
Nr. 23-2022. 
Kerkdiensten  
 
Zondag 20 november. 10.00u mw. E.A.C. Raatgever uit Geldermalsen 
Eeuwigheidszondag 
Organist: mw. Joletta Bok 
Kindernevendienst  
 
Zondag 27 november 10.00u drs. P.H. van Zee uit Gorinchem 
1ste Adventszondag 
Organist: fam. Bragt 
Kindernevendienst en tienerkerk 
 
Bij de diensten. 
 
Op beide zondagen bekende voorgangers op de preekstoel. Een hartelijk welkom aan 
beiden. 
 
In de dienst van 20 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, gedenken wij hen, 
die in dit jaar van ons zijn heengegaan. In de dienst noemen wij hun namen, steken wij ter 
nagedachtenis een kaars aan en staan wij rondom de nabestaanden, met wie wij het altijd 
aanwezige gemis even mogen delen. Wij brengen hen, samen met allen, die dit verdriet en 
dit missen ook en vaak al langer kennen, voor Zijn Aangezicht. 
 
Op zondag 27 november gaan wij met elkaar het nieuwe kerkelijk jaar in. Dat begint met 
advent; Het uitzien naar de komst van Onze Heer. Ook in deze donkere wereldtijd mogen wij 
op zoek gaan naar Het Licht. Iedere week klinkt er een advent versje, komt er een kaars bij 
in het adventsstuk en wordt het lichter om ons heen. Het thema van de nevendienst en 
tienerkerk is dit jaar “Levenslicht”.  In de adventsweken staan vier vrouwen uit het verhaal 
van Gods volk centraal. Zij worden in Mattheüs 1 genoemd als “voormoeders” van Onze 
Heer Jezus. Iedere week zingen we het projectlied en gaat het couplet van de zondag over 
één van deze vrouwen.  
 
Alle diensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Op onze website staat een link 
naar de dienst. Ook kunt u hier diensten terugluisteren en vindt u er een link naar de podcast 
met het verhaal voor de kinderen, 
 
Gezegende diensten toegewenst! 
 
Omzien naar elkaar.  
Gemeente-zijn is omzien naar elkaar, dichtbij en ver weg. We leven mee en bidden voor alle 
betrokkenen in en bij de oorlog in Oekraïne en voor alles wat er in de wereld gebeurt. We 
proberen er te zijn voor gemeenteleden en dorpsgenoten in alle facetten van het leven. 
Dragen elkaar in de voorbede. Daar hebben wij u bij nodig. Laat het ons weten, wanneer u 
zelf, of iemand die u kent, voorbede of contact op prijs stelt. Ook wanneer er behoefte is aan 
een pastoraal gesprek of pastorale zorg. Bel één van de telefoonnummers onder dit bericht 
of spreek een kerkenraadslid aan. 
 
Met name denken wij aan: 



Aan alle mensen, die psychisch lijden, die rouw en verlies dragen, die niet meer bij elkaar 
kunnen zijn door ziekte, de dood of door het leven. Aan allen, die kuren ondergaan, aan hen, 
die dagelijks ervaren dat hun lichaam en geest niet meer kan wat het eerst nog wel kon en 
hen, die zich door alle crisissen in ons land en in de wereld bedreigd voelen in hun bestaan. 
Ook denken wij aan alle mensen om genoemde mensen heen. 
 
Met name noemen wij; 
Dhr en mw. van Oosterum, het herstel van Joost verloopt minder snel dan verwacht. Dhr. C. 
Overheul kwam lelijk ten val. Dankbaar is Cor dat de kuren aanslaan, maar nu moet hij ook 
van de val herstellen. Mw. C. Koemans krijgt, als alles goed mag gaan weer een nieuwe 
kuur. Het verlies van haar man in februari en alles wat steeds weer nieuwe kuren met zich 
meebrengt, kost haar heel veel kracht. Jasper van Kooij, één van onze organisten, kwam 
ook lelijk ten val met zijn fiets. Na een operatie aan zijn hand en kaak herstelt hij thuis verder 
van zijn verwondingen. 
 
