De Kerk Roept nummer 3 – 2019 Echteld.
Kerkdiensten.
Zondag 17 februari 2019, 10.00 uur, viering Heilig Avondmaal:
Ds. Wya de Kam – Diepeveen.
Bloemendienst: Joke Brouwer.
Kinderoppas: Jeanet van Dieden.
Zondag 24 februari 2019, 10.00 uur:
Ds. K.D. van den Hout uit Woudrichem.
Bloemendienst: Albert van Baaren.
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 27 januari waren er twee boeketten; één boeket is met een hartelijke
groet en felicitaties voor zijn negentigste verjaardag naar de heer C. Berends, Bartus van de
Walstraat 2, 4051 AK Ochten (Elim), gebracht, het tweede boeket ging als een bemoedigende
groet naar mevrouw D. Timmer-Hacken, Kerkeland 4, 4054 NV Echteld.
Op zondag 3 februari waren er eveneens 2 boeketten; met het ene boeket wensen we de heer
Th. Pison, Jelis van Riemsdijklaan 10, 4001 KT Tiel, van harte verder herstel toe.
Mevrouw P. Hol, Stationsweg 2, 4054 HB Echteld, ontving het tweede boeket met een
hartelijke felicitatie voor haar tweeënnegentigste verjaardag.
Meeleven met elkaar. De Heer P. Plomp, Stationsweg 5-13, 4001 CH Tiel, is in de afgelopen
week verhuisd van het ziekenhuis Rivierenland naar de St. Maartenskliniek in Nijmegen /
Ubbergen. Er is daar voor hem een revalidatieprogramma opgesteld in de verwachting dat hij
hierdoor herstellen kan van zijn dwarslaesie als gevolg van een uitzaaiing in zijn wervelkolom,
ontstaan door zijn prostaatkanker. Mocht u hem een kaartje willen sturen: zijn adres is St.
Maartenkliniek, Unit Dwarslaesie, Afdeling F2B, Kamer 1, Hengstdal 3, 6574 NA Nijmegen.
Mevrouw A. van Amerongen - Dijkhorst, Oude Dijk 11, 4051 EP Ochten, is weer zover
opgeknapt van haar longontsteking dat ze van het ziekenhuis terug is gegaan naar Vrijthof,
afdeling Rijnhof. Helaas blijft ze na haar herseninfarct nog wel erg kwetsbaar.
De heer Th. Pison, Jelis van Riemsdijklaan 10, 4001 KT Tiel, heeft vorige week zondag
(opnieuw) een licht herseninfarct gehad. Hij heeft in het ziekenhuis hard gewerkt aan zijn
herstel, zodat hij inmiddels weer thuis kan zijn.
Mevrouw H.J. van den Heuvel - Klaassen, Berkenstraat 30, 4051 GD Ochten, zal op maandag
11 februari geopereerd worden aan haar rug. We hopen van harte dat deze operatie haar zal
helpen om van haar langdurige pijnklachten af te komen.
De heer D. Cornelissen, G.J. Peterstraat 54, 4005 ML Tiel, voert momenteel allerlei
voorbereidende gesprekken over een te volgen behandeling voor zijn ziekte. We wensen hem
(en zijn vrouw) veel sterkte toe bij de voorbereiding op dit alles.
We wensen alle zieken Gods nabijheid toe; laten we hen gedenken in onze gebeden.
Jarigen 80+. De heer C. Berends, Bartus van de Walstraat 2, 4051 AK Ochten, mocht op 24
januari zijn negentigste verjaardag vieren. Mevrouw P. Hol Stationsweg 2, 4054 HB Echteld,
vierde op 29 januari haar tweeënnegentigste verjaardag.
De heer J.H. de Geus, Gasthuislingelaan 2, 4002 AG Tiel, is op 31 januari eenennegentig jaar
geworden. Mevrouw G.M.J. van Doorn – Hakkert, Achterstraat 4a, 4054 MT Echteld, is op 31
januari eenentachtig jaar geworden.
We feliciteren alle jarigen van harte en wensen hen Gods nabijheid toe in het nieuwe
levensjaar.

Candle Talk. De jongeren van Candle Talk (12 t/m 17 jaar) komen weer bij elkaar op
woensdag 20 februari 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. De middagkring, o.l.v. Henk van Blitterswijk (telefoon 0344 642231) is
gepland op maandag 25 februari om 14.00 uur bij Annalette Leeuw, Wethouder M. J. van den
Hatertstraat 51 in IJzendoorn. Het onderwerp die middag zal zijn: “Is twijfel zonde?”. Graag
even een telefoontje als u aanwezig wilt zijn, u bent van harte welkom. Op moment van
schrijven is nog niet bekend wanneer de avondkring weer bij elkaar zal komen.
