De Kerk roept nummer 17 – 2019 – Echteld.
Kerkdiensten.
Zondag 15 september, 10.00 uur:
Ds. Gerrit Schouten
Kinderoppas: Hannah van den Berg
Bloemendienst: Albert van Baaren
Zondag 22 september, 10.00 uur:
Ds. C.P. Koole uit Schoonhoven
Kinderoppas: Jeanet van Dieden
Bloemendienst: Hanny van den Berg
Bloemen.
De bloemen in de dienst van 1 september zijn als bemoedigende groet meegeven aan
mevrouw Sandra van de Hoef, Pollux 83 in Veenendaal.
De Goede Herder
Na het uitje op 7 september is de kindernevendienst weer begonnen. Op 15 september
heeft Kalijn Boneschansker de leiding.
Meeleven met elkaar.
Jaap van Ommeren is op maandag 26 augustus geopereerd. De operatie is geslaagd en hij is
ondertussen weer thuis om verder te herstellen.
Bij Annalette Leeuw uit IJzendoorn is de een melanoom weggenomen. Half september hoopt
zij meer te weten over de uitslag.
Margré van der Meer uit Ochten heeft op 30 augustus haar 6e en laatste chemokuur
gekregen. Ze kan nu gaan werken aan herstel. Haar man Arie is herstellende van een
ongelukkige val met de fiets. Sterkte toegewenst!
Gerda Tap heeft een heupoperatie ondergaan. De operatie is boven verwachting goed
verlopen. Ze kan thuis verder revalideren en herstellen.
We leven ook mee met de familie van Lavieren, A. Jacobsstraat 68 uit Ochten; In augustus
overleed hun schoonzoon Wim op de leeftijd van 50 jaar. Een groot verdriet voor dochter
Alida en de kinderen, maar ook voor meneer en mevrouw van Lavieren zelf.
Op zondag 1 september is de vader van Albert van Baaren uit Ochten op 73 jarige leeftijd
overleden. We wensen hem en zijn gezin veel sterkte toe.
U allen van harte Gods zegen toegewenst.
HEEL HARTELIJK BEDANKT! Voor de vele blijken van betrokkenheid na het overlijden van
mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa GERT VAN DE HOEF, wil ik u, mede namens mijn
kinderen en kleinkinderen, hartelijk bedanken voor de kaarten, lieve brieven, bloemen en
uw aanwezigheid. Het was voor ons een grote troost te weten hoe geliefd hij was en hoe hij
gewaardeerd werd. Namens de Familie, Sandra van de Hoef – de Haan.
Bedankt!
Op 29 juli mocht ik in kleine kring mijn 83e verjaardag vieren. Dat hadden we vorig jaar niet
gedacht toen we van de artsen hoorden dat ik ernstig ziek ben. Ik leef in genadetijd maar

naar omstandigheden gaat het goed. Ik wil u allen, ook namens Ria, van harte bedanken
voor alle meeleven in welke vorm dan ook. Dat doet ons geweldig goed. Hartelijke groeten,
Roland Hanselaar.
Jeugdhonk ‘De Ontmoeting’.
De activiteiten in het jeugdhonk “de Ontmoeting”, voor basisschoolkinderen van groep 4 tot
en met 8, gaan weer van start. Het jeugdhonk is weer open op woensdag 11 september a.s.
van 13.30 uur tot 14.45 uur.
We gaan beginnen met een Bijbelverhaal en daarna gaan we een diertje knutselen. We
zouden het super leuk vinden als je (weer) naar het jeugdhonk komt om samen met ons te
knutselen, kletsen en wat te drinken. Je doet toch ook (weer) mee? Opgeven kan tot 10
september bij Willy Kerpentier, bel: 06 25 208 299 of mail: wkerpentier@outlook.com
Tot ziens in het jeugdhonk!
Dit seizoen is het jeugdhonk open op de volgende 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). Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten in het jeugdhonk? Geef je
mailadres aan ons door, dan houden we je op de hoogte.
Huwelijk
Op donderdag 19 september gaan Diererik Schmidt en Christianne van Eden, Hopveld 27 in
Beneden-Leeuwen trouwen. Om 15.00 uur is er een dienst in de St. Johannes de Doperkerk
waarin we een zegen vragen over hun huwelijk. Voorganger is ds Gerrit Schouten. We
wensen het bruidspaar een fijne en feestelijke dag toe maar boven alles Gods zegen op jullie
gezamenlijke levensweg!
Collecten en giften augustus 2019.
College van Diakenen:
Collecten Erediensten € 80,35
Coll. t.b.v. St. Welzijn ouderen € 60,67
Bartimeus Fonds € 94,30
Werelddiaconaat/Afrika € 58,90
Coll. H.A. t.b.v. St. Vrienden van Vrijthof € 81,70 en € 50,00
Giften voor de Elisabeth bode via Dini Baar € 10,00 en € 20,00
Via Wil Vermeulen voor de kerk € 20,00 en Bloemenfonds € 10,00; € 10,00 via Corrie van
Dieden; Voor HVD via Dicky Cuint € 10,00; voor de kerk via Marjolein van Harten € 50,00
College van kerkrentmeesters:
Collecten erediensten € 194,77. Inhoud miniatuurkerkje € 91,10.
Bijbelgesprekskring.
Met de start van het nieuwe winterseizoen willen we ook weer beginnen met de
Bijbelgesprekskringen op maandagmiddag en maandagavond. Ik heb de 1e datum geprikt op
maandag 30 september. U bent van harte welkom in de pastorie, Ooisestraat 2. De
middaggroep om 14.00 uur en de avondgroep om 20.00 uur. Ik zorg voor een onderwerp
voor de 1e avond. We bespreken dan met elkaar hoe verder. Hebt u wensen voor een
bepaald onderwerp, laat mij dat dan weten. De deelnemers van vorig jaar krijgen nog bericht

via de mail. Maar als u voor het eerst of opnieuw wilt meedoen bent u natuurlijk ook van
harte welkom. Hartelijke groeten, Gerrit Schouten
Agenda.
Woensdag 11 september 13.30 uur “De Ontmoeting
Dinsdag 17 september inleveren kopij DKR
Donderdag 19 september vergadering Col. Van Kerkrentmeesters
Maandag 23 september vergadering kerkenraad
Uit de pastorie
Na een mooie vakantie in Nederland en Polen zijn we weer thuis en maak ik ondertussen
plannen voor het nieuwe winterseizoen. U zult er de komende tijd meer over lezen in de
zondagsbrief en het kerkblad. “Wat fijn dat de zon schijnt” is een gangbare uitdrukking in
ons land. “Ik ben blij dat de zon even niet schijnt” is minder gangbaar maar toch een
opmerking die ik steeds vaker hoor na deze warme zomer. Het was heerlijk maar voor velen
ook zwaar. Fijn dat we nu wat meer normale temperaturen hebben. Persoonlijk geniet ik op
dit moment erg van de overvloed aan fruit die in de boomgaarden hangt. Wat een prachtig
gezicht! Op 22 september hebben wij binnen ons gezin een feestelijke zondag. Dan zullen
onze beide kleinkinderen Janna en Lena gedoopt worden in Dronten. Een moment dat we als
grootouders natuurlijk graag mee willen maken. Ik wens u vanuit de pastorie vrede en alle
goeds toe. Gerrit Schouten
Om over na te denken.
Een Arabisch spreekwoord zegt: “Beledigingen moeten in zand geschreven worden,
complimenten in steen gegraveerd”.
Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Ds Gerrit Schouten
www.kerkechteld.nl

