De Kerk roept nummer 14 – 2022 – Echteld.
Kerkdiensten.
Zondag 17 juli , 10.00 uur:
Ds. J. Koole uit Schoonhoven
Zondag 24 juli, 10.00 uur: Johannes de Heer dienst
Ds. Gerrit Schouten
Johannes de Heer dienst
Vroeger werden ze vaak gezongen bij het orgel; liederen van Johannes de Heer. De opwekkingsliederen van vroeger. Een jongere generatie kent ze niet meer maar bij de ouderen zijn
ze nog bekend. Op zondag 24 juli zingen we in de dienst een keer liederen uit de bundel van
Johannes de Heer. U mag de liederen van uw voorkeur opgeven. Bel (0344-641352) of mail
(gschouten@solcon.nl) de liederen van uw voorkeur aan mij door. Of stop gewoon een
briefje in de brievenbus. Ik maak een selectie aan de hand van het thema van de dienst. We
lezen Genesis 28, over de droom van Jakob bij Betel.
Bloemen
Op zondag 26 juni waren de bloemen voor mevrouw Jannie van Viegen – van Doesburg,
Achterstraat 43. We feliciteren haar van harte met haar éénennegentigste verjaardag.
Op zondag 3 juli waren de bloemen bestemd voor mevrouw Gerry van Doorn-Hakkert, Achterstraat 4a. We wensen haar van harte een voorspoedig herstel.
Meeleven met elkaar
Dhr. Gijs de Waard, Wijenburgsestraat 2, is een aantal dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis Rivierenland met het oog op een licht hartinfarct. Hij is ondertussen weer thuis om
te herstellen en in afwachting van nader onderzoek.
Mevrouw Gerry van Doorn-Hakkert, Achterstraat 4a heeft een operatie aan haar knie ondergaan. De operatie verliep voorspoedig. Ze is ondertussen al weer een paar weken thuis om
te herstellen en te revalideren. Beiden van harte beterschap toegewenst!
Jarigen 80+
Mevr. M. Nab-Dirksen, Achterstraat 39, vierde op 4 juli haar 93e verjaardag.
Dhr. J.A.G. Weiman, Saneringsweg 1, vierde op 10 juli zijn 88e verjaardag.
Mevr. H.J. van den Heuvel-Klaassen, Rijnstraat 8i, viert op 16 juli haar 81e verjaardag.
Dhr. W.H. van Wijk, Achterstraat 36, viert op 18 juli zijn 87e verjaardag.
Dhr. C.M. van der Heiden, Achterstraat 38, viert op 24 juli zijn 81e verjaardag.
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst!
Gefeliciteerd
Jongstleden dinsdag 21 juni, hebben Corrie van Dieden en Henk van Blitterswijk uit handen
van wethouder Klein een onderscheiding van de gemeente Neder-Betuwe gehad vanwege
hun jarenlange inzet voor ons kerkkoor ‘Looft den Heer’.
Corrie is al 25 jaar penningmeester en Henk 25 jaar voorzitter. We feliciteren hen ook vanaf
deze plaats van harte met deze onderscheiding en we danken hen voor al het werk dat zij
voor dit deel van onze kerkelijke gemeenschap hebben verzet. Geweldig!

Leuk om te weten
De jongeren van de Muffinmeeting hebben een spaarpotje voor een goed doel. Tijdens dit
seizoen hebben zij € 44,-- bij elkaar gebracht. Het geld is overgemaakt naar Kerk in Actie
voor Noodhulp aan Oekraïne.
Giften en collecten juni 2022
College van kerkrentmeesters:
Collecten erediensten (inclusief Givt) € 214,25.
Collecten (inclusief Givt) tbv onderhoud kerkgebouw € 114,62.
Gift ontvangen via ds. Schouten € 15,=.
College van diakenen
Ontvangen contant en via Givt:
collecten Erediensten € 189,33
Betuwse Jeugdkampen € 33,10
Pinksterzending € 94,74
Binnenlands Diaconaat € 56,42
Giften bloemenfonds:
€ 10,00; via Roely de Waard € 15,00 en via Corrie van Dieden € 10,00
Via de bank:
€ 15,00 en € 25,00; voor bloemenfonds € 60,00
Vakantiekaartenactie
U kent onze actie vast nog wel vanuit de voorgaande jaren: stuur eens een kaartje aan gemeenteleden die om allerlei redenen niet op vakantie kunnen. Op zondag 10 juli worden na
de dienst bij de uitgang envelopjes uitgedeeld met daarin een aantal kaartjes waarop adressen staan van mensen die we met een klein kaartje een groot plezier kunnen doen.
Ook wanneer u zelf niet op vakantie gaat: een kaartje vanuit uw eigen woonplaats of omgeving kan mensen blij maken.
Bent u niet in de kerk, maar wilt u toch kaarten versturen: bel even met Maatje en Gert
Schimmel (06 – 29048280 of 06 – 52331473) en het envelopje met de adressen wordt bij u
thuisbezorgd.
Nog meer vakantienieuws
De Goede Herder
Kindernevendienst ‘De Goede Herder’ heeft vakantie. Op zaterdag 3 september wordt weer
gestart met het jaarlijkse uitje en vanaf zondag 4 september is er weer kinderkerk tijdens de
dienst.
De Benjaminclub
Ná zondag 10 juli begint ook voor de Benjaminclub de zomervakantie. Vanaf zondag 28 augustus zijn onze Benjaminnetjes weer van harte welkom in het Dorpshuis.
De Zondagsbrief
Op 10 juli verschijnt de laatste Zondagsbrief voor de vakantie. De volgende Zondagsbrief hopen we u op zondag 21 augustus weer te kunnen overhandigen / toesturen.
Coronamaatregelen

In de op woensdag 29 juni gehouden vergadering van de Kerkenraad is o.a. gesproken over
de weer oplopende coronabesmettingen. Besloten is dat we (zoals eigenlijk de laatste twee
zondagen al het geval was) géén hand geven, wanneer we elkaar aan de uitgang groeten.
Voorts zullen vanaf volgende week de collecten weer bij de uitgang worden gehouden: één
doos waarvan de opbrengst wordt verdeeld onder diaconie en kerk.
Tevens zal aan de uitgang één van de ambtsdragers met een collectezak staan. Hierin ontvangen we graag uw bijdrage voor de derde collecte.
En … wellicht is het goed om bij het binnenkomen uw handen te ontsmetten. Het ontsmettingsapparaat staat er nog steeds!
Agenda
Dinsdag 19 juli

Inleveren kopij DKR bij ds Gerrit Schouten

Tenslotte
Op dit moment wordt het nieuws overheerst door boerenprotesten. Maar ook door extreme
overstromingen in Australië en extreme droogte in delen van Afrika en veel dichter bij in Italië. Dit beeld laat zien dat de klimaatveranderingen hun tol eisen, maar ook onze moeite om
hierop in te spelen. Alle veranderingen die nodig zijn doen pijn, maar het kan niet zo zijn dat
die pijn alleen bij de boeren terecht komt. Waarom presenteert de regering niet een totaal
pakket waarin de pijn over alle sectoren en mensen eerlijk verdeeld wordt?
Om over na te denken
“Wie deze aarde niet eert is de nieuwe niet weerd…”
Otto de Bruijne
Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Ds Gerrit Schouten
0344-641352
www.kerkechteld.nl

