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Welkom in onze Eredienst!
Voorganger
Organist
Ouderling van dienst
Koster

Ds. Wya de Kam - Diepeveen
Gert van de Hoef
Willy Kerpentier – van Gessel
Henny Budding – van Wijk

Schriftlezing
Thema De Goede Herder

Handelingen 12
De bouw van de heilige kist (n.a.v. Exodus 25: 10-22).

Collecten
De eerste rondgang bestemt de diaconie voor Care for Tina. Tina is
een Chinees meisje dat in 2009 werd geboren met een ernstige schisis. In april 2010 is Tina door Care4Tina
geopereerd en in juni 2010 is ze geadopteerd. Jaarlijks gaat een medisch team van Care4Tina naar de stad
Xi’an in China om daar gedurende twee weken kinderen met een schisis te opereren. De stichting heeft dr.
Johan Vehof bereid gevonden belangeloos hieraan mee te werken. Dr. Vehof is sinds 2012 plastisch chirurg
bij Rijnstate Arnhem.
Om de behandelingen te kunnen uitvoeren huurt Care4Tina een operatiezaal in het ziekenhuis in Xi’an
(China) af en wordt de ziekenhuisopname, de nabehandeling en de verzorging van de kinderen geregeld.
Voor de realisatie van het project worden er met behulp van sponsors evenementen georganiseerd. De opbrengst van deze evenementen komt geheel ten goede aan de stichting.
De tweede rondgang is voor ons Echteldse kerkenwerk.
Aan de uitgang staat weer het miniatuurkerkje. Uw bijdrage daarin wordt besteed aan het onderhoud van
ons kerkgebouw.
Bloemen
Vandaag staan er weer twee boeketten.
Daarmee wensen we Margreet Hoegée-Hol, Maaskant 11 in Ochten van harte een voorspoedig herstel.
Al weer enkele weken geleden werd ze aan haar knie geholpen.
Met het tweede boeket feliciteren we de heer en mevrouw van Eck-Jongejan, Prinsenhof 60 in Geldermalsen van harte met hun éénenzestig jarig huwelijk.
Meeleven met elkaar
Piet Plomp is opgenomen in het ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Een
bacteriële infectie aan zijn been maakte een ingrijpende operatie noodzakelijk. Opnieuw een tegenvaller
voor Piet.
Vrijdag jl. ontvingen we gelukkig het bericht dat hij zaterdag (gisteren dus) naar huis mag.
Greet van der Meer – Jansen, Het Kempke 1, Ochten, is na de operatie nu begonnen met de chemo. Vrijdag
24 mei was de tweede van zes kuren. Een spannende tijd.
Laten we bidden om moed en kracht voor beiden.
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Jubileum
Op 24 april waren Gerard en Fia Sterrenburg – Ruisch, Dahliastraat
11, veertig jaar getrouwd. Jullie hebben het feest al eerder gevierd, in Nederland en in Hongarije, maar namens de gemeente nog van harte gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal.
Gods zegen toegewenst op jullie gezamenlijke levensweg.
Jaarrekeningen 2018
De Jaarrekeningen over 2018 van het College van Kerkrentmeesters
en de Diaconie zijn inmiddels gereed en besproken in de Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters.
Zij liggen van maandag 20 mei tot zaterdag 25 mei ter inzage.
Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dan kan dat (in beide gevallen ná telefonische afspraak):
• Voor de Jaarrekening 2018 van de Diaconie kunt u contact opnemen met de heer Arie Oppelaar, Molensteeg 11, IJzendoorn – 0344 – 643271.
• De Jaarrekening 2018 van het College van Kerkrentmeesters kunt u inzien bij de heer Gerd-Jan Weiman, Ooisestraat 13, Echteld – 0344-605267.
Het Jeugdkamp
Van 28 juni tot en met 30 juni is het weer zo ver. We gaan weer op
kamp met de jeugd van 12 tot en met 30 jaar. Aanmelden kan via de brief die thuisgestuurd wordt. Wanneer je geen brief hebt ontvangen kun je er één achterin de kerk pakken of jezelf aanmelden bij Martijn en
Margreet Hoegée, Marloes Budding, Stephan Schuurman of Janneke Oppelaar.
De afgelopen jaren hebben we al verschillende leuke kampen gehad. Deze weekenden stonden in het teken
van samen zijn met God en elkaar. We hebben verschillende activiteiten gedaan zoals: escaperoom, bowlen, glowgolf, buikschuiven, logoquiz en nog veel meer!
Het lijkt ons erg gezellig om weer met zo veel mogelijk jeugd op kamp te gaan!
We zien jullie aanmelding graag tegemoet.
Groetjes,
De leiding van het jeugdkamp
Agenda
• Dinsdag 21 mei
•

Zondag 26 mei

Tot uiterlijk 12.00 uur: inleveren copy De Kerk Roept bij
Ds. Gerrit Schouten.
10.00 uur: Dienst. Voorganger Ds. Gerrit Schouten.
Bloemendienst: Joke Brouwer. Oppassen: Line Woldringh.

Om over na te denken
“Het hart van de mens en de bodem van de zee zijn onpeilbaar”.
Ontvangen van een gemeentelid
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