De Kerk Roept nummer 20 – 2018 Echteld.
Zondag 28 oktober 2018, 10.00 uur:
Ds. Simon de Kam.
Bloemendienst: Arie Oppelaar.
Kinderoppas: Hannah van de Berg.
Zondag 4 november 2018,10.00 uur:
Ds. Wya de Kam – Diepeveen.
Bloemendienst: Roely de Waard.
Kinderoppas: Dian van Zoest.
Kinderdienst voor de actie Schoenmaatjes. Koffiedrinken na de dienst. Inzameling
Voedselbank Tiel.
Woensdag 7 november 2018, 19.30 uur:
Ds. Wya de Kam – Diepeveen.
Bloemendienst: Joke Brouwer.
Dankdag voor gewas en arbeid.
Na afloop van de dienst is er een verkoop van fair trade producten in de consistorie.
Pastorale hulp. Voor pastorale hulp kunt u bellen met 06 –19615761. U krijgt dan één van
de ouderlingen te spreken. Met hem of haar kan worden overlegd over de mogelijkheden.
Bloemen. Op zondag 7 oktober waren er twee boeketten, met het eerste boeket
feliciteerden we mevrouw Co van Daalen – Heusinkveld, Stationsweg 16, 4054 HB Echteld,
van harte met haar zesentachtigste verjaardag; het tweede boeket was bestemd voor Karel
en Anja van Dee - van Brink, Verlengde Spoorstraat 5, 4054 MC Echteld. We feliciteerden
hen van harte met hun vijfentwintig jarig huwelijk.
Op zondag 14 oktober waren er ook twee boeketten, het eerste boeket ging met
beterschapswensen naar mevrouw Jeanine Smit - Berends, Achterstraat 1, 4054 MS
Echteld; met tweede boeket feliciteerden we mevrouw M. van Beem - van Hattum, Bartus
van de Walstraat 2, 4051 AK Ochten (Elim (kamer 105), van harte met haar negentigste
verjaardag.
Meeleven met elkaar. Gert-Jan Tap mocht na zijn levertransplantatie weer thuis komen
op de Achterstraat 8 in Echteld. Het blijft hard werken voor hem om weer kracht en
energie op te bouwen, maar we bidden hem van harte toe dat het iedere dag alleen maar
beter zal gaan en hij weer met vertrouwen vooruit kan gaan kijken.
Jeanine Smit-Berends, Achterstraat 1, 4054 MS Echteld, heeft in de afgelopen week een
operatie ondergaan, waarvan ze thuis herstelt.
We wensen hen beiden veel beterschap toe!
Jarigen 80+. Op 10 oktober mocht mevrouw M. van Beem-van Hattum, Bartus van de
Walstraat 2, 4051 AK Ochten (Elim) negentig jaar worden. De Heer J. van Ommeren,
Boerhaavelaan 28 4002WC Tiel, mocht op 16 oktober zijn vijfentachtigste verjaardag
vieren. We feliciteren beiden van harte en wensen hen Gods nabijheid toe in het nieuwe
levensjaar.
Bijbelkring. Op maandag 29 oktober starten we weer met de bijbelgesprekskringen. De
eerste middagkring komt bijeen op Dahliastraat 3 in Echteld, begint om 14.00 uur en wordt
geleid door Henk van Blitterswijk.
De avondgesprekskring is op diezelfde dag om 20.00 uur aan de Achterstraat 20 in Echteld,
onder leiding van Marinus van den Berg. Mocht U, jij mee willen doen: VAN HARTE
WELKOM!!!! Graag wel even tevoren opgeven, dan kunnen we rekening houden met het
aantal plaatsen en de koffie natuurlijk. De telefoonnummers zijn: Marinus 0344-642473 en
Henk 0344-642231.
Op 29 oktober wordt in beide groepen het onderwerp “Discipel of meeloper” besproken.

