De Kerk roept nummer 11 – 2019 – Echteld.
Vaste rubrieken:
Kerkdiensten.
Zondag 16 juni, 10.00 uur:
Ds. Gerrit Schouten
Kinderoppas: Dian van Zoest
Bloemendienst: Henny Budding
Zondag 23 juni, 10.00 uur: Viering Heilig Avondmaal
Ds. Gerrit Schouten
Kinderoppas: Line Woldringh
Bloemendienst: Maatje Schimmel

Bloemen.
Zondag 26 mei zijn er twee boeketten bezorgd. Daarmee willen we mevrouw TimmerHacken, Kerkeland 4 nog van harte feliciteren met haar vijfentachtigste verjaardag en Gerard
en Fia Sterrenburg-Ruisch, Dahliastraat 11 met hun veertigjarig huwelijksjubileum.
Zondag 2 juni zijn er twee boeketten bezorgd. Eén was bestemd voor Marjolein van Harten,
Buitenlust 108 in Tiel. We willen haar daarmee nog van harte bedanken voor het zorgvuldig
verzorgen van de kopij voor de Kerk Roept. Met het tweede boeket feliciteren we Jaap en
Marijke van Ommeren-Mol, Ooisestraat 18 van harte met hun vijfenveertig jarig huwelijk.
Overlijden
Op 24 mei is Carolina van Schenkhof-van Alfen overleden. Mevrouw van Schenkhof is 90 jaar
geworden en woonde de laatste periode van haar leven in zorgcentrum Elim in Ochten. In
haar goede jaren was mevrouw Schenkhof een trouwe kerkganger in de Protestantse
Gemeente in Echteld. 90 jaar noemen we een voltooid leven. Maar doet het loslaten van hen
die ons lief zijn niet altijd pijn? Op de rouwkaart staan de woorden uit psalm 84:4 “Zelfs vindt
de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen neerlegt: Uw altaren,
o Here der Heerscharen, mijn Koning en mijn God!” Dat Carolina van Schenkhof-van Alfen in
vrede mag rusten bij God is. De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden. Wij
wensen de familie van harte Gods zegen toe!
In memoriam
Op 21 mei is voor ons allemaal heel onverwacht Clara Marijke Hol-Mostert overleden.
Marijke is 58 jaar geworden en woonde samen met Herman, Wim en Marius aan het
Hoogbroek 5. Marijke had de avond daarvoor nog met de collecte voor het longfonds
gelopen. Het was een avond zoals zoveel anderen. Maar laat op de avond voelde zij zich niet
goed. Een hersenbloeding werd haar fataal. We kennen Marijke als een zorgzame moeder
voor haar gezin. Maar ook anderen deelden in die liefde. Ook Herman, die op 17 jarige
leeftijd overleden is, was nooit uit haar hart. Elke 2/3 weken ging zij naar de begraafplaats
om te kijken of alles netjes was en nieuwe bloemen te plaatsen. Marijke vroeg voor zichzelf
niet veel. Een plantje voor in de tuin, ze kon er net zo blij mee zijn als met een groot cadeau.
Die zorgzaamheid strekte zich uit tot over de drempel van de dood heen doordat ze een
aantal organen kon doneren. Waar in het ene huis verdriet is om de dood neemt in een
ander huis de hoop op leven toe. Marijke was ook een betrokken gemeentelid. In het
midden van de gemeente hebben we op 27 mei afscheid van haar genomen. De woorden

van Jezus uit Matteüs 11 stonden centraal: “Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast
zijn, en ik zal u rust geven”. Boven de kaart heeft de familie geschreven: “veilig in Jezus
armen…” In dat vertrouwen hebben we afscheid van haar genomen. We bidden Herman en
de kinderen, maar ook de verdere familie Gods zegen toe in de tijd die komt.
Pastorale telefoon is afgesloten
Soms bellen mensen nog naar de pastorale telefoon. Die is echter afgesloten. Omdat het
abonnement nog even doorloopt krijgt u het antwoordapparaat maar u krijgt geen reactie
terug. Met al uw pastorale vragen kunt u bellen naar het vertrouwde nummer van de
pastorie: 0344-641352. Ik houd geen spreekuur. Bel gewoon op een moment waarop ik
redelijkerwijs thuis ben. Op woensdag en zaterdag heb ik mijn vrije dag. Gerrit Schouten
Meeleven met elkaar.
Bij Eimert Smit, Achterstraat 1, zijn nierstenen verwijderd. Helaas kon de arts niet alles
weghalen zodat deze operatie nog een vervolg krijgt. Jan Kuppen, Kerkeland 36, is weer thuis
uit het ziekenhuis. De dubbele longembolie vraagt de nodige tijd om te herstellen. De
gezondheid van Piet Plomp, Stationsstraat 13-5, blijft zorgelijk. Het goede nieuws is dat de
wond aan zijn been goed hersteld. Maar het wordt steeds moeilijker om zelfstandig te
wonen. Een punt van zorg.
Mevrouw A. van Amerongen-Dijkhorst verblijft in het Vrijthof in Tiel voor revalidatie na een
herseninfarct. Het wordt steeds duidelijker dat thuis wonen geen optie meer is. Een grote
teleurstelling voor mevrouw van Amerongen. Ze verblijft op afdeling Rijnhof, kamer 30. Een
kaartje ter bemoediging zal haar goed doen.
Margré v.d. Meer uit Ochten is vrijdag 7 juni aan de 3e chemokuur begonnen. Tot nu toe
heeft zij de kuren goed doorstaan hoewel de 1e week na de kuur best zwaar is.
U allen Gods zegen toegewenst!
Collecten mei
College van diakenen:
Collecten Erediensten € 140,47
Extra coll. KIA-Syrië € 75,45
Coll. t.b.v. Care4Tina € 104,05
Coll. t.b.v. Rudolphstichting de Glind € 91,40
Gift voor de Elisabeth via Dini Baar € 10,00
Gift via Wil Vermeulen € 10,00
Gift Bloemenfonds via Corrie van Dieden € 10,00 en via Ds. Gerrit Schouten € 20,00
College van Kerkrentmeesters :
Collecten erediensten € 300,98.
Collecte t.b.v. JOP 12 mei € 52.75.
Inhoud miniatuurkerkje € 155,47.
Ontvangen giften : via ds. Schouten € 100,= en via Marjolein van Harten € 50,00.
kerkkoor “Looft den Heer”
Op dinsdag 25 juni a.s. is er weer de jaarlijkse vijfkorenavond. Deze avond wordt dit jaar
door ons eigen kerkkoor georganiseerd en zal dan ook plaats vinden in onze kerk. Normaal is
dit evenement alleen toegankelijk voor leden van de koren en genodigden. Omdat er dit jaar
een dertigtal zitplaatsen over is, nodigen wij liefhebbers van koorzang uit om te komen

