De Kerk Roept nummer 24 – 2018 Echteld.
Kerkdiensten.
Zondag 23 december 2018, 10.00 uur, 4e Advent, Kerstviering voor en met de kinderen:
Ds. Wya de Kam - Diepeveen.
Bloemendienst: Rien van Hal.
Kinderoppas: Line Woldringh.
Maandag 24 december 2018, 22.00 uur, Kerstnachtdienst:
Ds. Wya de Kam - Diepeveen.
Dinsdag 25 december 2018, 10.00 uur, 1e Kerstdag:
Ds. Wya de Kam - Diepeveen.
Kinderoppas: Jolanda Schuurman.
Deze dienst is er geen kindernevendienst, maar de kinderen zijn natuurlijk van harte welkom in
de kerk.
Zondag 30 december 2018, 10.00 uur:
Ds. J. Stelwagen, Leersum.
Bloemendienst: Corrie van Dieden.
Er is deze zondag geen kinderoppas.
Maandag 31 december 2018, 19.30 uur, Oudjaarsvesper:
Ds. Wya de Kam – Diepeveen.
Zondag 6 januari 2019, 10.00 uur, (her)bevestiging ambtsdragers:
Ds. Wya de Kam – Diepeveen.
Bloemendienst: Corrie Versteeg.
Kinderoppas: Gerda Aleman.
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar nieuwjaar te wensen en een kopje koffie/thee of
limonade te drinken, ook zal na deze dienst het afscheidscadeau worden aangeboden aan
Ds. Wya de Kam. Tevens is er weer de maandelijkse inzameling voor de Voedselbank Tiel.
Zondag 13 januari 2019, 10.00 uur:
Ds. J. Woltinge, Zwolle.
Bloemendienst: Maatje Schimmel.
Er is deze zondag wel kinderoppas, maar het rooster was op moment van schrijven nog niet
bekend.
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.
Komende vacatures in de Kerkenraad. Zoals u wellicht nog weet uit eerdere publicaties, zijn
er in onze Kerkenraad enkele vacatures: Corrie van Dieden – Gerritse en Gert Schimmel (resp.
diaken en ouderling – kerkrentmeester) hadden er eerder dit jaar hun derde ambtstermijn
opzitten. De Kerkorde schrijft voor dat dit betekent dat zij na drie ambtstermijnen niet direct
herkiesbaar zijn; er moet een periode van minimaal zes maanden ‘rust’ in acht worden
genomen. Oproepen in De Zondagsbrief en De Kerk Roept hadden toen niet tot gevolg dat er
namen van mogelijke opvolgers voor hen werden aangedragen. Corrie en Gert hebben gedurende
de afgelopen tijd dan ook hun werkzaamheden voortgezet, echter zonder officieel stemrecht.
Gelukkig zijn zij bereid om hun werk in 2019 weer ‘officieel’ voort te zetten.
Wanneer er hiertegen geen bezwaren worden ingediend, zullen zij op 6 januari worden
herbevestigd.
Diaken Izaäk van Harten komt binnenkort aan het eind van zijn (tweede) ambtsperiode. Hij is
gelukkig bereid verder te gaan en zal ook op 6 januari worden herbevestigd. Bezwaren tegen
deze herbevestigingen kunnen tot uiterlijk 30 december 2018 schriftelijk en met argumenten
omkleed worden ingediend bij ouderling Marinus van den Berg, Achterstraat 20, 4054 MT
Echteld.

Bloemen. Ook dit jaar worden de Adventsbloemstukken en eventuele boeketten op de
Adventszondagen weer gemaakt door Theresa van Lavieren. Op zondag 2 december ging het
Adventsbloemstuk met een hartelijke groet naar de heer R. Hanselaar, Burgemeester H.
Houtkoperlaan 36, 4051 EX Ochten; hij mocht vanuit het Vrijthof weer thuiskomen.
Op zondag 9 december ging het Adventsbloemstuk is naar de heer C. van Zoelen, Voorstraat 51,
4054 MV Echteld. We feliciteren hem nog van harte met zijn vierennegentigste verjaardag. Het
boeket ging met een hartelijke groet en beterschapswensen naar mevrouw J. de Heus Kegelaar, Kerkeland 6, 4054 NV Echteld.
Laten we hen (en ook andere zieken) gedenken in onze gebeden.
Meeleven met elkaar. Mevrouw J. de Heus – Kegelaar, Kerkeland 6, 4054 NV Echteld, is deze
week kort opgenomen geweest in het ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Zij is gelukkig inmiddels
weer thuis.
