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Kerkdiensten in Opijnen.
Palmzondag 28 maart, 10.00 uur, ds. F.W. van IJsseldijk.
Afscheid van ouderling Marco van Beek.
Uitgangscollecte voor Kerkvoogdij en Diaconie (Jeugdwerk van JOP).
Goede Vrijdag 2 april, 19.00 uur, ds. F.W. van IJsseldijk.
Viering van het Heilig Avondmaal.
Pasen, 4 april, 10.00 uur, ds. F.W. van IJsseldijk.
Uitgangscollecte voor Kerkvoogdij (Plaatselijk Jeugdwerk) en Diaconie.
Bij de diensten. Op Palmzondag 28 maart zullen wij afscheid nemen van Ouderling
Marco van Beek die na 8 jaar zijn ambt neerlegt. Op Goede Vrijdag 2 april hopen wij
het Heilig Avondmaal te vieren. Ook thuis kunt u de Maaltijd meevieren, als u van
tevoren een stukje brood en een klein bekertje of glaasje met wijn of sap gereed zet.
In de dienst op Pasen hopen wij – binnen de regels die ons in deze dagen gesteld
zijn – de opstanding van de Here Jezus Christus te gedenken en te vieren.
In verband met veiligheid van de kerkgangers wordt er momenteel tijdens de
diensten niet gezongen, maar worden de liederen via de geluidsinstallatie
afgespeeld. Ondanks dat er maar een beperkt aantal kerkgangers een kerkdienst
mogen bijwonen, zijn we via de online diensten via kerkdienstgemist.nl toch bij elkaar
betrokken en dat geeft ons allemaal een warm gevoel. Van harte gezegende
diensten toegewenst!
Nieuw beleidsplan. Daar ons oude beleidsplan dit jaar afloopt, heeft de Kerkenraad
zich gebogen over een nieuw beleidsplan. In concept ligt dit nu gereed ter inzage tot
en met dinsdag 30 maart. U kunt dit inzien op de website (www.nhgtuil.nl). Via de
voorzitter van de Kerkenraad kunt u het (na een telefoontje) per mail ook
toegezonden krijgen of u kunt een gedrukte versie meenemen vanuit onze kerk. Per
mail of schriftelijk per post kunt u ideeën of opmerkingen aandragen bij de voorzitter
van onze Kerkenraad, dhr. Marco van Beek.
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!
Giften. Via mw. Nelda van Tuijl ontvingen wij voor de Kerkvoogdij 1x € 20,- en 1x €
10,-. Na afloop van de afscheidsdienst van dhr. Hans van der Wal ontvingen wij via
mw. Nelda van Tuijl voor de Kerkvoogdij 1x € 20,- en 1x € 10,-. Zelf ontving ik 1x €
20,- voor de Kerkvoogdij en 1x € 10,- voor de Diaconie. Hartelijk dank voor alle
giften.
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.
Verantwoording bloemengroet. De bloemen in de maand februari gingen, met
hartelijke groeten en goede wensen, op 7 februari naar mw. Marga Verbeek; op 14
februari naar mw. Van Valkenburg, naar Esther Raatgever (t.g.v. haar bevestiging als
Ouderling in onze zustergemeente Tuil), en naar ds. Hendriks (t.g.v. zijn 25-jarig
ambtsjubileum); op 21 februari naar fam. Roelofs; op 28 februari naar mw. Meta van
Wijk.
Jubileum. Op donderdag 11 maart jl. was het precies 25 jaar geleden dat ik als
Ouderenpastor in dienst trad van de Hervormde gemeente Geldermalsen en
zodoende van de Nederlandse Hervormde Kerk, de voorloper van de huidige
Protestantse Kerk Nederland. In deze 25 jaren mocht ik, eerst als Kerkelijk Werker
en vanaf februari 2002 als Predikant, de Gemeente van de Heer dienen. Ook op
deze plaats daarom nogmaals dank voor de bloemen die mijn vrouw en ik vanuit de
Bidstonddienst hiervoor mochten ontvangen! Echt een hele leuke verrassing!
Hartelijk dank!
Afwezigheid predikant. In de tijd van maandag 5 april t/m zaterdag 17 april zal ik
afwezig zijn. Uiteraard is voor vervanging gezorgd, zoals bekend bij uw Kerkenraad.
Kopij. Kopij voor de eerstvolgende uitgave van De Kerk Roept kunt u vóór dinsdag
30 maart a.s. inleveren via ds.fwvanijsseldijk@kpnmail.nl
Tenslotte. Mede namens de Kerkenraad en mijn gezin, wens ik u en jullie allen een
goede Stille Week en Gezegende Paasdagen toe! Een hartelijke groet aan allen!
Ds. F.W. van IJsseldijk
Zonnedauw 72
4007 VB Tiel
tel. 0344-608531
e-mail: ds.fwvanijsseldijk@kpnmail.nl
www.nhgtuil.nl

