De Kerk Roept nummer 23 – 2018 Echteld.
Kerkdiensten.
Zondag 9 december 2018, 10.00 uur, 2e Advent, Viering Heilig Avondmaal:
Ds. Wya de Kam - Diepeveen.
Bloemendienst: Fia Sterrenburg.
Kinderoppas: Jeanet van Dieden.
Zondag 16 december 2018,10.00 uur, 3e Advent:
Ds. Wya de Kam - Diepeveen.
Bloemendienst: Marinus van den Berg.
Kinderoppas: Dian van Zoest.
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 18 november gingen de bloemen, met een hartelijke groet en
beterschapswensen, naar mevrouw Van Gelderen - van Eck, Achterstraat 25, 4054 MS Echteld.
Zij mocht gelukkig weer thuiskomen uit het Beatrix Verpleeghuis in Culemborg.
Op zondag 25 november zijn de bloemen als bemoedigende groet gegaan naar de heer
B. Slinger, Verlengde Spoorstraat 1, 4054 MC Echteld.
Meeleven met elkaar. De heer R. Hanselaar, Burgemeester H. Houtkoperlaan 36, 4051 EX
Ochten, is 23 november vanuit Vrijthof weer thuisgekomen.
Mevrouw M. van Beem - van Hattum, Bartus van de Walstraat 2, (Elim, kamer 105), 4051 AK
Ochten, wordt op haar hoge leeftijd van 90 jaar lichamelijk uiterst broos, maar mentaal is ze
nog erg helder.
Laten we als een biddende gemeente om hen – en elkaar – heen blijven staan. En een kaartje
als groet zal hen zeker goed doen!!
Jarigen 80+. De heer P. Dillesen, Kerkeland 10, 4054 NV Echteld, mocht op 24 november
tachtig jaar worden en de heer C.J.B. van Zoelen, Voorstraat 51, 4054 MV Echteld, vierde op
26 november zijn vierennegentigste verjaardag. We feliciteren beide heren van harte en
wensen hen Gods nabijheid toe in het nieuwe levensjaar.
Jeugdhonk “De Ontmoeting”. Het jeugdhonk is weer open, voor basisschoolkinderen van
groep 4 tot en met 8, op woensdag 12 december a.s. van 13.30 tot 14.45 uur. We zouden het
superleuk 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 11 december bij
jeugdouderling Willy Kerpentier, bel: 06 25 208 299 of mail: wkerpentier@outlook.com. Tot
ziens in het jeugdhonk!
Candle Talk. De jongeren van 12 t/m 17 jaar (Candle Talk) komen op vrijdagavond 14
december (van 18.00 – 21.00 uur) weer bij elkaar in de consistorie; die avond wordt er
gezellig met elkaar gegeten en naar een film gekeken. Ook zullen zij de diakenen helpen met
het maken van kerstpakketten voor mensen die het goed kunnen gebruiken.
Kerstviering 60+. Zaterdag 22 december aanstaande is er weer de jaarlijkse kerstviering
van de groep 60+ van onze gemeente, dit jaar met een iets andere insteek.
Na de ontvangst met koffie en iets lekkers, zullen we met elkaar kerstliederen zingen en het
Kerstevangelie lezen. Na het kerstverhaal/meditatie is er tijd om gezellig met elkaar nog iets
te drinken en na te praten, tot ongeveer 16.30 uur.
Iedereen, ook als u nog geen 60 bent (!), is van harte welkom op zaterdag 22 december, in
het Dorpshuis “De Hoge Hof” in Echteld.
In verband met het kerstconcert van het kerkkoor “Looft den Heer” die avond, waar
verschillende van u misschien ook graag naar toe willen gaan, begint de kerstviering iets
vroeger dan dat u gewend bent, nl. om 14.15 uur.
Heeft u vervoer nodig, dat kan natuurlijk altijd, een telefoontje naar:
Corrie van Dieden (617974), Marjolein van Harten (622350) of Marc van Dieden (606079).