In de dienst op Eeuwigheidszondag noemen wij de namen van: 
Dhr. C.H. van der Bijl 
Dhr. J.N. Koemans  
Mevr. M.E. Cardol-Harteveld  
Dhr. J. van Oort  
Wij bidden allen, die het gemis moeten dragen Gods troostvolle Nabijheid toe. 
 
In het moment van stilte brengen wij allen voor Zijn aangezicht, samen met al diegenen, die 
alleen bij u of ons bekend zijn. 
 
Uw kerkenraad vraagt uw voorbede om wijsheid en inzicht in het voorbereidende proces op 
weg naar een nieuw te beroepen voorganger. 
 
Diaconie en kerkvoogdij. 
 
Verantwoording Kerkvoogdij.    
Voor de collecten hebben wij in de maand oktober € € 305,33 ontvangen. 
 
In de dienst worden de gebruikelijke rondgangen gehouden. Voor wie digitaal meeluistert of 
liever overmaakt, hieronder de banknummers. 
Kerkvoogdij van de Hervormde gemeente Tuil: NL39 RABO 0324 1508 49.  
Diaconie van de Hervormde gemeente Tuil: NL66 RABO 0324 1178 68. 
 
Alle gevers, hartelijk dank voor uw steun aan de Tuilse kerk. 
 
Vanuit de kerkenraad. 
 
Sirkelslag. 
Wat was het leuk om weer met Sirkelslag mee te doen. De 13 tieners en jongeren streden 
vol vuur om de hoogste score. Alle scores zijn doorgegeven. Nu is het wachten op de uitslag 
op 15 november. Zullen we de kaartjes winnen voor de wedstrijd van de Oranje 
leeuwinnen??? Hartelijk dank voor de gastvrijheid aan de fam. Mans en aan eenieder, die 
zich op en voor deze avond heeft ingezet! 
 



Klankbordgesprek. 
De klankbordgroep is, als deze “de kerk roept” uitkomt, voor de tweede keer bij elkaar 
geweest. De eerste avond was een goede, zinvolle bijeenkomst. Wij vragen uw voorbede en 
houden u op de hoogte over de voortgang.  
 
Licht voor de dorpen. 
Zoals bij velen van u inmiddels bekend, wordt na 4 jaar op zaterdag 10 december a.s. de 
lichtjestocht langs de taferelen van het levend kerstverhaal, georganiseerd door een groep 
vrijwilligers uit de dorpen Herwijnen, Hellouw, Haaften en Tuil, dit jaar in Tuil gehouden. 
Velen werken mee als figurant, opbouwwerker, vertel herder, herbergier, ga zo maar door ... 
of stellen een locatie ter beschikking. Wilt u het kerstverhaal beleven alsof u er zelf bij bent? 
Koop dan kaartjes en “Ga mee op zoek naar het Koningskind!”  Op de site 
www.lichtvoordedorpen.nl kunt u vanaf 18 november kaarten bestellen en vindt u meer 
informatie. 
 
Agenda: 
Donderdag 17 november 19.30 uur Vergadering kindernevendienst- en tienerkerkleiding in 
de consistorie. 
 
Woensdag 23 november 19.30 uur Bijbelgesprekskring in de consistorie. Het thema is ‘Aan 
tafel zijn we welkom en ontmoeten we de opgestane’. We lezen met elkaar verder uit Lukas 
24. 
 
Kopij.  
Kopij voor de eerstvolgende uitgave van “De Kerk Roept” kunt u vóór dinsdag 22 november 
inleveren bij een kerkenraadslid of via de mail  tuilsekerk@outlook.com   
 
Tenslotte.  
Een kort gedicht van hoop in deze donkere dagen van André F. Troost, 
 
Ik zal er zijn 
 
Ik zal er zijn - zo wil Hij heten 
die met u gaat door de woestijn, 
die nog geen musje zal vergeten - 
die draagt wie diep gevallen zijn. 
 
Ik zal er zijn - zo wil Hij heten, 
die leed, meer dan wij ooit doorstaan. 
Ik ben erbij - en gij zult weten 
dat u een herder voor zal gaan. 
 
U allen, die Heer bevolen, 
 
Uw kerkenraad. 
 
Piet van Rijswijk (0418- 592369), Marjanne Vermeulen (0418-591874) 
www.nhgtuil.nl 
 


