
Nr. 01-2023. 
Kerkdiensten  
 
Zondag 15 januari 10:00 uur: ds. M. de Mik- van der Waal uit Buren 
organist: fam. Bragt 
Kindernevendienst en tienerkerk 
 
Zondag 22 januari 10.00 uur: drs. P.H. van Zee uit Gorinchem 
organist:  dhr. Jelte Veenhoven 
Kindernevendienst   
 
Bij de diensten. 
Wanneer deze “de kerk roept” verschijnt is het nieuwe jaar alweer minstens 10 dagen oud. 
Wat was het fijn weer daadwerkelijk samen kerst te mogen vieren en met elkaar het oude 
jaar af te sluiten en het nieuwe jaar in te gaan. Ook in dit nieuwe jaar staan de deuren van 
ons kleine kerkje iedere zondag wijd open en klinkt de Goede Boodschap in woord en lied. 
Weet u heel hartelijk welkom!   
Op beide bovengenoemde zondagen geen onbekende voorgangers op de preekstoel. Ook 
een hartelijk welkom aan hen beiden. 
   
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. Onze kerkelijk werker mw. 
Marjan ter Beek staat altijd open voor een pastoraal gesprek of voor een ander soort contact. 
Uw kerkenraad kan ook een beroep doen op de consulent, ds. Jan de Goei, wanneer er een 
predikant nodig is. Bel één van de telefoonnummers onder dit bericht of spreek een 
kerkenraadslid aan en er wordt contact gelegd. 
 
Met name denken wij aan: 
Aan alle mensen, die psychisch lijden, aan allen die niet meer bij elkaar kunnen zijn door 
ziekte, de dood of door het leven. Aan allen, die kuren en onderzoeken ondergaan en 
wachten op uitslagen. Aan hen, die dagelijks ervaren dat lichamelijke en/of geestelijke 
krachten afnemen. We denken aan allen, die in deze roerige wereldtijd verantwoordelijkheid 
dragen en aan hen, die lijden onder de onrust in ons land en in de wereld. Aan allen, die zich 
hun in bestaan bedreigd voelen. Ook denken wij aan alle mensen om genoemde mensen 
heen. 
 
  



Met name noemen wij: 
Mw. Mia Willemse moet op 10 januari een onderzoek ondergaan en mw. Corrie Vos krijgt op 
dezelfde dag de langverwachte nieuwe knie. Beiden wensen wij veel sterkte. 
 
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: 
De collecten voor de Kerkvoogdij brachten, via kerk en bank, in de maand december € 
436,30 op. Daarnaast werd nog een gift via de bank ontvangen van € 25,-. Wij willen alle 
gevers hiervoor heel hartelijk danken. 
 
Verantwoording diaconie voor de maand december: 
In de maand december heeft de diaconie aan giften vanuit de collecte en via de bank 
1016,78 ontvangen. De diaconie is erg dankbaar voor de giften die afgelopen maand weer 
via de bank zijn overgemaakt. Mede door deze giften hebben wij o.a. De voedselbank, het 
Leger des Heils en de Ondergrondse Kerk met mooie bedragen kunnen steunen. 
 
De bloemen gingen in december met een groet, dank, medeleven, beterschapswens of 
felicitatie naar: 
 
  4 December, Reinart Bragt uit Bruchem 
11 December, Annelies van Heuckelum en Minke van der Meer uit Haaften 
18 December, Mariëlle Nijhuis uit Haaften 
25 December, Corrie Barth en Ronnie van Weelden uit Tuil 
 
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! 
 
Vanuit de kerkenraad. 
 
Gemeenteavond 
Het proces om een goed doordacht beleidsplan en Plaatselijke Regeling op te stellen, is 
bijna afgerond. Op donderdag 9 februari a.s. hopen wij u beide beleidsstukken op de 
gemeenteavond te presenteren. Na deze avond kan de kerkenraad de stukken 
ondertekenen en kan de volgende stap gezet worden. Samen met de kerkenraad van onze 
zustergemeente Opijnen kunnen wij dan overgaan tot het opstellen van een profielschets 



voor een nieuw te beroepen voorganger en kunnen wij een Solvabiliteitsverklaring gaan 
aanvragen.  
 
Op deze gemeenteavond zullen we ook stilstaan bij het reilen en zeilen van Zijn gemeente 
rondom de Tuilse dorpskerk. U ontvangt bij de brief voor de Kerkbalans een uitnodiging voor 
genoemde gemeenteavond met meer informatie.  
 
Aktie Kerkbalans 
Zoals ieder jaar hopen wij ook nu weer de actie Kerkbalans te houden. “Geef voor de kerk 
van morgen” is ook dit jaar het thema. Zonder uw bijdrage kunnen wij de Tuilse kerk niet 
openhouden en kan er geen levende gemeenschap rondom de Tuilse kerk zijn. In de 
begeleidende brief bij deze actie informeren wij u verder over het belang van deze actie. 
Alvast van harte bij u aanbevolen! 
 
Agenda: 
    
Woensdag 25 januari 19.30 uur: Bijbelgesprekskring in de consistorie van de Tuilse 
dorpskerk 
Donderdag 9 februari 20.00 uur:  Gemeenteavond in het Dorpshuis. 
 
 
Kopij.  
Kopij voor de eerstvolgende uitgave van “De Kerk Roept” kunt u vóór dinsdag 17 januari 
2023 inleveren bij een kerkenraadslid of via de mail  tuilsekerk@outlook.com   
 
Tenslotte.  
Aan een heel nieuw jaar zijn we net begonnen. In de wereld om ons heen en in ons kleine 
leven gebeurt van alles en kan van alles gebeuren. Wat een voorrecht is het dan te mogen 
weten en steeds weer te mogen horen dat wij een Vader in de hemel hebben. In het lied 
“Aan Uw voeten Heer” wordt dat zo mooi verwoord: “ U bent een Vader die vertroost en 
beschermt. En ik kom tot rust bij U” 
 
Die Heer van harte bevolen dit hele nieuwe jaar, 
 
Uw kerkenraad. 
 
Piet van Rijswijk (0418- 592369), Marjanne Vermeulen (0418-591874) 
www.nhgtuil.nl 
 