Kerkkoor “Looft Den Heer”. Op zaterdag 22 december zal het kerkkoor “Looft den Heer”
het jaarlijkse kerstconcert geven. Het kinderkoor uit Zetten zal hier ook aan meewerken,
daarom begint het concert om 19.00 uur. Het belooft een veelzijdig programma te worden
met oude en moderne kerstliederen. Verder is er medewerking van diverse muzikanten
en een organist. Het geheel staat onder de bezielende leiding van Leontien Bruinsma.
Om één en ander te kunnen bekostigen, zullen we aan de uitgang een collecte houden.
U bent op 22 december van harte welkom in de Sint Jan de Doperkerk in Echteld.
Beroep. De Kerkenraad laat met grote vreugde weten dat zij, op unanieme voordracht van
de Beroepingscommissie, eveneens unaniem voornemens is om aan de gemeente voor te
stellen een beroep uit te brengen op Ds. G. Schouten.
Ds. Schouten is op dit moment predikant van de westwijk van de Hervormde Gemeente te
Woerden. Tijdens een gemeenteavond, die zal plaatsvinden op DV donderdag 20 december
a.s., zullen de Kerkenraad en de Beroepingscommissie hun voorstel nader toelichten, is er
gelegenheid om nader kennis te maken met Ds. Schouten en zijn vrouw en zal er gestemd
worden over bovenvermeld voorstel. Deze gemeenteavond wordt gehouden in het Dorpshuis
aan de Voorstraat en begint om 20.00 uur. Alle gemeenteleden hebben inmiddels een
uitnodiging voor deze avond ontvangen.
Verkoop van kaarten. Zoals al eerder vermeld, bevinden zich in de consistorie enkele
bakken met daarin mooie handgemaakte kaarten om te verzenden; er is nu ook een bak met
kerstkaarten toegevoegd. Door de verkoop van deze kaarten (gemaakt door Dini Pison) wordt
het bloemenfonds van de diaconie gesteund. Van harte bij u aanbevolen.
Van het College van Kerkrentmeesters. De maand december is begonnen en zo
langzamerhand “maken we de (Kerk)balans op”. Het moment om u te herinneren aan uw
toezegging Kerkbalans 2018. Wilt u nagaan of u uw bijdrage inmiddels heeft overgemaakt? De
gemaakte plannen n.a.v. van de toezeggingen 2018 zijn uitgevoerd. Graag zouden wij de
Actie Kerkbalans dan ook gerealiseerd zien. Namens het College van Kerkrentmeesters heel
hartelijk dank!
Collecten en giften november 2018.
College van diakenen:
Collecten Erediensten € 227,51.
Collecte Najaarszending € 77,40.
Collecte Diaconaat € 41,05.
Collecte Stichting Timon Culemborg € 82,85.
Giften via Wil Vermeulen € 10,00 , € 10,00 en € 5,00 .
Gift via Annalette Leeuw € 10,00.
Giften via Marjolein van Harten € 10,00 en € 50,00 (waarvan € 25,00 bestemd is voor het
Bloemenfonds).
College van Kerkrentmeesters:
Collecten erediensten € 226,57 .
Collecte dankdag € 88,51.
Inhoud miniatuurkerkje € 100,48.
Gift ontvangen via Dini Pison € 10,00.
Agenda.
12 december
14 december
19 december
20 december
22 december
22 december

2018, 13.30
2018, 18.00
2018, 20.00
2018, 20.00
2018, 14.15
2018, 19.00

– 14.45 uur: Jeugdhonk “De Ontmoeting”(Pastorietuin).
– 21.00 uur: Candle Talk (Consistorie).
uur: Kerkenraadsvergadering (Consistorie).
uur: Gemeenteavond (Dorpshuis “De Hoge Hof”).
uur: Kerstviering 60+ (Dorpshuis “De Hoge Hof”).
uur: Kerstconcert “Looft Den Heer”, m.m.v. het Kinderkoor Zetten.

Om over na te denken. Gebeden veranderen de wereld niet, maar ze veranderen wel
mensen, en mensen veranderen de wereld.
Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Marjolein van Harten-den Boestert.
www.kerkechteld.nl

