
Nr. 05-2023. 
Kerkdiensten  
 
Woensdag 8 maart 19.30 uur Bidstond, dhr. T.J.D. de Koning uit Nieuw-Lekkerland. 
Biddag voor gewas en arbeid 
organist: mw. Joletta Bok 
 
Zondag 12 maart 10.00 uur mw. E.A.C. Raatgever uit Geldermalsen 
Derde zondag in de veertigdagentijd  
organist: fam. Bragt 
Kindernevendienst en tienerkerk 
Koffiedrinken.  
 
Zondag 19 maart 10.00 uur ds. M. de Mik - van der Waal uit Buren 
Vierde zondag in de veertigdagentijd 
Doopdienst 
organist: dhr. Hanno Hommel  
Kindernevendienst   
 
Bij de diensten. 
In deze Veertigdagentijd staan wij stil bij de Weg, die Onze Heer gegaan is. Een Weg, die uitloopt in 
de Paasmorgen waar zal klinken:  "Hij is hier niet. Hij leeft! 
Woensdag 8 Maart mogen we midden in de week en in deze tijd van bezinning stil staan bij alles wat 
wij dagelijks ontvangen van Onze Heer en bidden om Zijn zegen over de tijd, die voor ons ligt. Theo 
de Koning zal dit waardevolle moment met ons vieren. 
Op zondag 12 maart mogen we Esther weer als onze voorganger ontmoeten. Na de dienst staat de 
koffie voor u klaar in de consistorie. 
 
Zondag 19 maart hoopt ds. mw. Machteld de Mik de Heilige Doop te mogen bedienen aan Sem, 
Johannes, Gerrit van Weelden. Ronnie van Weelden en Corrie Barth zien er naar uit om in het 
midden van de gemeente hun zoontje Sem voor Gods Aangezicht te brengen en hem in het teken 
van de Heilige Doop met God verbonden te mogen weten. Joletta Bok en Peter Molenaar zullen in 
deze feestelijke dienst, als gelegenheidscombo, voor een bijzonder muzikaal tintje zorgen. 
In de nevendienst en tienerkerk zijn we met het project "Verander je mee?" op weg naar Pasen.  
 
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 en het projectlied. 
 
Gezegende diensten toegewenst! 
 
Omzien naar elkaar.  
Gemeente-zijn is omzien naar elkaar, dichtbij en ver weg. 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. 
 
We leven mee en bidden voor: alle mensen in Syrië en Turkije, de mensen in de oorlog in Oekraïne 
en voor alles wat er in de wereld om ons heen gebeurt. We denken aan allen, die psychisch lijden, 
aan hen, die kuren en onderzoeken ondergaan en wachten op uitslagen. Aan allen, die dagelijks 
ervaren dat lichamelijke en/of geestelijke krachten afnemen en hen, die wachten op of herstellen 
van een operatie. Met name denken we aan Tessa Kaasjager, die aan haar schouder werd 
geopereerd en een lange periode van herstel ingaat.  
 
Aan allen, die korter of langer geleden een dierbare hebben verloren en moeten leven met gemis. In 
het bijzonder denken wij aan de fam. van der Bijl. Op 21 februari is de vader van Marian overleden. 
We bidden Marian, Jan, Carina, Anouck en Menno Gods troostvolle nabijheid toe. 
Wij denken in deze roerige wereldtijd aan allen, die verantwoordelijkheid dragen en aan hen, die 
lijden onder alle onrust en zich in hun bestaan bedreigd voelen.  
We bidden voor alle mensen, die (vaak in stilte) mee lijden met hun geliefden. 
 
Dhr. en mw. van Herwijnen mochten en nieuwe woning aan de Pr. Willem Alexanderstraat in 
Waardenburg betrekken. Wij wensen hen veel woongenot en Zijn zegen.  
 
Uw kerkenraad vraagt uw voorbede om wijsheid op weg naar een nieuwe voorganger voor de 
gemeenten Opijnen en Tuil. 
 
