De Kerk Roept nummer 7 – 2019 Echteld.
Kerkdiensten.
Zondag 14 april 2019, 14.30 uur: 6e zondag van de Veertigdagentijd. Palmzondag.
Bevestiging en intrede Ds. G. Schouten.
Ds. Wya de Kam - Diepeveen / Ds. G. Schouten.
Bloemendienst: Corrie Versteeg.
Kinderoppas: Jolanda Schuurman.
Er is deze zondag geen ochtenddienst!
Donderdag 18 april 2019, 19.30 uur: Witte Donderdag.
Ds. Wya de Kam – Diepeveen.
Viering Heilig Avondmaal.
Vrijdag 19 april 2019,19.30 uur: Goede Vrijdag.
Ds. G. Schouten.
Zaterdag 20 april 2019, 19.30 uur: Stille Zaterdag.
Ds. Wya de Kam - Diepeveen .
In de Paasnacht stond onze Heer op uit het graf, daarom brengen diaken Corrie van Dieden en
Wilco Kerpentier de nieuwe Paaskaarsen in de kerk.
Zondag 21 april 2019, 10.00 uur: Paasmorgen.
Ds. G. Schouten.
Bloemendienst: Maatje Schimmel.
Kinderoppas: Line Woldringh.
Zondag 28 april 2019, 10.00 uur:
Ds. G. Schouten.
Bloemendienst: Izaäk van Harten.
Kinderoppas: Gerda Aleman.
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. Na 14
april 2019 (bevestiging en intrede Ds. Schouten) kunt u voor pastorale hulp bellen naar 0344 –
641352.
Bevestigings- en intrededienst Ds. Gerrit Schouten. Op 14 april, ’s middags om half drie,
vindt, zoals al eerder is aangekondigd, de bevestigings- en intrededienst van Ds. Gerrit Schouten
plaats. Het is leuk om te kunnen melden dat Ds. Schouten zal worden bevestigd door onze
‘oude’ predikant, Ds. Wya de Kam - Diepeveen, tot dat moment consulent van onze gemeente.
Na de bevestiging zal Ds. Gerrit Schouten de dienst voortzetten.
Aan deze dienst werkt ons kerkkoor ‘Looft den Heer’ mee. Tevens zullen de kinderen van
kindernevendienst ’De goede Herder’ hun palmpaasstokken laten zien.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om Ds. Gerrit Schouten en zijn vrouw Tineke te
ontmoeten in dorpshuis ‘de Hoge Hof’.
Vanuit ‘De Goede Herder’. Eén van de vaste onderdelen in de Veertigdagentijd is voor
Kindernevendienst De Goede Herder het maken van palmpaasstokken. Dit jaar gebeurt dat op
zaterdag 13 april en wel van 14 tot 15 uur in het dorpshuis.
Op zondag 14 april laten de kinderen hun palmpaasstokken zien tijdens de kerkdienst (’s
middags om 14.30 uur). Op Paasmorgen, zondag 21 april, is er een paasontbijt voor de kinderen.
Dat begint om 09.30 uur, in het Dorpshuis. Daarna sluiten ze het Paasproject daar af en
vervolgens komen ze in de Paasdienst met hun verhalen. Opgave voor het paasontbijt is nog
mogelijk tot maandag 15 april bij Ineke van Zoest, Achterstraat 31, Echteld, telefoon 0344 –
642343.

