De Kerk roept nummer 15 – 2021 – Echteld.
Kerkdiensten.
Zondag 1 augustus, 10.00 uur:
De heer H. Aantjes uit Schoonhoven.
Zondag 8 augustus, 10.00 uur:
Ds. C.P. Koole uit Schoonhoven.
Zondag 15 augustus, 10.00 uur:
Ds. A.J. Berkheij uit Woerden.
Zondag 22 augustus, 10.00 uur:
Ds Gerrit Schouten
Aanmelden voor de diensten
Omdat (zoals bekend) er maar 48 mensen in de kerk plaats mogen nemen, is aanmelding
vooraf noodzakelijk. Dat kan op vrijdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur bij Maatje of Gert
Schimmel (06-52331473 of 06-29048280).
Zij zorgen er uiteraard voor dat het bijwonen van de diensten zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld. Wanneer u na aanmelding en gemaakte afspraak de dienst tóch niet kunt bijwonen,
wit u zich dan afmelden? Dan kan wellicht nog iemand anders worden uitgenodigd.
Bloemen
Zondag 11 juli waren er twee boeketten. Deze werden met onze hartelijke felicitaties bezorgd bij mevrouw M. Nab-Dirksen, Achterstraat 39 en mevrouw G.M. Klaassen-van Krieken,
van Balverenstraat 2. Beide dames mochten onlangs respectievelijk hun tweeënnegentigste
en negenentachtigste verjaardag vieren.
Op zondag 11 juli zijn de bloemen, met hartelijke felicitatie vanwege zijn 87e verjaardag bezorgd bij de heer Jan Weiman, Saneringsweg 1.
Meeleven met elkaar
Mevrouw Nel Hol verblijft in “Zorgcentrum Vrijthof” om daar verder te revalideren. Ze verblijft op de afdeling Markant, kamer 112, Burg. Meslaan 49, 4003 CA Tiel. We wensen haar
beterschap toe.
Jarigen 80+
Dhr. C.M. van der Heiden, Achterstraat 38, vierde op 24 juli zijn 80e verjaardag. Van harte gefeliciteerd met deze bijzondere dag.
Jubileum
Op woensdag 28 juli zijn dhr. en mevr. van Wamel – Vermeulen, Wethouder van Lentstraat
2, 60 jaar getrouwd. Een respectabel jubileum! Van harte gelukgewenst met deze bijzondere
dag. Wat een voorrecht om dit samen te mogen vieren temidden van allen die je lief zijn. We
wensen jullie nog heel veel goede en gezegende jaren toe!

KerkTV
Wellicht hebt u gezien dat er sinds kort achterin de kerk een indrukwekkende tafel vol apparatuur staat en voorin de kerk staat een groot tv-scherm. Sinds deze week is alle apparatuur
compleet en de komende weken hopen we te gaan proefdraaien. Er moet nog van alles worden ingeregeld, er moeten licenties van de verschillende liedbundels worden aangeschaft en
zo zijn er nog wel wat zaken die geregeld moeten worden om tot goede en verantwoorde
uitzendingen te komen (waarbij ook de privacy niet zal worden vergeten). Een aantal gemeenteleden is er erg druk mee (waarvoor veel dank!!!)!
We streven er naar om op 22 augustus ‘de lucht in te gaan’. Met andere woorden: dan gaan
we uitzenden!
“De Goede Herder”
In de komende weken is er geen Kindernevendienst. Op 5 september is de Overstapdienst
en daarna zal De Goede Herder weer de kindernevendienst organiseren. Vanaf 5 september
is er ook weer oppasdienst.
Inleveren kopij De Kerk Roept
Op dinsdag 17 augustus kunt u de kopij inleveren voor “De Kerk Roept” nummer 16 (zondag
29 augustus en 5 september). Wilt u de kopij dan inleveren bij onze scriba Gert Schimmel?
Bij voorbaat dank! Gerrit Schouten
Tenslotte
Het is vakantietijd. Dat betekent dat de kerkelijke activiteiten zijn beperkt tot de dienst op
zondag. Maar toch alvast een blik vooruit. Op zondag 29 augustus vieren we met elkaar het
Heilig Avondmaal. Op zondag 5 september houden we de overstapdienst voor een aantal
jongeren die naar de middelbare school gaan. We starten dan ook weer met de inzameling
voor de voedselbank en met de kindernevendienst en oppas. Het zou fijn zijn als we op deze
1e zondag van de maand ook weer koffie kunnen drinken met elkaar. De startzondag is dit
jaar op zondag 26 september. Er is een commissie gevormd om de dienst voor te bereiden.
Dit alles uiteraard onder het voorbehoud van Jacobus. Maar ook afhankelijk van de ontwikkeling van de corona besmettingen. De anderhalve meter maatregel legt ons voorlopig nog
behoorlijke beperkingen op. Ik wens u allen een fijne zomerperiode toe!
Om over na te denken
“De leugen kan al de halve wereld rond gereisd zijn, terwijl de waarheid nog bezig is zijn
schoenen aan te doen”.
C.H. Spurgeon
Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Ds Gerrit Schouten
0344-641352
www.kerkechteld.nl

