De Kerk Roept nummer 4 – 2019 Echteld.
Kerkdiensten.
Zondag 3 maart 2019, 10.00 uur:
Ds. W. Bakkes, Driebergen.
Bloemendienst: Hannie van den Berg.
Kinderoppas: Line Woldringh.
Koffiedrinken na de dienst en inzameling voor de Voedselbank.
Zondag 10 maart 2019, 10.00 uur: 1e zondag van de Veertigdagentijd:
Ds. Wya de Kam - Diepeveen.
Bloemendienst: Henny Budding.
Kinderoppas: Dian van Zoest.
Woensdag 13 maart 2019, 19.30 uur: Biddag voor gewas en arbeid:
Ds. K.D. van de Hout, Woudrichem.
De ZWO commissie verkoopt na deze dienst Fairtrade producten. De opbrengst is bestemd
voor ‘Kinderen in de Knel’; ‘Kinderen in de Knel’ is een onderdeel van ‘Kerk in Actie’.
Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of aan hun lot
overgelaten. ‘Kinderen in de Knel’ bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en geeft
straatkinderen, werkende kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen de
kans kind te zijn. Van harte bij u aanbevolen.
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 10 februari waren er twee boeketten; één boeket was voor de heer H.
de Geus, Gasthuislingelaan 2, kamer 109, 4002 AG Tiel. We feliciteren hem van harte met zijn
éénennegentigste verjaardag. Met het tweede boeket feliciteerden we Niels en Esther Elingsvan Alfen,Tulpstraat 4, 4054 NB Echteld, van harte met de geboorte van hun dochter Vera.
Voor Vera was er het boekje “Mozes” uit de serie ‘De Bijbel voor de allerkleinsten’.
Op zondag 17 februari waren er eveneens twee boeketten.
Eén boeket is met de hartelijke felicitaties voor haar zevenentachtigste verjaardag, gebracht
bij mevrouw G. van het Veld - van Ommeren, Biezenburgseweg 1, 4054 MB Echteld; bij Rien
van Hal, Achterstraat 12, 4054 MT Echteld, werd het andere boeket gebracht. We wensen
hem van harte een voorspoedig herstel toe.
Meeleven met elkaar. Op 5 februari heeft onze diaken Rien van Hal, Achterstraat 12, 4054
MT Echteld, een knieoperatie ondergaan. We zijn dankbaar dat de operatie goed verlopen is
en we wensen hem toe dat hij goed herstelt en met zijn nieuwe knie pijnvrij zal kunnen
bewegen.
Mevrouw E. Weiman – van den Hof, Remkettingweg 31, 4054 MH Echteld, is in diezelfde week
een paar dagen opgenomen geweest in het Ziekenhuis Rivierenland; zij ondergaat de
komende tijd nog verdere onderzoeken.
Ook mevrouw H. van den Heuvel – Klaassen, Berkenstraat 10, 4054 GD Ochten, mocht weer
thuiskomen uit het ziekenhuis. Ze is in Utrecht aan haar rug geopereerd en gaat nu thuis
verder herstellen.
De heer P. Plomp is in de St. Maartenkliniek in Nijmegen voor revalidatie. Dat gaat gelukkig
voorspoedig, zodat hij 17 februari een weekend naar huis mocht gaan, en zo kon hij tijdens
de kerkdienst van 18 februari in ons midden zijn om het Heilig Avondmaal te vieren. Hij
bedankt iedereen hartelijk voor alle blijken van medeleven die hij de laatste weken mocht
ontvangen; heel veel dank daarvoor.
Laten we deze gemeenteleden, en uiteraard ook de andere zieken in ons midden, gedenken
in onze gebeden.

Jarigen 80+. Op 7 februari mocht mevrouw G.H. van het Veld - van Ommeren,
Biezenburgseweg 1, 4054 MB Echteld, zevenentachtig jaar worden. We feliciteren mevrouw
van het Veld van harte en wensen haar Gods nabijheid toe in haar nieuwe levensjaar.

Jeugdhonk ‘de Ontmoeting’. Het jeugdhonk is weer open, voor basisschoolkinderen van
groep 4 tot en met 8, op woensdag 6 maart a.s. 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 2 oktober bij jeugdouderling Willy Kerpentier, bel: 06
25 208 299 of mail: wkerpentier@outlook.com. Tot ziens in het jeugdhonk!
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.
ZWO Commissie. De ZWO commissie zamelt gebruikte gereedschappen, naaimachines,
breimachines, fietsen, computers, rollators en rolstoelen in voor de Stichting Betuwe
Wereldwijd (Tools4Change) te Culemborg.
Stichting Betuwe Wereldwijd knapt gebruikte gereedschappen en machines op. Dit gebeurt
met mensen met een rugzakje (zoals autisme of een verstandelijke beperking), vrijwilligers
en (langdurig) werklozen. Zij vinden er een passende, veilige en stimulerende werkplek. De
opgeknapte goederen worden verzonden naar opleidingscentra en andere organisaties in
ontwikkelingslanden die daarmee de meest kwetsbaren een kans bieden.
Heeft u nog iets staan dat opgeknapt kan worden door Betuwe Wereldwijd dan kunt u contact
opnemen met Jolanda Schuiling (642342) of Willy Oppelaar (643271). Rond 8 maart gaan de
spullen naar Culemborg.
In het dorp staan 3 bussen waar postzegels, ansichtkaarten (let op: géén dubbele
wenskaarten), geboortekaarten en oude mobieltjes in ingezameld worden.
De bussen staan bij Slagerij Van Doorn, Makelaars- en Assurantiekantoor Budding en onder de
toren in de kerk. Binnenkort worden de tonnen weer leeggemaakt. De inhoud gaat naar Kerk
in Actie in Utrecht. De kaarten en postzegels worden verkocht. De opbrengst voor Kerk in
Actie was in 2017 € 31.533,-. Een mooi resultaat. Helpt u mee?
Goed nieuws. In de afgelopen week zijn de toezeggingen en al ontvangen bijdragen voor
Kerkbalans 2019 geteld. Dat leverde het schitterende bedrag van € 36.230 op. Daarmee
komen we plm. € 1.000 hoger uit dan in 2018. Om dankbaar voor te zijn!
Agenda.
Woensdag 6 maart 2019, 13.30 – 14.45: Jeugdhonk “De Ontmoeting” (pastorietuin).
Woensdag 6 maart 2019: eten bij gemeenteleden.
Om over na te denken. Als we alles zeker wisten, was geloven geen geloof.
Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Marjolein van Harten-den Boestert.
www.kerkechteld.nl

