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L.S. oftewel: Heil aan de Lezer! 
 
Op dit moment heeft u het kerstnummer 2022 van De Hoeksteen in handen: 
het informatiebulletin van de Protestantse Gemeente Echteld. 
 
De Protestantse Gemeente Echteld wil u als lezer, als dorpsgenoot maar ook 
als lezer elders in het land, graag op de hoogte brengen van alles wat er in en 
ook rond de St. Jan de Doperkerk speelt. Vanwege de coronapandemie heeft u 
enige tijd dit blad niet ontvangen, maar gelukkig … hier is De Hoeksteen weer.  
 
Natuurlijk staan we ook in deze editie stil bij het komende Kerstfeest: we vie-
ren de geboorte van onze Heer. Dat betekent dat er vanuit de kerk voor ieder-
een de nodige activiteiten zijn. 
 
En in het komend jaar hopen we elkaar te ontmoeten tijdens allerlei activitei-
ten: voor jongeren en voor jongeren. Bovendien: welkom in onze diensten, de 
kerk is elke zondagochtend open! 
 
De redactie van De Hoeksteen, de Kerkenraad en het College van Kerkrent-
meesters van de Protestantse Gemeente Echteld wensen u en de uwen Gods 
onmisbare zegen toe tijdens de feestdagen en in het komend jaar. 
 
Namens allen, 
 

Gert Schimmel, 
Scriba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zing je mee…? 
 

“En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger…” 
          Lucas 2:13 

  
Advent en Kerst zijn bij uitstek een periode van zingen. Ieder zichzelf respecte-
rend koor geeft een Advent- of Kerstconcert. Moderne muzikanten gokken op 
een hit met Kerst. Maar ook klassiekers als het “Weihnachtsoratorium” van Jo-
hann Sebastian Bach of de Messiah van Georg Friedrich Händel worden juist 
nu uitgevoerd.  
 
Ook in de kerk zingen we met Kerst. “Stille nacht…”, “Komt allen tezamen…”, 
“Midden in de winternacht…”. Er verschijnen elk jaar wel weer nieuwe lie-
deren maar met Kerst zingen we toch het liefst een oude bekende als “Ere zij 
God”.  
Tenminste…. als er geen corona is.  
Terugkijkend lijkt het haast onwerkelijk 
dat we twee jaar lang met Kerstavond 
geen Kerstliederen gezongen hebben, 
maar geluisterd.  
 
Maar dat brengt me ook bij iets anders. 
Wij denken altijd dat na de aankondiging 
van de geboorte van Jezus in Lucas 2 het 
eerste Kerstlied volgt: “Eer aan God in de 
hoogste hemel en vrede op aarde voor 
alle mensen die Hij liefheeft…”.  
De engelen loven of prijzen zo wordt meestal vertaald. Maar letterlijk staat er 
“ze zeiden”. Er is geen sprake van een engelenkoor maar van een hemels le-
ger. Er klink geen hemels kerstoratorium maar een spreekkoor zoals wij dat 
kennen uit het voetbalstadion. Het WK voetbal is net achter de rug en het “We 
are the champions…” heeft weer veelvuldig geklonken uit de mond van sup-
porters. Maar dat is ook precies wat deze engelen doen. Een hemels leger 
schreeuwt uit: “Eer aan God” en “vrede op aarde”. Het is een leus. Het is de 
bedoeling van het evangelie die wordt uitgeschreeuwd over een donkere we-
reld.  
 



 

 

De aarde is bezet gebied. De macht van het kwaad voert een schrikbewind. 
Maar in de kerstnacht laat God zijn eigendomsrechten gelden. Er vindt een He-
melse invasie plaats. God bindt de strijd aan met het rijk van de duisternis. Op 
Kerstavond wordt er een bruggenhoofd gevestigd in Bethlehem. De vlag van 
Gods nieuwe wereld wordt op aarde geplant. Die Hemelse legermacht is een 
vredesmacht en de geboren koning is de Vredevorst. De koning waarvan Jesaja 
al profeteert: “Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heer-
schappij rust op zijn schouders…”  
 
Weet je wie er wel echt zingen? De herders. Als ze met eigen ogen hebben ge-
zien wat de engel heeft verteld, lezen we: “De herders gingen terug, terwijl ze 
God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zo-
als het hun was gezegd”.  
Die herders, dat zijn wij. De mensen die het evangelie ontvangen als een blijde 
boodschap van hoop, juist nu, nu er zoveel wanhoop is. Ook nu zullen we God 
de lof toebrengen. Voor het eerst in jaren weer uit volle borst! Zing je mee?  
 
Een gezegende Advents-  en Kersttijd toegewenst! 

