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Kerkdiensten in Tuil.
Zondag 19 mei, Tentsamenkomst, 10.00 uur, ds. F.W. van IJsseldijk.
Zie verder hieronder.
Zondag 26 mei, 10.00 uur, ds. J. Verdijk, ’s-Hertogenbosch.
Organist: mw. Joletta in ’t Veld-Bok.
Crèche en Kindernevendienst (voor de groepen 1 t/m 7 van de basisschool).
Donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag, 10.00 uur, ds. F.W. van IJsseldijk.
Gezamenlijke dienst in onze kerk.
Organist: dhr. Siebe de Koning.
Crèche en Kindernevendienst (voor de groepen 1 t/m 7 van de basisschool).
Bij de diensten. Van harte gezegende diensten toegewenst!
Agenda algemeen.
- Dinsdag 14 mei, 20.00 uur, vergadering van de Kerkenraad in de consistorie.
- Vrijdag 17 mei, 19.30 uur, Sing-in aan de Waal, in onze kerk. Na afloop
koffiedrinken en gezellig napraten.
- Zondag 26 mei, 16.00 uur, Kerk-op-schootviering in de kerk te Opijnen. Zie ook bij
“Vanuit het jeugdwerk”.
- Zondag 2 juni, 16.00 uur, Kerk-op-Schootviering in de kerk te Tuil.
Tentsamenkomst. Op zondag 19 mei hopen wij weer onze Tentsamenkomst te
houden in de feesttent van de Oranjevereniging, tegenover Haarstraat 35 te Tuil. Aan
deze bijzondere dienst zal het Christelijk Gemengd Koor ‘Soli Deo Gloria’ uit
Herwijnen medewerking verlenen. Het thema luidt: “Voorbeeldige liefde” en na afloop
drinken we samen koffie, thee of fris.
Er is deze zondag GEEN crèche, kindernevendienst en tienerkerk. Wel een hoekje
waar kinderen eventueel wat kunnen tekenen.
Voor het opbouwen en inrichten van de tent zoeken we nog hulp voor de
zaterdagochtend van 18 mei. Wie in de gelegenheid is wordt verzocht zich hiervoor
aan te melden. Dit kan bij de kerkenraadsleden. Bij voorbaat heel veel dank!
Omzien naar elkaar. Wij leven mee met allen in ons midden die het moeilijk hebben.
Wij wensen allen Gods onmisbare Zegen en nabijheid toe.
Huwelijksjubileum. Op maandag 6 mei jl. mochten Johan en Wilma Kaasjager-Vink
(St. Anthoniestraat 26, Tuil) in dankbaarheid en vreugde erbij stilstaan dat zij op deze
dag 25 jaar getrouwd mochten zijn. Een bijzondere reden van felicitatie en dank aan
God! Daarom dan ook van harte gefeliciteerd met jullie zilveren huwelijk, samen met
jullie kinderen Tessa en Jeroen en alle verdere dierbare familieleden om jullie heen!
Ook voor de toekomst wensen wij jullie Gods Zegen van harte toe.

Koningsmarkt. Op zaterdag 27 april was er de Koningsmarkt. Hoewel het weer niet
lente-achtig was, mogen we terugkijken op een zeer geslaagde markt. Aan het einde
van de dag bleek de opbrengst ook nog eens ruim € 2600,- te zijn. Een geweldig
bedrag! Wij willen eenieder bedanken, die hieraan zijn/haar steentje heeft
bijgedragen, op welke manier dan ook! Een speciaal woord van dank gaat uit naar
het organiserend comité. Het was weer super! Jullie willen geen bedankjes, maar
toch: Namens de hele Hervormde Gemeente Tuil, heel erg bedankt!
Verantwoording collecten Kerkvoogdij. De collecten over de maand april brachten
€ 398,84 op. Daarnaast was de opbrengst van de collecte tijdens het Paasontbijt €
84,-. Allen hartelijk dank voor uw gaven.
Verantwoording collecten Diaconie. De diaconiecollecten hebben in de maand
april € 325,18 opgebracht. De extra collecte op 14 april voor het Roosevelthuis
bracht € 67,95 op. Alle gevers hartelijk dank.
Verantwoording bloemengroet. De bloemen gingen in april met een hartelijke groet
op 7 april naar mw. M. van Aalst uit Tuil; op 14 april naar fam. Herrewijn en fam. Vos
uit Haaften; op 21 april naar mw. Van Gameren uit Tuil; op 28 april naar fam. IJsveld
uit Tuil. Op 28 april ging er een extra boeket naar dhr. Frans van Dam uit Opijnen,
met een felicitatie omdat Frans een Koninklijke Onderscheiding heeft ontvangen en
naar mw. Aaltje van Deursen en Mw. Joletta in ’t Veld, als dank voor het (mede)
organiseren van de Stille Week.
Vanuit het jeugdwerk. 4 mei was de jaarlijkse Dodenherdenking in Opijnen. De
kinderen van groep 7/8 van de Rietschoof in Opijnen werkten hier aan mee. En wat
deden ze dat goed! Het is prachtig om te zien hoe betrokken zij hierbij zijn. Heel
belangrijk om te blijven herdenken, ook voor de kinderen nu. George Santayana,
schrijver-filosoof uit de vorige eeuw heeft gezegd: 'Wie zijn geschiedenis niet kent, is
gedoemd haar te herhalen.' Laten we dus niet vergeten.
De tijd van verslagen, werkstukken en examens is begonnen. De jongeren hebben
het hartstikke druk. Toch was er tijd om met de Rock Solid groep gezellig naar de
Mac Donalds te gaan en bij te kletsen. 20 mei a.s. om 18.30 uur sluiten we het Rock
Solid seizoen af met een spelletjesavond bij de familie Bambacht in Hellouw. We
kunnen terugkijken op een goed seizoen met een groep die leuk met elkaar optrekt.
BELANGRIJKE WIJZIGING !!: De Kerk op Schoot viering in Opijnen is niet op 19 mei
a.s., zoals eerder vermeld, maar op 26 mei a.s. om 16.00 uur in de Hervormde kerk
te Opijnen. Wees welkom!
Een hartelijke groet,
Esther Raatgever
kruytesther@gmail.com
Kopij. Kopij voor de eerstvolgende uitgave van De Kerk Roept kunt u vóór dinsdag
21 mei inleveren bij de pastorie.

Tenslotte. Mede namens de Kerkenraad en onze kerkelijk werker Esther, een
gezegende Hemelvaartsdag toegewenst. Een hartelijke groet aan u en jullie allen, en
in het bijzonder aan onze eindexamenkandidaten! Heel veel succes!
Ds. F.W. van IJsseldijk
Tel. 0418-651330.
Email: info@kerkinopijnenentuil.nl
www.nhgtuil.nl

