De Kerk roept nummer 12 – 2022 – Echteld.
Kerkdiensten
Zondag 19 juni, 10.00 uur:
Dhr. H. Aantjes uit Schoonhoven
Oppas: Line Woldringh
Zondag 26 juni, 10.00 uur:
Ds. J. van Dalen uit Nijverdal
Oppas: Hannah van de Berg
Overstapdienst
Op zondag 3 juli hebben we de Overstapdienst: Jan Lenssinck en Elise van Dam nemen dan
afscheid van de kindernevendienst. We maken er een feestelijke gezinsdienst van.
We lezen uit Matteüs 13 over het mosterdzaadje. Een heel klein zaadje dat uitgroeit tot een
boom waar de vogels in nestelen. Zo gaat het met het Koninkrijk van God. Zo gaat het ook
met ons geloof. Het begint klein, maar als het de kans krijgt om te groeien wordt het tot iets
heel moois in ons leven. U/jij bent van harte welkom.
Bloemen
De bloemen op zondag 29 mei zijn met een groet van de gemeente bezorgd bij Petra van
Soest, Achterstraat 10. We wensten haar hiermee van harte beterschap!
De bloemen op 5 juni, eerste Pinksterdag, zijn bezorgd bij de heer C. van Dee,
Ommersteinsestraat 9. We feliciteerden hem hiermee van harte met zijn negenentachtigste
verjaardag.
Giften en collecten mei 2022
Diaconie: Collecten Erediensten contant en via Givt € 316,71 en via bank € 25,00.
Kerk in Actie – De Glind € 74,73.
Gift bij bloemen via Henny Budding € 15,00.
College van Kerkrentmeesters: Collecten erediensten contant € 190,80, via Givt € 104,48.
Extra collecte 8 mei t.b.v. werk jeugddienstcommissie € 91,01. Extra collecte 22 mei t.b.v.
Missionair werk – pioniersplekken € 48,25. Extra collecte 29 mei t.b.v. JOP – diaconaat €
47,13. Collecten t.b.v. onderhoud kerkgebouw € 53,23.
Giften: nagekomen paascollecte € 10,=. Giften n.a.v. huwelijk totaal € 150,=.
Ontvangen via ds. Schouten € 50,=.
Actie Kerkbalans 2022
De voorbereiding van Actie Kerkbalans 2022 is door omstandigheden vertraagd. In
tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal de Actie Kerkbalans daardoor i.p.v. de tweede
helft van de maand mei in de tweede helft van de maand juni worden gehouden.
Doopleden en lidmaten van 21 jaar en ouder ontvangen binnenkort de envelop met flyer,
toezeggingskaart en antwoordenvelop. Het motto is “Geef vandaag voor de kerk van
morgen”. Met uw bijdrage zorgt u ervoor dat de kerk ook in de toekomst van waarde kan
zijn! Die waarde is voor iedereen anders. We dagen u uit om na te denken hoe de kerk voor
u / voor jou van waarde is. Niet alleen vandaag maar ook in de toekomst.

Wat hoopt u / hoop jij dat onze kerk over bijvoorbeeld 10 jaar voor u / voor jou betekent?
Denk daar over na als u / als jij het bedrag van de toezegging invult! Van harte aanbevolen!
College van Kerkrentmeesters
Jarigen 80+
Mevr. J. van Viegen-van Doesburg, Achterstraat 43, viert op 21 juni haar eenennegentigste
verjaardag. Van harte gefeliciteerd met deze bijzondere verjaardag.
Agenda
Dinsdag 21 juni
Donderdag 23 juni
Woensdag 29 juni
Donderdag 30 juni

Inleveren kopij De Kerk Roept bij Gert Schimmel.
Vergadering van het College van Kerkrentmeesters.
Vergadering van de Kerkenraad.
Bijpraatavond 3.

Tenslotte
We leven in een wereld vol narigheid: oorlogen, droogte en als gevolg daarvan veel honger,
veel berichten over milieuproblemen. Laten we allemaal proberen ons steentje bij te dragen
aan de oplossing van deze problemen.
Dat kan in ieder geval door onze zorgen bij onze Heer en Heiland naar te leggen!
Om over na te denken
“De techniek heeft alle afstand overbrugd, maar heeft geen nabijheid gecreëerd”.
Martin Heidegger
Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Gert Schimmel
06 – 29048280
schimmel.gert@gmail.com
www.kerkechteld.nl

