De Kerk Roept nummer 22 – 2018 Echteld.
Kerkdiensten.
Zondag 25 november 2018, 10.00 uur, Eeuwigheidszondag:
Ds. Wya de Kam – Diepeveen.
Bloemendienst: Henny Budding.
Kinderoppas: Gerda Aleman.
Zondag 2 december 2018,10.00 uur, 1e Advent:
Ds. Wya de Kam - Diepeveen.
Bloemendienst: Marijke Hol.
Kinderoppas: Hannah van de Berg.
Koffiedrinken na de dienst. Inzameling voor de Voedselbank Tiel.
Eeuwigheidszondag. Op zondag 25 november gedenken we de gemeenteleden die in het
afgelopen jaar zijn overleden. De families hebben allen een persoonlijke uitnodiging voor
deze dienst ontvangen. De mensen die wij gedenken zijn:
de heer Evert (Eef) van Hal, overleden op 20 juli 2018 (65 jaar),
mevrouw Maria Jenneke (Riet) Zoetekouw-van Bruchem, overleden op 23 juli 2018 (82 jaar),
de heer Willem Einbert (Wilbert) van Rees, overleden op 7 september 2018 (26 jaar),
mevrouw Grietje (Greet) Slinger-Wildemans, overleden op 22 september 2018 (96 jaar).
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 4 november waren er twee boeketten: met het eerste boeket
feliciteerden we mevrouw Corrie van Schenkhof-van Alfen, Bartus van de Walstraat 2, 4051
AK Ochten (Elim) te Ochten, nog van harte met haar negentigste verjaardag. Het tweede
boeket ging als een bemoedigende groet naar Theo en Loes van Rees, Keizerstraat 96, 4053
HK IJzendoorn.
Op woensdag 7 november (Dankdag voor gewas en arbeid) ging er een fruitbakje naar de heer
M. van Eck, Prinsenhof 60, 4191 ER Geldermalsen. We feliciteerden hem van harte met zijn
vijfentachtigste verjaardag.
Met de bloemen van zondag 11 november bedankten we mevrouw Flora van den Berg
Achterstraat 20, 4054 MT Echteld, van harte voor haar werk als bezoekdame van de HVD.
Meeleven met elkaar. De heer R. Hanselaar, Burgemeester Houtkoperlaan 36, 4051 EX
Ochten, heeft een herseninfarct gehad, waardoor hij opgenomen moest worden in het
ziekenhuis in Tiel. Bij de onderzoeken is helaas ook een longtumor ontdekt. Of deze goed- of
kwaadaardig is, is nog niet bekend en wordt onderzocht. Gelukkig lijken de gevolgen van het
herseninfarct zich redelijk te herstellen. Op maandag 5 november is hij naar het verpleeghuis
Vrijthof gegaan voor verdere revalidatie. We bidden hem, zijn vrouw en hun familie Gods
kracht en ontferming toe.
Gert-Jan Tap, Achterstraat 8, 4054 MT Echteld, is heel dankbaar dat het met hem na zijn
levertransplantatie goed gaat. Hij moest de afgelopen tijd tweemaal per week voor controle
naar het ziekenhuis in Rotterdam, inmiddels hoeft dat nog maar eens per week. Daarnaast
heeft hij zijn voet in het gips vanwege een slepende ontsteking, hij hoopt hiervan binnenkort
verlost te worden. We zijn dankbaar met hem en zijn familie en bidden hen Gods moed en
nabijheid toe.
Mevrouw H.G.J. van Gelderen – van Eck, Achterstraat 25, 4054 MS Echteld is ongelukkig ten
val gekomen. Ze is een tijdje in verpleeghuis Beatrix te Culemborg geweest om wat op te
knappen, en mocht op 12 november gelukkig weer naar haar eigen huis terugkeren.
Bedankt. Graag wil ik u hartelijk bedanken voor alle blijken van medeleven tijdens mijn
levertransplantatie traject. Dit heeft mij en mijn familie heel goed gedaan. Mijn herstel
verloopt tot nu toe voorspoedig. Met vriendelijke groet, Gert-Jan Tap.

