De Kerk roept nummer 18 – 2021 – 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.
Kerkdiensten.
Zondag 12 september, 10.00 uur:
Ds. S. de Kam uit Maurik
Kinderoppas: Jolanda Schuurman
Zondag 19 september, 10.00 uur:
Ds. Gerrit Schouten
Kinderoppas: Jeanet van Dieden
Bloemen
Op zondag 22 augustus zijn de bloemen bezorgd bij Nel Hol (Stationsstraat). Nel is na een
lange periode van revalidatie weer thuis.
Zondag 29 augustus zijn de bloemen bezorgd bij Martijn en Margreet Hoegée, Maaskant 11
in Ochten. We feliciteren hen van harte met de geboorte van hun dochter Mirthe.
Voor Mirthe is er het boekje "De ark van Noach" (Bijbelverhaal voor peuters).
Meeleven met elkaar
Dhr. Henk van Blitterswijk (Kerkenland) is opgenomen in het UMC in Utrecht omdat bij hem
kanker is geconstateerd. Hij zal daar de komende tijd 4 chemokuren krijgen met een
tussenpoos van steeds 3 weken. Tijdens de kuur verblijft hij een aantal dagen in het
ziekenhuis, in de tussenliggende tijd is hij thuis. De artsen geven goede hoop op herstel maar
omdat Henk maar één nier heeft loopt het allemaal wat anders.
Dhr. Ries van Eck woont sinds een half jaar in verzorgingshuis Elim in Ochten. Zijn
gezondheid is de laatste tijd erg achteruit gegaan. Hij ligt nu vrijwel de hele dag op bed.
Beiden heel veel sterkte toegewenst en zegen van God.
Geboren
Op dinsdag 24 augustus om 23:16 uur is Mirthe Marijke geboren. Een dochter van Margreet
en Martijn Hoegée, Maaskant 11, 4051 ED te Ochten. Op de kaart staat geschreven: “Door
God ben je aan ons gegeven. Hij schonk ons dit nieuwe leven. Met Zijn hulp zullen we je
verzorgen, niet alleen vandaag maar ook morgen. God zal je licht in het duister zijn, en tot je
zeggen: “Jij hoort bij mij”. Martijn en Margreet, van harte gefeliciteerd met de geboorte van
jullie dochter. En natuurlijk feliciteren we opa Herman ook van harte met de geboorte van
zijn eerste kleinkind. We wensen jullie geluk en zegen toe.
Jubileum
Op vrijdag 17 september zijn dhr. Rijer de Zaaijer en mevr. Bep de Zaaijer-van Eck,
Keizerstraat 100, 45 jaar gehuwd. Een bijzondere dag die zij in kleine kring willen vieren.
Beiden van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst op jullie gezamenlijke levensweg.
Jarigen 80+
Dhr. C.W. Oppelaar, Broekdijksestraat 4, heeft op 5 september zijn 86e verjaardag gevierd.

Mevr. J.H. van Ingen – Cornelisse, Dokter van Noortstraat 18, viert op 13 september haar 81 e
verjaardag.
Beide jarigen van harte gefeliciteerd en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst.
Muffin Meeting
Op zondag 12 september gaat de Jeugdkerk Muffin Meeting weer van start. De Muffin
Meeting is er voor alle jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan. Eén keer per maand
komen we bij elkaar in het dorpshuis “De Hoge Hof” tijdens de kerkdienst. Neem vrienden
en vriendinnen mee! Welkom om 10.00 uur!
“De Goede Herder”
De overstapdienst op 5 september was meteen ook weer de aftrap voor de
kindernevendienst. De kinderen voor de kindernevendienst (de basisschoolleeftijd) zijn
welkom in de kerk. Voor de Bijbellezing gaan zij de kerk uit voor hun eigen dienst. We
proberen zowel in de kerk als in de kindernevendienst het materiaal van Bijbel Basics te
gebruiken zodat ouders en kinderen hetzelfde Bijbelgedeelte horen.
Benjaminclub
Ook de oppas gaat weer beginnen. De kinderen van 0-4 jaar zijn welkom in dorpshuis “De
hoge Hof”. U kunt de kinderen daar voor de dienst brengen en na de dienst weer ophalen.
Er zijn altijd 1 of 2 mensen die op de kinderen passen en spelletjes met hen doen.
CandleTalk
Op woensdag 29 september starten we weer met de catechese. Jongeren van 12-17 jaar zijn
welkom in de consistorie. CandleTalk is van tien voor zeven tot tien voor acht.

Komende vacature in de Kerkenraad
Per 1 januari 2022 zijn er binnen de Kerkenraad twee vacatures. Langs deze weg doen we
een dringend beroep op al onze gemeenteleden om mee te helpen deze vacatures te
vervullen.
De ene vacature bestaat al sinds 1 januari 2020. Die is ontstaan doordat toenmalig ouderling
Marinus van den Berg aftredend en niet herkiesbaar was. Hoewel er wel enkele
gemeenteleden zijn benaderd, is er toen met name door de beperkingen vanwege de
coronapandemie, besloten om verdere actie ‘even’ uit te stellen. Het is overigens wel fijn om
te kunnen melden dat Marinus al weer enige tijd actief is als pastoraal medewerker.
De andere vacature ontstaat op 1 januari a.s. want jeugdouderling Willy Kerpentier is dan
aftredend en zij heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen. De Kerkenraad vindt dit
uiteraard erg jammer, maar respecteert haar besluit ook.
Dat betekent dus dat er per 1 januari a.s. twee vacatures voor de functie van ouderling zijn.
De Kerkenraad vraagt u om mee te denken over de invulling van deze vacatures. Wanneer u
één van die vacatures zelf wilt invullen of wanneer u iemand kent waarvan u denkt dat hij of
zij hiervoor geschikt is, laat het dan uiterlijk 20 september schriftelijk weten aan de scriba
van de Kerkenraad: Gert Schimmel, Kerkeland 18, 4054 NV Echteld. Mailen mag ook;
gert.schimmel@t-mobilethuis.nl.

Agenda
Di 14 september: inleveren kopij DKR
Zo 26 september: startzondag
Tenslotte
We maken ons op voor een nieuw winterseizoen. Met een aantal mensen bereiden we de
startzondag voor. Toch blijven we erg beperkt in onze mogelijkheden zolang de anderhalve
meter afstand geldig blijft. In de loop van deze maand zal de regering bekend maken of nog
meer beperkingen opgeheven kunnen worden. Maar gezien het aantal besmettingen op dit
moment heb ik daar een hard hoofd in. Toch maken we gewoon plannen. Beter achteraf
annuleren dan helemaal geen plannen hebben als er ruimte komt. Voorlopig blijft de
kerkdienst een vast ankerpunt. Zullen we proberen om dat ritme van op zondagmorgen naar
de kerk vast te houden?
Om over na te denken
“Geloof zonder hoop is blind maar geloof zonder liefde is dood”.
Tomás Halíck
Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Ds Gerrit Schouten
Telefoon: 0344-641352
www.kerkechteld.nl

