De Kerk roept nummer 16 – 2021 – Echteld.
Kerkdiensten.
Zondag 29 augustus, 10.00 uur: Viering van het Heilig Avondmaal.
Ds. Gerrit Schouten.
Zondag 5 september, 10.00 uur: Inzameling voor de Voedselbank, Overstapdienst.
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.
Koffiedrinken
Zondag 5 september is de 1e zondag van de maand. Het zou fijn zijn als we dan het samen koffiedrinken na
de dienst weer op kunnen pakken. Wellicht kunnen we het buiten in de pastorietuin doen. We houden u
via de Zondagsbrief op de hoogte.
De Goede Herder
Op 5 september is de Overstapdienst. In deze dienst zullen we ook afscheid nemen van een aantal
leidinggevenden die gaan stoppen. Daarna gaat De Goede Herder weer de kindernevendienst organiseren
zoals gebruikelijk. Vanaf 5 september is er ook weer oppasdienst.
MuffinMeeting
Op 12 september gaat de Jeugdkerk MuffinMeeting weer van start. De Muffinmeeting is er voor alle
jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan. 1x per maand komen we bij elkaar in het dorpshuis “De
hoge hof” tijdens de kerkdienst. Neem vrienden en vriendinnen mee! Welkom!
Willy Oppelaar en Tineke Schouten
Meeleven met elkaar
Wanneer alles is gegaan zoals we mogen verwachten is Mw. Nel Hol (Stationsweg 2) op maandag 16
augustus weer thuisgekomen. Nel, Fijn om dat je weer in Echteld bent.
Helaas gaat het met de heer Ries van Eck (verblijvend in Elim) niet zo goed. We wensen hem (en zijn
familie) Goeds onmisbare kracht toe in dit stadium van zijn leven. Alle goeds gewenst!
De polsoperatie van de heer Wim Kwint (Zwijning 21 in Ochten) is geslaagd. Wel volgt er nog een periode
van revalidatie. Maar … de vooruitzichten zijn goed. Veel succes Wim.
Bloemen
Op zondag 23 juli zijn de bloemen met een bemoedigende groet bezorgd bij mevrouw Drika v.d. HeuvelKlaassen in Ingen.
De bloemen van zondag 1 augustus waren bestemd voor de heer Wim van Wijk, Achterstraat 36. Hij heeft
ze met onze felicitaties ontvangen vanwege zijn zesentachtigste verjaardag.
Op zondag 8 augustus zijn de bloemen bezorgd bij voor Bert en Henny van Wamel-Vermeulen, Wethouder
van Lentstraat 2. We hebben hen hiermee van harte gefeliciteerd met hun zestig jarig huwelijk.
De bloemen van zondag 15 augustus zijn met een groet en beterschapswensen gebracht naar de heer Wim
Kwint, Zwijning 21 in Ochten.

Collecten en giften juli 2021
College van diakenen: Collecten Erediensten, contant en via Givt: € 170,26.
Extra Binnenlands diaconaat /aktie vakantietas € 128,97, Bartiméusfonds € 75,10.
Per bank ontvangen € 25,00, Aktie vakantietas € 25,00, Bartiméusfonds € 30,00.
Giften bij bloemen via Gerja Rensen € 10,00, via Corrie van Dieden € 10,00 en via Annette van Baaren €
10,00.
Voor HVD is via Dini Baar € 10,00 ontvangen.
College van Kerkrentmeesters: Via Givt en contant: collecten erediensten € 192,95. Extra collecte
onderhoudsfonds € 81,91. Collectegeld op de bankrekening ontvangen 1x € 50,= / 1x € 40,= / 1x € 25,= + €
25,= vakantietas doorgestort naar de diaconie.
Agenda
Maandag 30 augustus: vergadering van de Kerkenraad.
Dinsdag 31 augustus: inleveren kopij De Kerk Roept.
Om over na te denken
“Slechts met de sleutel van de hoop kunnen we de schatkist van het geloof openen”
Tomás Halík
Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Ds. Gerrit Schouten en Gert Schimmel
0344-641352
www.kerkechteld.nl

