Nr. 25-2020.
Kerkdiensten in Tuil.
Zondag 20 december, 10.00 uur, ds. F.W. van IJsseldijk.
4e Advent.
Organist: dhr. Reinart Bragt.
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk.
Zie ook bij “Van uw kerkenraad”.
Vrijdag 25 december, 10.00 uur, ds. F.W. van IJsseldijk.
Kerst.
Organist: dhr. Jelte Veenhoven.
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk.
Zie ook bij “Van uw kerkenraad”.
Zondag 27 december, 10.00 uur, drs. P.H. van Zee, Gorinchem.
Organist: mw. Joletta in ’t Veld.
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk.
Zie ook bij “Van uw kerkenraad”.
Donderdag 31 december, 19.00 (!) uur, ds. F.W. van IJsseldijk.
Gezamenlijke dienst op Oudjaar in de kerk in Opijnen.
Eindejaarscollecte aan de uitgang.
Zondag 3 januari, 10.00 uur, dhr. Th. de Koning, Hardinxveld-Giessendam.
Organist: dhr. Jelte Veenhoven.
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk.
Zie ook bij “Van uw kerkenraad”.
Zondag 10 januari, 10.00 uur, ds. F.W. van IJsseldijk.
Organist: nnb.
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk.
Zie ook bij “Van uw kerkenraad”.
Van uw kerkenraad. U ontvangt één dezer dagen een uitgebreid schrijven van uw
kerkenraad in de bus. Na de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge
van dinsdag 8 december jl., hebben wij besloten alle extra activiteiten die wij rondom
kerst wilden organiseren (uiteraard met inachtneming van de coronaregels) af te
lassen. Hieronder in het kort de belangrijkste punten uit genoemde brief.
Er is dit jaar geen kerstnachtdienst.
Kerstmorgen: Is er een gewone kerkdienst. Wel met een kerstkarakter, maar sober.
Voor deze dienst kunt u zich aanmelden voor dinsdagavond 22 dec. Er is
kinderoppas, nevendienst en tienerkerk. Wilt u bij uw aanmelding aangeven met
hoeveel kinderen u komt, wanneer u hiervan gebruik wilt maken. Ook voor deze
dienst zal bij teveel aanmeldingen geloot moeten worden.
Zondag 27 december, 10.00u, is er een gewone kerkdienst.

Donderdag 31 december, 19.00u, is er een gezamenlijke dienst in de kerk van onze
zustergemeente Opijnen. Ook hier is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U
kunt zich aanmelden bij uw kerkenraad.
Alle diensten zijn online te beluisteren via kerkdienstgemist.nl . Ook te bereiken via
onze website.
Alle 70plussers die het dagboekje “Dag in dag uit” ook dit jaar willen ontvangen,
vragen wij dit te melden bij een kerkenraadslid of via de mail. Wij zullen ervoor
zorgen dat het boekje dan bij u thuisgebracht wordt. Op verzoek van velen wordt dit
boekje niet meer automatisch bij u bezorgd.
Laten wij, juist in deze tijd, omzien naar elkaar en in het bijzonder naar hen voor wie,
om welke reden ook, deze dagen extra moeilijk zijn. Het licht en de warmte van onze
Heer bidden wij u allen toe. Gezegende dagen en alle goeds voor het nieuwe jaar.
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.
Verantwoording 75+ bloemetje. Dit ging met een hartelijke felicitatie naar mw. L.
Overheul-van Gameren in Tuil op 14 september; naar dhr. C. van den Heuvel in Tuil
op 15 september; naar dhr. A. den Braber in Haaften op 18 september; naar mw.
E.M.W. Vink-Cardol uit Tuil op 10 oktober; naar dhr. M.C. Sanders uit Haaften op 11
oktober; naar mw. P. van der Wal-van Weelden in Haaften op 26 oktober; naar dhr.
T. Cardol uit Tuil op 8 november; naar dhr. A.C.E. van de Water uit Tuil op 17
november.
Huwelijksjubileum. Op vrijdag 4 december jl. mocht het echtpaar Roza-Bracht uit
Haaften, in vreugde en grote dank, erbij stilstaan dat zij op deze dag 50 jaar
getrouwd mochten zijn. Ook langs deze weg willen wij u daarom van harte feliciteren
met dit heugelijke feit! Maar ook alle dierbaren om u heen, onze hartelijke
gelukwensen! God heeft u al die jaren met en voor elkaar gespaard in Zijn liefde en
trouw. Zijn Zegen, van gezondheid, vreugde en geluk, wensen wij u ook naar de
toekomst nog vele jaren en van harte toe!
In memoriam. Op donderdag 3 december jl. is in de leeftijd van 86 jaar overleden,
dhr. Cornelis Jaap ~ Cees ~ Timmers, gewoond hebbend aan de Kempkeshof 9 te
Haaften. De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden op dinsdag 8
december jl., in de aula van het crematorium te Tiel. In woorden en muziek stonden
wij stil bij het leven van dhr. Timmers. Maar ook mochten wij luisteren naar woorden
van troost en bemoediging, vanuit Gods Woord. Wij lazen en overdachten enkele
verzen uit Handelingen 10. Van harte wensen wij Linda en Thonny, Edwin, Ernestine
en Arie, de klein- en achterkleinkinderen, alsook alle verdere dierbaren om hen heen,
Gods Zegen toe van troost en kracht, in deze dagen, maar ook voor de komende tijd.
Dat dhr. Cees Timmers mag rusten in Vrede.

