De Kerk roept nummer 11– 2022 – Echteld.
Kerkdiensten.
Zondag 5 juni , 10.00 uur: Pinksteren; Koffiedrinken; voedselbank
Ds. Gerrit Schouten
Oppas: Jolanda Schuurman
Zondag 12 juni, 10.00 uur:
Dhr. J. Kroon uit Barneveld
Oppas: Jeanet van Dieden
Pinksteren
Op 5 juni vieren we het Pinksterfeest. Pinksteren is de geboortedag van de kerk. Jezus is teruggekeerd naar zijn hemelse Vader. Maar Hij kijkt daar niet werkeloos toe. Hij bid en pleit
voor ons. Door de heilige Geest is Hij op een nieuwe wijze in ons midden. Hij kan overal zijn
en overal komen om mensen in te schakelen. Hij deelt gaven uit om mensen toe te rusten
tot dienst met het oog op Gods nieuwe wereld. Dat is wat we vieren met Pinksteren. Het
wordt een feestelijke dienst waaraan ons kerkkoor “Looft de Heer” onder leiding van Leontien Bruinsma haar medewerking zal verlenen. Welkom!
Bloemen
De bloemen van zondag 15 mei zijn bezorgd bij de heer Jaap van Ommeren, Ooisestraat 18.
We wensen hem hiermee van harte beterschap toe.
De bloemen van zondag 22 mei zijn bezorgd bij mevrouw Timmer-Hacken, Kerkeland 4. We
feliciteren haar van harte met haar achtentachtigste verjaardag.
In memoriam
Op zaterdag 21 mei is na een periode van afnemende gezondheid Cornelis Juriën Bernardus
van Zoelen overleden. Cees is 97 jaar geworden en woonde op de boerderij aan de Voorstraat 51. Zijn geboortehuis is de boerderij daartegenover maar later is hij, met zijn gezin, op
“Ruimzicht” komen wonen. Cees was een boer in hart en nieren. Maar meer nog trok hem
de veehandel. Dag en nacht was hij op pad van veemarkt naar veemarkt om koeien en schapen te kopen en te verkopen. Onderweg, met soms duizenden guldens op zak was toen heel
gewoon. Toen hij 65 jaar werd nam zoon Henk de handel over en zorgde Cees voor de
koeien. Cees was een man met karakter. Hij wist wat hij wilde en kon daar ook vasthoudend
in zijn. Als Cees vond dat het hekje zwart was en jij dat het wit was dan duurde het een hele
tijd voor je samen concludeerde dat het misschien wel grijs was. Cees was geen kerkganger
maar droeg de kerk wel een warm hart toe. Een groot verdriet was het overlijden van zijn
vrouw 16 maart 2012. Valpartijen en afnemende gezondheid maakten de laatste levensjaren
moeilijk. Maar tot het laatst toe kon hij kleurrijk vertellen over vroeger. In de dienst van
woord en gebed hebben we gelezen over die goede Herder die zijn schapen kent. Daarna is
zijn lichaam bijgezet in het familiegraf. We wensen Henk en Tineke heel veel sterkte toe in
de tijd die komt.
In memoriam
Op zondag 22 mei is Roelofke Johanna Dirkje van Hal-Verwoert overleden. Roelie heeft op
19 mei haar 70e verjaardag nog gevierd. Kort daarna is zij overleden. Zij woonde vroeger aan

de Dahliastraat, het huis waar nu dochter Janine woont. Maar sinds een aantal jaren woonde
ze in het Heufke in Ochten. Roelie kwam van geboorte uit Wamel en was van Rooms Katholieke komaf. Het was toen nog niet vanzelfsprekend dat je zomaar met een Hervormde jongen trouwde. Maar Eef en Roelie zetten door en waren gelukkig met elkaar. Roelie had twee
gouden handjes als het ging om breien en handwerken. Talloze knuffels heeft ze gemaakt in
allerlei soorten en maten. En die deelde ze graag uit aan een liefhebber. Verdriet loopt als
een rode draad door het leven van Roelie. Haar ouders overleden al op jonge leeftijd. Ook de
meeste van haar broers en zussen overleden al jong. Een groot verdriet was het overlijden
van Eef in juli 2018 na een lange periode van ziek zijn. Ook Roelie zelf had een zwakke gezondheid. Al een aantal jaren had ze zuurstof nodig. Op maandag 30 mei hebben we in crematorium “De Linge” in Tiel afscheid van haar genomen. Vaak moest zij afscheid nemen, nu
hebben we afscheid genomen van haar. Ze laat een lege plek achter in de familie en in het
Heufke. Maar zeker ook voor Janine. We wensen haar in het bijzonder Gods zegen toe in de
tijd die komt.