Ds. Gerrit Schouten 

 
Uit de pastorie 
Zoals velen van u wel weten ben ik een hardloper. Niet zo’n supertalent dat 
marathons loopt en continu bezig is met de telefoon om hartslag, afstand, tijd 
en wat al niet meer bij te houden. Nee, ik loop voor mijn plezier. Meestal een 
rondje van een kilometer of tien. De beloning krijg je meteen daarna als je 
even uitblaast bij een kop koffie en je na een warme douche weer helemaal fit 
voelt. Maar de laatste 2 jaar ging het steeds moeizamer. De afstanden werden 

korter totdat ik op het laatst na 500 meter 
al naar adem stond te happen. In eerste in-
stantie dacht ik, ach, het zal de leeftijd wel 
zijn. Maar op een gegeven moment viel het 
kwartje. Ik kom uit een familie met heel 
veel hartklachten. Mijn vader, mijn opa, 
ooms en tantes. Zelfs mijn overgrootou-

ders, die ik natuurlijk nooit gekend heb, zijn al op heel jonge leeftijd heel plot-
seling overleden. Waarschijnlijk aan een hartstilstand. Mijn oma was met 12 
jaar al wees. En ja, ook ik deel in deze twijfelachtige erfenis. 



 

 

Drie vernauwingen in de kransslagader maakten het functioneren van mijn 
hart steeds moeilijker. Gelukkig kon ik gedotterd worden en werden er stents 
geplaatst. Ondertussen zijn we weer een paar maanden verder en na een peri-
ode van hartrevalidatie ben ik weer aan het werk en heb ik zelfs het hartlopen 
weer opgepakt. Ik realiseer me dat ik heel veel geluk heb gehad. Het had ge-
makkelijk op een hartinfarct of erger uit kunnen lopen. 
 
Het is voor mij de eerste keer dat ik serieuze gezondheidsklachten heb. Een 
aantal dingen vallen mij op. Je hoort ineens talloze ervaringen van anderen die 
dezelfde problemen hebben gehad. Je gaat bijna denken dat iedereen hart-
klachten heeft. Dat is natuurlijk niet zo maar het geeft ook wel aan hoe verra-
derlijk deze aandoening is. Vanuit het niets krijgen mensen ineens hartklach-
ten, soms met fatale afloop. Wat zou het een zegen zijn als er iets uitgevonden 
wordt waardoor dichtslibbende aderen vroegtijdig kunnen worden opge-
spoord. Ziek thuis is ook confronterend. Je wereld wordt ineens klein, je wordt 
afhankelijk, je moet de regie uit handen geven. Dat leert je om met andere 
ogen te kijken naar mensen die chronisch ziek zijn en vaak ook veel pijn of be-
nauwdheid ervaren. Moeite hebben met bewegen. Ik heb diep respect voor 
hen gekregen. Elke morgen weer uit je bed komen en iets maken van de dag. 

Dat is pas echt topsport!  
 
Daarom loop ik nu met nog meer 
plezier maar ook veel bewuster. Zo 
vanzelfsprekend is het helemaal 
niet. Maar één misverstand wil ik 
nog de wereld uithelpen. Mensen 
zeggen vaak: die laatste meters die 
zijn wel zwaar zeker? Dat valt 
reuze mee. Het zwaarste zijn de 

eerste meters. De afstand vanuit je luie stoel naar de kledingkast!  
       Ds Gerrit Schouten 

 
College van Kerkrentmeesters en commissie van beheer 
Als College van Kerkrentmeesters en commissie van beheer zijn wij belast met 
het onderhoud en in stand houden van ons mooie kerkgebouw en de pastorie. 
We zijn verantwoordelijk voor de continuïteit van de kerkdiensten, uitzendin-
gen van kerk TV, het onderhoud van het orgel en de exploitatie van het 



 

 

kerkhof en de gronden van de kerk. We zijn tevens verantwoordelijk voor de 
predikantsplaats zoals dat in kerktaal heet. Echteld is een zelfstandige kerke-
lijke gemeente en daar zijn we trots op. 
 
Continu is het een uitdaging en een puzzel alles financieel rond te krijgen. De 
kerk krijgt voor de dagelijkse gang van zaken geen bijdrage van de overheid of 
andere geldverstrekkers. We houden daarom onder de gemeenteleden di-
verse geldwervingsacties. Actie Kerkbalans, het verjaardagsfonds, de paascol-
lecte en de eindejaarscollecte zijn daar voorbeelden van. Verder verhuren wij 
het kerkgebouw voor huwelijksinzegeningen van mensen van buiten Echteld. 
De opbrengst hiervan wordt gereserveerd voor het onderhoud van het kerkge-
bouw en de pastorie. 
Het beheer van de gronden hebben we ondergebracht bij een deskundige ker-
kelijke organisatie; pachtopbrengsten vormen een groot deel van onze exploi-
tatie.  
Dankbaar zijn wij als college voor een gedreven, actieve en inspirerende predi-
kant en heel veel trouwe vrijwilligers. Bij alle werkzaamheden en activiteiten 
kunnen we terugvallen op mensen die zich heel veel uren voor de volle 100% 
inzetten!  
 