Jarigen 80+. De heer A.J. Zoetekouw, Lindenhoflaan 28, 4051 BM Ochten, mocht op 2
december tachtig jaar worden. Mevrouw C.W. Gijsen – Kegelaar,Tulpstraat 3, 4054 NB Echteld,
vierde op 5 december haar drieëntachtigste verjaardag. Mevrouw A.J. van den Berg – Hobé,
Linge Singel 37, 4033 KA Lienden, is op 8 december vierentachtig jaar geworden.
Mevrouw C. van den Berg - de Wijer, Bartus van de Walstraat 2 (Elim), 4051 AK Ochten, vierde
op 9 december haar negentigste verjaardag.
We feliciteren alle jarigen van harte en wensen hen Gods nabijheid toe in het nieuwe
levensjaar.
In Memoriam. Wim Timmer.
Willem Timmer is op 20 juni 1940 geboren in IJzendoorn. Hij komt uit een gezin van vijf
kinderen, met drie broers en een zus. Wim was de middelste in het gezin.
Hij is in oorlogstijd geboren. Ze hadden het niet breed. Wim was vier jaar toen zijn vader stierf
en zijn moeder achterbleef met de zorg voor vijf kinderen. Financieel werden ze bijgestaan door
de kerk. Later trok Wims oom bij hen in en zorgde mee voor het gezin.
Wim heeft de lagere school doorlopen. Daarna moest hij gaan werken op de steenfabriek.
In 1960 leerde Wim Daatje Hacken kennen. Ze zaten samen op de wandelclub in Tiel.
In maart 1963 zijn ze in Tiel getrouwd en in Ochten aan de dijk gaan wonen.
Wim was een vogelliefhebber en in Ochten hield hij al vogeltjes.
Hierna zijn ze naar IJzendoorn getrokken en in 1996 naar het Kerkeland in Echteld. Hij woonde
hier met veel plezier, maar was wel ziekelijk door COPD. In Echteld hield hij in het begin ook
nog vogeltjes, maar daar moest hij mee stoppen want hij kreeg het er benauwd van. Wim bleef
graag actief bezig, dus schafte een broeikasje aan waarin hij van alles kweekte. Hij maakte ook
(veel) kaarten en heeft velen verblijd met een eigengebakken cake. Hij ging ook graag vissen,
vaak bij de Waal in IJzendoorn, samen met Wim Schreuders. Als ze paling vingen, rookten ze die
zelf. De laatste jaren ging ook het vissen niet meer, omdat Wim de afstand naar het viswater
niet meer kon lopen.
De laatste weken werd Wim alleen maar zieker. Het ziekenhuis in Tiel dacht dat het van de
longen kwam. Dit was het echter niet alleen, in Ede bleek dat Wim veel zieker was. Thuis had
hij goede zorg van de thuiszorg daar was hij heel dankbaar voor. Op 6 december is Wim, in het
bijzijn van zijn vrouw Daatje, rustig ingeslapen in ziekenhuis De Gelderse Vallei in Ede.
Op dinsdag 11 december hebben we afscheid van hem genomen in een dienst in Crematorium De
Linge in Tiel. Uit hun trouwbijbel hebben we gelezen uit 1 Johannes 4:7-12, een troostrijk
gedeelte over de liefde van God en de liefde tussen mensen, in het licht van de manier waarop
Wim Timmer zijn leven in Gods hand heeft gelegd.
We bidden mevrouw Timmer, nu ze in haar eigen kwetsbaarheid alleen verder moet gaan, Gods
zorgende nabijheid toe.
In memoriam. Mevrouw M. van Beem – van Hattum.
In de zeer vroege ochtend van maandag 10 december 2018 is in haar kamer in Elim zacht en
kalm ingeslapen mevrouw Margrieta van Beem – van Hattum. Op 11-10-1928 is Greet van Hattum
geboren in Dodewaard. Ze had één oudere broer, Wim. De oorlog heeft ze bewust meegemaakt.
De familie had het niet breed, dus meer dan de lagere school heeft Greet niet gehad. Ze zat op

naailes en op volleybal. Vier jaar lang heeft ze gewerkt als conductrice op een Velox-bus. In die
bus zat ook een leuke jongen uit Ochten met een uniform aan, omdat hij in dienst zat. Met deze
Anton van Beem is ze getrouwd op 6 juni 1950 en gaan inwonen in Ochten (waar nu bakker Bos
is). Hier werd dochter Betty geboren. Na twee jaar is het jonge gezinnetje verhuisd naar Tiel,
waar dochter Addie geboren is. Mevrouw Van Beem zorgde voor de kinderen. Ze was een goede,
lieve moeder, niet streng, maar had duidelijke regels en ook wel een pittig karakter.