luisteren. De avond begint om 19.45 uur en wordt uitgevoerd door de koren van Echteld,
IJzendoorn, Ochten, Lienden en Dodewaard. Welkom, maar …. vol is vol!
Bestuur en Leden “Looft den Heer”

Jarigen 80+
Mevr. J. van Viegen- van Doesburg, Achterstraat 43, feliciteren wij van harte met haar 88e
verjaardag op 21 juni. Een gezegend nieuw levensjaar toegewenst.
Startzondag
Op 29 september hebben we dit jaar de startzondag van het nieuwe seizoen. Dat lijkt nog
ver weg maar we willen voor de zomerstop al plannen maken voor die zondag. Marinus van
den Berg en ondergetekende hebben zich opgeworpen om de dag vanuit de kerkenraad te
organiseren. Maar we zouden het leuk vinden om met een paar oudere en jongere
gemeenteleden een voorbereidingsgroep te vormen. Wie doet er mee? Meld je aan bij één
van ons beiden. Gerrit Schouten
Jeugdhonk
Het jeugdhonk is nog één keer open voor de zomervakantie op woensdag 12 juni a.s. van
12.45 uur tot 14.30 uur. (LET OP: de tijd is anders als normaal)
We gaan deze keer eerst gezellig met elkaar pannenkoeken eten en daarna gaan we leuke
spelletjes doen als afsluiting van het seizoen. Jij doet toch ook mee!?
Opgeven kan tot 10 juni bij Willy Kerpentier. bel: 06 25 208 299 of mail:
wkerpentier@outlook.com
Na de zomervakantie starten we weer op woensdag 11 september. Daarna zal het
jeugdhonk open zijn op de woensdagen: 9 oktober, 13 november, 11 december, 8 januari,
5 februari, 4 maart, 8 april, 13 mei en 10 juni (steeds van 13.30 uur tot 14.45 uur).
Tot ziens in het jeugdhonk!
Leiding Jeugdhonk
Voor het nieuwe seizoen zijn wij op zoek naar iemand die ons mee wil helpen als leiding.
Gedurende het seizoen ben je dan 2 á 3 keer als leiding in het jeugdhonk tijdens de
activiteiten. Wil je meer weten of vind je het leuk om ons te komen versterken neem dan
contact met ons op.
Kijk op onze facebookpagina https://www.facebook.com/Kerk-Echteld-Jeugdpagina427718820735411/ Daar publiceren wij de foto’s van de activiteiten en nog meer andere
leuke berichten. Wilt u in verband met de privacy van uw kind dat er geen foto’s geplaatst
worden van hem of haar dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken. Vragen, tips
en opmerkingen zijn altijd van harte welkom.
Groeten Theresa, Sylvia en Willy
Agenda
Dinsdag 18 juni. Inleveren kopij De Kerk Roept
Donderdag 20 juni. Vergadering College van Kerkrentmeesters
Woensdag 26 juni. Vergadering Kerkenraad
Uit de pastorie
Koffie drinken na de kerkdienst is een goed moment om elkaar als gemeente te
ontmoeten. Goed dat we dat elke 1e zondag van de maand doen in de kerk. Maar nu we de
pastorie een beetje op orde hebben zouden Tineke en ik het ook leuk vinden om u een
keer thuis op de koffie te nodigen. Ons voorstel is om op zondag 30 juni na de kerkdienst
een keer koffie te drinken in de pastorietuin. Uiteraard als het weer het toelaat, want een
hele gemeente in de woonkamer dat wordt te krap. Wij zorgen voor koffie en koek.
Stoelen zijn er genoeg in de kerk. We hebben sinds kort een mooie trampoline in de tuin.

Dus ook de kinderen vermaken zich wel. U bent van harte welkom! Gerrit en Tineke
Schouten.
Om over na te denken
“Vroeger moest je uitleggen waarom je niet naar de kerk ging. Tegenwoordig moet je
uitleggen waarom je wél gaat”.
Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Ds Gerrit Schouten
www.kerkechteld.nl