In december is de begroting besproken voor het jaar 2023. Er zijn voldoende 

plannen. Onze kerk is een 
Rijksmonument. In het kader 
daarvan kan subsidie worden 
aangevraagd voor het onder-
houd.  Het ingediende onder-
houdsplan is goedgekeurd en 
we hebben een SIM-subsidie 
[SIM: Subsidieregeling Instand-
houding (Rijks)monumenten] 
toegekend gekregen voor de 
komende zes jaar. In de ko-
mende jaren kan daarom het 

voegwerk aan de noordzijde van de kerk en het stucwerk in de kerk worden 
hersteld.  
Ook zal het schilderwerk in de kerk worden aangepakt en staan het herstel van 
de dakgoten en diverse dakconstructies op de planning. 



 

 

De gordijnen in de kerk zijn aan vervanging toe. Ze hangen ruim 30 jaar en ‘het 
hang- en sluitwerk’ begint slecht te worden. De kosten voor nieuwe (brandver-
tragende?) gordijnen en het vervangen van de rails worden geschat op zo’n € 
13.000,00. Hiervoor zullen we fondsen aanschrijven voor een bijdrage (spon-
soring).  
Tijdens de lockdown zijn we met uitzendingen van kerk TV begonnen. De uit-
zendingen worden goed bekeken en gewaardeerd (www.kerkdienstgemist.nl). 
Dit blijkt echt in een behoefte te voorzien. Op dit moment wordt er gewerkt 
aan een meubel voor de apparatuur achterin de kerk.  
In de pastorie zijn de cv-ketel en de voordeur aan vervanging toe.   
Kortom er staat een hoop op stapel voor 2023.  
 
Wij zijn er als kerkrentmeesters van overtuigd dat de instandhouding van het 
kerkgebouw en de begraafplaats door veel inwoners van ons dorp belangrijk 
gevonden wordt. Vergrijzing, kerkverlating en andere manieren van geloofsbe-
leving spelen ook onze kerkelijke gemeente parten. Eén van de gevolgen daar-
van is het teruglopen van financiële middelen. Eén van de eerste dingen waar 
dan op bezuinigd gaat worden is het onderhoud. Met alle gevolgen van dien. 
Wat een rol speelt in de hele samenleving is de sterk veranderde tijdsbeste-
ding van mensen. De combinatie van gezin, werk, geloof, sport en ontspanning 
is soms spitsroeden lopen. Vrijwilligerswerk komt onder druk te staan. Dus 
naast het teruglopen van financiële middelen zullen alle taken door minder 
handen gedaan moeten worden.  
Wanneer u / je dit allemaal leest en op welke manier ook mee wilt denken, 
mee wilt werken of bij wilt dragen: neem gerust vrijblijvend contact op met 
één van de kerkrentmeesters.  
Het is een heel verhaal geworden. Regeren is immers vooruitzien. We gaven u 
een inkijk in de werkzaamheden en verantwoordelijkheden waar we ook in 
2023 voor komen te staan. Maar voor het zover is vieren we het Kerstfeest. 
We stelden de kerk open tijdens de Lichtjeswandeling. We zetten een grote 
kerstboom in de kerk. We vieren de geboorte van Jezus. God stuurde zijn Zoon 
als verlosser van de wereld. In dat vertrouwen mogen wij ook weten dat het 
God is die trouw Zijn kerk bewaart. 

 
Van de Diaconie 
Diaconie is afgeleid van het Griekse woord Diakonia, dat betekent dienen. In 
Echteld zijn er binnen de kerkenraad drie diakenen, die hieraan gestalte 



 

 

proberen te geven. Ook in deze tijd zijn er ondanks de sociale wetgeving en de 
daarbij horende voorzieningen nog altijd mensen die aan de rand van de sa-
menleving een moeizaam bestaan leiden.  
De Diaconie probeert te helpen onder het motto “helpen waar soms geen an-
dere hulp meer is”, bijvoorbeeld door het zo eerlijk mogelijk verdelen van de 
collectes en giften voor projecten in binnen- en buitenland, inzamelingen te 
houden voor Voedselbank Tiel, voedselpakketten te maken rond Kerstmis, 
waarvoor adressen worden aangereikt door de gemeente Neder – Betuwe.  
Ook de kerstbakjes, die worden bezorgd bij 75-plussers en rouw dragende ge-
meenteleden, worden zeer gewaardeerd. 
Ook staat er iedere zondag een boeket bloemen (soms zelfs twee boeketten) 
in de kerk, die weggebracht worden naar een gemeentelid ter bemoediging of 

dank.  
In de oude basisschool in IJzendoorn 
wonen zeven Oekraïense gezinnen. 
Ook daar proberen we soms een kleine 
bijdrage te leveren om hun verblijf hier 
zo aangenaam mogelijk te maken, o.a. 
de kinderen krijgen een cadeautjes als 

ze jarig zijn. Het is fijn dat sommige gemeenteleden van ons daar vrijwilligers-
werk doen. 
Wanneer we binnen de gemeente Echteld ergens onder het motto “Helpende 
Handen”, hulp kunnen bieden, neemt u dan contact op met één van de diake-
nen. 
U zult begrijpen dat bovenstaande veel geld kost, uw gift is altijd van harte 
welkom. Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL14 RBRB 0687 6181 34, 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Echteld. 
Corrie van Dieden en Izaäk van Harten stoppen dit jaar als diaken. Corrie heeft 
het 17 jaar gedaan en Izaäk 12 jaar, maar er is ook heugelijk nieuws: Gerja 
Rensen en Jan Cees Blanken van den Berg hebben zich bereid verklaard deze 
taak op zich te nemen. 
Leidraden voor het werk van diakenen zijn ook te vinden in de Bijbel: 
• Handelingen 6, vers 1 - 7: de eerste diakenen aangesteld. 
• Mattheüs 25, vers 35 - 41: woorden van Jezus. 
• Jacobus 2, vers 14 – 19: geloven en doen. 
Rest mij nog u allen prettige Kerstdagen te wensen en veel heil en zegen voor 
het nieuwe jaar. 