Meeleven met elkaar
Petra van Soest, Achterstraat 10, is weer thuis. Na een hersteloperatie verdwenen de klachten snel. Heel veel sterkte toegewenst bij het verdere herstel
Jarigen 80+
Mevr. W.K. van Bruchem-van Doorn, Dahliastraat 13 viert op 5 juni haar 82e verjaardag.
Mevr. J. Krouwel-Verhoeks, Pijpstraat 20, viert op 8 juni haar 83e verjaardag.
Mevr. E.J. Budding-van Beem, Stationsstraat 2a, viert op 11 juni haar 86e verjaardag.
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst!
Jaarrekeningen Kerk en Diaconie over 2021
In de afgelopen week zijn in de kerkenraadsvergadering de jaarrekeningen van het College
van Kerkrentmeesters en de Diaconie besproken en vastgesteld. Binnenkort zijn ze te zien op
onze website. We mogen met grote dankbaarheid vaststellen dat, ondanks de pandemie, de
resultaten goed zijn. In de week van 6 tot 10 juni liggen ze ter inzage. Hiervoor kunt u voor
de jaarrekening van de diaconie een afspraak maken met Arie Oppelaar (0344 – 643271) en
voor de jaarrekening van de kerk met Gerd-Jan Weiman (06 – 25592101).
Geeft u een hand?
We constateren dat verschillende kerkgangers momenteel aan het eind van de dienst aarzelen om de predikant en de ouderling bij het groeten een hand te geven. Hierover spraken we
tijdens de laatst gehouden kerkenraadvergadering. Met klem en begrip wil de Kerkenraad
stellen dat u zich vrij moet voelen in uw keuze hiervoor.
Bijpraatavonden
De bijpraatavond van dinsdag 31 mei is door omstandigheden verzet naar donderdag 30
juni. Alle betrokkenen hebben ondertussen bericht gehad.
Kerk op schoot diensten
Het is al weer een tijd geleden dat we voor het laatst een “kerk op schoot dienst “ gehouden
hebben. Dat had natuurlijk te maken met corona. Maar ook omdat Janneke Schuiling en
Sanne van den Berg gestopt zijn met deze activiteit, dit onder andere vanwege de geboorte

van Noa. Gea van Hal wil de taak graag overnemen maar we zoeken nog een tweede persoon om dat samen met haar op te pakken.
Er is ondertussen een heleboel materiaal beschikbaar dat zo weer gebruikt kan worden.
Mocht je belangstelling hebben of iemand weten, neem dan contact op met Janneke Weiman (06 – 12914253).
Agenda
Dinsdag 7 juni inleveren kopij DKR
Tenslotte
Na Pinksteren houden wij een paar weken vakantie. Er zullen regelmatig een aantal van onze
kinderen in de pastorie bivakkeren. Mocht er pastoraal contact nodig zijn, neem dan contact
op met onze scriba, Gert Schimmel. Er kan vervanging geregeld worden.
Om over na te denken
“De zigzagsteken van de Geest behoren tot het patroon dat voert tot de schoonheid van het
rijk van God”.
Bram van de Beek
Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Ds Gerrit Schouten
0344-641352
www.kerkechteld.nl