Bevestiging en intrede van Ds. G. Schouten. Inmiddels is afgesproken dat de intrede- en
bevestigingsdienst van Ds. Schouten op 14 april zal plaatsvinden. De dienst begint om 14.30
uur. ’s Morgens is er dan geen kerkdienst. Ds. Wya de Kam - Diepeveen zal Ds. Schouten als
predikant bevestigen. Een aantal vrijwilligers zijn al druk bezig geweest in de pastorie met
het verwijderen van zeil, laminaat en behang.
Jongeren eten bij gemeenteleden. Op woensdagavond 6 maart organiseren we weer het
eten bij gemeenteleden. Het is de bedoeling dat de jongeren in groepjes van ongeveer 3 à 4
personen bij drie verschillende gezinnen/ouderen langs gaan om gezellig met elkaar te eten.
Ze beginnen ergens met het eten van een voorgerecht, dan gaan ze naar de volgende voor
een hoofdgerecht en als laatste eten ze weer ergens anders een nagerecht. Wij zouden het
erg leuk vinden als u hieraan mee wilt werken. U kunt zich opgeven bij Anne-Wil Oppelaar,
Lotte Schuiling of Willy Kerpentier. Naar Willy bellen (06 25 208 299) of mailen
(wkerpentier@outlook.com) kan ook.
Hulp gevraagd. Op 21 februari komt een Syrisch gezin met klein jongetje (+1 ½ jaar) in
Echteld wonen. Stichting Vluchtelingenwerk wil graag helpen om ze zich thuis te laten voelen
en zaken voor en met hen regelen. Maar … dat kan niet dit niet zonder hulp van vrijwilligers.
Inmiddels hebben zich gelukkig al wat vrijwilligers aangemeld, het zou echter fijn zijn als er
één of meerdere gezin(nen) met jonge kinderen (die in Echteld wonen) contact zou(den)
willen leggen met dit gezin. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze diaken Izaäk
van Harten, 0344 – 622350 of 06 53647016.
Leuk om te melden. Onze penningmeester was onlangs blij verrast toen er een bedrag van
€ 83,00 was ontvangen van de Firma Verdouw Gouda Bouwprodukten.
Wat bleek? Johan Kerpentier doet zaken met dit bedrijf en ‘spaart’ zijn bonussen op. Hij
heeft het resultaat laten uitbetalen aan de kerk met het jeugdwerk als bijzonder doel. Johan,
hartelijk bedankt, super!!!
Collecten en giften januari 2019.
College van diakenen:
Collecten Erediensten € 196,59.
Collecten t.b.v. Leprazending € 56,95.
Gift via Wil Vermeulen € 10,00.
Giften bij bloemen via Corrie van Dieden € 10,00 en Wil Vermeulen € 10,00.
College van Kerkrentmeesters:
Collecten erediensten € 218,25.
Extra collecte 20 januari t.b.v. PKN/oecumene € 37,35.
Extra collecte 27 januari t.b.v. PKN/JOP € 51,77.
Inhoud miniatuurkerkje € 92,37.
Gift ontvangen bij huisbezoek via Roely de Waard € 20,00.
Voor het verjaardagsfonds droeg Hanneke van Arkel over het vierde kwartaal 2018 een bedrag
af van € 824,20. Dat brengt het totaal over heel 2018 op € 2.496,60. In één woord prachtig;

alle jarigen: hartelijk bedankt! En Hanneke bedankt voor de “organisatie” en de
“coördinatie”.
Het vermelden van een tweetal andere initiatieven is zeker de moeite waard. Wellicht brengt
het anderen op een idee. Gemeenteleden maakten bij het opmaken van de financiële balans
aan het einde van het jaar giften over: voor het kerkkoor € 400,00 en voor De Goede Herder
€ 250,00 en voor de schoenendozenactie € 200,00. Een ander gemeentelid spaarde bij een
leverancier bonuspunten en liet het resultaat van € 83,00 overmaken aan de kerk ten behoeve
van het jeugdwerk. Super initiatieven. Hartelijk dank!
Agenda.
Donderdag 14 februari 2019, 20.00 uur: College van Kerkrentmeesters (consistorie).
Woensdag 20 februari 2019, 18.45 –19.45 uur: Candle Talk (consistorie).
Maandag 25 februari om 14.00 uur: bijbelgesprekskring (Annalette Leeuw, Wethouder M. J.
van den Hatertstraat 51, IJzendoorn).
Maandag 25 februari 2019, 20.00 uur: Kerkenraad (consistorie).
Woensdagavond 6 maart 2019: eten bij gemeenteleden.
Om over na te denken. Een engel is iemand die God in je leven stuurt, zomaar....
onverwacht om, als het heel donker wordt, een lichtje voor je te kunnen zijn.
Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Marjolein van Harten-den Boestert.
www.kerkechteld.nl