Namens de Diaconie, Izaäk van Harten. 



 

 

Het jeugdwerk binnen de Protestantse Gemeente Echteld  
 
We zijn een kleine kerkelijke gemeente, maar binnen die kerk zijn er heel veel 
activiteiten voor onze jongeren. Elders in dit blad kunt u van alles lezen over 
o.a. de Benjaminclub (de oppasdienst tijdens de kerkdiensten), De Goede Her-
der (ook wel de kindernevendienst genoemd) en ons jeugdhonk ‘De Ontmoe-
ting’. 
Maar er is in en rond de kerk nog meer. Hieronder volgt een overzicht van die 
andere activiteiten. De activiteiten staan ook altijd aangekondigd in De Kerk 
Roept, De Zondagsbrief en op de social media, houd deze dus goed in de ga-
ten! 
 
Kerk op schootdiensten: voor de kin-
deren in de leeftijd van 0-4 jaar wordt ca 
2 keer per jaar op zaterdagochtend een 
kerkdienst georganiseerd. Er wordt een 
Bijbelverhaal verteld en iets samen met de ouders geknutseld. 
 

MuffinMeeting: Deze is voor jongeren vanaf 12 jaar. De MuffinMeeting 
wordt een aantal malen per jaar onder kerktijd georganiseerd in dorps-
huis De Hoge Hof. Er is een muffin bakwedstrijd gedurende het seizoen, 
er worden leuke spellen gedaan en er wordt met elkaar in gesprek ge-
gaan over actuele onderwerpen en de verbinding daarmee vanuit de 
Bijbel. 
 
CandleTalk: voor jongeren vanaf 12 jaar is er CandleTalk. Dit is een tweeweke-
lijks moment waarop we met elkaar in gesprek gaan over de Bijbel. 
 
Als je niet meer meedoet met CandleTalk is er de mogelijkheid om belijdenis-
catechisatie te volgen, maar dat hoeft natuurlijk niet! We richten ook groei-
groepen op. De groeigroep vorm je met een groepje leeftijdsgenoten en je 
gaat een aantal keer samen wat eten of doen en bespreekt met elkaar wat je 
bezig houdt. heb je interesse in het vormen van of  meedoen met van een 
groeigroep? Laat ons het weten! 
 
Jongerendiensten: ca. twee keer per jaar wordt een jongerendienst georgani-
seerd. In deze dienst is er een band en worden bekende en minder bekende 



 

 

liederen gezongen. We luisteren naar een spreker en drinken na de dienst wat 
met elkaar. 
 
Uitje Jongeren: ca. twee keer per jaar organiseert de jongerendienstcommissie 
ook een uitje, deze wordt in De Zondagsbrief, De Kerk Roept en via social me-
dia aangekondigd. 
 
Met Pasen: gaan we weer mooie palmpaasstokken maken, doe je ook weer 
wee? 
Kortom: er is van alles te doen. WELKOM!!!! 
 

Pastoraal werk 
Bij dezen stel ik u het pastorale team, zoals het er tegenwoordig uitziet, aan u 
voor: het zogenaamde W.A.R.M.e team, dat bestaat uit Wil, Annalette, Roely 
en Marinus.Met ons vieren dragen wij graag  ons pastorale steentje bij u aan. 
Hetzij via een telefoongesprek of met een huisbezoek naar gelang uw wens. 
Dit zijn gelijkwaardige bezoekjes waarin we naar u luisteren, u wellicht bemoe-
digen en als u dat wilt uit de bijbel lezen of met u bidden. 
Kortom, zorgen voor en/of delen met elkaar, maar bovenal omzien naar el-
kaar. 
Door de voorgaande zorgelijke jaren zijn de bezoekjes wel enigszins op een 
laag pitje komen te staan,  maar gelukkig mogen we weer wat meer en ik merk 
dat de behoefte er zeker is en ook dat het groeit. 
Wie kan er nu geen luisterend oor gebruiken?  
U hoeft niet bang te zijn voor bemoeizucht, prekerigheid of voor moeilijke vra-
gen over geloof en kerk vanuit onze kant. 
En u weet; al deze gesprekjes zijn vertrouwelijk en wij hebben onze belofte ge-
geven van geheimhouding. 
Door te luisteren naar uw verhaal kan er een band ontstaan, er groeit dus wat 
en er komt vertrouwen bij. 
U weet wellicht en dat kan zeker ook uw overtuiging zijn;  
"WAAR 2 OF 3 IN MIJN NAAM BIJEEN ZIJN, BEN "IK" IN HUN MIDDEN. ( Matt 
18: 20) 
Wie weet heeft u één van ons binnenkort aan de telefoon en misschien geeft u 
dan aan dat u huisbezoek fijn vindt. 
Wij zien ernaar uit. U ook? 



