De Kerk Roept nummer 8 – 2019 Echteld.
Kerkdiensten.
Zondag 28 april 10.00 uur
Voorganger: de heer J. Kroon uit Barneveld.
Bloemendienst: Maatje Schimmel.
Oppassen: Gerda Aleman.
Zaterdag 4 mei 2019, 19.00 uur: Dodenherdenking
Ds. G. Schouten.
M.m.v. het kerkkoor “Loof den Heer”.
Zondag 5 mei 2019, 10.00 uur:
Ds. G. Schouten.
Bloemendienst: Wil Vermeulen.
Kinderoppas: Hannah van de Berg.
Koffiedrinken na de dienst en inzameling voor de Voedselbank Tiel.
Zondag 12 mei 2019, 10.00 uur:
Ds. G. Schouten.
Bloemendienst: Arie Oppelaar.
Kinderoppas: Dian van Zoest.
Pastorale hulp. Voor pastorale hulp kunt u bellen met Ds. G. Schouten, telefoonnummer 0344 –
641352.
Bloemen. De bloemen van zondag 7 april waren bestemd voor mevrouw C. Verhoeks –
Königkrämer, Remkettingweg 19, 4054 MH Echteld en voor de heer G. van Blitterswijk, J.H.
Cieraadstraat 13, 4007 WX Tiel. We wensen hen beiden van harte een voorspoedig herstel toe.
Op zondag 14 april was er een boeket voor Cees en Bertha Smit-Barten, Tollenhof 29, 4041 BH
Kesteren; we feliciteerden hen van harte met hun 50 jarig huwelijk; het tweede boeket was voor
de heer J. van Ommeren, Ooisestraat 18, 4054 MN Echteld; we wensen hem van harte
beterschap.
Op zondag 21 april zijn er bloemen bezorgd bij mevrouw van Hattem-Kakebeen, Betuwe Singel
56.
Meeleven met elkaar. De heer J. van Ommeren, Ooisestraat 18, 4054 MN Echteld, moest
wegens de behandeling van een ernstige ontsteking, in het ziekenhuis Rivierenland worden
opgenomen. Gelukkig kon hij op 6 april uit het ziekenhuis weer ontslagen worden; we wensen
hem een goed verder herstel toe.
Mevrouw T. van Amerongen - Dijkhorst heeft helaas te horen gekregen dat haar herstel beperkt
blijft en dat ze daarom niet meer naar huis kan. Verdrietig! Ze heeft nu in Vrijthof een andere
kamer gekregen. Kaartjes ter bemoediging zijn zeer welkom: Vrijthof, afd. Rijnhof kamer 30,
Burgemeester Meslaan 49, 4003 CA Tiel. Dinie Pison is een aantal dagen in het ziekenhuis
Rivierenland geweest in verband met een longontsteking. Ze is ondertussen gelukkig weer thuis.
Jarigen 80+. De heer A. van Baak, De Vier Gravinnen 14, 4001 RZ Tiel, mocht op 8 april
vijfentachtig jaar worden. Mevrouw J.A. van Eck – Heij, Achterstraat 18, 4054 MT Echteld,
vierde op 13 april haar achtentachtigste verjaardag. We feliciteren beide jarigen van harte en
wensen hen Gods nabijheid toe in het nieuwe levensjaar.
In memoriam. “Er zijn geen woorden voor een zieke van wie je weet, hij redt het niet. Je
streelt zijn wang je ziet zijn ogen. Je bent bevangen door verdriet. Toch ben je dankbaar voor
het einde dat na zoveel moedig strijden kwam. Omdat het niet alleen zijn leven maar ook zijn

lijden overnam.” Met dit gedicht op de rouwkaart vertelden de kinderen Ellen, Diana, Nico en
Martino met hun gezinnen, dat op 2 april 2019 in zijn woning aan de Achterstraat 13 overleden
was hun vader, schoonvader en opa Nicolaas Cornelis Amelius van Bruchem, drie dagen voor zijn
77e verjaardag.
In de herdenkingsdienst in onze kerk op 9 april lazen twee kleindochters een mooi gedicht voor
opa voor en vertelde dochter Ellen over het leven van haar vader.
Niek van Bruchem is geboren in de oorlog, in Eldik, waar zijn vader in varkens handelde. Hij had
een oudere zus en broer en een jonger zusje. Van jongs af aan is Niek van Bruchem iemand
geweest die heel duidelijk zei hoe hij over dingen dacht. Hij ging naar de Burg. Houtkoperschool
in Ochten, haalde zijn Mulo diploma op de Finse school in Tiel, haalde zijn middenstandsdiploma
en schopte het tot korporaal tijdens zijn dienstplicht. Hij werkte al vroeg mee in de
varkenshandel en bij gebrek aan een rijbewijs vervoerde hij een verkocht varken gewoon op zijn
brommer.
