De Kerk Roept nummer 1 – 2019 Echteld.
Kerkdiensten.
Zondag 20 januari 2019, 10.00 uur:
Ds. J. Cornelisse, Nieuwegein.
Bloemendienst: Izaäk van Harten.
Kinderoppas: Jolanda Schuurman.
Zondag 27 januari 2018, 10.00 uur:
De heer A. Peters, Barneveld.
Bloemendienst: Wil Vermeulen.
Kinderoppas: Line Woldringh.
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 16 december 2018 feliciteerden we met het Adventsbloemstuk
mevrouw C. van den Berg - de Weijer, Bartus van de Walstraat 2 (Elim), 4051 AK Ochten,
van harte met haar negentigste verjaardag. Op zondag 23 december 2018 ging het
Adventsbloemstuk met hartelijke felicitaties voor zijn zesentachtigste verjaardag naar de
heer B. van Daalen, Stationsweg 16, 4054 HB Echteld. Op zondag 30 december 2018 gingen
de bloemen, met een hartelijke groet en beterschapswensen, naar mevrouw K.W. van den
Berg-van Beusichem , Bartus van de Walstraat 2 (Elim), 4051 AK Ochten. Op zondag 6
januari 2019 zijn de bloemen, met een hartelijke groet en beterschapswensen, naar Gert
Jan Tap, Achterstraat 8, 4054 MT Echteld gegaan; we zijn, met hem, dankbaar dat het
weer beter met hem gaat.
Meeleven met elkaar. Het was een enorme teleurstelling voor Gert-Jan Tap en zijn
familie dat hij in de vroege ochtend van Eerste Kerstdag toch weer naar het ziekenhuis
moest. Gelukkig trad na enkele dagen verbetering in zodat hij weer vlot naar huis mocht.
We bidden hem veel moed en kracht toe.
Op nieuwjaarsdag is Mevrouw. A. van Amerongen – Dijkhorst, Oude Dijk 11, 4051 CP
Ochten, t.g.v. een herseninfarct opgenomen in het ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Op
moment van schrijven wordt zij daar onderzocht vanwege de uitval van sommige
lichaamsfuncties. Laten we haar gedenken in onze gebeden.
Jarigen 80+. De heer B. van Daalen, Stationsweg 16, 4054 HB Echteld, mocht op 18
december 2018 zesentachtig jaar worden.
Mevrouw J. van Dijk - van Doorn, Wilglaan 112, 4005 AZ Tiel, vierde op 20 december 2018
haar tachtigste verjaardag.
Mevrouw G. van Eck – Jongejan, Prinsenhof 60, 4191 ER Geldermalsen, mocht op 5 januari
2019 vierentachtig jaar worden.
De heer R. van Wamel, Wethouder van Lentstraat 2, 4054 NA Echteld, is op 7 januari 2019
tweeëntachtig jaar geworden.
We feliciteren alle jarigen van harte en wensen hen Gods nabijheid toe in het nieuwe
levensjaar.
Kerstbakjesactie 2018. Op zondag 23 december 2018 heeft de diaconie gemeenteleden,
die 75 jaar en ouder zijn, een kerstbakje gebracht. Het waren 65 kerstbakjes dit jaar, en
hiermee zijn er weer een groot aantal mensen blij gemaakt.
Beroepingswerk. De Kerkenraad is verheugd te kunnen mededelen dat tijdens de
gemeenteavond van 20 december jl. is besloten een beroep uit te brengen op Ds. G.
Schouten uit Woerden. Van de 74 uitgebrachte stemmen waren er 68 voor, vier blanco en 2

tegen. Ds. Schouten heeft nu drie weken de gelegenheid om (samen met zijn vrouw) een
besluit te nemen.
Terugblik zondag 6 januari 2019. In de dienst op zondag 6 januari jl. zijn mevrouw C.G.
van Dieden – Gerritsen en de heer G.H. Schimmel opnieuw bevestigd in het ambt van
respectievelijk diaken en ouderling – kerkrentmeester; de heer I.J. van Harten is
herbevestigd als diaken. We mogen ons heel rijk prijzen met het feit, dat drie
ambtsdragers na het verstrijken van hun ambtsperiodes opnieuw onze gemeente als
kerkenraadslid willen dienen.
Na de kerkdienst is het afscheidscadeau aangeboden aan Ds. Wya de Kam – Diepeveen. Zij
heeft een houtsnijwerk onthuld, waarop afgebeeld de Zaaier, naar de bekende gelijkenis
uit het Evangelie. Het is aan haar overhandigd met woorden van dank dat Ds. De Kam als
onze predikant 10 jaar lang het woord van God in de gemeente Echteld gezaaid heeft.
Daarna was er gelegenheid om elkaar nieuwjaar te wensen onder het genot van
koffie/thee/limonade met een oliebol.
Ook is het in onze kerk gebruikelijk dat er op de eerste zondag van de maand een
inzameling is voor de Voedselbank Rivierenland (Tiel), zo ook op zondag 6 januari; in
december 2018 ontvingen we als Protestantse Gemeente Echteld een kerstkaart van de
Voedselbank Rivierenland met als bijschrift: “Dank voor jullie hulp”.