Na een korte periode in Ochten zijn de heer en mevrouw Van Beem na het pensioen in Lienden
gaan wonen, waar ze een heel fijne tijd gehad hebben en waar mevrouw Van Beem ook heel
graag was gebleven, maar door toenemende gezondheidsproblemen moesten ze verhuizen naar
De Batouwe in Tiel. Na een ernstig herseninfarct van de heer Van Beem is ook mevrouw Van
Beem verhuisd naar Zorgcentrum Elim in Ochten. Helaas heeft ze het hier nooit naar haar zin
gehad. Twee jaar geleden is haar man, op 91-jarige leeftijd, in Elim overleden en daarna werd
ook haar eigen gezondheid steeds minder. Het was heel vervelend voor haar dat ze nauwelijks
meer kon zien, omdat ze altijd heel graag las. De laatste weken was ze aan haar bed
gekluisterd, tot ze op 90-jarige leeftijd overleed.
Op 14 december 2018 hebben we afscheid van haar genomen in een dienst in onze kerk, waarin
we haar toevertrouwd hebben aan het Licht van God. Aansluitend is haar lichaam bij haar man
begraven op het kerkhof.
We wensen haar dochters Betty en Addie, haar klein- en achterkleinkinderen Gods nabijheid toe,
nu ze ook zonder hun moeder verder moeten gaan.
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.
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 is er tijd om gezellig nog met elkaar 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
verschillenden 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 de 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.
Vanuit de kindernevendienst “De Goede Herder”. We zijn in deze adventsperiode aan de slag
gegaan met het project “Een nieuw begin”. Er wordt gelezen uit het Evangelie van Lucas over de
aankondiging van de geboorte van Johannes en van Jezus, de manier waarop de mensen daarop
reageren en de bijzondere geboorte van Johannes en van Jezus.
Steeds opnieuw blijkt uit het Evangelie van Lucas dat God een nieuw begin wil maken met de
mensen. En steeds zijn er ook lijnen te ontdekken naar de oudere verhalen en beloftes.

We zijn in de Adventsperiode de kindernevendienst gestart in het dorpshuis waar we iedere
zondag (tot en met de derde Advent) een stukje uit Lucas 1 of 2 lezen. In aansluiting op het
verhaal maken we een passende verwerking. Daarna komen de kinderen naar de kerk. Voor het
moment in de kerkdienst is er een grote poster waarbij iedere zondag iets over het thema ”Een
nieuw begin” te ontdekken valt. Op de vierde adventszondag, de ochtenddienst van zondag 23
december, vieren we het kerstfeest in de kerk met de kinderen en met de ouderen.
Het belooft weer een hele mooie kerstviering te worden. Wij nodigen u allen van harte uit om
deze dienst bij te wonen.

Jeugdhonk. Het jeugdhonk is weer open, voor basisschoolkinderen van groep 4 tot en met 8,
op woensdag 9 januari 2019 van 13.30 uur 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 8 januari 2019 bij jeugdouderling Willy Kerpentier, bel:
06 25 208 299 of mail: wkerpentier@outlook.com. Tot ziens in het jeugdhonk!
Agenda.
20 december 2018, 20.00 uur: Gemeenteavond (Dorpshuis “De Hoge Hof”).
22 december 2018, 14.15 uur: Kerstviering 60+ (Dorpshuis “De Hoge Hof”).
22 december 2018, 19.00 uur: Kerstconcert “Looft Den Heer”, m.m.v. het Kinderkoor Zetten.
3 januari 2019, 20.00 uur: College van Kerkrentmeesters (Consistorie).
6 januari 2019: (Her)bevestiging ambtsdragers tijdens de kerkdienst. Koffiedrinken na de dienst;
tevens zal het afscheidscadeau aan Ds. Wya de Kam – Diepeveen worden aangeboden. Inzameling
voor de Voedselbank Tiel.
Om over na te denken. De stilte van Kerst maakt ons oprecht dankbaar voor het voorbije jaar;
het onbekende van het nieuwe jaar geeft ons hoop met God in ons midden.
Gezegende Kerstdagen toegewenst en veel heil en zegen voor het komende jaar.
Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Marjolein van Harten-den Boestert.
www.kerkechteld.nl