 

 

Een warme groet van Wil Vermeulen, Annalette Leeuw, Roely de Waard en 
Marinus van de Berg. 

 
Over onze oppasdienst oftewel De Benjaminclub 
Elke zondagochtend staat er een oppas paraat in het Dorpshuis. U kunt dus 
ook de komende periode met een gerust hart naar de kerk.  
Het afgelopen jaar is er één vaste “Benjamin-bezoeker” geweest, maar het zou 
voor iedereen leuk zijn als er meer op dit uur komen. Er is voldoende te spe-
len, er is voldoende aandacht dus schroom niet om hier gebruik van te maken.  
 
Ons team kan uitbreiding gebruiken. Het huidige team bestaat uit 3 vaste 
mensen. Het zou fijn zijn als we op extra mensen een beroep kunnen doen.  
Heeft u vragen of wilt u zelf in het oppasteam meedraaien, neem gerust con-

tact op met mij.  
 
Wij wensen u allen goede feestdagen en we hopen op 
veel gezellige Benjamin-ontmoetingen in het nieuwe jaar!  
Namens de Benjaminclub  

Line Woldringh 
0641027825 

 
Jeugdhonk “de Ontmoeting” 
Op de woensdagmiddag, één keer in de zes weken, zijn er activiteiten voor ba-
sisschoolkinderen van groep 4 tot en met 7 in ons jeugdhonk “de Ontmoe-
ting”.  
We beginnen de middag met een Bijbelverhaal en daarna wordt er druk ge-
knutseld. Vaak is er nog tijd om even buiten te spelen en sluiten we af met wat 
te drinken en gebed. We hebben al veel 
leuke dingen geknutseld, zoals diertjes, 
voer voor de vogeltjes buiten, kaarsen 
versierd, hartjes en kaarten. Wil je ook 
mee doen!? Dit seizoen is het jeugd-
honk weer open op de woensdagen 25 
januari, 8 maart, 19 april, en 31 mei 
(steeds van 14.30 uur tot 15.30 uur).  

 



 

 

Heel lang geleden …. 
Het is al minstens dertig jaar geleden, dat de eerste Hoeksteen werd  
uitgebracht. Eén van de medewerkers van het eerste uur is Jaap van Omme-
ren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maar … er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Voor Jaap van Om-
meren is de tijd van gaan nu gekomen. Gedurende ruim dertig jaar heeft hij 
heel veel uren besteed aan het drukklaar maken van De Hoeksteen. Hij ge-
bruikte daarvoor een schitterend opmaakprogramma.  
Langzaam maar zeker konden zijn handelingen ook worden verricht met de 
moderne tekstverwerkingsprogramma’s. 
Jaap heeft daarom aangegeven dat hij met zijn werkzaamheden wil stoppen. 
Dat respecteren we en we bedanken hem heel hartelijk voor alles wat hij voor 
dit blad, en dus ook voor de Protestantse Gemeente Echteld, heeft gedaan. 
De Hoeksteen is bij hem langs geweest om de dank met een kleine stoffelijke 
blijk van waardering te onderstrepen. 

JAAP BEDANKT!!!!! 
 
Kindernevendienst “De Goede Herder” 
Iedere zondag is er in onze kerk voor de kinderen een eigen dienst. We starten 
samen met de gemeente om 10.00 uur in de kerk, daarna gaan we naar de 
consistorie om naar een Bijbelverhaal te luisteren, er over te praten met el-
kaar en iets leuks te knutselen of een spel te spelen. Aan het einde van de 
dienst komen de kinderen weer terug in de kerk en laten ze zien wat ze ge-
maakt hebben en vertellen ze over hun dienst. Daarna wordt de dienst in de 
kerk met elkaar afgesloten. 
 



 

 

Zoals ieder jaar werken we ook dít jaar met de kinderen in de Adventstijd toe 
naar Kerst. Het thema is dit jaar: “Ik kan niet wachten!” De tijd van Advent is 
een tijd van wachten. Het woord ‘advent’ betekent ‘komst’: we wachten op de 
komst van Jezus. We kijken uit naar de geboorte van Jezus, dat vieren we met 
Kerst. 
 
We lezen iedere Adventszondag een verhaal en maken een leuke knutsel. De 
verhalen gaan over Maria, Jozef, Simeon, Hanna en de wijze mannen, hoe ze 
elk op hun eigen manier wachten op Jezus. In de kerk is een poster waar we ie-
dere week één of meer van deze Bijbelse personen op plakken. Zo wordt de 

kring van wachtende steeds gro-
ter. Wacht je mee? 
 
