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Kerkdiensten in Opijnen.
Zondag 9 mei, 10.00 uur, ds. F.W. van IJsseldijk.
Moederdag.
Uitgangscollecte voor Kerkvoogdij (instandhouding eredienst) en Diaconie.
Donderdag 13 mei, 10.00 uur, ds. F.W. van IJsseldijk.
Gezamenlijke dienst op Hemelvaart in de kerk te Tuil.
In verband met het beperkte aantal beschikbare plaatsen, graag aanmelden vóór
dinsdag 11 mei bij één van de kerkenraadsleden, als u de gezamenlijke dienst in Tuil
wilt bijwonen.
Zondag 16 mei, 10.00 uur, ds. J. de Goei, Amersfoort.
Uitgangscollecte voor Kerkvoogdij 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!
Terugblikken. In de dienst van zondag 25 april jl. hebben wij afscheid genomen van
dhr. Marco van Beek als ouderling in onze Gemeente. Voor deze dienst had Marco
zelf de liederenkeus aangereikt, alsook de lezing van Psalm 55 en het thema voor de
prediking over Psalm 55: 23. Namens de Kerkenraad is Marco toegesproken door
Nelda van Tuijl. Na afloop van de dienst hebben de aanwezigen op het kerkplein,
buiten voor de kerk, ook persoonlijk Marco en Hetty bedankt voor alle inzet en werk.
Marco en Hetty, nogmaals hartelijk dank voor alle werk in en om het ambt en Gods
rijke Zegen voor de toekomst voor jullie en al jullie dierbaren 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!
Verantwoording giften. 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 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. Op woensdag 14 april jl. is in het gezin van Chris en Thera van IJsseldijk
te Leerdam, ons tweede kleinkindje Roos geboren. Allereerst grote dank aan God!
Maar ook dank voor alle persoonlijke felicitaties en kaarten die zowel in Leerdam
alsook in Tiel ontvangen mochten worden. Hartelijk dank hiervoor!
Plantjesmarkt 2021. Wij willen de plantjesmarkt 2021 op dezelfde wijze organiseren
als vorig jaar. Aan de reacties te merken was dat goed bevallen.
Wij zorgen dat u de bestellijst weer thuis ontvangt, die u kunt invullen en vóór 5 mei
bij de op de lijst vermelde medewerkers kunt inleveren.
U betaalt gelijk met gepast geld of u maakt het bedrag over naar de bankrekening
van de kerk. We brengen de plantjes op 8 mei bij u thuis. Verdere informatie staat
vermeld op de bestellijst. De plantjesmarktcommissie.
Kopij. Kopij voor de eerstvolgende uitgave van De Kerk Roept kunt u vóór maandag
10 mei (!) a.s. inleveren via ds.fwvanijsseldijk@kpnmail.nl
Tenslotte. Mede namens de Kerkenraad en mijn gezin, een goede 4 en 5 mei
toegewenst en een Gezegende Hemelvaartsdag. Een hartelijke groet aan u en jullie
allen!
ds. F.W. van IJsseldijk.
Tel. 0344-608531
e-mail: ds.fwvanijsseldijk@kpnmail.nl
www.nhgtuil.nl