Kerk op Schoot dienst. Op zaterdag 19 januari as. is er in ons kerkgebouw weer een Kerk
op Schoot dienst. Het thema is ‘De bruiloft in Kana’. Deze dienst is bestemd voor alle
kinderen van 0 tot 4 jaar en hun pappa’s en mamma’s, opa’s en oma’s. De dienst begint
om 10.30 uur. Kom je, komt u ook? Laat het dan even weten aan Willy Kerpentier,
bel: 06 25208299 of mail: wkerpentier@outlook.com
Candle Talk. De jongeren van Candle Talk (12 t/m 17 jaar) komen ook in het nieuwe jaar
weer bij elkaar en wel op woensdag 23 januari as. in de consistorie van 18.45 –19.45 uur.
De avond wordt begonnen met een verhaal uit de Bijbel en daarna wordt er met elkaar
verder gesproken over dit verhaal.
Bijbelgesprekskring. In het nieuwe jaar gaan we zoals afgesproken weer verder met de
gesprekskringen, de eerstvolgende gesprekskring is de avondkring o.l.v. Marinus van den
Berg (telefoon 0344 642473); deze staat gepland op dinsdagavond 22 januari om 20.00 uur
en zal worden gehouden bij de familie Oppelaar aan de Molensteeg 11 te IJzendoorn. Op
moment van schrijven is er nog geen onderwerp voor deze avond bekend.
De middagkring, o.l.v. Henk van Blitterswijk (telefoon 0344 642231) vindt een weekje later
plaats; op maandag 28 januari om 14.00 uur en zal worden gehouden bij mevrouw van den
Berg, Linge Singel 37 te Lienden(Lingemeer). Deze middag zal het onderwerp ”Stilstand is
achteruitgang” zijn. Graag even een telefoontje als u aanwezig wilt zijn, u bent van harte
welkom.
Collecten en giften december 2018.
College van diakenen:
Collecten Erediensten € 366,24.
Collecte H.A. t.b.v. Bartimeus € 108,70.
Collecte t.b.v. Kerstpakketten € 92,72.
Collecte t.b.v. Manege zonder drempels €110,57.
Extra collecte Kinderen in de Knel op Kerstavond 214,35 en op eerste Kerstdag €133,75.
Collecte t.b.v. Roosevelthuis € 55,55.
Giften via Corrie van Dieden € 20,00 en € 10,00 en via Wil Vermeulen € 10,00.
Gift Bloemenfonds via Marjolein van Harten € 20,00 en via Corry Versteeg € 5,00.
Verkoop kaarten t.b.v. Bloemenfonds € 17,80.
Giften bij kerstbakjes via Gert Schimmel € 10,00; Dicky Quint € 10,00; Jolanda Schuiling

€ 5,00; Izaäk van Harten € 5,00; Henk van Blitterswijk € 10,00 en € 5,00 en € 4,00;
Antoinette van Doorn € 5,00 en € 10,00; Wil Vermeulen € 10,00 en € 5,00; Gerja Rensen
€ 10,00; Willy Kerpentier €10,00; Dini Baar € 10,00 en € 10,00 en Brenda van Dee € 10,00.
College van Kerkrentmeesters:
Collecten erediensten € 541,60 + collecte oudejaarsdag t.b.v. eindejaarscollecte € 193,95.
Extra collecte 2 december 2018 t.b.v. PKN/missionair werk € 59,00.
Inhoud miniatuurkerkje € 89,21.
Gift ontvangen bij bloemen door Joke Brouwer € 10,00.
Op de kerstmiddag 60+ ontvangen giften voor een totaalbedrag van € 49,20.
H.V.D. : Ontvangen via Dini Baar € 10,=.
Actie Kerkbalans 2019: Geef voor je kerk!
Van 19 januari tot en met 2 februari a.s. wordt de Actie Kerkbalans gehouden. Wat is voor
u waardevol in de kerk en wat heeft u daarvoor over? Als kerk willen we van betekenis zijn
in de samenleving. Als gemeenschap willen we naar elkaar omzien en ons geloof in God
met elkaar delen. Hier willen we ook komend jaar verder aan werken en aan bouwen. Door
pastoraat. Door diaconale ondersteuning dichtbij en veraf. Door het organiseren van
activiteiten voor alle leeftijden. Door het houden van kerkdiensten in ons prachtige
monumentale kerkgebouw. Door het onderhouden van dat prachtige monumentale
kerkgebouw en de pastorie. Door het onderhouden en beheren van het kerkhof. Enz. enz.
Doopleden en lidmaten van 21 jaar en ouder worden persoonlijk aangeschreven. Meer over
de Actie Kerkbalans en over onze plannen voor 2019 leest u in de folder van Actie
Kerkbalans.
Agenda.
Zaterdag 19 januari 2019, 10.30-11.30 uur: Kerk op Schoot dienst (Sint Jan de Doperkerk).
Dinsdag 22 januari 2019, 20.00 uur: Bijbelgesprekskring (Molensteeg 11 te IJzendoorn).
Woensdag 23 januari 2019, 18.45 – 19.45 uur: Candle Talk (consistorie).
Maandag 29 januari 2019, 14.00 uur: Bijbelgesprekskring (Linge Singel 37 te Lienden.
Donderdag 31 januari 2019, 20.00 uur: Kerkenraadsvergadering (consistorie).
Om over na te denken. Spreek ’s morgens met God, voordat je met de wereld spreekt.
Spreek ’s avonds met God nadat je met de wereld gesproken hebt.
Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Marjolein van Harten-den Boestert.
www.kerkechteld.nl

