
De Kerk roept nummer  6 2023 – Echteld. 
 
Kerkdiensten.  
Zondag 26 maart, 10.00 uur: Doopdienst 
Ds Gerrit Schouten 
Oppas: Jolanda Schuurman 
 
Palmzondag 2 april, 10.00 uur: voedselbank; koffiedrinken 
Ds. Gerrit Schouten 
Oppas: Jeanet van Dieden 
 
Dopen 
Op 13 februari is Nora Alberta Hoegée geboren. Een dochter van Martijn en Margreet, een 
zus van Mirthe. Op de kaart staat een mooie tekst: “Jouw naam staat geschreven in de palm 
van Gods hand, voor altijd gekend en geborgen. Onze hartenwens ben jij, woon in onze 
liefde als kind van het licht”. Mooie woorden die op zondag 26 maart bekrachtigd zullen 
worden als Nora het teken van de Heilige Doop ontvangen mag. Teken van Gods liefde en 
trouw voor de kleine Nora. U bent van harte welkom om deze feestelijke dienst mee te vie-
ren.  
 
Nieuws van “De Goede Herder” 
Verkoopactie paaseitjes 
Vrijdag 24 maart gaan wij in het dorp Echteld weer huis-aan-huis chocolade paaseitjes verko-
pen. Vanaf 18.00 uur kunt u ons aan de deur verwachten. Woont u buiten het dorp Echteld 
dan kunt u de paaseitjes bij ons bestellen. Geef uw bestelling door aan Willy Kerpentier via  
tel. 06 25 208 299 of mail wkerpentier@outlook.com. U kunt gepast betalen of met een QR 
code via uw mobiel. Prijs voor twee zakjes paaseitjes € 5,00. (per zakje paaseitjes € 2,75) De 
opbrengst komt volledig ten goede aan de activiteiten van de kindernevendienst zoals het 
paasontbijt en de boekjes die uitgedeeld worden aan de kinderen met Kerst. Steunt u onze 
verkoopactie? 
Palmzondag 2 april 
Op zondag 2 april starten we om 9.45 uur in het dorpshuis met de kindernevendienst. We 
gaan dan ook met elkaar Palmpasenstokken versieren (het is de bedoeling dat je zelf een 
Palmpasenstok meebrengt). Bij goed weer gaan we met de mooi versierde Palmpasenstok-
ken een ronde door het dorp maken voordat we ermee naar de kerk gaan. Door de kerk wil-
len we ook een ronde maken om de mooi versierde stokken aan de gemeente te kunnen la-
ten zien.  
Paasontbijt 9 april 
Op zondag 9 april is het 1e Paasdag en willen we weer graag het paasontbijt organiseren. We 
beginnen dan om 9.30 uur in het dorpshuis en aansluitend is dan in het dorpshuis de kinder-
nevendienst. Aan het einde van de dienst zullen we dan naar de kerk gaan zoals gebruikelijk. 
 
Voor het organiseren hiervan en het doen van inkopen willen we graag weten op hoeveel 
kinderen we kunnen rekenen. Wilt u vóór 25 maart aan ons doorgeven of uw kind(eren) er-
bij is/zijn op Palmzondag en/of 1e Paasdag? Dat kan bij Willy Kerpentier per telefoon: 06 25 
208 299 of per mail: wkerpentier@outlook.com 
 
 



Paasviering senioren 
Op zondag 9 april is het Pasen. Al heel lang vieren we het Paasfeest ook met de senioren van 
de Protestantse Gemeente Echteld. Door corona was dat helaas een aantal jaren niet moge-
lijk. Jammer. Want deze  Paas- en Kerstviering zijn altijd belangrijke ontmoetingsmomenten 
geweest in onze kerk. Daarom willen we deze goede gewoonte weer oppakken. 
Het thema van de Paasviering is: “Uit de gebrokenheid…”  
Op vrijdag 31 maart bent u om 11.00 uur van harte welkom in het dorpshuis “De Hoge Hof” 
te Echteld. Het programma is als volgt: 
11.00 uur Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers 
11.30 uur Paasliturgie met bekende Paasliederen en een meditatie 
12.30 uur broodmaaltijd 
13.30 uur Afronding en zingen 
14.00 uur Vertrek 
Alle mensen van 70 jaar en ouder hebben ondertussen een uitnodiging ontvangen. Wilt u 
meedoen? Meldt u zich dan, met het oog op de maaltijd, zo spoedig mogelijk aan bij Roely 
de Waard-Hoogakker, Wijenburgsestraat 2 te Echteld. Telefoon: 0344-641868 of via de mail: 
eedol@freeler.nl  
Bent u niet zo mobiel of hebt u geen vervoer? Laat het Roely dan weten. Er kan voor vervoer 
heen en terug gezorgd worden. U bent van harte welkom! 
 