Bloemen. Op zondag 24 maart waren er twee boeketten, het eerste boeket was voor de heer P.
Plomp, Stationsweg 5 -13, 4001 CH Tiel; we willen hem hiermee hartelijk groeten en beterschap,
maar vooral ook goede moed toewensen. Het tweede boeket, werd met een hartelijke groet en
beterschapswensen, gebracht bij de heer W. Strörmann, Wethouder van Lentstraat 8, 4054 NA
Echteld. Dit werd in de vorige Kerk Roept abusievelijk vermeld bij de bloemen op zondag 17
maart.
Op zondag 31 maart gingen de bloemen met een hartelijke groet en beterschapswensen naar
mevrouw M. van der Meer – Jansen, Het Kempke 1, 4051 DK Ochten.
Meeleven met elkaar. Helaas is de heer Niek van Bruchem, Achterstraat 15, 4054 MS Echteld,
met een nieuwe ernstige ziekte geconfronteerd, waardoor zijn gezondheid hard achteruit gaat.
We wensen hem, samen met zijn kinderen en kleinkinderen en verdere familie heel veel moed
en sterkte toe in het proces waar hij nu door moet gaan.
Paasviering 60+ groep. Zoals al jaren gebruikelijk is, willen we de laatste zaterdag voor Pasen
een Paasviering houden voor de senioren. Na het lezen, zingen en een meditatie is er een
Paas(brood)maaltijd. De middag is op zaterdag 20 april (en niet 19 april zoals abusievelijk
vermeld was in de vorige Kerk Roept!!) in Dorpshuis “de Hoge Hof” en begint om 15.00 uur.
Behoort u nog niet tot de senioren, maar wilt u er ook eens bij zijn, van harte welkom! Voor
deze middag is wel het nodig dat u even doorgeeft dat u komt; dit i.v.m. de broodmaaltijd. U
kunt zich opgeven tot en met dinsdag 16 april, ook als u vervoer nodig heeft kunt u
onderstaande nummers bellen.
Marjolein van Harten (0344 – 622350), Corrie van Dieden, (0344 – 617974) of Marc van Dieden,
(0344 – 606079).
Dank aan Ds. Wya de Kam – Diepeveen. Met het bevestigen van Ds. Gerrit Schouten komt er
officieel een eind aan de werkzaamheden van Ds. Wya de Kam - Diepeveen voor onze gemeente.
Toen eind 2017 duidelijk werd dat ze ons zou gaan verlaten omdat ze met vervroegd emeritaat
wilde gaan, besloot de Kerkenraad het beroepingswerk op te gaan starten.
Ze is toen vanuit de Protestantse Kerk in Nederland benoemd tot consulent van onze gemeente
met als taak er op toe te zien dat Kerkenraad en Beroepingscommissie hun werk volgens de
regels van de Kerkorde uitvoerden. Gelukkig heeft ze nooit hoeven in te grijpen (!). Nu de
Protestantse Gemeente Echteld weer een predikant heeft, houden haar werkzaamheden als
consulent dus op. In de achterliggende periode heeft ze overigens ook verschillende
gemeenteleden pastoraal bijgestaan en is ze vaak in onze diensten voorgegaan.
Het is fijn dat ze ook in de toekomst nog regelmatig op de Echteldse kansel zal staan.
Wya: hartelijk dank voor alles wat je, ook als emerituspredikant, voor ons hebt gedaan!!!!
Mozambique. U hebt ongetwijfeld vernomen dat Mozambique door een verschrikkelijke
natuurramp is getroffen. Onze diaconie wil de eerste collecte in de dienst van 14 april (de
bevestigings- en intrededienst van Ds. Gerrit Schouten) bestemmen voor noodhulp in dit land.
Van harte bij u aanbevolen.
Verkoop paaseitjes. Op vrijdag 5 april zijn de kinderen en leiding van Kindernevendienst “De
Goede Herder” weer het dorp in gegaan om paaseitjes te verkopen. De winst is bestemd voor
het werk van “De Goede Herder”.
Paascollecte. Gemeenteleden ontvangen binnenkort de envelop met toelichting op de
Paascollecte 2019. Het kerkgebouw moet rondom geschilderd worden. Het College van
Kerkrenmeesters heeft daarom besloten de opbrengst van de Paascollecte daarvoor te
bestemmen. Van harte aanbevolen. Bent u geen gemeentelid maar wilt u toch bijdragen (bij
voorbaat dank!) dan kunt u uw gift overmaken op rek. nr. NL86.RBRB.0687.7730.08 t.n.v.
Protestantse Gemeente Echteld.
Collecten en giften maart 2019.
College van diakenen:
Collecten Erediensten € 288,00.
Colecte t.b.v St. Timon, Culemborg € 58,57.

Extra collecten: Voorjaarszending € 52,07 en Diaconaat Voorjaar € 68,47 en
Kinderen in de Knel € 86,85.
Giften voor de Elisabeth Bode via Dini Baar € 10,00 en € 15,00.
Giften bloemen via Dicky Quint € 10,00 en Henny Budding € 10,00.
Giften via Wil Vermeulen voor bloemen € 10,00 en € 10,00 en voor de kerk € 10,00.

College van Kerkrentmeesters:
Collecten erediensten € 379,44.
Extra collecte 31 maart t.b.v. PKN/Missionair € 52,35.
Inhoud miniatuurkerkje € 43,87.
H.V.D. Ontvangen via mevrouw Van Bruchem - van Doorn 2 x € 5,00 en via Dini Baar € 5,00.
Agenda.
Zaterdag 13 april 2019, 14.00 – 15.00 uur: Palmpaasstokken maken (dorpshuis).
Zondag 14 april 2019, 14.30 uur: Dienst, bevestiging en intrede van Ds. Gerrit Schouten.
Na afloop van de dienst is er een samenzijn in het dorpshuis.
Zaterdag 20 april 2019, 15.00 uur: Paasmiddag 60+ (dorpshuis).
Zondag 21 april 2019, 9.30 uur: Paasontbijt De Goede Herder (dorpshuis).
Donderdag 25 april, 20.00 uur: Kerkenraadsvergadering (consistorie).
Om over na te denken.
Vanwege Goede Vrijdag kunnen we achterom kijken zonder bang te zijn,
vanwege Pasen kunnen we vooruit kijken zonder bang te zijn.
Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Marjolein van Harten - den Boestert.
www.kerkechteld.nl