Door een vriend werd hij voorgesteld aan Clien Drost, met wie hij in 1964 trouwde. Ze gingen
wonen in de Dahliastraat in Echteld, waar ook de vier kinderen geboren zijn. In 1976 verhuisde
het gezin naar de Achterstraat.
Niek werkte als vrachtwagenchauffeur, eerst internationaal, later reed hij binnenlandse ritten,
tot hij in 2001 met de VUT ging. Zijn hele leven heeft hij groente verbouwd en dieren gehouden.
Eind 2006 werd zijn geliefde vrouw Clien ernstig ziek en zij overleed in februari 2007. Deze dag
heeft Niek zelfs op de kalender zwart gemaakt.
Een paar maanden later bleek hij zelf ook kanker te hebben, maar dit was gelukkig goed te
behandelen en hij genas ervan. Tot hij tien jaar later, eind 2017, weer ziek werd en er een
aantal weken geleden nog een acute, agressieve leukemie bovenop kwam, waarvoor geen
behandeling meer mogelijk was. De kinderen en kleinkinderen hebben samen met hun vader,
schoonvader en opa op een warme en intensieve manier naar het afscheid toe geleefd.
In de herdenkingsdienst hebben we het bekende hoofdstuk over de liefde, 1 Korintiërs 13,
gelezen, als eerbetoon aan de liefde tussen Niek en zijn Clien. En daarnaast de tekst uit
Mattheüs 6:27 die precies verwoordt hoe Niek van Bruchem omging met zijn ziekte en naderende
overlijden: “Maak je geen zorgen. Dat heeft geen zin, je blijft er geen dag langer door leven.”
Na de dienst is hij begraven op het kerkhof, in het graf bij zijn vrouw Clien.
We wensen Ellen, Diana, Nico, Martino, hun partners en hun kinderen, maar ook zus Jaan van
Doorn en schoonzus Mientje van Bruchem Gods nabijheid toe nu ze met deze lege plek in hun
leven verder gaan.
In memoriam. Op maandagmiddag 15 april 2019 is in haar kamer in Elim te Ochten overleden
mevrouw Christina van den Berg-de Wijer, in de leeftijd van 90 jaar.
Stiena de Wijer is geboren en getogen aan de Achterstraat in Echteld, haar vader was de
plaatselijke veldwachter. Ze heeft een opleiding tot coupeuse gevolgd. In 1951 is ze getrouwd
met Cees van den Berg en uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren: Arie, Henk en Ineke.
De kinderen herinneren zich hun moeder als een moeder die altijd voor hen klaar stond. Ze was
zeer zorgzaam, vaak óverbezorgd.
Ze was ook creatief. Naast het maken van kleding, beschilderde ze dienbladen volgens
Hindeloopen schildertechniek, maakte ze portemonneetjes van kleine kraaltjes, speelde toneel
en volgde een cursus ‘fijne keuken’.
Het gezin heeft een tijdje gewoond in de oude pastorie aan de Voorstraat, in Langbroek en op
Medel. Hier woonde Ineke met haar gezin naast hen en hadden ze veel plezier van en aan elkaar.
Ook de andere kinderen en kleinkinderen vonden het fijn om op Medel te komen.
Na Medel zijn Cees en Stiena van den Berg verhuisd naar Dodewaard, waar ze een aangepaste
woning vonden. Dat was nodig, omdat Cees door herseninfarcten inmiddels ernstige lichamelijke
beperkingen had gekregen. Zijn vrouw heeft jarenlang samen met de thuiszorg voor hem
gezorgd.
Een enorm verdriet kwam in hun leven door het totaal onverwacht overlijden van Ineke in
december 2010. Samen hebben ze het verdriet gedragen en elkaar er doorheen geholpen.
Maar na een huwelijk van ruim 65 jaar overleed in november 2016 ook haar man Cees, nadat hij
zijn laatste periode in Walstede in Tiel had doorgebracht. Hierna ging het lichamelijk, maar ook

geestelijk, achteruit met Stiena. Ze moest verhuizen naar Elim in Ochten, waar ze overleed in
het bijzijn van haar kinderen.
Haar afscheidsdienst in onze kerk werd geleid door haar kleindochter Mariecke van den Berg,
waarna zij begraven is op het kerkhof, bij haar man Cees en naast haar docher Ineke.