Bloemen  
De bloemen op zondag 5 maart, geschonken door gemeenteleden, zijn met ons aller felicita-
ties gebracht bij mevrouw Hobé – Snoek, Achterstraat 9. Zij mocht onlangs vieren dat ze 91 
jaar werd. 
De bloemen van zondag 12 maart zijn gegaan naar de heer Pison, J. van Riemsdijkstraat 10 in 
Tiel, die wij nog van harte feliciteren met zijn vijfentachtigste verjaardag. 

Meeleven met elkaar  
Mevrouw P. Hol, Ambtmanstraat 24 in Tiel is weer thuis uit het ziekenhuis. We wensen haar 
een spoedig herstel toe. 
Mw. Elly Cornelissen – Honders, G.J. Petersstraat 54 in Tiel, is gevallen met een scheurtje in 
haar heup als gevolg. Ze verblijft momenteel in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen waar de 
artsen onderzoeken of een natuurlijk herstel mogelijk is óf dat een operatie noodzakelijk is. 
Ook haar wensen we een spoedig herstel toe. 
 
In memoriam 
Op donderdag 9 maart is Christina Geertruida Antonia van Elst-van Lavieren overleden. Stien 
is 84 jaar geworden. Het laatste jaar was moeilijk voor haar door een afnemende gezond-
heid. Stien is geboren en getogen in Medel. Daar lagen haar wortels. Maar in Medel werd de 
ruimte om te wonen steeds verder ingeperkt. Eerst moest ze met haar ouders verhuizen 
vanwege het Amsterdam-Rijn kanaal. Maar gelukkig konden ze een nieuwe bungalow bou-
wen waar Stien en haar man met hun gezin én Stien haar ouders konden wonen. Maar door 
de uitbreiding van de industrie kwam ook dat plekje in het gedrang. Uiteindelijk vond ze een 
nieuwe plek in Lienden maar haar “thuis’ bleef Medel. Verdriet was er ook omdat haar broer 
op 9 jarige leeftijd al overleed door een achtergebleven granaat uit de oorlog. Haar man 
overleed al op 56 jarige leeftijd. Stien was een vrouw met een opgeruimd en voortvarend ka-
rakter. Maar daaronder lag ook altijd een grondtoon van verdriet en gemis. Vorig jaar open-
baarde zich een ernstige ziekte. Uiteindelijk durfden de artsen een operatie niet aan. Na een 



periode van relatieve rust werd ze vanaf januari dit jaar steeds zieker. Maandag 6 maart is ze 
nog overgebracht naar het hospice in Tiel waar ze ook overleden is. Geheel volgens haar ei-
gen wens wilde ze een eenvoudige begrafenis in de kleine kring van allernaasten. Rond het 
graf hebben we psalm 121 gelezen. “De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van 
nu tot in eeuwigheid”. In dat vertrouwen hebben we afscheid genomen. We wensen Arien, 
Hannie en hun beide gezinnen van harte Gods zegen toe.   
 
Bedankt!!!    
We zijn heel blij met alle felicitaties (in velerlei vorm) die wij mochten ontvangen ter gele-
genheid van ons vijftigjarig huwelijk. Hartelijk dank daarvoor!!! 
Maatje en Gert Schimmel 
 
Verkoping op biddag   
De verkoping na de dienst op biddag, woensdag 8 maart, heeft netto € 77,60 opgebracht 
voor Kinderen in de Knel. Opnieuw een mooi resultaat. Iedereen die artikelen gekocht heeft: 
hartelijk dank! 
 
Wandelen    
Woensdag 29 maart en 5 april wandelen we weer. Om half tien staat de koffie klaar in de 
consistorie. U bent van harte welkom om een keer mee te lopen. 
 
Agenda  
Woensdag 22 maart Wandelen 
Maandag 27 maart Kerkenraad 
Dinsdag 28 maart Inleveren kopij DKR 
Woensdag 29 maart Candletalk 
Woensdag 29 maart Wandelen 
Vrijdag 31 maart Paasviering senioren 
 
Tenslotte 
We zijn op weg naar Pasen. De stille week komt dichterbij. Op Witte Donderdag zullen we 
het Heilig Avondmaal vieren. Op Goede Vrijdag zullen een aantal mensen zingen in de dienst. 
Op Paasmorgen zingt ons kerkkoor “Looft de Heer”. Fijn dat dit allemaal weer gewoon kan. 
We kijken er naar uit om het feest van de opstanding te vieren. Vanuit het donker naar het 
licht! 
 
Om over na te denken 
"Er is geen paniek in de hemel! God heeft geen problemen, alleen plannen." 
        Corrie ten Boom 
 
Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad, 
Ds Gerrit Schouten 
0344-641352 
www.kerkechteld.nl 
 
 


