Nr. 09-2021.
Kerkdiensten in Tuil.
Zondag 9 mei, 10.00 uur, mw. Esther Raatgever, Geldermalsen.
Moederdag.
Organist: dhr. Siebe de Koning.
Donderdag 13 mei, 10.00 uur, ds. F.W. van IJsseldijk.
Gezamenlijke dienst op Hemelvaart in onze kerk.
Organist: mw. Joletta in ’t Veld.
Zondag 16 mei, 10.00 uur, ds. A. Naijen, Andel.
Organist: dhr. Reinart Bragt.
Bij de diensten. De diensten zijn online te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. Ook
te bereiken via onze website. Zolang de actuele coronacijfers hoog blijven, blijven wij
onze diensten voorlopig nog verzorgen zoals u dat in de afgelopen tijd gewend bent.
Desondanks, van harte goede diensten toegewenst!
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.
Geboren. Op vrijdag 9 april jl. mochten Wilco en Dirma van Putten-van Noord te Tuil
papa en mama worden van Nikki Anne Marit. Onder dank aan God, ook langs deze
weg onze hartelijke gelukwensen met de geboorte van jullie dochter! En ook alle
wederzijdse familieleden onze hartelijke gelukwensen.
Op woensdag 14 april jl. is in het gezin van Chris en Thera van IJsseldijk te Leerdam,
ons tweede kleinkindje Roos geboren. Allereerst grote dank aan God! Maar ook dank
voor alle persoonlijke felicitaties, kaarten en bloemen (namens Gemeente en
Kerkenraad) die zowel in Leerdam alsook in Tiel ontvangen mochten worden.
Hartelijk dank hiervoor!
Op vrijdag 16 april jl. mocht in het gezin van Terry en Lineke Verwolf te Haaften Joes
worden geboren, broertje van Femke en Lise. Onder dank aan God, ook jullie van
harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon en broertje. En ook alle
wederzijdse familieleden onze hartelijke gelukwensen.
Collecten en giften. De kerk en gemeente in stand houden in deze coronatijd kost
ook geld. Daarnaast wil de diaconie goede doelen blijven steunen. 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.

Kopij. Kopij voor de eerstvolgende uitgave van De Kerk Roept kunt u vóór maandag
10 mei (!) a.s. inleveren via ds.fwvanijsseldijk@kpnmail.nl.
Tenslotte. Mede namens de Kerkenraad en mijn gezin, een goede 4 en 5 mei
toegewenst en een Gezegende Hemelvaartsdag. 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