Op Eerste Kerstdag vieren we in 
een gezinsdienst het kinder-
kerstfeest in de kerk. De dienst 
begint om 10.00 uur. De kin-
deren mogen voor in de kerk ko-
men zitten op de bankjes die 
rondom de kribbe staan. Het be-
looft een mooi Kerstfeest te 

worden. Wij nodigen jong en oud van harte uit om deze dienst bij te wonen. 
 

NH Kerkkoor “Looft den Heer”  
In deze kersteditie van “De Hoeksteen” ook een bijdrage van ons koor: 
Dankbaar zijn wij dat we weer kunnen zingen na de coronaperiode. We heb-
ben al wat uitvoeringen achter de rug. Zo zongen we tijdens de Dodenherden-
king en met Pinksteren. 

Ook brachten we een bezoek aan Zorgcentrum Elim in Ochten en Vrijthof in 
Tiel. Momenteel repeteren we voor ons kerstrepertoire. 
Op zaterdag 10 december zingen we tijdens de lichtjestocht die de dorpsver-
eniging organiseert. We zullen dan langs de route bekende kerstliedjes zingen.  
Op zaterdagavond 17 december organiseren wij onze kerstzangavond in de 
kerk te Echteld. Er is volop gelegenheid voor het samen zingen van hele be-
kende liederen. 
De aanvang van die avond is om 19.30 uur en de kerk is open om 19.00 uur 



 

 

De toegang is vrij en bij de uitgang houden we een collecte voor een goed 
doel. 
U allen bent van harte welkom. Ook zullen we zingen in de Kerstnachtdienst. 
 
Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om een minder fijn bericht te 
delen. 
Onze dirigente Leontien Bruinsma heeft besloten om ons te verlaten. Zij heeft 

ons ruim 10 jaar gedirigeerd en er is een 
fijne samenwerking ontstaan. Helaas stopt 
deze fijne tijd en zijn wij op zoek naar een 
dirigent(e) per september 2023. Bent U of 
kent U iemand die past bij ons koor, neem 
dan alsjeblieft contact met ons op. Er is 
een profielschets aanwezig en bij interesse 
willen we die graag toesturen. We hopen 
van harte dat we via deze weg een en-

thousiaste persoon vinden die ons wil gaan begeleiden en die verder wil gaan 
waar Leontien stopt. We horen heel graag iets van U/jou zodat we een ge-
sprek kunnen inplannen. 
Tot slot willen wij alle lezers van “De Hoeksteen” hele fijne kerstdagen toe-
wensen. Heel graag tot ziens en volg ons op Facebook voor de laatste nieuw-
tjes. 
Vriendelijke groet. 
Het bestuur: Henny Budding, Alie van Zetten, Corrie van Dieden, Tineke Schou-
ten en Jannie van Kerkhoven  
 

ZWO-commissie 
De ZWO-commissie houdt zich bezig met “we-
reldzaken” op het terrein van Zending, We-
relddiaconaat en Ontwikkelingssamenwer-
king. We zijn vooral gericht op hulp aan men-
sen dichtbij en ver weg die steun nodig heb-
ben. 
 
Verkoping Dankdag 
Na de dienst op dankdag zijn er door de commissie Fairtrade producten ver-
kocht. Fairtrade helpt producenten in ontwikkelingslanden duurzaam te 



 

 

ontwikkelen en produceren. Voor Fairtrade producten geldt een minimum-
prijs, die als vangnet dient bij lage wereldmarktprijzen. Het keurmerk richt zich 
op het verbeteren van leef- en werkomstandigheden van kleine boeren en ar-
beiders in ontwikkelingslanden in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Fairtrade pro-
ducten zijn in de winkel te herkennen aan het keurmerk.  
De goederen zijn verkocht met een kleine marge. De opbrengst van de verko-
ping, € 90,05, is overgemaakt naar Kinderen in de Knel. Kinderen in de Knel is 
een onderdeel van Kerk in Actie. Veel kinderen en jongeren staan er alleen 
voor in het leven. Kinderen in de Knel zet zich in voor kinderen en jongeren in 
kwetsbare situaties, zoals straatkinderen en werkende kinderen. 
 
Schoenendoosactie St. Gain 
Samen met de Prins Willem Alexander School zijn er in november weer schoe-
nendozen ingezameld voor de St. Gain. In totaal zijn 46 dozen ingeleverd. Er is 
€ 115,- contant ingezameld voor de verzendkosten en € 70,- is hiervoor recht-
streeks overgemaakt.  
Daarnaast zijn er  veel losse spullen meegegeven om ‘kale’ dozen aan te vul-
len. Enkele gemeenteleden hebben knikkerzakken gebreid en jongeren heb-
ben knikkers ingezameld.  
 