Candle Talk. De jongeren van 12 t/m 17 jaar (Candle Talk) komen op woensdagavond 28
november van 18.45 tot 19.45 uur weer bij elkaar in de consistorie. We beginnen met een
verhaal uit de Bijbel en daarna praten we met elkaar verder over het verhaal.
Bijbelgesprekskring. Op maandag 26 en dinsdag 27 november zijn er weer
bijbelgesprekskringen. De middag groep, op maandag 26 november, o.l.v. Henk van
Blitterswijk, begint om 14.00 uur en wordt gehouden bij de familie Plantagie, Jonge
Schutskooilaan 57 in Tiel. Zouden diegenen, die hierbij aanwezig willen zijn, dit willen
doorgeven: 06 11428143 of 0344 642231. Bij geen vervoer bestaat de mogelijkheid om mee te
rijden naar Tiel, vertrek om 13.30 uur vanaf de Dahliastraat 3 in Echteld.
De avond groep o.l.v. Marinus van den Berg, is deze keer een dag later, dinsdag 27 november,
om 20.00 uur en wordt gehouden bij de familie Van den Berg, Achterstraat 20 in Echteld; ook
hier graag een telefoontje als u aanwezig wilt zijn, 0344-642473.
Het thema voor beide groepen is vluchten of schuilen n.a.v. Psalm 11.
U, jullie allen, zijn van harte welkom.
Z.W.O. commissie. De netto opbrengst van de verkoop van fair trade producten op Dankdag
voor gewas en arbeid bedraagt € 51,47. Voorts is er voor de verzending van de schoenendozen
€ 80,00 contant ontvangen. Er zijn inmiddels ruim 40 dozen binnen, maar we weten dat er
nog meer komen. Schitterend toch?
Collecten en giften oktober 2018.
College van diakenen:
Collecten Erediensten € 162,21.
Collecte Sulawesi € 215,05.
Extra collecte Werelddiaconaat Nepal € 48,55 en Hervormingsdag € 60,35.
Collecte Heilig Avondmaal: St. Vrienden Ziekenhuis Rivierenland € 110,15.
Verkoop kaarten t.b.v. Bloemenfonds € 25,00.
Giften Bloemenfonds via Marjolein van Harten € 10,00 en via Izaäk van Harten € 5,00.
Giften voor de kerk via Wil Vermeulen € 10,00 en € 5,00.
College van Kerkrentmeesters:
Collecten erediensten € 203,83.
PKN Kerk & Israël collecte 7 oktober € 30,85.
Opbrengst uitgangscollecte jeugddienst € 142,23.
Giften ontvangen van bruidsparen: via Corrie van Dieden € 50,00 en op de
bankrekening € 100,00.
Opbrengst verjaardagsfonds over het 3e kwartaal € 429,00.
De HVD ontving via mevrouw Weiman-van den Hoff € 10,00.
Wat een prachtige opsomming. Een ieder hartelijk dank!
Stichting Kinderen van de Voedselbank.
Wist u dat er in Nederland kinderen zijn die niet elke avond warm eten krijgen, dat er
kinderen zijn die in geen jaren hun verjaardag hebben kunnen vieren, nooit eens een
cadeautje of nieuwe kleren krijgen en daarom altijd in oude kleren of afdankertjes van
andere kinderen lopen, en dat deze kinderen hierdoor bijna dagelijks worden gepest op
school en in de buurt?
Voor al deze kinderen is door een aantal vrijwilligers de Stichting Kinderen van de
Voedselbank opgericht; deze stichting zet zich voor kinderen waarvan de ouders gebruik
moeten maken van de voedselbank, met het doel om zo de maatschappelijke gevolgen van
kinderarmoede in Nederland tegen te gaan. Wat voor de meeste kinderen de gewoonste zaak
van de wereld is, is voor deze kinderen haast onmogelijk. Bent u geïnteresseerd …….meer
informatie hierover vindt u op www.kinderenvandevoedselbank.nl .

Agenda.
26 november
26 november
27 november
28 november

2018,
2018,
2018,
2018,

14.00
20.00
20.00
18.45

uur: Bijbelgesprekskring (Jonge Schutskooilaan 57 in Tiel).
uur: Kerkenraadsvergadering (Consistorie).
uur: Bijbelgesprekskring (Achterstraat 20 in Echteld).
– 19.45 uur: Candle Talk (Consistorie).

Om over na te denken. God spreekt nog steeds tot mensen die de tijd nemen om naar Hem
te luisteren.
Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Marjolein van Harten-den Boestert.
www.kerkechteld.nl

