De Kerk roept nummer 13 – 2019 – Echteld.
Vaste rubrieken:
Kerkdiensten.
Zondag 28 juli, 10.00 uur:
Ds. B Fockens uit Terheijden
Bloemendienst: Corrie Versteeg
Zondag 4 augustus, 10.00 uur:
Ds. Wya de Kam (Geen koffiedrinken, wel voedselbank)
Bloemendienst: Maatje Schimmel
Zondag 11 augustus, 10.00 uur:
Ds. M. Wagenvoorde
Bloemendienst: Izaäk van Harten
Zondag 18 augustus, 10.00 uur:
Ds. Wya de Kam
Bloemendienst: Wil Vermeulen
Zondag 25 augustus, 10.00 uur:
Ds. Gerrit Schouten
Viering H.A.
Bloemendienst: Arie Oppelaar

Voedselbank
Op zondag vier augustus is het de 1e zondag van de maand. U kunt dan weer houdbaar voedsel inleveren ten behoeve van de voedselbank. Zeker in de vakantieperiode van harte welkom.
Koffiedrinken in de kerk
Vanwege de vakantie is er op 4 augustus geen koffiedrinken in de kerk.
Zondagsbrief augustus
In de maand augustus zal er vanwege de vakantie van verschillende scribenten geen Zondagsbrief verschijnen. Het 1e nummer is er weer op zondag 1 september.
Kindernevendienst en oppas
Gedurende de schoolvakantie is er geen oppas en Kindernevendienst. Vanaf 8 september
zijn jullie weer welkom bij de benjaminclub en “de goede Herder”.
Startzondag
Op zondag 29 september houden we de startzondag. We sluiten in een feestelijke dienst
voor jong en oud aan bij het landelijke jaarthema “een goed verhaal”. We willen vooraf eten
met elkaar. Na de dienst drinken we koffie en is er nog een vervolgprogramma. Om uiterlijk
12.00 uur sluiten we af. Zet de datum alvast in uw agenda. De startdienstcommissie.

Bloemen
Op zondag 7 juli zijn er 2 boeketten bezorgd. Eén is er voor Stephan en Jolanda SchuurmanSchimmel, Medensteinsestraat 10 met felicitaties bij de geboorte van hun dochter Eslyn.
Voor Eslyn is er het boekje ‘De goede Samaritaan’, uit de serie De mooiste Bijbelverhalen
voor de jongste kinderen.
Het tweede boeket brengen we met felicitaties voor haar zevenentachtigste verjaardag bij
mevrouw Annie Schimmel-Klaassen, Het Heufke 2 in Ochten. Tevens wensen we haar een
verder herstel na haar ziekenhuisopname.
Ook op zondag 14 juli zijn er 2 boeketten bezorgd. We feliciteren mevrouw M. Nab-Dirksen,
Achterstraat 39 met haar negentigste verjaardag en mevrouw G.M. Klaassen-van Krieken,
Van Balverenstraat 2 met haar zevenentachtigste verjaardag.
In memoriam
Op dinsdag 2 juli is geheel onverwacht onze organist Gert van de Hoef overleden op de leeftijd van 74 jaar. Een overlijden dat ons overvalt. Gert was nog zo gezond en vitaal, hij speelde
bijna dagelijks orgel in een (rouw)dienst of huwelijksdienst. Daarnaast had hij nog een groot
aantal leerlingen aan wie hij orgelles gaf. Het leven van Gert stond helemaal in het teken van
het orgel. Naast het spelen en lesgeven onderhield hij ook nog een hele handel in orgelonderdelen. Zelfs zijn liefde voor Sandra bloeide op rond het orgel. Wouter en Adriaan zaten bij
Gert op les en zo leerden ook Sandra en Gert elkaar kennen. Gert was vaste organist in de
Julianakerk in Veenendaal. Maar de laatste jaren speelde hij bijna elke ochtenddienst in Echteld. Gert speelde graag psalmen maar genoot ook van het veel bredere repertoire van het
nieuwe liedboek. Het daagde hem uit en gaf een enorme impuls aan zijn plezier in het orgelspelen. Daarnaast bouwden Gert en Sandra ook warme contacten op in Echteld. Ze waren
geen lid van onze gemeente maar ze waren er wel thuis. We zullen hem enorm gaan missen.
Maar bovenal gaan onze gedachten uit naar Sandra en de kinderen. We wensen hen van
harte Gods zegen toe in de tijd die komt.
Meeleven met elkaar.
Margré van der Meer uit Ochten heeft vrijdag 12 juli haar vierde chemokuur gekregen. We
wensen haar sterkte toe. De week na de kuur is best lastig voor haar.
Piet Plomp heeft een huidtransplantatie gehad in Ziekenhuis Rivierenland. De verwachting
was dat daardoor de wond aan zijn been sneller zou genezen. Helaas is dat niet gelukt. Hij is
ondertussen weer terug in Vrijthof. Ook jij sterkte toegewenst Piet!
Jarigen 80+.
Dhr. R. Hanselaar, Burg H. Houtkoperlaan 36 te Ochten hoopt op 29 juli zijn 83e verjaardag te vieren.
Mevr. K.W. van den Berg - van Beusichem, Bartus van de Walstraat 2 te Ochten hoopt op 25 augustus
haar 85e verjaardag te vieren. Beide jarigen van harte gefeliciteerd
Haal – en brengdienst Vrijthof.
Op zondag 4 augustus verleent de gemeente Echteld haar medewerking aan de kerkdienst in Vrijthof.
Wilt u meehelpen, dat kan natuurlijk, u kunt zich opgeven bij mevrouw Sjaan van de Waal, telefoon
0344 643398.
Agenda.
4 augustus
4 augustus

actie voedselbank
Haal- en brengdienst Vrijthof

20 augustus

Inleveren kopij “De Kerk Roept bij Marjolein van Harten. mwjvanharten@hotmail.com

Uit de pastorie
Ook in de pastorie breekt de vakantietijd aan. Vanaf 25 juli houden we vakantie. Maar de pastorie zal
gewoon bewoond worden. Een aantal van onze kinderen vinden Echteld een ideale vakantiebestemming. Zolang de tuin maar bijgehouden wordt vinden wij dat prima natuurlijk. Let u er op dat de kopij
voor het volgende kerkblad bij Marjolein van Harten moet worden ingeleverd? We wensen u allen,
thuis of elders een fijne zomerperiode toe.
Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Ds Gerrit Schouten
www.kerkechteld.nl
Om over na te denken.
“Een compliment is geluk in een geschenkverpakking”.

