De Kerk roept nummer 19– 2019 – Echteld.
Kerkdiensten.
Zondag 13 oktober, 10.00 uur:
Ds. K.D. van den Hout uit Woudrichem
Kinderoppas: Gerda Aleman
Bloemendienst: Rien van Hal
Kerkdiensten.
Zondag 20 oktober, 10.00 uur: H.A.
Ds. Gerrit Schouten
Kinderoppas: Dian van Zoest
Bloemendienst: Corrie Diedens
Bloemen.
Op zondag 22 september gingen de bloemen met een hartelijke groet van ons allen naar Erik
Weiman, Waalbandijk 82.
Zondag 29 september waren er twee boeketten. We feliciteren daarmee de familie Husein,
Ommersteinsestraat 5 van harte met de geboorte van hun zoon Yoessef en we wensen
mevrouw M. van Beek-van Stuijvenberg, Dorpsstraat 37 in IJzendoorn van harte een
voorspoedig herstel.
Meeleven met elkaar.
Mevrouw M. van Beek-van Stuijvenberg uit IJzendoorn is aan haar heup geopereerd. Ze is
ondertussen weer thuis om verder te herstellen en te revalideren.
Henk de Geus verblijft na een ziekenhuisopnamen weer in het verzorgingshuis Lingewaarde
in Tiel.
Mevr. A. Timmer-Hacken uit Echteld is opgenomen geweest in het ziekenhuis in Ede. Met
extra hulp van de thuiszorg kan ze gelukkig weer thuis wonen.
Elly Weiman van de Remkettingweg is geopereerd en ondertussen weer thuis. Als de
wonden hersteld zijn wordt gekeken wanneer de bestralingen kunnen beginnen.
Allen sterkte en bovenal Gods nabijheid toegewenst.
Geboren
In maart berichtten we u dat de Familie Husein vanuit Syrië in Echteld is komen wonen. Ze
zijn door mensen uit ons midden op een geweldige manier opgevangen. Dinsdag jl. is het
gezin uitgebreid met een gezonde zoon, Youssef genaamd. We feliciteren de familie van
harte met de geboorte van Youssef en we wensen hen alle goeds toe. Voor wie wil reageren,
ze wonen Ommersteinsestraat 25, 4054 NN Echteld. En u weet … een kaartje: kleine moeite,
groot plezier.
Jarigen 80+.
Dhr. J.M. van Ommeren, Boerhavelaan 28 te Tiel viert op 16 oktober zijn 86e verjaardag.
Dhr. F. van Ledden, Brenksestraat 2 te Echteld viert op 17 oktober zijn 87e verjaardag.
Dhr. M. van Eck, Prinsenhof 60 te Geldermalsen viert op 23 oktober zijn 86e verjaardag.

Overleden
Op 27 september is Klasina Willemina van den Berg-van Beusichem overleden. Zij is 85 jaar
geworden en woonde de laatste 3 jaar van haar leven in Elim in Ochten. Sien van den Berg is
geboren aan de Kikvors en kwam op 17 jarige leeftijd werken in de huishouding bij de familie
van den Berg aan de Remkettingweg. Zoon Piet en Sien werden verliefd en trouwden met
elkaar. Sien heeft dus haar hele leven aan de Waaldijk gewoond. De verhuizing naar het
verpleeghuis in Beesd en later Elim in Ochten was dan ook een hele stap. Samen runden ze
de boerderij. Maar Sien was ook op andere terreinen actief. In haar jonge jaren liep ze
modeshows bij modehuis Blijdesteijn in Tiel. Ze reed op de ambulance, was actief in het
bestuur van de Oranjevereniging en deed volop mee met de handwerkclub en de jaarlijkse
bazaar. Sien was wat we wel noemen een mensenmens. Bezoek was altijd welkom, de
keuken was nooit te klein. Tot het laatst toe was ze erg betrokken bij het wel en wee in het
dorp. Sien had een opgeruimd karakter maar verdriet ging ook haar deur niet voorbij. Het
overlijden van dochter Joke en later van kleinzoon Dion was een groot verdriet voor haar. De
laatste jaren waren moeilijk door een afnemende gezondheid. Bij het afscheid hebben we
psalm 23 gelezen, een psalm over geborgenheid. Zoals zijzelf een thuis was voor velen, zo
mag ze nu thuis zijn bij God. “ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen”.
