Nr. 07-2021.
Kerkdiensten in Opijnen.
Zondag 11 april, 10.00 uur, ds. J. de Goei, Amersfoort.
Uitgangscollecte voor Kerkvoogdij en Diaconie.
Zondag 18 april, 10.00 uur, mw. ds. M. de Goei-Jansma, Amersfoort.
Uitgangscollecte voor Kerkvoogdij (Onderhoud van de toren) en Diaconie.
Bij de diensten. 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!
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!
Stemmen tellen. Vrijwilligers uit onze gemeente hebben geholpen bij het tellen van
de stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezing in de gemeente Tiel. Mede dankzij
hun inzet kijkt de gemeente met een tevreden gevoel terug op deze bijzondere
verkiezing. Voor het tellen van de stemmen zijn zes teams van vier personen op pad
geweest. Hiervoor ontvangt de kerk een mooie vergoeding van € 1.200,-. Dank aan
alle tellers voor hun hulp!!
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.
Geboren. In de afgelopen dagen mocht in het gezin van Louise en William Bouman
Saar Willemijn worden geboren, kleindochter van Hetty en Marco van Beek. Ook
langs deze weg willen wij de blije en dankbare ouders, maar ook alle wederzijdse
familieleden, van harte feliciteren met de geboorte van Saar Willemijn. Bovenal dank
aan God voor dit nieuwe leven, in Zijn liefde en zorg toevertrouwd aan de gelukkige
ouders. Moge God Saar Willemijn, maar ook haar ouders en alle lieve mensen om
hen heen, zegenen in Zijn goedheid en trouw.

In memoriam. Op zondag 21 maart jl. is, voor een ieder totaal onverwacht, in de
leeftijd van 66 jaar overleden, dhr. Bauke Ferdinand Algera, gewoond hebbend aan
de Waaldijk 31 te Opijnen. De herdenkingsdienst in onze kerk heeft plaatsgevonden
op zaterdag 27 maart jl., waarna de begrafenis plaatsvond op de Algemene
Begraafplaats aan de Slotstraat. In de herdenkingsdienst stonden wij, in persoonlijke
herinneringen, verhalen, een bijzonder gedicht en anekdotes, uitvoerig stil bij het
leven van Bauke, maar mochten wij ook luisteren naar woorden van troost,
bemoediging en hoop, komend uit Prediker 4: 7-12 (…en een drievoudig snoer wordt
niet spoedig verbroken), maar ook uit Psalm 121. Van harte wensen wij Ineke AlgeraWesterbeek, Sietske en Ton, Albert Jan en Melanie, Folkert en Lisanne, Tess en
Siem, Nora en mw. Miep Westerbeek-Wesselo, alsook alle verdere dierbare
wederzijdse familieleden en vrienden om hen heen, Gods onmisbare Zegen toe van
troost en kracht, in deze zo bewogen dagen, maar ook voor de komende tijd. Dat
Bauke mag rusten in Vrede.
Van de Vrouwenvereniging. Ook langs deze weg willen wij, als leden en bestuur
van de Chr. Vrouwenvereniging ‘Dient elkander door de Liefde’, ons medeleven
betuigen met de familie Algera, na het zo onverwachts heengaan van uw lieve man,
vader, schoonvader, opa en schoonzoon. Ook wij mochten Bauke kennen en zeer
waarderen als een man en dorpsgenoot met grote interesse en hulpvaardigheid, ook
naar onze Vereniging. We zullen de dierbare herinneringen koesteren en wensen
Ineke, de kinderen, de schoon- en kleinkinderen, alsook mw. Westerbeek-Wesselo
en de hele verdere wederzijdse familie, Gods onmisbare Zegen toe voor nu en de
komende tijd.
Namens het bestuur en de leden,
Marianne van IJsseldijk, secretaresse.
Huwelijk. Op D.V. vrijdag 16 april hopen Pia Dekker en Henk van der Meijden in
Montfoort in het huwelijk te treden. Door alle coronamaatregelen zal dit in besloten
kring plaatsvinden. Desondanks willen wij u beiden, samen met allen die u
wederzijds dierbaar zijn, van harte feliciteren en u met elkaar een bijzondere dag
toewensen, maar bovenal Gods Zegen op uw huwelijk.
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.
Betaling abonnement 2021 De Kerk Roept. Onlangs heeft u bij de “Kerk Roept”
een brief ontvangen waarin werd gevraagd het abonnementsgeld van de “Kerk
Roept” over te maken. Nog niet iedereen heeft zijn/haar abonnement ad € 20,betaald. Het bedrag kan worden overgemaakt naar IBAN: NL71 RABO 0366 7028 15
t.n.v. Kerkv Ned.Herv.Gem. Opijnen, onder vermelding van, Kerk Roept 2021.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Kopij. Kopij voor de eerstvolgende uitgave van De Kerk Roept kunt u vóór dinsdag
13 april a.s. inleveren via marco@v-beek.nl
Tenslotte. Een hartelijke groet aan u en jullie allen!
Ds. F.W. van IJsseldijk
Zonnedauw 72

4007 VB Tiel
tel. 0344-608531
e-mail: ds.fwvanijsseldijk@kpnmail.nl
www.nhgtuil.nl