Diaconie en kerkvoogdij. 
 
Verantwoording Diaconie 
In de maand januari heeft de diaconie vanuit de collecte in de kerk en via de bank € 795,00 
ontvangen. De collecte bestemd voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië heeft € 
536,60 opgebracht, de diaconie heeft € 1100,00 overgemaakt naar giro 555. 
 
De bloemen gingen met een groet, dank, medeleven, beterschapswens of felicitatie naar: 
  5 februari,  fam. de Waal uit Tuil 
12 februari,  dhr. en mw. Wim en Will Obbink uit Tuil 
19 februari,  fam. van Herwijnen uit Waardenburg en mw. Jolanda Noorthoek uit Tuil 
26 Februari, dhr. Wim Bollen uit Tuil 
 
De diaconie ontving voor het bloemenpotje via mw. Will Obbink 2x € 10,- , via Marion van Rijswijk 1x 
€ 10,- en via de collectezak € 20,- . 
 
De diaconiecollecte op 12 maart is bestemd voor Het Binnenlands Diaconaat. De opbrengst gaat deze 
keer naar het fonds: “Omzien naar gevangenen” 
  
  



Verantwoording Kerkvoogdij   
De voorlopige opbrengst van de Actie Kerkbalans is € 19.000,- . Een mooi bedrag, waar we dankbaar 
voor zijn en er druppelen nog steeds toezeggingen binnen.   
 
De kerkvoogdij ontving via Marjanne Vermeulen € 20,- van een dankbare avondmaalganger. 
 
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 het nieuws werd bekend gemaakt dat we corona nu als een gewone griep kunnen gaan 
beschouwen. Echter nog net op de valreep moesten wij de geplande gemeenteavond afzeggen door 
dit virus. Inmiddels is er een nieuwe datum. Donderdagavond 9 maart aanvang 20.00u in het 
dorpshuis. De agenda en verdere informatie had u al ontvangen bij de brief voor de Actie Kerkbalans. 
Deze informatie staat tevens onder het kopje “gemeenteavond” op onze website. Hier vindt u ook de 
concept beleidsstukken. Heeft u liever een papieren exemplaar, laat het even weten aan een 
kerkenraadslid. 
 
Agenda: 

 Maandag 13 maart 11.30-13.30 uur Soep & Praatje in Opijnen. U kunt zich opgeven tot 10 
maart bij Marjanne (0418-591874) 

 Woensdag 22 maart 19.30 uur Bijbelgesprekskring in de consistorie. 
 
Om alvast te noteren: 
 
Stille Week: 
Ook dit jaar hopen bij op Witte Donderdag 6 april, Goede Vrijdag 7 april en Stille Zaterdag 8 april 
weer korte samenkomsten te houden in onze kerk. De viering van het Heilig Avondmaal op 
donderdag en de herdenking op Goede Vrijdag beginnen om 19.30 uur. De Paaswake op zaterdag 
begint om 22.00 uur.  
 
Koningsmarkt: 
Er wordt door de Koningsmarkt Commissie alweer hard gewerkt om op donderdag 27 april dit 
gezellige gebeuren weer plaats te laten vinden!  
 
Kopij. 
Kopij voor de eerstvolgende uitgave van “De Kerk Roept” kunt u vóór dinsdag 14 maart 2023 
inleveren bij een kerkenraadslid of via de mail  tuilsekerk@outlook.com   
 



Tenslotte.  
Wat een vreugde dat jonge ouders de wens uitspreken hun kind ten doop te willen houden. En dat 
wij, als Zijn gemeente, daar omheen mogen staan. Midden in de veertigdagentijd, waarin we 
toeleven naar nieuw leven in Doop en Opstanding.  
In Jesaja 43: 19 staat:   
        “Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het - heb je het nog niet gemerkt?” 
 
Hartelijke groet, 
Uw kerkenraad. 
 
Piet van Rijswijk (0418- 592369), Marjanne Vermeulen (0418-591874) 
www.nhgtuil.nl 
 