We wensen de familie Gods zegen toe in de tijd die komt. Gerrit Schouten
Overleden
Op zondagmorgen 29 september is Anton (Toon) van Baak overleden. Toon is 85 jaar
geworden. De laatste jaren van zijn leven woonde hij in Tiel in “de vier Gravinnen”. Toon zijn
1e vrouw is al jong overleden. Later vond hij een nieuwe liefde in Jen de Heus-Kegelaar die
ook al op jonge leeftijd weduwe werd. Samen hadden ze gelukkige jaren aan het Kerkeland.
Totdat Toon zijn gedachten verward raakten en hij door een ongeluk niet meer thuis kon
wonen. De begrafenis heeft donderdag 3 oktober plaats gevonden in Echteld in besloten
kring. Onze gedachten gaan uit naar Jen de Heus en de verdere familie. God zegene en
behoede jullie. Gerrit Schouten
Bijpraatavonden
Sinds een aantal jaren belegt de kerkenraad jaarlijks zgn. bijpraatavonden: momenten van
overleg tussen ‘werkers op het kerkelijk erf’ en de kerkenraad over zaken die van wederzijds
dus van kerkelijk belang zijn.
Voor woensdag 16 oktober is de eerste avond van dit seizoen gepland:
•
19.30 uur: ZWO-groep;
•
20.00 uur: Pastoraal Medewerkers;
•
20.30 uur: Verspreiding De Kerk Roept;
•
21.00 uur: Kerkverhuur;
•
21.30 uur: De Goede Herder.
De andere bijpraatavonden staan gepland op 31 oktober en 25 november.
Collecten en giften september 2019.
Diakenen:
Collecten diaconaat € 279,15
Extra Coll. KIA / Syrië € 47,72 Werelddiaconaat / Moldavië € 72,85
Giften via Wil Vermeulen voor Diaconie € 10,00 en € 10,00 en voor Bloemenfonds € 10,00
College van Kerkrentmeesters :

Collecten erediensten € 268,58.
Extra collecten: tbv Missionair werk -> Kerkproeverij € 46,45
tbv Jeugdwerk -> Kliederkerk € 46,91
tbv Vredeswerk € 47,00.
Collecte huwelijksdienst € 117,40.
Giften ontvangen via ds. Schouten : € 15,= 10,= en € 20,=
De HVD ontving via mevr. Versteeg-Pallada € 5,=.
Candle Talk
Op woensdag 16 oktober is er weer Candle Talk in de consistorie van de kerk van kwart voor
zeven tot kwart voor 8. Alle jongeren van 12-16 zijn van harte welkom.
Jeugdhonk ‘de Ontmoeting’.
Het jeugdhonk is weer open, voor basisschoolkinderen van groep 4 tot en met 8, op
woensdag 9 oktober van 13.30 uur 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 (1 dag van te voren) bij jeugdouderling
Willy Kerpentier, bel: 06 25 208 299 of mail: wkerpentier@outlook.com. Tot ziens in het
jeugdhonk!
Kerkbanken.
Misschien is het ook u wel eens overkomen: op een warme dag zat u op een kerkbank en na
afloop van de dienst had rugleuning van de die bank gezorgd voor een bruine streep op uw
kleding. De was, waarmee de bank ooit eens is behandeld, had ten gevolge van warmte en
vocht een afdruk achtergelaten.
Het College van Kerkrentmeesters is blij u te kunnen melden dat dit euvel in de afgelopen
tijd is verholpen. Een aantal gemeenteleden heeft in de zomer de banken ontvet,
opgeschuurd en vervolgens behandeld met blanke lak. Een leuke bijkomstigheid is dat het
hout er weer schitterend uitziet, maar het belangrijkste is dat we weer met een gerust hart
op de banken kunnen plaatsnemen. Dank aan onze klussers!!!!
De urnenmuur, ook wel columbarium genaamd.
Sinds kort staat er op de begraafplaats bij onze kerk een urnenmuur, ook wel columbarium
genoemd. Aan Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters werd steeds vaker de vraag
gesteld of er voor de urn van een overledene na de crematie plaats was op onze
begraafplaats. Nu waren daar altijd al zgn. urnengraven beschikbaar, maar, zeker nadat het
crematorium in Tiel geopend was, werd er naar een mogelijkheid om de urn te plaatsen in
een zgn. urnenmuur geïnformeerd.
Sinds deze zomer staat er zo’n muur op onze begraafplaats. U kunt hem zien wanneer u de
begraafplaats oploopt en dan rechtdoor naar achter gaat. Dan vindt u hem rechts van die
witte gebouwtjes (de zgn. baarhuisjes). De omgeving ervan moet nog wat worden
aangekleed (een bankje, wat struiken, etc.), maar de muur is vanaf nu beschikbaar.
