen kon helaas niet langer. We wensen haar een
goede tijd toe in Ravenstein en hopen dat zij zich weer snel thuis zal voelen.
Eeuwigheidszondag
Op 20 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel Eeuwigheidszondag genoemd. Dit is de dag waarop we de namen noemen van hen die dit kerkelijk jaar overleden zijn. De families
hebben ondertussen een uitnodiging ontvangen om de dienst bij te wonen. Er zullen kaarsen ontstoken worden en de
witte stenen die in de kerk bewaard zijn, mogen worden meegenomen. We lezen uit Romeinen 8 over het “zuchten van
de schepping”, de geboorteweeën van Gods nieuwe wereld. Een aantal gemeenteleden zal zingen in deze dienst.

Voedselbank
Het is inmiddels welhaast traditie geworden dat we op de eerste zondag van de
maand lang houdbare levensmiddelen inzamelen voor de Voedselbank Rivierenland in Tiel.
Helaas is zo’n inzameling in toenemende mate noodzakelijk.
Wanneer u meer wilt weten over het werk van de Voedselbank: op zaterdag 19 november is er tussen 10.00 uur en
15.00 Opendag. U bent welkom op Medelsestraat 5 in Tiel (maar de ingang is aan de Grotebrugse Grintweg).
Schoenendoosactie 2022
Wellicht hebt ook u vandaag een gevulde schoenendoos meegebracht die aan kinderen in Roemenië, Moldavië, Togo, Siërra Leone en in vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden wordt geschonken.
Mocht u het vergeten zijn en het alsnog willen doen, dan kunt u de doos in de komende week nog afgeven bij Jolanda
Schuiling, Ooisestraat 12 of bij Willy Oppelaar, Molensteeg 11.
CandleTalk
We gaan weer beginnen met CandleTalk. Ik had gehoopt om met twee groepen te
kunnen starten omdat het verschil in leeftijd steeds groter wordt.
Maar dat gaat helaas niet lukken. We starten op woensdag 16 november om tien voor zeven in de consistorie van de
kerk. De data tot nieuwjaar zijn 16 en 30 november en 14 december. Welkom allemaal.
Ds. Gerrit Schouten
Leven na de dood – een christelijke verwachting?
Geloof in een voortbestaan na de dood komt in veel
culturen en religies voor, misschien is het bijna ‘algemeen menselijk’ te noemen. De hemel maakt, of maakte, ook deel
uit van de christelijke geloofsvoorstellingen.
Rooms-Katholieken staan ieder jaar op 2 november stil bij ‘Allerzielen,’ een dag waarop men dikwijls het graf van gestorven naasten bezoekt. In veel Protestantse kerken worden op de laatste zondag vóór Advent, die we ‘Eeuwigheidszondag’ of ‘Zondag voleinding’ noemen, de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar herdacht. Is het herdenken en
terugkijken? Of mogen we geloven dat de dood niet het laatste is? Wat zegt de bijbel hier over? Wat is het oordeel van
de wetenschap? Sluiten ze elkaar uit, geloof en wetenschap?
Over de christelijke verwachting van een leven na de dood willen we samen praten en nadenken op een toerustingsavond georganiseerd door de predikanten van het ‘Klavertje Vijf’ op donderdag 24 november, om 20.00 uur in verenigingsgebouw ‘De Bron’ van de Hervormde gemeente Ommeren.
Inleider is ds. Henk Overdijk.
Gebedspunt
Zullen we deze week bidden voor het onderwijs in ons land? Het tekort aan leerkrachten blijft nijpend. Jarenlange bezuinigingen eisen hun tol. Veel jongeren zijn depressief en zoeken hun heil in drank en
drugs omdat zij de prestatiedruk niet aankunnen. Bid om veerkracht en nieuw elan.
Agenda
• Woensdag 16 november
• Donderdag 17 november
•
•

Zaterdag 19 november
Zondag 20 november

18.50 uur: CandleTalk in de consistorie (zie hierboven).
20.00 uur: Vergadering van het College van Kerkrentmeesters
(in de consistorie).
10.00 – 15.00 uur: Openhuis Voedselbank. (zie hierboven).
10.00 uur: Dienst. Voorganger: Ds. Gerrit Schouten. Voleindingszondag
(zie hierboven).

Om over na te denken
Om één woord noemt men soms iemand wijs, om één woord soms ook dwaas.
Wees dus voorzichtig met uw woorden.
Uit Joodse wijsheden.
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