De Kerk roept nummer 13 – 2019 – Echteld.
Kerkdiensten.
Zondag 14 juli , 10.00 uur:
Ds. J. de Vries uit Urk
Kinderoppas: Hannah van de Berg
Bloemendienst: Rien van Hal
Zondag 21 juli , 10.00 uur:
Ds. Gerrit Schouten
Kinderoppas: Dian van Zoest
Bloemendienst: Corrie van Dieden

Bloemen.
Op zondag 23 juni gingen de bloemen met een hartelijke felicitatie voor haar achtentachtig-ste
verjaardag naar mevrouw Jannie van Viegen-van Doesburg, Achterstraat 43. Op zondag 30 juni gingen de
bloemen met een hartelijke felicitatie voor hun 25 jarig huwelijksjubileum naar Ardie en Ineke van ZoestBudding, Achterstraat 31.
Overlijden
Op dinsdag 2 juli is geheel onverwacht onze organist Gert van de Hoef overleden. Hij verheugde zich
samen met Sandra op een vrije maandagavond maar vroeg in de avond werd hij onwel. Hij is
overgebracht naar het UMC in Utrecht en nog geopereerd. Maar het mocht niet baten. Dinsdagmorgen
vroeg is hij overleden. Zijn onverwachte overlijden betekent een groot verlies voor Sandra en de
(klein)kinderen. Maar ook voor ons als Protestantse gemeente. Gert was al jaren een gewaardeerd
organist. Vaak wist hij ons te raken met de juiste toon in het meditatief orgelspel na de verkondiging. We
wensen Sandra en haar gezin van harte Gods zegen toe in de tijd die komt.
Meeleven met elkaar.
Piet Plomp uit Tiel is verhuisd naar “Vrijthof”, afdeling Rijnhof, kamer 15. Maar deze week zal hij weer
enkele dagen in het ziekenhuis verblijven voor een huidtransplantatie waardoor de wond aan zijn been
sneller geneest.
Mevr. A. Schimmel-Klaasen uit Ochten is getroffen door een herseninfarct. Ze is ondertussen weer thuis
uit het ziekenhuis. We wensen hen beiden Gods zegen toe.
Jarigen 80+
We feliciteren: Dhr. J.A.G. Weiman, Saneringsweg 1 in Echteld met zijn 85e verjaardag op 10 juli. Mevr.
H.G.J. van Gelderen - van Eck, Achterstraat 25 in Echteld met haar 89e verjaardag op 17 juli. Dhr. W.H.
van Wijk, Achterstraat 36 in Echteld met zijn 84e verjaardag op 18 juli. U allen een goed en gezegend
levensjaar toegewenst!
Geboren
Op 22 juni is Eslyn Maatje Marion Schuurman geboren. Een dochter van Stephan en Jolanda, een zus van
Jesper en Svedde, Medensteinsestraat 10. Op het kaartje staat: “Geboren/ Jij bent er/Je bent Jij/Je mag
er zijn/Je bent gewenst/Je bent een Wonder”. We willen jullie van harte feliciteren met de geboorte van
jullie dochter en zus. Een wonder inderdaad om zo’n klein mensje uit Gods hand te mogen ontvangen.

Collecten en giften juni 2019.
College van diakenen:
Collecten Erediensten € 163,52
Pinksterzendingscollecte € 98,69
Werelddiaconaat € 66,00
Coll. t.b.v. St. Voorkom € 95,75 t.b.v. Betuwse Jeugdkampen € 92,70
Coll. H.A. t.b.v. Hospice Vrijthof € 46,50
Gift bij bloemen via Hanny v.d. Berg € 5,00 en gift via Corrie van Dieden € 60,00
College van Kerkrentmeesters :
Collecten erediensten € 330,41.
Inhoud miniatuurkerkje € 109,60.
Ontvangen voor de kerk via ds. Schouten een gift van 10 euro en een gift van 50 euro.
Agenda.
Dinsdag 16 juli Inleveren kopij De Kerk Roept
Om over na te denken.
““Het blijft opmerkelijk dat honderd euro die je in een collectezak stopt zoveel lijkt terwijl het tijdens een
middagje winkelen zo weinig lijkt”.
Uit de pastorie
Met plezier kijken we terug op het koffiedrinken in de pastorietuin. Ik denk dat er zo’n 50 koffiedrinkers
waren. Het weer werkte mee en het was gezellig om met elkaar even bij te praten. De dag daarvoor, op
zaterdag, hadden we een leuke dag met de jongeren. Om 13.00 uur zijn we gestart met een vossenjacht
in het dorp. (Onze oudste vos, Jannie van Viegen was de moeilijkste om te vinden!) Daarna was er levend
stratego in het bos op de Grebbenberg. En dat allemaal bij een temperatuur van dik boven de 30
graden!!! Complimenten voor de jongeren. De BBQ bij Willy en Johan smaakte dan ook extra goed. Een
geslaagde dag. Kijk even op de website voor de foto’s. Tineke en ik genieten enorm van het warme weer.
Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen er zo over denkt. Zullen we een beetje extra letten op
elkaar deze zomer? Even een container meenemen van straat, een paar boodschappen meenemen, of
een zak afval wegbrengen nu het hele systeem van afval verzamelen veran-derd helpt soms al. Met een
hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Ds Gerrit Schouten
www.kerkechteld.nl

