De Kerk roept nummer 17 – 2020 – Echteld.
Aanmelden voor de dienst: vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur bij Gert of Maatje
Schimmel; 06 – 29048280 of 06 – 52331473
U kunt de kerkdiensten ook luisteren via kerkdienstgemist.nl
Kerkdiensten.
Zondag 30 augustus, 10.00 uur: Overstapdienst
Ds. Gerrit Schouten
Zondag 6 september, 10.00 uur: Dopen, VB
Ds. Gerrit Schouten
Kinderoppas: Jolanda Schuurman
Voedselbank
Op zondag 6 september, de 1e zondag van de maand, is er weer de gebruikelijke inzameling
voor de Voedselbank Tiel. U kunt houdbare producten inleveren in de kerk in de daarvoor
bestemde dozen. De voedselbank voorziet in een behoefte en blijft hard nodig. Van harte
aanbevolen.
Overstapdienst
Op 30 augustus nemen Jeroen Smit en Thijs van Baaren afscheid van de Kindernevendienst.
Zij stappen beiden over van de basisschool naar de middelbare school, van KND naar Candle
Talk en de Muffin meeting. Jullie zijn van harte welkom. In de dienst zullen we jullie een
zegen meegeven. Heel veel sterkte toegewenst met alle veranderingen die jullie voor de
kiezen krijgen. Er is die zondag nog geen KND in verband met de vakantie maar de kinderen
krijgen in de dienst alle aandacht. Ds Gerrit Schouten
Dopen
Op zondag 6 september zal Albertus Jerfaas Geerten Angelino Weiman het teken van de
doop ontvangen. Art is een zoon van Gerd-Jan en Janneke Weiman, Ooisestraat 13, een
broer van Lisan en Jan. Het wordt een feestelijke dienst waarin we vieren dat God zijn naam
heeft uitgeroepen over de kleine Art. Anne Wil Oppelaar en vriendin Nicolien Mallan zullen
trompet spelen in deze dienst. O.a. een lied dat Anne Wil zelf bewerkt heeft: “The prayer’.
De Goede Herder
Nadat we maanden geen Kinderkerk meer gehad hebben, hopen we zondag 6 september
weer te starten. We beginnen die zondag heel feestelijk, want Art Weiman (het broertje van
Lisan en Jan) zal dan gedoopt worden. Maar voordat we beginnen hebben we eerst ons
jaarlijkse uitje op 5 september. Zie de uitnodiging die alle ouders al gekregen hebben.
Door de corona is onze overstapdienst niet doorgegaan, maar in de dienst van 30 augustus
zullen Thijs van Baaren en Jeroen Smit nog officieel de overstap maken. Het zou fijn zijn als
dan ook de kinderen van de Kinderkerk in de dienst zijn. Alleen moeten de kinderen i.v.m.de
coronatijd ook eerst aangemeld worden. Vanwege de anderhalve-meter-maatregel mogen
we immers niet meer dan 48 mensen in de kerk toelaten. Aanmelden kan op vrijdag 28

augustus tussen 18.00 en 20.00 uur bij Gert en Maatje Schimmel tel. 06 29048280 of 06
52331473 We hopen er samen mooie diensten van te maken.
Bloemen
De bloemen van zondag 16 augustus zijn bezorgd bij Huib en Drika van den Heuvel-Klaassen,
Rijnstraat 8i in Ingen. We feliciteren hen nog van harte met hun vijfenvijftig jarig huwelijk,
dat ze enkele weken geleden mochten vieren.
Zondag 9 augustus zijn de bloemen bezorgd bij Henk van Blitterswijk. We wensen hem van
harte sterkte toe na de bestralingen die nodig waren na de operatie.
Meeleven met elkaar
De heer Job van Hardeveld, Wijenburgsestraat 13, is herstellende van een operatie. Die was
nodig na een ongelukje met een paard. Hij heeft goede hoop dat hij na de controle weer wat
mag tillen en wat meer bewegingsruimte krijgt.
Bij de heer Rien van Hal, Achterstraat 12, is vrijdag 14 augustus een poliep verwijderd uit zijn
neusholte. Hij is gelukkig al weer aardig hersteld. Joke is afgelopen woensdag begonnen met
chemokuren. De eerste in een serie van vier. Het zal een lang traject worden met een
operatie en bestralingen. Maar er zijn geen uitzaaiingen en er is dan ook goede hoop op
blijvend herstel. Joke wil iedereen graag hartelijk bedanken voor het vele medeleven in de
vorm van o.a. gesprekjes en kaarten.