We wensen Arie en Henk met hun gezinnen en het gezin van Ineke Gods nabijheid toe nu ze
zonder hun moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder verder gaan.
Jeugdhonk “De Ontmoeting”. Het jeugdhonk is weer open, voor basisschoolkinderen van groep
4 tot en met 8, op woensdag 8 mei a.s. van 13.30 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 7 mei bij jeugdouderling Willy Kerpentier, bel:
06 25 208 299 of mail: wkerpentier@outlook.com. Tot ziens in het jeugdhonk!
Haal – en brengdienst Vrijthof. Op zondag 12 mei verleent de gemeente Echteld haar
medewerking aan de kerkdienst in Vrijthof. Wilt u meehelpen, dat kan natuurlijk, u kunt zich
opgeven bij mevrouw Sjaan van de Waal, telefoon 0344 643398.
Aanbod aangenomen. De Kerkenraad gaat graag in op het aanbod van de heer Jaap Rensen om
in het vervolg (tijdens de collecten) de voor de Voedselbank ingezamelde levensmiddelen voor in
kerk te brengen. Dit doet hij uiteraard niet alleen, maar met behulp van hulp van anderen. Hij
zal t.z.t. wellicht ook een beroep doen op u; ook dit is een stukje gemeentewerk. Jaap,
hartelijk dank hiervoor.
Bloemenactie Kerkkoor “Looft den Heer”. Op vrijdag 10 mei wordt er de jaarlijkse
bloemenactie van ons kerkkoor “Looft den Heer” in het dorp gehouden; vanaf 17.00 uur komen
de leden huis aan huis om bloemen te verkopen. Van harte bij u aanbevolen.
Collecte Mozambique. De diaconie collecte van zondag 14 april voor Mozambique heeft het
mooie bedrag van € 455,15 opgebracht; geweldig!
Tot slot. Onderaan deze “Kerk Roept” staat de naam van Ds. Schouten vermeld; dit betekent
dat onze predikant in het vervolg de kopij van de Kerk Roept zal gaan verzorgen. Een ieder, die
kopij wilt aanleveren, wordt verzocht dit (ruim) op tijd naar Ds. Schouten te sturen
(gschouten@solcon.nl). Wat mij betreft: dank aan de kerkenraad voor het in mij gestelde
vertrouwen om De Kerk Roept te mogen schrijven en heel graag wil ik vanaf deze plek Dominee
en mevrouw Schouten veel heil en zegen toewensen in hun nieuwe gemeente.
Uit de pastorie
Allereerst wil ik u als kerkenraad en gemeente van harte bedanken voor het warme welkom in
Echteld. We kijken met plezier terug op de intrededienst op 14 april en alle goede woorden die
klonken tijdens het samenzijn in het dorpshuis daarna. We werden op de dag van de verhuizing
verwend met een heerlijk ontbijt! Er gleden nogal wat kaarten met goede wensen door onze
brievenbus, er werden bloemen bezorgd…. Ook namens Tineke heel veel dank daarvoor. Graag
willen we alle mensen bedanken die ons geholpen hebben in en om de pastorie en rondom de
bevestiging. We hebben ondertussen alle dozen uitgepakt en vragen nu regelmatig aan elkaar:
“weet jij waar dat ligt”? Kortom: We raken van lieverlee thuis in ons nieuwe huis. Ik houd geen
spreekuur. Bel mij wanneer u denkt dat u mij redelijkerwijs wel thuis treft op onderstaand
nummer. Mailen kan natuurlijk ook. Op woensdag en zaterdag ben ik vrij. Samen met Marjolein
heb ik de kopij voor dit nummer verzorgd. Het zou fijn zijn als u de kopij voor het volgende
kerkblad op dinsdag vóór 12.00 uur bij mij kunt aanleveren, en dag eerder dan gebruikelijk.
Hartelijke groeten vanuit de pastorie aan de Ooisestraat. Ds Gerrit Schouten. 0344 641352 of
gschouten@solcon.nl.
Agenda.
Zaterdag 4 mei 2019, 19.00 uur: Dodenherdenking (St. Jan de Doperkerk).

Woensdag 8 mei 2019, 13.30 – 14.45 uur: Jeugdhonk “De Ontmoeting”(pastorietuin).
Donderdag 9 mei 2019, 20.00 uur: College van Kerkrentmeesters (consistorie).
Vrijdag 10 mei 2019: bloemenactie van het kerkkoor “Looft Den Heer”.
Om over na te denken. Als terugblikken pijn doet, en vooruitkijken je bang maakt, kijk dan
naast je want daar is Jezus!
Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad, ds Gerrit Schouten
www.kerkechteld.nl

