Nr. 22-2020.
Kerkdiensten in Tuil.
Zondag 8 november, 10.00 uur, prop. J. Sterrenburg, Hardinxveld-Giessendam.
Organist: mw. Joletta in ’t Veld.
Er is crèche en kindernevendienst.
De Diaconiecollecte aan de uitgang is bestemd voor Dorcas.
Zondag 15 november, 10.00 uur, dhr. W.M. van Hoogevest, Heukelum.
Organist: dhr. Appie de With.
Er is crèche en kindernevendienst.
Kerkdiensten na 13 oktober. De regels rondom corona worden helaas weer
aangescherpt. Zoals het zich nu laat aanzien zal er voor ons kleine kerkje niets
veranderen. Mocht dit wel het geval zijn, dan zullen wij u daarover informeren op de
website en in de dienst. Alle genoemde maatregelen in de brief voor 1 juni blijven
dus van kracht! Er kan helaas ook niet gezongen worden, maar tot onze grote dank
is Minke van de Meer bereid de rol van voorzanger nog op zich te nemen. Wij hopen
zo toch iedere zondag voor een herkenbare Tuilse dienst te mogen zorgen.
U kunt zich blijven aanmelden tot donderdagavond bij een kerkenraadslid of op de
mail. Wanneer u zaterdagmorgen niet gebeld bent, is er een plaats voor u
gereserveerd. Uw kerkenraad is aan het zoeken naar manieren om toch meer fysiek
gemeente te kunnen zijn. De dienst op startzondag in de kas bij de fam. Mans werd
zeer gewaardeerd en velen gaven aan dit graag vaker te willen meemaken. Ook
zoeken we naar manieren om de kinderen, de jongeren en het bezoekwerk meer of
anders vorm te gaan geven.
Uiteraard blijven wij het kindermoment in de dienst verzorgen en kunnen alle
kinderen inloggen op www.creatiefkinderwerk.nl voor de verhalen en de
verwerkingen in de Henkieshow. Ook hierover informeren wij u op genoemde
manieren, nu we in afwachting zijn van nieuwe maatregelen.
Eeuwigheidzondag. In de dienst van zondag 22 november a.s. hopen wij hen uit
ons midden te gedenken die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn voorgegaan.
Hiertoe ontvangen rouwdragende families een persoonlijke uitnodiging.
Een berichtje voor alle ouders. In deze tijd van de Coronamaatregelen proberen wij
ook de kinderen en de tieners elke zondag iets te bieden in de onlinediensten. Wij
maken daarbij dankbaar gebruik van de site www.dehenkieshow.nl. Matthijs
Vlaardingerbroek zet daar iedere zondag een Bijbelverhaal met allerlei leuke
verwerkingen en activiteiten op.
Het is een zeer gevarieerd aanbod. Inmiddels zijn wij abonnee geworden en kunnen
wij van nog meer materiaal gebruik maken. Alle ouders, waarvan een mailadres bij
ons bekend is of die in de appgroep van het huiskamergesprek zitten, hebben een
code ontvangen. Hiermee kunt u inloggen op genoemde site. Mocht u geen code
ontvangen hebben, neem dan even contact op met een kerkenraadslid.

Ook op deze manier proberen wij, door alle beperkingen heen, met elkaar gemeente
te zijn.
Uw kerkenraad.
Collecten en giften. De kerk en gemeente in stand houden in deze coronatijd kost
ook geld. Gelukkig bent u zich daarvan bewust. Hartelijk dank daarvoor!
De bankrekeningnummers:
Kerkvoogdij van de Hervormde gemeente Tuil: NL39 RABO 0324 1508 49.
Diaconie van de Hervormde gemeente Tuil: NL66 RABO 0324 1178 68.
Lucas kastje. Beschikt u niet over internet en wilt u onze diensten toch graag thuis
kunnen volgen, is een Lucas kastje misschien voor u een oplossing. U kunt zich
hiervoor melden bij dhr. Piet van Rijswijk, tel. 592369.
Kerk bezoeken. De kerkenraad heeft een verzoek ontvangen van gemeenteleden,
die liever nog niet naar de dienst komen, maar toch behoefte hebben om even in de
kerk te kunnen zijn. Mocht u dat willen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken bij
één van de kerkenraadsleden.
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. Wij wensen allen Gods onmisbare Zegen, moed en nabijheid toe.
In memoriam. Op zondag 18 oktober jl. is in de leeftijd van 83 jaar overleden mw.
Jannigje Neeltje ~ Janny ~ van Oort-Welner, gewoond hebbend aan de Haarstraat
42 te Tuil. In de laatste twee weken van haar leven is zij liefdevol verzorgd in
Zorgcentrum De Wittenberg te Haaften. De crematie heeft plaatsgevonden in
crematorium ’t Lief te Beesd.
Door de beperkende regels i.v.m. het Coronavirus heeft de afscheidsbijeenkomst in
besloten kring plaatsgevonden. In deze bijeenkomst stonden wij stil bij het leven van
Janny, maar mochten wij ook luisteren naar woorden van troost en bemoediging
vanuit Psalm 23. Van harte wensen wij haar man Hans, alsook Willy, Han en
Nicolette, Jennifer en Carlo, Lilly-Maé, Raymond en Bryan, alsook alle verdere
familieleden, vrienden en kennissen, Gods Zegen toe van troost en kracht, in deze
bewogen dagen, maar ook voor de komende tijd. Dat Janny mag rusten in Vrede.
Verhuizing. Inmiddels is onze verhuizing van Opijnen naar de wijk Passewaaij in Tiel
gerealiseerd. Ons nieuwe adres is Zonnedauw 72, 4007 VB Tiel. Ons nieuwe
telefoonnummer is: 0344-608531.
Hartelijk dank! Ook langs deze weg wil ik, mede namens mijn gezinsleden, hartelijk
danken voor de felicitaties die ik voor mijn 65ste verjaardag mocht ontvangen, maar
ook voor de felicitaties die wij wegens onze verhuizing mochten ontvangen. Hartelijk
dank hiervoor!

Actie Kerkbalans. Het jaar 2020 is inmiddels in het laatste kwartaal beland. Velen
hebben intussen hun toegezegde bijdrage overgemaakt. Hartelijk dank daarvoor!
Heeft u uw toegezegde bijdrage voor dit jaar nog niet overgemaakt? Het zou heel fijn
zijn wanneer u dit binnenkort wilt doen. Immers, met uw bijdrage houden we de
gemeente financieel levend. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Kopij. Kopij voor de eerstvolgende uitgave van De Kerk Roept kunt u vóór dinsdag
10 november a.s. inleveren via ds.fwvanijsseldijk@kpnmail.nl
Tenslotte. Mede namens de Kerkenraad, 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

