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Kerkdiensten in Opijnen 
 
Zondag 10 april is het Palmzondag en gaat ds. Hendrikse uit Woudrichem bij ons voor. 
Jelte Veenhoven zal tijdens deze dienst voor de muzikale begeleiding zorgen. 
De oppas wordt verzorgd door Marga Verbeek. 
De collecten tijdens deze dienst zijn bestemd voor de kerkvoogdij en diaconie. 
 
Vrijdag 15 april is het Goede Vrijdag en gaat ds. Van der Hout uit Woudrichem bij ons 
voor. Tijdens deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. Deze dienst begint om 
19:00uur. 
 
Zondag 17 april is het Pasen en gaat ds. De Goei uit Amersfoort bij ons voor. 
Dick Kraan zal tijdens deze dienst voor de muzikale begeleiding zorgen. 
De oppas wordt verzorgd door Manda Verhoeks. 
De collecten tijdens deze dienst zijn bestemd voor de kerkvoogdij en diaconie. Ook is er 
een extra collecte voor Kerk in Actie. 
 
Collecten en giften 
Wie de financiële voortgang van onze Gemeente per bank wil ondersteunen, mag een gift 
overmaken naar het bankrekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters van de 
Hervormde gemeente te Opijnen: NL26 RABO 0373 72 69 10. BIC: RABONL2U. Wie 
hiernaast ook de Diaconie wil ondersteunen, mag een gift overmaken naar het 
bankrekeningnummer van de Diaconie van de Hervormde gemeente te Opijnen: NL 92 
RABO 0324 13 64 12. BIC: RABONL2U. Bij voorbaat hartelijke dank! 
 
Omzien naar elkaar 
Mensen, waarvan we niet weten dat zij het moeilijk hebben, mogen altijd zelf telefonisch 
contact opnemen met één van de kerkenraadsleden. We willen ook andere 
gemeenteleden vragen ons te informeren, als u bekend is, dat iemand aandacht nodig 
heeft. Ook kunt u, als u dat op prijs stelt, contact opnemen met ds De Goei of met Marjan 
ter Beek. Als u dat aan ons laat weten, brengen wij u graag met hen in contact. 
 
Haal- en brengdienst Vrijthof 
Vrijthof heeft besloten om de haal- en brengdienst weer op te gaan pakken voor de 
kerkdiensten op zondag. Op 10 april a.s. is onze gemeente aan de beurt. Wilt u als 
vrijwilliger helpen om mee te gaan, dan kunt u zich opgeven bij Mija van Elst (65 23 51. 
Wij vertrekken gezamenlijk om 09.30 uur bij het Hervormd Centrum. 
 
Stemmen tellen 
Op 16 maart jl. is de verkiezing voor de leden van de gemeenteraad gehouden. Er zijn 24 
vrijwilligers uit Opijnen op pad geweest om te helpen met stemmen tellen bij de gemeente 
Tiel. Hiervoor ontvangt onze kerk het mooie bedrag van € 1.200. Dank aan alle tellers die 
hebben geholpen met tellen. 
John en Mija van Elst 
 
Bloemengroet 
Op zondag 20 maart gingen de bloemen met een groet en wens van beterschap naar Ellie 
Kruijt. En op zondag 27 maart gingen de bloemen eveneens als groet en wens van 
beterschap van ons allen naar mevr Van Hemert. 
 



Giften 
Via de extra collecte die we hebben gehouden voor de vluchtelingen uit Oekraine hebben 
we een bedrag van €750,- opgehaald. Onze hartelijke dank hiervoor! 
 
Bedankt 
Het bestuur van de contactmiddag wil Joke van Dam hartelijk bedanken voor haar vele 
jaren inzet die zij hiervoor heeft geleverd. Zij heeft zich meer dan 10 jaar hiervoor ingezet 
en zal volgend seizoen stoppen. 
Er is nog niet duidelijk hoe de invulling van volgend seizoen eruit komt te zien en het 
bestuur is dan ook opzoek naar extra vrijwilligers. 
 
Uitnodiging 
Op zondag 4 september 2011 werd ds. F.W. van IJsseldijk bevestigd als predikant van de 
Combinatie van de Hervormde Gemeente Tuil en de Hervormde Gemeente Opijnen. Na 
10 jaar en ruim 8 maanden zal hij per woensdag 11 mei 2022 met emeritaat gaan en 
afscheid nemen als predikant van onze beide gemeenten. 
De kerkenraden van de beide gemeenten nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij 
de dienst waarin wij afscheid van hem als predikant zullen nemen. Deze dienst, waarin ds. 
Van IJsseldijk zelf zal voorgaan, vindt plaats op D.V. zondag 8 mei 2022 om 10.00 uur in 
de Hervormde Kerk te Opijnen, Stoepstraat 1 te Opijnen. 
In de dienst is er gelegenheid om ds. Van IJsseldijk toe te spreken. Wilt u hiervan gebruik 
maken, verzoeken wij u dit voor vrijdag 29 april 2022 aan te geven bij één van de beide 
scriba’s. 
De dienst zal ook digitaal te zien en te beluisteren zijn via KerkdienstGemist Opijnen. 
Na afloop van de dienst is er in het Hervormd Centrum “Maranatha”, gelegen naast de 
kerk, tijdens een informeel samenzijn, gelegenheid om ook persoonlijk van dominee en 
mevrouw Van IJsseldijk afscheid te nemen. 
 
Namens beide kerkenraden, 
 
Mw. Nelda van Tuijl-van Gammeren Dhr. Piet van Rijswijk 
Scriba Hervormde Gemeente 
Opijnen 
 
Scriba Hervormde Gemeente Tuil 
e-mail: mlvantuijl@hetnet.nl e-mail: tuilsekerk@outlook.com 
 
Wens 
Van harte wensen wij u en jullie allemaal een goede Stille Week en Gezegende 
Paasdagen. 
Met hartelijke groeten aan een ieder die dit leest, 
Ds. en mw. Van IJsseldijk. 
 
Kopij 
De kopij voor de eerstvolgende uitgave van de Kerk Roept, kunt u voor 11 april inleveren 
bij Marije Bal-Dingemans. dingemansmarije@gmail.com 
 
Tenslotte 
Vanaf 25 februari zijn de maatregelen voor corona komen te vervallen. Er zit dan ook geen 
limiet meer aan het aantal mensen, dat we mogen ontvangen tijdens de zondagse 
erediensten. Als u zelf nog graag wat afstand van anderen wilt houden, kunt u uw jas of 
tas naast u neer te leggen in de bank, dan weten anderen, dat enige afstand nog gewenst 
is. We hopen en vertrouwen erop, dat we u weer mogen ontmoeten tijdens de diensten. 



 
Mw. N. van Tuijl-van Gammeren 
Tel: 0611303444 
Email: mlvantuijl@hetnet.nl 
kerkopijnen.nl   