Henk van Blitterswijk, Dahliastraat 3, heeft een serie bestralingen afgerond en kan nu verder
herstellen.
Marry Plantagie, Jonge Schutskooilaan 57 in Tiel is geopereerd aan haar knie. Er volgt nu een
periode van revalideren en herstellen.
We wensen jullie allemaal van harte Gods zegen toe op de weg die jullie gaan.
In de laatste week van juli is een schoonzus van Izaäk en Marjolein van Harten heel
plotseling overleden. Beiden gecondoleerd en heel veel sterkte toegewenst nu er verdriet is
in jullie familiekring.
Huwelijk
Op woensdag 19 augustus zijn Marjet Oppelaar en Jaap Groenendijk getrouwd. Marjet is een
dochter van Martin en Ariënne Oppelaar, Broekdijksestraat 2. Marjet is jarenlang lid geweest
van onze gemeente maar door de studie in Amsterdam thuisgeraakt in een andere
geloofsgemeenschap rondom de Amstelkerk aldaar. Het huwelijk, de kerkelijke inzegening
en alle festiviteiten daaromheen waren in Bunnik. We hopen dat jullie, ondanks alle corona
beperkingen, een fijne dag hebben gehad. Gods zegen toegewenst op jullie gezamenlijke
levensweg!
Geboren
Op 28 juli jl. is Julian Jacob Melief is geboren. Julian is de zoon van Arnoud en Petra Melief en
het broertje van Hugo, Thijmen en Feline (De Landwetering 2, 4051 HD Ochten). Arnoud en
Petra laten weten dat alles goed is en dat ze erg genieten met en van dit Godsgeschenk.
Van harte gefeliciteerd met jullie gezinsuitbreiding en alle goeds gewenst!!!!
Jarigen 80+
Op 5 september hoopt dhr. Cor Oppelaar, Broekdijksestraat 4, zijn 85e verjaardag te vieren.
Van harte gefeliciteerd en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst.

Jeugdkerk "muffinmeeting"
Alle jongeren van onze gemeente die naar het voortgezet onderwijs gaan, hebben voor de
vakantie een goodiebag ontvangen met daarin een uitnodiging voor de jeugdkerk.
Vanaf september gaat de jeugdkerk "muffinmeeting" van start.
Eén keer per maand van 10.00 - 11.00 uur is iedereen welkom in de jeugdkerk.
Voor wie? Voor iedereen die van muffins houdt en naar het voortgezet onderwijs gaat.
Samen gaan we in gesprek over God, de wereld om ons heen, Jezus en de Bijbel, eten we
muffins en is het gezellig om elkaar te ontmoeten.
Vrienden en vriendinnen zijn van harte welkom!
Geniet van het staartje van de zomervakantie en tot 13 september om 10.00 uur in het
dorpshuis "de Hoge Hof". Willy Oppelaar en Tineke Schouten
Agenda
Donderdag 27 augustus, vergadering college van kerkrentmeesters
Maandag 31 augustus, vergadering kerkenraad
Zaterdag 5 september, uitje Kindernevendienst
Zondag 13 september, Jeugdkerk Muffin Meeting
Zondag 27 september, startzondag
Om over na te denken
“De leugen is het sterkst als ze hier en daar tegen de waarheid kan aanleunen”. Paul Koeck
Uit de pastorie
Onze vakantie zit er weer op. We zijn in Nederland gebleven, hebben de nodige fietstochten
gemaakt in Rivierenland en zijn 2x met de caravan op stap geweest. Ik ben ondertussen weer
aan het werk en doe ook weer bezoeken. Maar wel met inachtneming van een aantal
voorzorgsmaatregelen zoals handen wassen voor en na een bezoek, anderhalve meter
afstand, geen handen geven en bij voorkeur buiten. Het is fijn om allerlei kerkelijke
activiteiten weer op te starten zoals dopen en Avondmaal vieren. Maar het blijft ook wat
zoeken, vooral in het komende winterseizoen. Hoe maak je een startdienst coronaproof? De
jongeren hebben een jeugddienst voorbereid maar wanneer hou je die? Kunnen we met de
gespreksgroepen bij elkaar komen als 6 mensen in een privéruimte het maximum wordt?
Hoe gaat het als de kerk straks weer verwarmd moet worden? Achter de schermen zijn veel
mensen bezig met de invulling van al deze vragen. Maar het is ook een verantwoordelijkheid
van ons allemaal om het gemeenteleven in de gegeven omstandigheden in stand te houden.
Doet u mee?
Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Ds Gerrit Schouten
www.kerkechteld.nl

