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Kerkdiensten in Opijnen.
Zondag 15 maart, 10.00 uur, ds. W.P. van der Aa, Waalwijk.
Zangdienst.
Organist: mw. Jeline Bragt.
Crèche.
Collecten: 1e Diaconie. 2e Kerkvoogdij. Extra collecte voor de instandhouding van de
eredienst.
Zondag 22 maart, 10.00 uur, ds. F.W. van IJsseldijk.
Organist: mw. Janneke Bragt.
Crèche.
Collecten: 1e Diaconie, bestemd voor het Binnenlands Diaconaat. 2e Kerkvoogdij.
Bij de diensten. De dienst van zondag 15 maart zal het karakter hebben van een
zangdienst. De liederen voor deze dienst zijn aangedragen door gemeenteleden,
waarvoor hartelijk dank! Tijdens de dienst zal er ook een muzikaal intermezzo zijn.
Dit zal worden verzorgd door Anla Bok op de dwarsfluit, Gerjanne van Alphen op de
bugel en Jeline Bragt op de piano. Jeline zal op het orgel ook de samenzang tijdens
de dienst begeleiden. Van harte gezegende diensten toegewenst!
Agenda algemeen.
- Dinsdag 10 maart, 18.00 (!) uur, bijeenkomst van de Chr. Vrouwenvereniging “Dient
elkander door de Liefde” in de grote zaal van het Hervormd Centrum “Maranatha”.
Thema: Jaarvergadering.
- Woensdag 11 maart, 19.00 (!) uur, bidstonddienst voor gewas en arbeid. In deze
dienst hoopt dhr. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam voor te gaan.
- Donderdag 19 maart, 19.30 uur, vergadering van de Kerkenraad in de consistorie.
- Woensdag 25 maart, 19.30 uur, Bijbelgesprekskring in de consistorie.
- Zaterdag 28 maart, 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur), Bingo in het Hervormd
Centrum “Maranatha”. Zie ook hieronder.
Bingo. De opbrengst van de bingoavond van 1 februari was € 653,-. De volgende
bingoavond wordt gehouden op zaterdag 28 maart a.s. Dit is de laatste avond van dit
winterseizoen. De zaal van het Hervormd Centrum gaat open om 19.00 uur en de
aanvang van de bingo is 19.30 uur. De opbrengst van de bingo is voor de
kerkvoogdij.
Abonnement “De Kerk Roept”
Bij deze uitgave van “De Kerk Roept” is een brief bijgevoegd waarin staat op welke
manier u uw abonnement op “De Kerk Roept” kunt betalen. De bezorger komt niet
meer langs de deur met een kwitantie. Heeft u alsnog vragen dan kunt u contact
opnemen met Corine van Empel (tel. 842680).
Omzien naar elkaar. Wij leven mee met allen in ons midden die vreugde en
blijdschap mogen kennen; die succes, herstel of opluchting mogen ervaren, of een
bijzonder gevoelen van dankbaarheid. Tegelijk leven wij ook mee met allen die het
moeilijk hebben. Uit zorgen of pijn, uit verdriet of gemis; uit spanningen, angst of
teleurstelling. Wij wensen allen Gods onmisbare Zegen en nabijheid toe.

Geboren. Op vrijdag 28 februari jl. is Guus geboren, in het gezinnetje van Henri en
Evelien Mijdam (Prins Clausstraat 19, 5301 XT Zaltbommel). Zodoende mochten
Cees en Aartje Mijdam (Enggraaf 18 te Haaften) voor de eerste maal opa en oma
worden. Wat een vreugde, wat een prachtig geschenk! Allereerst gaan onze
hartelijke felicitaties naar de gelukkige en dankbare ouders van Guus. Maar
daarnaast willen wij ook de groot- en overgrootouders en alle verdere lieve mensen
om jullie heen, van harte feliciteren met de geboorte van Guus. Bovenal grote dank
aan God die jullie dit wonder van Zijn en jullie liefde heeft toevertrouwd!
Verantwoording bloemengroet. In de maand februari gingen de bloemen uit de
diensten, met hartelijke groeten en goede wensen, achtereenvolgens naar mw. Riet
Bambacht, dhr. Jaap Buiter, dhr. Theo de Ruiter, mw. Greet de Bree en mw. Ineke
Algera.
Giften. Op huisbezoek ontving ik € 10,- voor de Kerk. Hartelijk dank hiervoor.
Vanuit het jeugdwerk. Deze maand gaan we met een aantal jongeren uit eten om
eens bij te kletsen. Hoe het met ze gaat, met school, werk, vrienden. Minstens zo
belangrijk als het draaien van clubs of organiseren van activiteiten en ook nog eens
heel gezellig!
Op 15 maart a.s. is er weer een Kerk op Schoot viering in de Hervormde kerk in Tuil.
Deze viering begint om 16.00 uur. Kinderen van 0-4 jaar zijn van harte welkom met
hun ouders en familie.
We leven in de Veertig dagen tijd. Toen mijn kinderen klein waren aten we dan
doordeweeks geen snoep. Wat we hiermee bespaarden ging naar kinderen die het
minder goed hadden dan wij. Dat maakte ons weer een tijd extra bewust van de
zegen dat wij in een vrij en rijk land mogen wonen. Daarnaast gingen we op weg
naar Pasen met een boom met bedank kaartjes. Elke dag werd er een kaartje op
gehangen met dingen waar we dankbaar voor mochten zijn. Misschien een idee? Is
erg leuk om te doen als gezin.
Ook begint de tijd van de examens binnenkort. Laten we bidden voor de jongeren die
nu hard blokken om hun PTA’s te halen, door de tentamens heen te komen en zich
voorbereiden op de examens.
Een hartelijke groet,
Esther Raatgever
kruytesther@gmail.com
Kopij. Kopij voor de eerstvolgende uitgave van De Kerk Roept kunt u vóór dinsdag
17 maart a.s. inleveren bij de pastorie, Pastoriestraat 6.
Tenslotte. Mede namens de Kerkenraad en onze kerkelijk werker Esther, een
hartelijke groet aan u en jullie allen!
Ds. F.W. van IJsseldijk,
tel. 0418-651330,
e-mail: ds.fwvanijsseldijk@kpnmail.nl
www.nhgtuil.nl

