Nr. 11-2021.
Kerkdiensten in Opijnen.
Zondag 6 juni, 10.00 uur, ds. T. Wegman, Zeist.
Uitgangscollecte voor Kerkvoogdij en Diaconie (Werelddiaconaat).
Zondag 13 juni, 10.00 uur, ds. F.W. van IJsseldijk.
Viering Heilig Avondmaal.
Uitgangscollecte voor Kerkvoogdij en Diaconie.
Bij de diensten. In de dienst van D.V. zondag 13 juni hopen wij het Heilig
Avondmaal te vieren. Ook thuis kunt u de Maaltijd meevieren, als u van tevoren een
stukje brood en een klein glaasje wijn of sap gereed zet.
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!
Gift. Via mw. Nelda van Tuijl ontvingen wij € 10,- 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 dat zij 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.
Huwelijk. Op maandag 17 mei jl. mochten Corine van Empel en Ypco Veninga in
Herwijnen voor de wet in het huwelijk treden. Het kerkelijk huwelijk zal op een later
datum plaatsvinden. Een bijzonder moment om met elkaar naar uit te kijken, vooral
ook omdat helaas niet iedereen op 17 mei aanwezig kon of mocht zijn, die dat wel
graag had gedaan! Desondanks mogen wij toch jullie beiden, samen met allen,
wederzijds, die jullie lief zijn, van harte feliciteren met jullie huwelijk! Wij wensen
jullie, Corine en Ypco, van harte Gods rijke Zegen toe!

Bedankt. Heel hartelijk bedankt voor alle kaarten die wij ontvangen hebben voor ons
huwelijk van 17 mei.
Ypco en Corine.
Medeleven. Op donderdag 20 mei jl. is in de leeftijd van 87 jaar overleden, de heer
Floor Christiaan Stappershoef. Sinds 2014 weduwnaar van mw. Anna StappershoefBambacht. In de laatste maanden van zijn leven is Floor liefdevol verzorgd in
Zorgcentrum De Wittenberg te Haaften. De afscheidsdienst heeft op woensdag 26
mei jl. in besloten familiekring plaatsgevonden. Van harte wensen wij de kinderen, de
aangehuwde en kleinkinderen, alsook de verdere dierbaren van Floor Gods Zegen
en nabijheid toe, in deze dagen en voor de komende tijd. Dat dhr. Stappershoef mag
rusten in Vrede.
Kopij. Kopij voor de eerstvolgende uitgave van De Kerk Roept kunt u vóór dinsdag 8
juni a.s. inleveren via ds.fwvanijsseldijk@kpnmail.nl
Tenslotte. Mede namens de Kerkenraad, een hartelijke groet aan u en jullie
allemaal!
ds. F.W. van IJsseldijk.
Tel. 0344-608531
e-mail: ds.fwvanijsseldijk@kpnmail.nl
www.nhgtuil.nl