De daaropvolgende gesprekskring staat gepland voor 26 november op een nog nader af te
spreken adres.
Kerk op schoot dienst. Op zaterdag 3 november is er een Kerk op Schoot Dienst. Het
thema is “De bruiloft in Kana”, en iedereen (en met name alle kinderen van 0-4 jaar en
hun ouders en/of grootouders) is van harte welkom . De dienst begint om 10:30 uur en
duurt tot ongeveer 11:30 uur. We hopen iedereen weer te zien! Opgeven kan bij Willy
Kerpentier (telefoon:06 25208299 of mail: wkerpentier@outlook.com).
Actie Schoenmaatjes. Op 4 november a.s. wordt een speciale kinderdienst gehouden
waarin de schoenendozen voor de actie Schoenmaatjes ingezameld worden. Kinderen (en
volwassenen) in Nederland vullen een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen,
speelgoed en een knuffel voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. De
schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en
opvangcentra voor straatkinderen. Samen met de Prins Willem Alexanderschool doen we
al veel jaren mee aan de actie en veel gemeenteleden helpen mee! Al maanden zijn
gemeenteleden knikkerzakken aan het breien en naaien. Er zijn al veel zakken klaar, maar
we kunnen er nog meer gebruiken. Ook knikkers zijn van harte welkom. Verder staan er al
veel knuffels klaar, die we hebben gekregen na afloop van de rommelmarkt in IJzendoorn.
Tijdens de dienst kunnen zowel gevulde schoenendozen als losse spullen ingeleverd
worden. De folders voor de Actie Schoenmaatjes zijn op 21 oktober uitgedeeld in de kerk.
Er liggen onder de toren extra folders.
Natuurlijk hopen we weer veel kinderen blij te maken met een onvergetelijk cadeau!
Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met de ZWO-commissie: Willy Oppelaar
tel. 0344 643271 of Jolanda Schuiling tel. 0344 642342.
Dankdag voor gewas en arbeid. Na de dienst op dankdag (7 november) verkoopt de ZWOcommissie fair trade producten. Fair trade staat voor eerlijke handel. Dit betekent dat
producenten van fair trade producten een eerlijke prijs krijgen voor het product en dat er
eerlijke lonen betaald worden. Dit geeft de producenten een echte kans op een beter
leven. De producten zijn in de winkel te herkennen aan het Max Havelaar keurmerk.
De extra opbrengst van de verkoping is bestemd voor Kinderen in de Knel. Kinderen in de
Knel bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en geeft straatkinderen, werkende
kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen de kans kind te zijn.
Twee goede doelen om te steunen. Vergeet uw portemonnee niet..!

Jeugdhonk ‘de Ontmoeting’. Het jeugdhonk is weer open, voor basisschoolkinderen
van groep 4 tot en met 8, op woensdag 7 november a.s. van 13.30 uur tot 14.45 uur. We
zouden het erg leuk vinden als je naar het jeugdhonk komt om samen met ons te
knutselen, gezellig te kletsen en wat te drinken. Je doet toch ook mee? Opgeven kan tot 6
november bij jeugdouderling Willy Kerpentier, bel: 0625208299 of mail:
wkerpentier@outlook.com. Tot ziens in het jeugdhonk!
Dank u wel. Heel graag willen wij iedereen hartelijk danken voor alle kaarten en
gelukwensen die wij mochten ontvangen bij ons huwelijk op 5 oktober jl. We kunnen
terugzien op een onvergetelijke dag. Arne en Sabine van Harten.
Collecte Sulawesi. Het is goed te kunnen vermelden dat de collecte, bestemd voor
Sulawesi, die gehouden is op zondag 7 oktober, € 251,= heeft opgebracht. De diaconie
heeft dit aangevuld en zo is er € 450,= overgemaakt naar Kerk in Actie.
Verkoop van kaarten. Zoals al eerder vermeld, bevinden zich in de consistorie enkele
bakken met daarin mooie handgemaakte kaarten; kaarten met verschillende thema’s: het
liedboek, de Bijbel, etc. en ze zijn uitermate geschikt om te verzenden.
Deze kaarten zijn gemaakt door Dini Pison, met het doel door de verkoop hiervan het
bloemenfonds van onze diaconie te ondersteunen. Er is nu ook een bak met kerstkaarten
toegevoegd. De kaarten zijn niet geprijsd, maar Dini en de Kerkenraad gaan er van uit dat
u door uw betaling wilt meehelpen dat goede doel van de diaconie te ondersteunen. De

richtprijs is € 2,= per stuk, drie kaarten voor € 5,= en zeven kaarten voor € 10,=. Naast de
bakken met de kaarten staat een potje waarin u uw bijdrage kunt doen.
Agenda.
25 oktober 2018, 20.00 uur: Kerkenraadsvergadering (consistorie).
31 oktober 2018, 18.45 –19.45 uur: Candle Talk (consistorie).
3 november 2018, 10.30 –11.30: Kerk op Schootdienst (kerk).
7 november 2018, 13.30 –14.45: Jeugdhonk (pastorietuin).
Om over na te denken. Ik weet niet wat de toekomst brengt, maar wel WIE de toekomst
brengt.
Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Marjolein van Harten-den Boestert.

www.kerkechteld.nl

