Nr. 06-2020.
Kerkdiensten in Opijnen.
Zondag 29 maart, 10.00 uur: geannuleerd.
Zondag 5 april, 10.00 uur, onder voorbehoud: ds. F.W. van IJsseldijk.
Palmzondag.
Organist: dhr. Jelte Veenhoven.
Crèche.
Collecten: 1e Diaconie, bestemd voor het Jeugdwerk van JOP. 2e Kerkvoogdij.
Goede Vrijdag 10 april, 19.00 uur, onder voorbehoud: ds. F.W. van IJsseldijk.
Viering Heilig Avondmaal.
Organist: mw. Janneke Bragt.
Collecten: 1e Diaconie. 2e Kerkvoogdij.
Bij de diensten. Wegens het coronavirus en de voorschriften/richtlijnen die de
overheid en de PKN hieromtrent hebben uit laten gaan, is door de Kerkenraad
besloten om de zangdienst van zondag 15 maart jl. niet door te laten gaan. Ook de
diensten op de zondagen van 22 en 29 maart zullen om deze reden niet door gaan.
De diensten van zondag 5 april en Goede Vrijdag 10 april staan genoteerd onder
voorbehoud. Houd u hiervoor de website van onze Gemeente in de gaten. De
Kerkenraad zal u via deze weg op de hoogte houden van eventuele wijzigingen of
aanpassingen.
Agenda algemeen.
- Donderdag 2 april, 19.30 uur, onder voorbehoud: Vergadering van de Kerkenraad
in de consistorie.
- Dinsdag 7 april, 19.30 uur, onder voorbehoud: Bijeenkomst van de Chr.
Vrouwenvereniging “Dient elkander door de Liefde” in de zaal van het H. C.
“Maranatha”. Thema: Paas-bloemstukjes maken.
Alle overige activiteiten zijn geannuleerd t/m dinsdag 31 maart. Wijzigingen worden
bekendgemaakt via de website van onze Gemeente.
Bingo. Als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus
gaat de bingo van zaterdag 28 maart niet door.
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 in deze dagen in het
bijzonder mee met allen die het moeilijk hebben. Uit zorgen of pijn, uit verdriet of
gemis; uit spanningen, angst of teleurstelling. Uw voorbeden worden in het bijzonder
gevraagd voor alle patiënten die lijden onder het coronavirus, samen met hun
dierbaren, alsook voor allen die in de zorg, in de meest brede zin van het woord, met
hart en ziel hun inzet en krachten geven bij de uitvoering van hun belangrijke werk.
Wij wensen allen Gods onmisbare Zegen, moed en nabijheid toe.
Medeleven. Op zaterdag 14 maart jl. is in de leeftijd van 77 jaar overleden dhr.
Johan (voor allen die hem mochten kennen: Joop) van Eck, gewoond hebbend aan
de Waalstraat 10 te Opijnen. Van harte wensen wij zijn kinderen en allen die hem

verder dierbaar waren, Gods Zegen toe van troost en kracht, in deze dagen en voor
de komende tijd. Dat Joop mag rusten in Vrede.
Contact predikant. In deze periode, met alle beperkende maatregelen die nu zijn en
misschien nog extra worden getroffen, doe ik geen bezoekwerk en zie ik ook af van
de gebruikelijke doordeweekse activiteiten. Het pastoraat op zich stopt niet, maar zal
via de telefoon worden gedaan. Daarnaast ben ik altijd telefonisch en via de mail
bereikbaar voor wie mij iets wil zeggen of vragen. Schroom dus niet hier gebruik van
te maken! We zijn en blijven er voor elkaar!
Vanuit het jeugdwerk. Wat een bizarre tijd is het nu! Schappen leeg in de winkels,
maatregelen voor de kerken, scholen dicht.
Heb voor het eerst met een mondkapje en handschoenen gewerkt in mijn zorgbaan.
Maar wat een kans ook in deze hectische tijden. Drie weken de tijd om intensief met
je kinderen op te trekken, leuke dingen te doen, extra aandacht aan elkaar te
besteden. Ik wou dat die van mij nog zo jong waren. Ook meer tijd voor rust en
bezinning, een goed boek.
Laten we naast alle schrik en zorgen die er absoluut zijn en die we niet moeten
onderschatten, creatief zijn in het invullen van onze tijd. Laten we, waar mogelijk,
naar elkaar omkijken en zorg dragen voor elkaar.
Ik heb geen data voor deze maand, alles ligt stil. De kerkelijke activiteiten zijn
allemaal afgelast.
Hoewel ik in deze periode geen bezoekwerk doe, ben ik altijd telefonisch bereikbaar
en is het ook mogelijk om te face-timen.
Een hartelijke groet,
Esther Raatgever
kruytesther@gmail.com
Kopij. Kopij voor de eerstvolgende uitgave van De Kerk Roept kunt u vóór dinsdag
31 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