Betuwe Wereldwijd 
Al jaren zamelen we spullen in voor de Stichting Betuwe Wereldwijd in Culem-
borg. In de werkplaats in Culemborg worden gebruikte gereedschappen, naai-
machines, breimachines, fietsen en compu-
ters opgeknapt. Dat wordt gedaan door 
mensen met een rugzakje (zoals autisme of 
een verstandelijke beperking), vrijwilligers 
en (langdurig) werklozen. Zij vinden er een 
passende, veilige en stimulerende werk-
plek. De opgeknapte goederen worden ver-
zonden naar opleidingscentra en andere 
organisaties in ontwikkelingslanden. Dit ge-
beurt onder de internationale naam Tools4Change.  
Ter plaatse worden meisjes opgeleid om met een naaimachine te kunnen wer-
ken in een eigen naaiatelier. En jongens krijgen een opleiding tot automonteur 
of timmerman. Zo krijgen zij de mogelijkheid om een toekomst op te bouwen. 
 
 



 

 

Vorig jaar zijn o.a. klaargemaakt en verzonden: 
168 naai-/breimachines; 
126 fietsen; 
113 computers; 
225 gereedschapssets. 
 
Er staan al enkele naaimachines en een fiets klaar om naar Culemborg te gaan.  
Heeft u nog (hand-) gereedschap, een oude naaimachine, rolstoel, fiets of iets 
dat door de Stichting opgeknapt mag worden voor het goede doel, neem dan 
contact op met Jolanda Schuiling (tel. 642342) of Willy Oppelaar (tel. 643271). 
 
Inzameling Postzegels en ansicht- en geboortekaarten 
We zamelen postzegels en ansicht- en geboortekaarten in voor het zendings-
werk van Kerk in Actie en de GZB (Gereformeerde Zendingsbond). De postze-
gels en kaarten worden verkocht aan verzamelaars. In 2021 was de opbrengst 
landelijk € 17.245,-. In ons dorp staan inzamelbakken onder de toren in de 
kerk, bij Slagerij Van Doorn en bij Makelaars- en Assurantiekantoor Budding.  
Alleen enkele ansichtkaarten (kaarten waar een postzegel op kan) hebben 
waarde.  
 
Er is veel gaande in de wereld op 
dit moment. Veel mensen hebben 
het moeilijk. Al lijkt het soms 
maar klein wat we doen, veel 
kleine acties samen maken toch 
een groot gebaar. 
Laten wij ons geroepen voelen 
om te delen wat ons gegeven is: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld 
en goed.  

Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt, 
Zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd. 
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht. 
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht! 

(Lied 503:4, Sytze de Vries) 
 

Een hartelijke groet van de ZWO-commissie,  
Jolanda Schuiling en Willy Oppelaar 



 

 

Er zijn 
Tijd vrijmaken om vanuit naaste liefde een paar uur per week de zorgtaak van 
mantelzorgers over te nemen. ’t Lijkt misschien niet veel maar voor de ander is 
het is van grote betekenis. Ook jij kunt van grote waarde zijn voor mensen in je 
omgeving.  
 
Voor veel mantelzorgers geldt dat ze er alles aan doen om de verzorging van 
hun geliefde vol te houden. Kunnen zorgen voor een zieke geliefde heeft hele 
mooie kanten, maar het kan ook zwaar zijn. De zorg wordt zwaarder wanneer 
iemand langere tijd mantelzorger is of wanneer er gezorgd wordt voor iemand 
in de laatste fase van het leven.  
 
‘Tussen het volhouden mag je best even uitrusten.’ Dit is wat de vrijwilligers 
van VPTZ Rivierenland mantelzorgers gunnen. Hiervoor maken ze tijd vrij om 
er voor de ander te zijn. Wil jij ook van bete-
kenis zijn voor mensen om je heen? Sluit je 
dan bij ons aan.  
Om je voor te bereiden op het werk start je 
met een basiscursus. De cursus geeft je de 
noodzakelijke handvatten om het werk goed 
te kunnen doen. Zodra je op pad gaat zal de 
coördinator je begeleiden en ondersteunen 
waar dit nodig is. Leerzaam zijn ook de mo-
menten waarop je je ervaringen deelt met de 
andere vrijwilligers. Er is veel herkenning en je collega’s denken graag met je 
mee om het werk nog beter te kunnen doen. Er is een ruim aanbod van cur-
sussen en thema-avonden voor persoonlijke groei en om je vaardigheden te 
vergroten.   
 
Bent u een mantelzorger voor iemand in de laatste fase van het leven? Heeft u 
behoefte aan een rustmoment tussen al het volhouden? Neem dan contact op 
met VPTZ Rivierenland. We kijken graag met u naar de mogelijkheden.  
 

VPTZ Rivierenland  
Elly Tazelaar 
06 53715525 

coordinator@vptzrivierenland.nl 

mailto:coordinator@vptzrivierenland.nl


 

 

Kerkdiensten in de komende periode 

Alle diensten beginnen om 10 uur, tenzij anders is vermeld. 
 
