De Kerk roept nummer 15 – 2022 – Echteld.
Kerkdiensten.
Zondag 31 juli, 10.00 uur:
Ds. Gerrit Schouten
Zondag 7 augustus, 10.00 uur: Voedselbank
Ds. Gerrit Schouten
Zondag 14 augustus, 10.00 uur
Dhr. J. Kroon uit Barneveld
Zondag 21 augustus, 10.00 uur
Ds. Wya de Kam - Diepeveen uit Maurik
Bloemen
Op zondag 3 juli zijn de bloemen bezorgd bij mevrouw Gerry van Doorn-Hakkert, Achterstraat 4a. We wensen haar van harte een voorspoedig herstel na de operatie.
Op zondag 10 juli zijn de bloemen bezorgd bij mevrouw Nab-Dirksen, Achterstraat 39. Daarmee feliciteren we haar nog van harte met haar drieënnegentigste verjaardag.
Op zondag 17 juli zijn de bloemen bezorgd bij dhr. Jan Weiman, Saneringsweg 1 te Echteld.
We feliciteren hem hiermee van harte met zijn 88e verjaardag.
Meeleven met elkaar
De operatie die mevrouw Stien van Elst-van Lavieren, Nagraaf 23 in Lienden, zou ondergaan
is niet doorgegaan. De artsen durfden het niet aan. Stien is nu weer thuis.
Dhr. Gijs de Waard, Wijenburgseweg 2, heeft verdere onderzoeken ondergaan als gevolg van
het hartinfarct. Hij is nu in afwachting van de uitslag.
Dhr. Wim van Wijk, Achterstraat 36, is opgenomen in ziekenhuis “de Gelderse Vallei” in Ede.
Er is een agressieve tumor in zijn hoofd gevonden. Behandeling is niet mogelijk. Hij verblijft
nu in hospice “De Brug” in Druten.
Dhr. Rick van den Berg, W. van Lentstraat 23, is opgenomen geweest in het ziekenhuis in verband met een hartinfarct. Hij is ondertussen weer thuis om verder te herstellen.
Mevrouw Elly Weiman-van den Hoff, Remkettingweg 31, heeft corona gehad. Ze is thuis,
maar nog erg benauwd.
Dhr. Gijsbert Budding, Arnoldus Jacobsstraat 24 in Ochten, heeft een operatie ondergaan
aan de rug. Als alles volgens plan verlopen is, is hij ondertussen weer thuis om te revalideren.
Alle genoemden heel veel sterkte toegewenst en zegen van God.
Postzegels, ansichtkaarten, geboortekaartjes en oude mobieltjes
Al jaren zamelt de ZWO-commissie postzegels, ansichtkaarten (geen dubbele wenskaarten!),
geboortekaartjes en oude mobiele telefoons in voor Kerk in Actie en de GZB (Gereformeerde
Zendingsbond). Vrijwilligers sorteren alles. Vervolgens worden de postzegels via verkoopadressen in Nederland en nationale en internationale beurzen verhandeld. De ansicht- en
geboortekaarten worden verkocht op verzamelaarsbeurzen of via internet. Voor de telefoons ontvangt Kerk in Actie een vergoeding.

In 2021 was de opbrengst ruim € 20.000 en in 2020 ruim € 24.500. Met de opbrengst kunnen
Kerk in Actie en de GZB veel mensen ondersteunen.
Helpt u mee? De inzamelbussen staan onder de toren in de kerk, bij slagerij Van Doorn en
Makelaars- en assurantiekantoor Budding.
Studieverlof
Als predikanten worden wij geacht ons met een zekere regelmaat bij te scholen door middel
van de permanente educatie. Ik ben deze zomer begonnen met een cursus aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Het is een cursus “intergenerationeel kerkzijn”. In de kerk zijn wij erg gewend om te denken in doelgroepen. De ouderen apart, de jongeren apart enz. In de cursus proberen we te kijken hoe het geloofsgesprek juist weer binnen de verschillende generaties vorm kan krijgen. Hoe kan het onbevangen geloof van een
kind een oudere bemoedigen? Hoe kan de levenservaring van een oudere een jongere op
weg helpen? Dat soort vragen. Vanaf donderdag 11 augustus houden wij nog twee weken
vakantie en aansluitend heb ik twee weken studieverlof.
Ds. Gerrit Schouten
Agenda
Dinsdag 16 augustus inleveren kopij voor DKR bij Gert Schimmel (schimmel.gert@gmail.com)
Tenslotte
Terwijl ik dit schrijf bereikt de temperatuur in ons land tropische temperaturen. Voor warm
weer hoeven we niet ver meer te reizen. Maar ze zijn natuurlijk ook een teken aan de wand.
Smeltende gletsjers en voortdurende bosbranden geven aan hoe ons klimaat aan het veranderen is. Een punt van zorg om in de rust van de vakantie eens te overdenken wellicht. Maar
waar u ook bent, ver weg of thuis; een goede zomer toegewenst!
Om over na te denken
“Een leugen kan al half de wereld rond gereisd zijn, terwijl de waarheid nog bezig is zijn
schoenen aan te trekken”. C.H. Spurgeon
Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Ds Gerrit Schouten
0344-641352
www.kerkechteld.nl

