Nr. 25-2021.
Kerkdiensten in Tuil.
Zondag 19 december 10.00 uur proponent mw. M.T. Klaasse-Mesch uit Waalwijk.
vierde Advent
Er is kindernevendienst en oppas
Organist: dhr. Reinart Bragt
Vrijdag 24 december Kerstavond geen Kerstnachtdienst.
1e kerstdag zaterdag 25 december 10.00u mw. E.A.C. Raatgever uit Geldermalsen
Kindernevendienst en oppas
Organist: mw. Joletta Bok
Zondag 26 december 2de Kerstdag geen dienst.
Oudejaarsavond, 31 december, geen gezamenlijke dienst in Opijnen
Zondag 2 januari 10.00u ds. F.W. van IJsseldijk
Organist: Joletta Bok
Er is kindernevendienst, oppas en tienerkerk
Zondag 9 januari 10.00u dhr. T.J.D. de Koning uit Nieuw- Lekkerland
Organist: Reinart Bragt
Er is kindernevendienst en oppas
Bij de diensten:
Een hele lijst bijzondere dagen hierboven. Wat hadden we gehoopt weer samen al
deze feestdagen te vieren. We waren er klaar voor! Helaas kunnen door de
aangescherpte maatregelen alle hierboven genoemde speciale diensten niet
doorgaan. Verplaatsen vindt uw kerkenraad geen recht doen aan de intentie van de
zgn. avondlockdown, nl. het aantal contactmomenten te beperken. Helaas het is
even niet anders! Gelukkig mogen we weten dat we in Hem met elkaar verbonden
zijn, waar we ons ook bevinden en in elke situatie. We zien het Licht toenemen op
iedere Adventszondag, mogen uitzien en Hem verwachten.
Op eerste Kerstdag zal Esther Raatgever de dienst leiden. Dit zal een gewone dienst
zijn.
De kindernevendienst en tienerkerk werkt met het adventsproject “Vrolijk kerstfeest
iedereen” Elke adventszondag zijn zij bezig met een naam van Jezus, die Jesaja
Hem geeft. In het kindermoment, in de dienst, wordt ook verteld welke Naam centraal
staat en wat je thuis, in de nevendienst of tienerkerk samen met de Henkieshow kunt
doen. Alle kinderen en tieners hebben een pakketje in de brievenbus ontvangen.
De gezamenlijke oudejaarsdienst in Opijnen, kan zoals gezegd, dit jaar ook niet
doorgaan. Laten wij op oudejaarsavond, met elkaar of in ons hart, Zijn aangezicht
zoeken. Het oudejaar bij Hem brengen en het nieuwe jaar door Hem bemoedigt en
gesterkt ingaan in de wetenschap, dat we ook dan met elkaar verbonden zijn.

Op 2 januari de eerste zondag in het nieuwe jaar hopen wij ook een gewone dienst
met elkaar te mogen vieren. Onze eigen voorganger ds. van IJsseldijk hoopt in deze
dienst voor te gaan. Het is fijn hem weer zo nu en dan te mogen begroeten.
Op 9 januari zal dhr. Theo de Koning voorgaan. Hij is voor ons geen onbekende
Alle diensten zijn ook te beluisteren via onze website en uitzending gemist.nl. Voor
de kinderen is er elke zondag www. dehenkieshow.nl
Gezegende diensten toegewenst!
Omzien naar elkaar.
Juist in deze tijd, met al zijn bijzondere dagen, wordt gemis, eenzaamheid, ziekte ,
pijn, alles wat ons leven raakt en ons bezighoudt dubbel gevoeld en ervaren, Juist nu
kan omzien naar elkaar, ervoor elkaar zijn, met elkaar meeleven, het verschil maken.
Wij hebben elkaar nodig! Zeker nu onze predikant zijn werkzaamheden nog niet
volledig kan uitoefenen. Denk mee met uw kerkenraad!
In het bijzonder denken wij aan,
Dhr. en mw. Koemans, mw. L. Vervoorn, mw. M. Willemse, mw. S. van den Heuvelde Waal, mw. D. Zwaan, dhr. C. Overheul, dhr. K. van der Bijl en ds. van IJsseldijk.
Dhr. J. van Oosterum was even in het ziekenhuis. De eerdere behandeling had niet
het beoogde effect en is daarom herhaald.
Ook allen, die om genoemden heen staan en hen, die wij hier niet met name
noemen, maar u en ons bekend zijn, wensen wij heel veel sterkte, geduld en kracht
toe. Wij dragen elkaar in aandacht en voorbede.
Mw. Marjan ter Beek heeft inmiddels al met verschillende gemeenteleden kennis
gemaakt. Ook ds.J.de Goei komt regelmatig in Tuil en omgeving. Heeft u behoefte
aan een gesprek met één van beiden. Laat het ons weten!
Vanuit uw kerkenraad
Helaas is aanmelden voor de dienst weer noodzakelijk. U kunt u aanmelden tot
donderdagavond voor de dienst via de mail of een kerkenraadslid. Heeft u op
zaterdag niets gehoord dan is er een plaats voor u gereserveerd. Om ieders
veiligheid zo goed mogelijk te bewerkstelligen, vragen wij u de kinderen ook aan te
melden.
Voor de dienst op eerste Kerstdag kunt u zich tot woensdagavond 22 december
aanmelden. Heeft u op vrijdag 24 december niets van ons gehoord dan wordt er op u
gerekend!
Op 18 december zal de kerkenraad de kerk, weliswaar sober, maar toch gezellig in
kerstsfeer brengen. Ook zullen wij u thuis laten blijken dat Zijn Licht er altijd en voor
iedereen is.
Mocht er in de regelgeving en onze mogelijkheden iets veranderen dan maken wij dit
bekend via de website en de afkondigingen in de dienst.

Ouderenmiddag
De geplande bijeenkomst op maandag 13 december a.s. in het Hervormd Centrum in
Opijnen kan vanwege de Coronamaatregelen niet doorgaan.
Collecten en giften.
De kerk en gemeente in stand houden, ook in deze coronatijd, kost 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.
Verantwoording Kerkvoogdij.
Door de Kerkvoogdij werd in de maand november via de bank en de collecten in de
kerk, waaronder de Dankdag collecte, een bedrag van € 478,55
ontvangen. Daarnaast ontving de kerkvoogdij twee giften van resp. € 25,- en €
500,- en 2x €20,- via mw. M. ter Beek en het Verjaardagsfonds.
Wij danken als gevers, zowel in de kerk als via de bank, voor hun bijdrage.
Kerst- en Nieuwjaarswens. Langs deze weg willen wij u en jullie allen Gezegende
Kerstdagen toewensen, een goede jaarwisseling en een Gezegend Nieuwjaar 2022.
ds. en mw. Van IJsseldijk.
Kopij.
Kopij voor de eerstvolgende uitgave van “De Kerk Roept” kunt u vóór dinsdag 4
januari 2022 inleveren bij een kerkenraadslid of via de mail tuilsekerk@outlook.com
Tenslotte.
Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader en Vredevorst zijn de namen
van de Heer in Jesaja. Zijn Vrede wensen wij u toe voor de komende feestdagen en
in het nieuwe jaar.
Hartelijke groet,
Uw kerkenraad
Piet van Rijswijk (0418- 592369) of Marjanne Vermeulen(0418-591874)
www.nhgtuil.nl