Zondag 18 december  Ds. Gerrit Schouten. Vierde Adventszondag.  
     Viering van het Heilig Avondmaal. 
Zaterdag 24 december  22.00 uur: Kerstnachtdienst.  
     Ds. Gerrit Schouten. 
Zondag 25 december  Kerstviering met de kinderen.  
     Ds. Gerrit Schouten. 
Zaterdag 31 december  Oudjaarsdienst. De heer H. Aantjes  
     uit Schoonhoven. 
Zondag 1 januari  Ds. Gerrit Schouten. 
Zondag 8 januari  Ds. W. Koerselman uit Woerden.  
     Inzameling voor Voedselbank Rivierenland.  
     Na afloop van de dienst is er koffiedrinken. 
Zondag 15 januari  Ds. Gerrit Schouten. 
Zondag 22 januari  Ds. Gerrit Schouten. 
Zondag 29 januari  Ds. Wya de Kam – Diepeveen uit Maurik. 
Zondag 5 februari  Ds. Gerrit Schouten.  

Viering van het Heilig Avondmaal, koffiedrin-
ken en inzameling voor de Voedselbank. 

Zondag 12 februari  Ds. C.P. Koole uit Schoonhoven. 
Zondag 19 februari  Ds. Gerrit Schouten. 
Zondag 26 februari  Mw. Ds. W. Bakkes uit Driebergen.  
     Eerste zondag van de Veertigdagentijd. 
Zondag 5 maart   Ds. Gerrit Schouten.  
    Tweede zondag van de Veertigdagentijd. 

  Koffiedrinken en inzameling voor de  
   Voedselbank. 

Woensdag 8 maart  19.30 uur: Biduur voor gewas en arbeid.  
   Ds. Gerrit Schouten. 

Zondag 12 maart  Ds. Gerrit Schouten. Derde zondag van  
   de Veertigdagentijd. 

Zondag 19 maart  Ds. Gerrit Schouten.   
  Vierde zondag van de Veertigdagentijd. 

Zondag 26 maart  Ds. Gerrit Schouten. Jongerendienst.  
   Vierde zondag van de Veertigdagentijd. 



 

 

Zondag 2 april   Ds. Gerrit Schouten. Palmzondag.  
   Koffiedrinken en inzameling voor de 
   Voedselbank. 

Donderdag 6 april  19.30 uur: Ds. Gerrit Schouten.  
   Witte Donderdag. Viering van het Heilig 
   Avondmaal. 

Vrijdag 7 april   19.30 uur: Ds. Gerrit Schouten. Goede Vrijdag. 
Zaterdag 8 april   19.30 uur: Ds. Gerrit Schouten. Stille Zaterdag. 
Zondag 9 april   Ds. Gerrit Schouten. Paasviering. 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
Enkele namen en telefoonnummers binnen de 

Protestantse Gemeente Echteld 
 
Predikant  Ds. G. Schouten   0344 – 641352  
Voorzitter Kerkenraad A. Oppelaar   0344 – 643271  
Scriba Kerkenraad G.H. Schimmel   06 – 29048280 
Voorzitter Diaconie J. Schuiling – van Doorn  0344 – 642342  
Voorzitter College van Kerkrentmeesters  
   H. van Blitterswijk  0344 – 642231 
Contactpersoon voor de begraafplaats 
   J. Schuiling    0344 – 642342  
Kerkkoor  H.P. Budding – van Wijk 0344 – 644343  
Verhuur Kerkgebouw F. Sterrenburg – Ruisch  0344 – 643617 
Ledenadministratie J. Brouwer – Baars   0344 – 642582  
Preekvoorziening M. Schimmel – Plomp  06 – 52331473  
Commissie ZWO W.S. Oppelaar – Weiman 0344 – 643271  
60+ Commissie  C.G. van Dieden – Gerritse 0344 – 617974  
Oppasdienst  L. Woldringh   06 – 41027825  
Jeugdhonk ‘De Ontmoeting’ en Kindernevendienst ‘De Goede Herder’  
   W. Kerpentier – van Gessel 06 – 25208299  
Jeugdwerk  J. Weiman – Angelino  0344 – 605267   
Pastoraal medewerkers 
   W. Vermeulen   0344 – 644089  
   R. de Waard – Hoogakker 0344 – 641868  
   A.G. Leeuw – de Dreu  06 – 37424569  
   M. E. van den Berg  0344 – 642473  
 
 
 
 

Wanneer de door u gezochte persoon er niet bij staat, 
kunt u contact opnemen met de scriba 

 (06 – 29048280 of schimmel.gert@gmail.com). 
 

Hij helpt u graag verder. 

mailto:schimmel.gert@gmail.com


 

 

 

In deze donkere dagen 

In deze donkere dagen zoeken wij onze toevlucht bij U, 

in deze duistere wereld roepen wij U om ontferming: 

gelukkig wie schuilen bij U. 

 

Niet om onszelf bidden wij, 

maar om de ongekende, ongetelde slachtoffers 

van het woeden van de machten … 

 

Niet om onszelf bidden wij, 

maar om de kinderen op de vlucht, misbruikt, 

verloren geraakt, verdwaald … 

 

Niet om onszelf bidden wij, 

maar om wie leven zonder middelen van bestaan, 

vluchten voor de armoede, 

om wie opgejaagd worden en geen huis vinden … 

 

Gij die troont in het licht, daal af, 

buig u over uw kinderen 

en zalf wie gewond zijn.  

 

Gelukkig wie schuilen bij U. 
 

 
 
 
 
 


