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Kerkdiensten in Opijnen 
 
Zondag 24 april gaat ds. Van der Aa uit Waalwijk bij ons voor. 
Jeline Bragt zorgt tijdens de dienst voor de muzikale begeleiding. 
De collecten tijdens deze dienst zijn bestemd voor de kerkvoogdij en diaconie. 
De oppas wordt verzorgd door Danielle. 
 
Zondag 1 mei gaat onze kerkelijk werker Marjan ter Beek-Hop uit Varik bij ons voor. Deze 
dienst is een zangdienst waarin Martijn en Danielle hun muzikale medewerking zullen 
verlenen. De oppas wordt verzorgd door Janny van der Stap. 
De collecten tijdens deze dienst zijn bestemd voor de kerkvoogdij en diaconie. 
 
Zangdienst op 1 mei 
We hebben het Paasfeest weer mogen vieren. Jezus heeft de dood overwonnen. Hij is 
opgestaan, Hij leeft! Zo hebben we op 1 mei a.s. een zangdienst met als thema “Zie, Ik 
maak iets nieuws”. We zijn dankbaar dat we alweer een tijdje gewoon mogen 
samenkomen om God en elkaar te ontmoeten en dat we weer voluit mogen zingen. Dit 
willen we graag markeren met een zangdienst. Ook als u/je al een tijdje niet meer in de 
kerk bent geweest vanwege de coronaperiode. Of je bent gewoon benieuwd en wilt een 
keer aanhaken.  
Wees welkom! Na de dienst is er ruimte om elkaar te ontmoeten en is er koffie/thee met 
wat lekkers. 
Hartelijke groet, 
Marjan ter Beek-Hop 
 
4 mei 2022 Opijnen 
Na enkele jaren van een uiterst beperkte Dodenherdenking i.v.m Corona, is dit jaar 
weer een traditionele Herdenking mogelijk. 
Gezien de spanningen in Europa is Vrede een actueler onderwerp dan ooit. 
De aanvang van de Herdenkingsdienst in de kerk is 19.00 uur. Er is ook een 
mogelijkheid om in het Hervormd Centrum mee te kijken en luisteren. 
Aanvang van de plechtigheid op de Oude Begraafplaats is om 19.45 uur. 
Medewerkenden zijn de kinderen van OBS de Rietschoof, Amerikaanse Ambassade, 
Gemeente West Betuwe, AWCA te Amsterdam, Veteranen enz. 
Na afloop is er gelegenheid tot napraten in het Hervormd Centrum. 
 
4 mei Comité Opijnen 
 
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! 
 
In memoriam 
Op vrijdag 18 maart jl. is overleden in de leeftijd van 69 jaar dhr. Sjef Vissers gewoond 
hebbend aan de Waaldijk te Opijnen. 
Het afscheid heeft op 28 maart jl. plaatsgevonden. 



Wij wensen familie en vrienden veel kracht en sterkte toe voor nu en de aankomende tijd. 
Maar bovenal wensen wij hen Gods nabijheid toe. 
 
Plantjesmarkt 
We willen u alvast informeren, dat u binnenkort weer perkplantjes kunt bestellen. Net zoals 
de laatste 2 jaren, werken we weer met bestellijsten. Deze bestellijsten, met daarop alle 
informatie, ontvangt u binnenkort in uw brievenbus of kunt u vinden op onze website. De 
bestellingen zullen op zaterdag 7 mei a.s. bij u thuisbezorgd worden. 
 
Betaling abonnement 2022 Kerk Roept 
Begin vorige maand hebben we, door middel van een brief, gevraagd om het abonnement 
2022 van de Kerk Roept per bank te betalen. Nog niet iedereen heeft zijn/haar 
abonnement, ad. € 20, betaald. Dit bedrag kan worden overgemaakt naar IBAN NL71 
RABO 0366 7028 15 t.n.v. CvK van de Hervormde Gemeente van Opijnen onder 
vermelding van Kerk Roept 2022. 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
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. 
 
Hartelijk dank 
Afgelopen dinsdag 12 april is de kerk door een aantal vrijwilligers weer helemaal 
schoongemaakt. Ook is het koper weer gepoetst, zodat het weer mooi glimt. Iedereen die 
zich hiervoor heeft ingezet, hartelijk dank! 
 
Haal- en brengdienst Vrijthof 
Op afgelopen zondag 10 april had de Hervormde Gemeente uit Opijnen weer de mooie 
taak om mee te mogen helpen met de haal- en brengdienst in het Vrijthof in Tiel. We 
mochten met 7 gemeenteleden hieraan meehelpen. Aan de vrijwilligers hartelijk dank. 
 
Stemmen van het orgel 
Op dinsdag 12 april jl. is het orgel gestemd en zijn er een aantal onderhoudsmaatregelen 
verricht. Via deze weg willen we Dick Kraan hartelijk bedanken voor het regelen hiervan. 
 
Pastoraat 
Mw. G. van Toorn (Slotstraat 7) verblijft al enige tijd ter revalidatie in Vrijthof (afd. Markant, 
kamer 6) te Tiel. Ze is voor de tweede keer in korte tijd geopereerd. Dit keer aan haar arm. 
We wensen haar een voorspoedig herstel en Gods nabijheid toe. 
 
Bloemengroet 
Op zondag 3 april gingen de bloemen met een wens van beterschap en groet van ons 
allen naar mevr. Aartje Mijdam uit Haaften. 
En op zondag 10 april mochten de bloemen eveneens met een wens van beterschap en 
groet van ons allen naar mevr. Greet Hekman uit de Richterhof. 
 
 
 
 
 



Bloemendienst 
Hetty van Beek heeft in de maand maart, namens de kerk bij de gemeente leden, 11 
boeketjes bloemen bezorgd en heeft hiervoor de volgende giften ontvangen. 
1 x €20,- 1x €15,- 2x €10,- en 1x €5,- ontvangen. Via deze weg willen we de gevers 
hartelijk danken voor hun gift. 
 
Gedicht 
Nu jaagt de dood 
geen angst meer aan 
Want alles 
alles is voldaan 
 
Weg zorgen, weg traan 
een nieuwe morgen 
breekt straks aan 
 
Kopij 
De kopij voor de eerstvolgende uitgave van de Kerk Roept, kunt u voor 23 april inleveren 
bij Marije Bal-Dingemans. dingemansmarije@gmail.com 
 
Tenslotte 
Alle maatregelen voor corona zijn 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   


