Nr. 24-2020.
Kerkdiensten in Opijnen.
Zondag 6 december, 10.00 uur, dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam.
2e Advent.
Uitgangscollecte voor Kerkvoogdij en Diaconie (eigen gemeente).
Dienst met beperkt aantal kerkgangers (zie hieronder), tegelijk ook te volgen via
kerkdienstgemist.nl
Zondag 13 december, 10.00 uur, ds. F.W. van IJsseldijk.
3e Advent.
Uitgangscollecte voor Kerkvoogdij en Diaconie.
Dienst met beperkt aantal kerkgangers (zie hieronder), tegelijk ook te volgen via
kerkdienstgemist.nl
Bij de diensten. Tijdens de intelligente lockdown hebben we online diensten
verzorgd. Sinds juli zijn we hiermee doorgegaan, waarbij, aan de hand van het
protocol, het mogelijk is gemaakt om een beperkt aantal kerkgangers tijdens de
dienst aanwezig te laten zijn. In verband met veiligheid van de kerkgangers wordt er
tijdens een kerkdienst niet gezongen, maar worden de liederen via de
geluidsinstallatie afgespeeld. De situatie is op dit moment het maximaal haalbare,
gezien de huidige omstandigheden. Als kerkenraad willen we alle gemeenteleden
bedanken voor het zich houden aan de richtlijnen, mede daarom kunnen we de
kerkdiensten op deze manier blijven invullen. Ondanks dat er maar een beperkt
aantal kerkgangers een kerkdienst mogen bijwonen, zien we dat het volgen van de
online diensten een grote vlucht heeft genomen. Ondanks dat we elkaar niet zien,
zijn we toch bij elkaar betrokken en dat geeft ons allemaal een warm gevoel. Van
harte gezegende diensten toegewenst!
Eeuwigheidzondag. In de gedachtenisdienst van zondag 22 november jl. klonken
de namen van hen uit ons midden die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn
voorgegaan. Wij noemden de volgende namen, een witte roos voor iedere naam en
gedachten in een moment van stilte: Hans Hagenbeek, 5 januari, 62 jaar; Artje Ilmerde Bie, 19 januari, 78 jaar; Joop van Eck, 14 maart, 77 jaar; mw. C. van der Kaay, 29
april, 81 jaar; mw. C.W. Straub-van Meerten, 3 mei, 70 jaar; dhr. M.W. Fokker, 4 mei,
64 jaar; Gerrit Jan de Ruiter, 17 mei, 85 jaar; Hendrika Pieternella van Lee-van der
Zalm (Rika), 16 juli, 87 jaar; Gijsbertje van Toorn-van Herwijnen (Bertha), 28
augustus, 81 jaar; Hendrik Roelof de Heus (Hennie), 16 september, 72 jaar; Corrie
Groenewegen-van der Vlist, 23 oktober, 72 jaar.
Collecten en giften. Wie de financiële voortgang van onze Gemeente per bank wil
ondersteunen, mag een gift overmaken naar het bankrekeningnummer van het
College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Opijnen: NL26 RABO
0373 72 69 10. BIC: RABONL2U. Wie hiernaast ook de Diaconie wil ondersteunen,
mag een gift overmaken naar het bankrekeningnummer van de Diaconie van de
Hervormde gemeente te Opijnen: NL 92 RABO 0324 13 64 12. BIC: RABONL2U. Bij
voorbaat hartelijke dank!
Gift. Via mw. Nelda van Tuijl ontvingen wij € 20,- voor de Kerkvoogdij. Hartelijk dank
hiervoor.

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 mee met allen die het
moeilijk hebben. Uit zorgen of pijn, uit verdriet of gemis; uit spanningen, angst of
teleurstelling. Door het toedoen van Covid is ons sociale leven behoorlijk ontwricht.
Naast de online kerkdiensten hebben we besloten om alle kerkelijke activiteiten af te
lassen, hierdoor is het onderlinge contact geminimaliseerd. Van de mensen waarvan
we weten die het moeilijk hebben nemen we telefonisch contact op. We willen u
daarom vragen om ons te informeren als u iemand kent die aandacht nodig heeft.
Verder wensen we iedereen Gods onmisbare Zegen, moed en nabijheid toe.
Boekentafel. Wanneer u kaarten of andere zaken wilt kopen, dan kunt u een
afspraak maken met Mija van Elst ( 0418 - 65 23 51). Als u voor het nieuwe jaar een
dagboek of kalender wilt hebben, dan dient u deze vooraf te bestellen. Tevens zijn
vanaf november weer kerst- en nieuwjaarskaarten te koop.
Kopij. Kopij voor de eerstvolgende uitgave van De Kerk Roept kunt u vóór dinsdag 8
december a.s. inleveren via ds.fwvanijsseldijk@kpnmail.nl
Tenslotte. Mede namens de Kerkenraad, een hartelijke groet aan u en jullie allen!
Ds. F.W. van IJsseldijk
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4007 VB Tiel
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