De Kerk Roept nummer 5 – 2019 Echteld.
Kerkdiensten.
Zondag 17 maart 2019, 10.00 uur: 2e zondag van de Veertigdagentijd:
Ds. Wya de Kam - Diepeveen.
Bloemendienst: Fia Sterrenburg.
Kinderoppas: Hannah van den Berg.
Zondag 24 maart 2019, 10.00 uur: 3e zondag van de Veertigdagentijd:
Ds. Wya de Kam - Diepeveen.
Bloemendienst: Marinus van den Berg.
Kinderoppas: Jeanet van Dieden.
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 24 februari waren de bloemen voor mevrouw E. Weiman – van den Hoff,
Remkettingweg 31, 4054 MH Echteld. Zij mocht een week eerder weer thuis komen uit het
ziekenhuis. We wensen haar kracht en zegen toe.
Op zondag 3 maart waren er twee boeketten; één boeket is met de hartelijke felicitaties voor
haar zevenentachtigste verjaardag gebracht naar mevrouw G.J.P. Hobé - Snoek, Achterstraat 9,
4054 MS Echteld. Het tweede boeket gaat met een hartelijke groet en beterschapswensen naar
mevrouw D. van den Heuvel - Klaassen, Berkenstraat 30, 4051 GD Ochten.
Meeleven met elkaar. Vrijdag 1 maart heeft de heer D. Cornelissen, G.J. Peterstraat 54,
4005 ML Tiel, de eerste van zijn twintig behandelingen ter bestrijding van zijn ziekte ondergaan.
Zoals het er nu uitziet, is dat goed gegaan. We wensen hem (en ook zijn vrouw) alle kracht en
zegen toe!
Jarigen 80+. Mevrouw G.J.P. Hobé – Snoek, Achterstraat 9, 4054 MS Echteld, mocht op 24
februari haar zevenentachtigste verjaardag vieren en mevrouw M.E. van Westreenen – Vink,
Arnoldus Jacobsstraat 16, 4051 AN Ochten, vierde op 28 februari haar drieënnegentigste
verjaardag. We feliciteren beide dames van harte en wensen hen Gods nabijheid toe in het
nieuwe levensjaar.
Bijbelgesprekskring. De volgende Bijbelgesprekskring, de middagkring, o.l.v. Henk van
Blitterswijk is gepland op maandag 25 maart om 14.00 uur bij de familie Van de Waal - Quint,
Medensteinsestraat 12, 4054 MJ Echteld. Het onderwerp die middag zal zijn: “Leven om te
loven”. Graag even een telefoontje (0344 - 642231 of 06 - 11428143) als u aanwezig wilt zijn, u
bent van harte welkom.
Helaas is de avondkring komen te vervallen.
Dank van Manege zonder Drempels. Van Manege zonder Drempels te Bennekom ontvingen we
een schrijven waarin we (en heel in het bijzonder De Goede Herder) bedankt worden voor het
mogen ontvangen van de opbrengst van de collectes die in 2018 tijdens de bijeenkomsten van de
Kindernevendienst zijn gehouden.
Onlangs is € 174,50 overgemaakt en, zo staat in de brief: “het is goed te ervaren dat u ons werk
zo’n warm hart toe draagt en ons op deze manier financieel ondersteunt, zodat wij
huifbedrijden kunnen blijven aanbieden aan mensen met meervoudige beperkingen”. Geweldig
toch….voor verdere informatie zie https://www.manege-zonder-drempels.nl.
Verjaardagskaarten. Mede n.a.v. een opmerking tijdens een dienst van enkele weken geleden,
heeft de Kerkenraad onlangs besloten om met ingang van 1 maart jongeren van onze gemeente
te feliciteren wanneer ze jarig zijn. Zij ontvangen een felicitatiekaart. Dit geldt voor de jeugd
van 1 tot 16 jaar. Wanneer ze 16 jaar geworden zijn, ontvangen ze de bekende kaart van het

verjaardagsfonds. De verzending van de kaarten wordt verzorgd door Jaap en Gerja Rensen in
samenwerking met onze jeugdouderling Willy Kerpentier.
Mooi! Wanneer u weleens in de kerk komt buiten de diensten om, zal het u wellicht zijn
opgevallen dat de beide Bijbels (op de kansel en op de avondmaalstafel) zijn afgedekt met een
kleedje; dit om verkleuring te voorkomen. We waarderen het erg dat Dicky Quint – Hobé van
restjes stof (vorig jaar gebruikt bij de renovatie van de kansel) twee bij het geheel passende
kleedjes heeft gemaakt. Het maakt het liturgisch centrum compleet. Dicky, heel hartelijk
bedankt!
Van de toekomstige pastoriebewoners. Er wordt hard gewerkt! U zult het aan de buitenkant
niet meteen zien. Maar er is hard gewerkt in de pastorie. Er is behang gescheurd, geruimd, gewit
en laminaat weggehaald. De spouwmuren zijn geïsoleerd en als u oplet ziet u de nieuwe
zonnepanelen op het dak. Met ons gezin hebben we behang geplakt en laminaat gelegd. Op de
dag dat ik dit schrijf, zijn er boekenkasten geplaatst, gemaakt door een timmerman uit Echteld.
Van binnen heeft de pastorie een complete metamorfose ondergaan. "Vele handen maken licht
werk". We zijn er nog niet maar we zijn erg blij met het resultaat en met alle geboden hulp.
Bedankt! Gerrit en Tineke Schouten.
Collecten en giften februari 2019.
College van diakenen:
Collecten Erediensten € 208,00.
Collecten Werelddiaconaat € 61,20.
Collecten Heilig Avondmaal - Noodhulp Ethiopië € 133,40 plus een gift van € 30,00.
Gift voor de Elisabeth Bode via Corrie van Dieden €10,00.
Giften via Marjolein van Harten voor de kerk en het onderhoud € 10,00 en voor de kerk € 10,00.
College van Kerkrentmeesters:
Collecten erediensten € 209,11.
Extra collecte 10 februari t.b.v. PKN/JOP € 21,20.
Extra collecte 24 februari t.b.v. PKN/Missionair werk € 55,20.
Agenda.
Maandag 25 maart 2019, 14.00 uur: Bijbelgesprekskring (Medensteinsestraat 12, Echteld)
Woensdag 27 maart 2019, 20.00 uur: Kerkenraadsvergadering (consistorie).
Om over na te denken. Sommige vrienden zijn als de schaduw… je ziet ze helaas alleen als de
zon schijnt.
Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Marjolein van Harten-den Boestert.
www.kerkechteld.nl

