De Kerk roept nummer 13 – 2022 – Echteld.
Kerkdiensten
Zondag 3 juli, 10.00 uur:
Ds. Gerrit Schouten
Oppas: Jeanet van Dieden
Zondag 10 juli, 10.00 uur:
Ds. Gerrit Schouten
Oppas: Jolanda Schuurman
Bij de dienst van 3 juli
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.
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken. En, het is immers de eerste zondag van de
maand, we vragen ieder ook om lang houdbare levensmiddelen voor Voedselbank Rivierenland mee te brengen.
Bloemen
Jelle Schuiling en Lindsey van Ewijk, Vlagzalm 5 in Tiel behoren tot de vrijwilligers die elke
week zorgen voor beeld en geluid. Met de bloemen van zondag 12 juni hebben we hen daarvoor bedankt.
De bloemen van zondag 19 juni zijn bezorgd bij mevrouw Bets Budding – van Beem, Stationsweg 2a. We feliciteerden haar daarmee van harte met haar zesentachtigste verjaardag.
Dank
Hartelijk dank voor alle kaarten, attenties of aanwezigheid (in de kerk of online) bij onze huwelijksdienst. We hebben er van genoten en we hebben een prachtige dag gehad.
Janneke en Perry de Kruijff – Oppelaar
Geslaagden: gefeliciteerd!
Wat is het fijn dat we in de afgelopen weken in en om ons dorp zoveel vlaggen met een tas
konden zien hangen. Alle geslaagden willen we ook vanaf deze plaats van harte feliciteren.
En diegenen die een ‘her’ hebben gekregen of die de eindstreep niet hebben gehaald: veel
sterkte, zet hem op en doe je best.
Bij alle geslaagden die bij ons bekend zijn, is vanuit de Protestantse Gemeente Echteld inmiddels een felicitatiekaart bezorgd.
Nieuws van De Goede Herder
Op zondag 3 juli is de overstapdienst, daarover staat
hierboven meer beschreven.
Na de overstapdienst is het vakantie voor de kindernevendienst, van zondag 10 juli tot en
met zondag 28 augustus is er dan geen kindernevendienst. We beginnen het nieuwe seizoen
weer op zaterdag 3 september vanaf 14.00 uur met een leuk uitje.

Meer informatie volgt nog, maar noteer de datum alvast in de agenda! Op zondag 4 september is er dan weer kindernevendienst in de kerk.
Wilt u als ouder helpen bij het uitje op 3 september? Graag! Geef het even door aan iemand
van de leiding.
Wij wensen iedereen alvast een hele leuke en gezellige zomervakantie toe!
Groetjes van de leiding van kindernevendienst “de Goede Herder”
Nieuws van Oppasdienst ‘De Benjaminclub’
Ná zondag 10 juli beging ook voor de Benjaminclub de zomervakantie. Vanaf zondag 28 augustus zijn onze Benjaminnetjes weer van harte welkom in het Dorpshuis
Agenda
Dinsdag 5 juli

Inleveren kopij De Kerk Roept bij Ds. Gerrit Schouten.

Om over na te denken
Behalve delen wat ons bezighoudt, luisteren en steunen, moeten we er op bepaalde momenten gewoon zijn.
Fysieke afstand speelt niet zo’n grote rol, interactie wel.
Bel, schrijf, ga langs. Ook al zul je niet altijd zin hebben: laat van je horen op momenten
waarvan je weet dat ze echt belangrijk zijn voor je vriend.
(uit het boek ‘Ik geef je vriendschap’)
Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Gert Schimmel
06 – 29048280
schimmel.gert@gmail.com
www.kerkechteld.nl

