De Kerk roept nummer 23 – 2020 – Echteld.
Aanmelden voor de dienst op vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur bij Gert of Maatje
Schimmel via 06 – 29048280 of 06 – 52331473. Er mogen maximaal 30 mensen in de kerk
deelnemen, inclusief de kinderen.
Kerkdiensten.
Zondag 22 november, 10.00 uur Eeuwigheidszondag
Ds. Gerrit Schouten
Zondag 29 november, 10.00 uur: eerste Advent, MM
Ds. Gerrit Schouten
Eeuwigheidszondag
Op zondag 22 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de
Eeuwigheidszondag. In de dienst zullen we de namen noemen van hen die overleden zijn.
We zullen licht ontsteken, verdriet en heinneringen delen. Maar, Eeuwigheidszondag is niet
een dag om alléén maar te rouwen om wie we zijn verloren. In de kerk gaat het om de
levende Heer, over de Heer die leven geeft zelfs over de drempel van de dood heen. We
spreken wel van de zichtbare en de onzichtbare kerk. We zullen samen zingen met de
woorden van lied 727: “Hun is de prijs, de lauwerkrans de kroon, toch zijn wij één, zij
zingend voor Gods troon, wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. Halleluja, Halleluja”. De
families krijgen een uitnodiging. Vanwege het beperkte aantal mensen dat aan een dienst
mag deelnemen is het aantal familieleden beperkt tot 3 per familie.
Namen overledenen
In de dienst op eeuwigheidszondag zullen herdacht worden:
Roland Hanselaar
Antonia van Amerongen-Dijkhorst
Metje Elizabeth van Westreenen-Vink
Willemina van Elst-Janssen
We zullen ook licht ontsteken voor alle niet genoemde namen en voor hen die naamloos
gestorven zijn. We wensen allen die verdriet ervaren van harte Gods zegen toe.
MuffinMeeting
Op zondag 29 november is er weer MuffinMeeting. Let op!!! We zitten nu om 12.00 uur in
de kerkzaal. Deze keer gaan we ontdekken wat het verband is tussen geluk, ongeluk en
geloof. Nederland is een land waarin we veel mogelijkheden hebben. Je mag zelf een beroep
kiezen, de "keuze is reuze". Niets is verplicht, behalve één ding: "Als je maar gelukkig bent",
zeggen we tegen elkaar. Ben je als mens verantwoordelijk voor je eigen geluk? We hebben
het er over met elkaar. Weet je welkom! Willy Oppelaar en Tineke Schouten
CandleTalk
Helaas kunnen we niet meer in het dorpshuis terecht. Ook de consistorie is wat klein om met
8 personen op anderhalve meter van elkaar te zitten. Na wat overleg is nu besloten om in de
kerkzaal te gaan zitten. En wel op woensdag 18 november, 2 en 16 december om 18.45 uur.

De kerk wordt verwarmt, we hebben geluid en een beamer. Dat gaat vast goedkomen. Ik kijk
er naar uit jullie weer te zien! Hartelijke groeten, Gerrit Schouten.
Bloemen
De bloemen op zondag 1 november zijn bezorgd bij de heer Frans van Ledden, Brenksestraat
2. We feliciteren hem nog van harte met zijn achtentachtigste verjaardag.
De bloemen op zondag 8 november zijn als groet en met beterschapswensen, gebracht bij
mevrouw Elly Weiman, Remkettingweg 31.
Nog meer bloemennieuws
In de afgelopen weken zijn de fleece-dekens verspreid (u weet wel, gesponsord door Jaap en
Gerja Rensen van Meximum Promotions). Hierbij werd wel de mogelijkheid geboden om in
ruil voor die deken een gift te geven via dat grote groene spaarvarken, dat op de tafel onder
de toren stond.
Inmiddels is de inhoud van dat beestje geteld en we kwamen uit op het schitterende bedrag
van € 121,40. Zoals aangegeven wordt dit bedrag toegevoegd aan ons bloemenfonds. Alle
gevers dank!
Meeleven met elkaar
De heer Piet van de Berg, Remkettingweg 17, is getroffen door corona. Hij verblijft in Deventer
in het ziekenhuis, waar hij op het moment van schrijven nog steeds op de IC in een
kunstmatige coma wordt gehouden. We wensen de familie heel veel sterkte toe in deze
moeilijke tijd.