Medeleven. In de afgelopen dagen hebben enkele gemeenteleden afscheid moeten
nemen van een dierbare vader of moeder, opa of oma. Zo leven wij mee met het
gezin van Jeanet en Jacco de Kiviet uit Haaften, Teun en Heleen van Gameren en
hun kinderen te Tuil en Bettine Belgraver en haar kinderen te Haaften. Van harte
wensen wij u en jullie allen Gods onmisbare Zegen toe van troost en kracht, in deze
dagen, maar vooral ook voor de komende tijd. Dat het Kind uit de kribbe, samen met
Zijn en onze Vader in de hemel, in de kracht van de heilige Geest uit beiden, u en
jullie met en voor elkaar mag vasthouden en dragen in deze dagen.
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.
Giften. Voor het verjaardagfonds ontvingen wij via mw. Will Obbink 1x € 5,- en 2x €
10,-. Op huisbezoek ontving ik zelf € 70,- voor de Kerkvoogdij. Hartelijk dank voor uw
giften!
Verantwoording Kerkvoogdij. Door de Kerkvoogdij werd in de maand november via
de bank en de collecten in de kerk een bedrag van € 333,46 ontvangen. Daarnaast
werden nog een aantal giften van resp. € 500,-, € 150,-, € 100,- en € 50,ontvangen. Bij één gift stond als tekst vermeld: “Extra bijdrage in deze moeilijke tijd”
en twee andere giften waren als dankzegging. Wij danken alle gevers voor hun steun
aan de Tuilse kerk.
Solidariteitskas. Intussen hebben een groot aantal belijdende leden hun bijdrage
voor Solidariteitskas overgemaakt. Mocht u het vergeten zijn of nog niet gedaan
hebben, wij hopen te mogen rekenen op uw solidariteit, dat u de gevraagde bijdrage
nog dit jaar zult overmaken.
Actie Kerkbalans 2020: toezegging al omgezet in gift? De voorbereidingen voor
de Actie Kerkbalans 2021 zijn alweer begonnen. Maar ook de Actie Kerkbalans 2020
moet nog worden afgerond. Nog niet alle toezeggingen die begin dit jaar zijn gedaan,
zijn omgezet in concrete giften. Wij willen u daarom vragen in uw administratie na te
gaan of uw toezegging al is omgezet in een gift.
Mocht u het niet meer voorhanden hebben, hier zijn de bankgegevens: Kerkvoogdij
Hervormde Gemeente Tuil, Rabobank NL39 RABO 0324 1508 49. Graag onder
vermelding van Kerkbalans 2020.
Kopij. Kopij voor de eerstvolgende uitgave van De Kerk Roept kunt u vóór dinsdag 5
januari a.s. inleveren via ds.fwvanijsseldijk@kpnmail.nl

Tenslotte.
In Bethlehems stal lag Christus de Heer,
in doeken gehuld, als kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis,
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.
Zo arm werd de Heer, der engelen Heer,
die zondaren mint, zo nameloos teer,
die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij,
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.
U wijd ik mijn vreugd, mijn leven, mijn hart,
bij U wil ik zijn in blijdschap en smart.
Geef Gij mij een harte dat steeds U bemint,
dan ben ik van nu aan voor eeuwig Gods kind.
Mede namens de Kerkenraad en mijn gezin, van harte Gezegende Kerstdagen en
een goede Jaarwisseling toegewenst en Gods Zegen voor het nieuwe jaar 2021! Een
hartelijke groet aan u en jullie allen!
Ds. F.W. van IJsseldijk
Zonnedauw 72
4007 VB Tiel
tel. 0344-608531
e-mail: ds.fwvanijsseldijk@kpnmail.nl
www.nhgtuil.nl

