De Kerk Roept nummer 21 – 2018 Echteld.
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.
Zondag 11 november 2018, 10.00 uur:
Ds. M. Muijen, Kesteren.
Bloemendienst: Albert van Baaren.
Kinderoppas: Line Woldringh.
Zondag 18 november 2018,10.00 uur:
Ds. W. Bakkes, Driebergen.
Bloemendienst: Hanny van den Berg.
Kinderoppas: Jolanda Schuurman.
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 21 oktober waren er twee boeketten, het eerste boeket was voor
Gert Jan Tap, Achterstraat 8, 4054 MT Echteld, we wensen hem van harte een goed verder
herstel toe. Het tweede boeket, met een hartelijke felicitatie voor zijn vijfentachtigste
verjaardag, was bestemd voor de heer Jan van Ommeren, Boerhaavelaan 28, 4002 WC Tiel.
Op zondag 28 oktober waren er eveneens twee boeketten, met het eerste boeket
feliciteerden we de heer en mevrouw Hanselaar, Burgemeester Houtkoperlaan 36, 4051 EX
Ochten, van harte met hun zestig jarig huwelijk; met het tweede boeket feliciteerden we
de heer Frans van Ledden, Brenksestraat 2, 4054 NE Echteld, van harte met zijn
zesentachtigste verjaardag.
Jarigen 80+. Op 17 oktober vierde de heer F. van Ledden, Brenksestraat 2, 4054 NE
Echteld, zijn zesentachtigste verjaardag. Op 23 oktober mocht de heer M. van Eck,
Prinsenhof 60, 4191 ER Geldermalsen zijn vijfentachtigste verjaardag vieren. Mevrouw C.
van Schenkhof - van Alfen, Bartus van de Walstraat 2, 4051 AK Ochten (Elim), mocht op 25
oktober negentig jaar worden; een dag later, op 26 oktober vierde mevrouw C.G.A. van
Elst - van Lavieren, De Nagraaf 23, 4033 ET Lienden haar tachtigste verjaardag.
We feliciteren alle jarigen van harte en wensen hen Gods nabijheid toe in het nieuwe
levensjaar.
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!

Kerk op Schoot dienst. Helaas konden er op zaterdag 3 november jl. veel kinderen met
hun papa, mama, opa of oma niet aanwezig zijn bij de Kerk op Schoot dienst. Daarom is
besloten de Kerk op Schoot dienst te verplaatsen naar zaterdag 19 januari 2019. We
zouden het leuk vinden als jullie er dan bij zijn! Voor de voorbereidingen vinden wij het
erg fijn om te weten op hoeveel kinderen, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s wij kunnen
rekenen. Aanmelden kan bij Willy Kerpentier (telefoon:06 25208299 of mail:
wkerpentier@outlook.com.
Candle Talk. Op woensdag 14 november (18.45 – 19.45 uur in de consistorie) komen de
jongeren van 12 t/m 17 jaar (Candle Talk) weer bij elkaar. De avond wordt begonnen met
een verhaal uit de Bijbel en daarna wordt er met elkaar verder gesproken over dit verhaal.
Agenda.
7 november 2018, 13.30 –14.45 uur: Jeugdhonk ‘De Ontmoeting’ (pastorietuin).
14 november 2018, 18.45 – 19.45 uur: Candle Talk (consistorie).
15 november 2018, 20.00 uur: College van Kerkrentmeesters (consistorie).
Om over na te denken. Blinde ogen zien vaak beter dan blinde harten.
Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Marjolein van Harten-den Boestert.
www.kerkechteld.nl