Mevrouw Elly Weiman – van den Hoff, Remkettingweg 31, heeft een pacemaker gekregen. De
tweede poging is gelukkig goed gegaan. Het verschil is meteen merkbaar. Sterkte met het
verder herstel Elly!
De heer Cees van Zoelen, Voorstraat 51, is gevallen in de stal en heeft daarbij zijn linkerarm
gebroken. Een vervelend en pijnlijk ongemak. Beterschap toegewenst Cees!
De heer Gert Jan Tap, Achterstraat 8, was in de afgelopen week betrokken bij een ongeluk met
de auto. Terwijl hij afremde voor een file, reed een andere auto bij hem achterop. Met als
resultaat veel blikschade en spierpijn. Maar gelukkig geen ernstige gevolgen zo lijkt.
Beterschap Gert Jan!
Jarigen 80+
Dhr. P. Dillesen, Kerkeland 10, viert op 24 november zijn 82e verjaardag.
Dhr. C.J.B. van Zoelen, Voorstraat 51, viert op 26 november zijn 96e verjaardag. Beide jarigen
van harte gefeliciteerd en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst!
Overleden
Als kerkenraad ontvingen we het bericht dat op donderdag 22 oktober jl. onze oudpredikant Ds. J. de Mars is overleden. Ds. de Mars is 99 jaar geworden. Hij was van 1948 tot
1954 predikant in Echteld. De laatste jaren verbleef hij in Huize Liefkenshoek te Heteren. De
crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden. Vorig jaar is er nog een delegatie uit
Echteld bij hem op bezoek geweest en toen sprak hij nog steeds vol warme herinneringen
over zijn Echteldse tijd. Wij wensen zijn familie sterkte toe om dit verlies te dragen.

Pastoraal medewerkers
In onze gemeente zijn 5 pastoraal medewerkers actief. Namelijk; Annalette Leeuw, Wil
Vermeulen, Dini Pison, Marinus van den Berg en Marjolein van Harten. Marjolein heeft
aangegeven dat ze om gezondheidsredenen wil stoppen, zowel met de coördinatie als met
het bezoekwerk zelf. Marjolein heeft dit werk jarenlang met veel liefde en inzet gedaan maar
helaas lukt het niet meer. Met pijn in het hart heeft ze dit besluit dan ook genomen. We
hebben afgesproken dat we haar pastorale werk in de dienst op zondag 29 november
liturgisch zullen afsluiten. Omdat een persoonlijk bedankje lastig is in de kerk in verband met
corona, kunt u dit wellicht doen via een kaartje of berichtje. Haar adres is Buitenlust 108,
4003VE Tiel. Ook vanaf deze plaats willen we jou van harte danken Marjolein, voor je
liefdevolle inzet en trouw waarmee je dit werk jarenlang hebt gedaan. G. Schouten
Collecten en giften oktober 2020
College van Kerkrentmeesters:
Collecten erediensten (inclusief Givt) € 136,77.
Extra collecte PKN Kerk en Israël € 53,65.
Opbrengst tbv onderhoudsfonds € 29,78.
Op bankrekening ontvingen wij totaal € 135,=. (€100,= + € 25,= + € 10,=)
Giften: via ds G. Schouten 1 x € 20,= en 1 x € 50,=.
College van Diakenen:
Collecten Erediensten € 108,40
Collecte HA.: St. Vrienden van Vrijthof € 79,05
Extra collecte Werelddiaconaat € 34,91
Giften: voor de Elisabethbode via Dini Baar € 10,00 voor de Voedselbank via Corrie van
Dieden € 10,00 en bij de bloemen via Jet van Ingen € 5,00
Via de Bank ontvangen 2 keer € 25,00 en € 10,00
Agenda
Woensdag 18 november CandleTalk
Donderdag 19 november College van Kerkrentmeesters
Maandag 23 november Kerkenraad
Dinsdag 24 november inleveren kopij DKR
Zondag 29 november MuffinMeeting
Om over na te denken
“In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet” Sela
Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Ds Gerrit Schouten
www.kerkechteld.nl

