
Nr. 02-2023. 
Kerkdiensten  
 
Zondag 29 januari  10.00 uur ds. D. van der Wel uit Zoelen 
organist: fam. Bragt 
Kindernevendienst  en tienerkerk 
 
Zondag  5 februari 10.00 uur ds J. de Goei uit Amersfoort 
Viering Heilig Avondmaal  
organist: mw. Joletta Bok  
Kindernevendienst   
 
Bij de diensten. 
   
Op beide bovengenoemde zondagen mogen wij bekende voorgangers op de preekstoel 
ontmoeten. In de dienst op 5 februari mogen wij de verbondenheid met Onze Heer en met 
elkaar nog meer ervaren in het teken van Brood en Wijn.  
Weet u allen hartelijk welkom!  
 
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, die door een longontsteking nog langer moet wachten op de kijkoperatie. 
Mw. Corrie Vos, Corrie heeft de knieoperatie achter de rug en moet nu herstellen. 
Fam. Keijnemans, nog maar net was het nieuwe jaar begonnen of zij moesten op 4 januari al 
afscheid nemen van de vader van Dick.  
 
Wij bidden alle hierboven genoemden Zijn Kracht en Zijn troostvolle Nabijheid toe, samen 
met al diegenen voor wie wij in stilte bidden. 
 
Uw kerkenraad vraagt uw voorbede voor een goede gemeenteavond en wijsheid voor de 
nieuw te zetten stappen op weg naar een nieuwe voorganger voor de gemeenten Opijnen en 
Tuil. 
 
Diaconie en kerkvoogdij. 
Iedere eerste zondag van de maand wordt aan de uitgang de extra collecte voor de 
Kerkvoogdij gehouden en elke tweede zondag is de extra collecte voor de Diaconie. In 
februari is deze collecte bestemd voor de stichting “Open Doors” 
 
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 
In de laatste bijeenkomst met de Klankbordgroep zijn het Beleidsplan 2023-2027 en de 
Plaatselijke Regeling 2023-2027 in concept voltooid. Vanaf medio januari staan beide nota’s 
op de website ter inzage. Heeft u liever een papieren exemplaar, laat dat even weten aan 
een kerkenraadslid, dan wordt daarvoor gezorgd,  
 
Op de gemeenteavond op donderdag 9 februari a.s. aanvang 20.00 uur, in het 
Dorpshuis, komen beide stukken aan de orde. Na deze avond kan de kerkenraad de 
stukken ondertekenen en kan de volgende stap gezet worden op de weg naar een nieuwe 
voorganger samen met onze zustergemeente Opijnen. 
 
Bij de Actie Kerkbalans heeft u inmiddels de uitnodiging en agenda voor de gemeenteavond 
ontvangen.  
U komst en inbreng wordt zeer op prijs gesteld! 
 
Actie Kerkbalans 
De actie Kerkbalans is inmiddels al van start. “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Ook 
dit jaar wordt de enveloppe niet bij u opgehaald, maar vragen wij u uw bijdrage over te willen 
maken op het bekende banknummer of zelf uw bijdrage of toezegging in de brievenbus te 
doen op één van de adressen, die vermeld staan in de begeleidende brief.  



Mochten beide opties voor u niet mogelijk zijn, bel even één van onderstaande nummers. Uw 
steun is onontbeerlijk! 
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. 
Vrijdag       10 februari 19.00 uur - 20.00 uur Sing-in langs de Waal in het Hervormd 
Centrum in Opijnen 
Maandag   13 Februari 11.30 uur- 13.30 uur Soep & Praatje in Het Hervormd Centrum in 
Opijnen. Aanmelden kan t/m 10 februari bij Marjanne Vermeulen (0418-591874) Iedereen is 
hartelijk welkom! Heeft u geen vervoer, laat het even weten! 
 
Kopij.  
 
Kopij voor de eerstvolgende uitgave van “De Kerk Roept” kunt u vóór dinsdag 31 januari 
2023 inleveren bij een kerkenraadslid of via de mail  tuilsekerk@outlook.com   
 
Tenslotte.  
In de dienst op zondag 15 januari zongen we een, voor onze gemeente, nieuw lied uit het 
Liedboek.  Gezang 1005. Het 4de couplet luidt: 
 
Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. 
 
Dat dit ons gebed mag zijn. 
 
Uw kerkenraad. 
 
Piet van Rijswijk (0418- 592369), Marjanne Vermeulen (0418-591874) 
www.nhgtuil.nl 
 