De urnenmuur bestaat uit twaalf nissen (zeg maar ‘compartimenten’) die elk geschikt zijn
voor maximaal twee urnen. Iedere nis wordt afgesloten met een granieten plaat waarop een
tekst kan worden gegraveerd (namen, data, etc.).
Vóór die plaat is ruimte om een bloemetje of een herinneringsvoorwerp te plaatsen.

Wanneer u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met Jan Schuiling (0344 –
642342), lid van het College van Kerkrentmeesters.
Een nieuwe organist.
Wellicht bent u, zoals velen, nog steeds onder de indruk van het plotseling overlijden van
onze organist Gert van de Hoef (2 juli 2019). Misschien hebt u ook met blijdschap en
dankbaarheid geconstateerd dat dit verdrietige gebeuren niét heeft geleid tot het feit dat
we geen orgelbegeleiding hadden tijdens onze erediensten. Verschillende mensen uit onze
omgeving zijn steeds weer bereid gevonden om te spelen.
Uit de contacten die hierdoor zijn ontstaan is Mw. Nelleke de Kok uit Opheusden bereid
gevonden om onze vaste organist te worden.
Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters hebben met haar afgesproken dat we vanaf 17
november starten met een wederzijdse proefperiode van drie maanden. Aan het eind van
die periode (waarin ze minimaal drie diensten per maand zal spelen) gaan we met elkaar
praten over onze bevindingen en kijken we of we verdere en permanente afspraken kunnen
maken. We zijn dankbaar dat we de ontstane vacature op deze manier denken te kunnen
vervullen.
Pastoraat
Zoals u wellicht weet hebben we in onze gemeente vier pastoraal medewerkers die de 70
plussers met enige regelmaat bezoeken. Eén van hen is Marjolein van Harten. Met veel
liefde en inzet bezoekt zij mensen en coördineert ze het team. Maar Marjolein heeft ook te
maken met chronische lichamelijke klachten. Die spelen op dit moment dusdanig op dat het
nodig is een stapje terug te doen. In overleg hebben we besloten dat Marjolein een aantal
mensen blijft bezoeken en dat ik als predikant tot nader order een aantal adressen van haar
overneem. Marjolein zal zelf contact opnemen met de mensen die ze niet meer bezoekt.
Maar we hopen natuurlijk op betere tijden voor Marjolein waarop ze het zelf weer kan doen.
Voor nu bedankt Marjolein voor jouw inzet en sterkte voor de komende tijd. Gerrit Schouten
Agenda.
Woensdag 9 oktober club “De Ontmoeting”
Dinsdag 15 oktober inleveren kopij DKR
Woensdag 16 oktober Candle Talk in de consistorie
Woensdag 16 oktober bijpraatavond
Woensdag 23 oktober vergadering kerkenraad
Donderdag 24 oktober vergadering college van kerkrentmeesters.
Uit de pastorie
Rondom de pastorie regent het niet alleen water maar ook noten. Grote walnoten vallen aan
alle kanten bij ons over de heg. Een teken van de overvloedige oogst die op dit moment
wordt binnengehaald. Daar is hard voor gewerkt door heel veel mensen in de agrarische
sector. Harde werkers die zich niet altijd gewaardeerd voelen. Op het moment van schrijven
staat Den Haag vol met tracktoren en boze boeren. Niet alle problemen worden opgelost
met hogere prijzen. Maar het zou de boeren wel wat meer lucht geven om te overleven en
veranderingen door te voeren. Zijn wij als consumenten bereid die hogere prijs te betalen?
Wat ik pijnlijk mis in de hele discussie is de rol van de supermarkten. Genoegen nemen met
een wat lagere winstmarge van de tussenhandel zou ook al veel lucht geven. Ik vergeet nooit

die groentekweker in het Westland die met 2 komkommers in de hand stond te vloeken in
de supermarkt. Hij kreeg een stuiver per stuk, in de supermarkt waren ze in de aanbieding: 2
voor een euro. Waarom pakt niemand hen aan? Hartelijke groeten, Gerrit Schouten
Om over na te denken.
Ik sluit af met een tekst uit het apocriefe Bijbelboek Jezus Sirach. “Minacht niemand omdat
hij oud geworden is. Ook van ons zullen er wel een paar oud worden”.
Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Ds Gerrit Schouten
www.kerkechteld.nl

