
Kopij nr 19- 2022 
Kerkdiensten in Opijnen 
 
Zondag 25 september gaat bij ons voor ds. A.J. Molenaar uit Woudrichem. 
Janneke Bragt zorgt tijdens de dienst voor de muzikale begeleiding. 
De collecten tijdens deze dienst zijn bestemd voor de diaconie en 
kerkvoogdij. Ook is er een extra collecte voor Vredeswerk van Kerk in Actie. 
De oppas wordt verzorgd door Willy. 
 
Zondag 2 oktober is het Israël zondag en gaat ds. F.W. van IJsseldijk uit Tiel 
bij ons voor. Jelte Veenhoven zorgt tijdens de dienst voor de muzikale 
begeleiding. De collecten tijdens deze dienst zijn bestemd voor de diaconie 
en kerkvoogdij. Ook is er een extra collecte voor Kerk & Israël van Kerk in 
Actie. De oppas wordt verzorgd door Daniëlle Kraan. 
 
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 Marjan ter Beek. Als u dat aan ons laat weten, brengen wij u 
graag met haar in contact. 
 
Solidariteitsfonds 
Ook dit jaar vragen wij u, als lid van de gemeente, om uw bijdrage voor het 
solidariteitsfonds. 
Uit dit Fonds worden projecten gefinancierd, elders in ons land en worden 
gemeenten in nood ondersteund. De helft van het bedrag is voor onze eigen 
gemeente. 
Alle gedoopte en belijdende gemeenteleden wordt gevraagd om aan dit fonds 
een bijdrage te leveren. 
Dat is voor doopleden € 6.00 en belijdende leden € 10.00. 
U ontvangt persoonlijk in week 39 een schrijven hierover. 
Wij hopen weer op uw bereidwilligheid. 
De kerkenraad 
 
Soep & Praatje 
Binnenkort is het zover. Op maandag 10 oktober beginnen we met iets 
nieuws. Dan bent u en jij van harte uitgenodigd voor Soep & Praatje in het 
Hervormd Centrum Maranatha. We gaan samen ‘Aan tafel’, wat ook het 
thema was van de Startzondag. We eten samen, delen het leven samen en 
luisteren naar een goed verhaal. Soep & Praatje dus. Iedereen is welkom van 
jong tot oud om 11:30 uur en het duurt tot ongeveer 13:30 uur. Komend 
winterseizoen hopen we zo elke 2e maandag van de maand Soep & Praatje 
te organiseren. We kijken er naar uit jullie te ontmoeten en hebben er zin in! 



Wilt u zich graag even opgeven voor 5 oktober. Dan zorgen wij voor genoeg. 
Dat kan bij Ineke Algera, tel: 0418-652290 of mail: wmjalgera@gmail.com 
Nelda van Tuijl, tel: 06-11303433 of mail: mlvantuijl@hetnet.nl 
Hartelijke groet, 
Team Soep & Praatje, Kerk Opijnen 
 
In memoriam 
Op vrijdag 2 september jl. is overleden Gerard van Driel (Cock van 
Opijnenstraat 34). Hij is 74 jaar geworden. In februari werd bij hem 
longkanker geconstateerd. In de afgelopen periode heeft hij hiervoor diverse 
behandelingen gehad die goed hebben aangeslagen. Uiteindelijk is hij toch 
nog plotseling overleden. Op de kaart stond: Bedroefd vanwege het verlies, 
maar dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft, hebben wij plots 
afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa. 
De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden. We wensen Dinie, de 
kinderen en verdere familie sterkte en Gods nabijheid toe met dit verlies. 
 
Op maandag 5 september jl. overleed Greet Hekman op 61-jarige leeftijd (De 
Richtershof 32) na een leven van werken, zorg en toewijding. Begin dit jaar 
werd bij haar een ernstige ziekte geconstateerd. Behandelingen volgden. 
Moedig ging ze door, steeds weer. Tot op het laatste moment dat het niet 
meer wilde. Omringd door haar dierbaren is ze overleden. Wij wensen haar 
familie en verdere dierbaren Gods troost toe en bidden hen Zijn nabijheid toe 
nu zij wordt gemist. 
 
Op zaterdag 10 september jl. is op 95-jarige leeftijd overleden Mw. Lientje 
Stappershoef-van Ballegooijen (Stoepstraat 15). Liefdevol omringd door haar 
familie is ze na een periode van afnemende gezondheid, thuis in haar 
vertrouwde omgeving overleden. Op het moment van schrijven heeft de 
afscheidsdienst nog niet plaats gevonden. Op 16 september is de uitvaart in 
het Hervormd Centrum Maranatha te Opijnen. We bidden de familie Gods 
troostende nabijheid toe. 
Hartelijke groet, Marjan ter Beek-Hop 
 
Giften 
Via Marjan ter Beek mochten we een gift van € 20,- ontvangen. Onze 
hartelijke dank hiervoor. 
 
Bloemen dienst 
Afgelopen maand zijn er weer verschillende boeketten bloemen ter 
bemoediging of een wens van beterschap, bij gemeente leden bezorgd. 
Hiervoor zijn de volgende giften ontvangen: 1 x € 20,-, 1 x € 10,- en 1 x €5,-. 
Via deze weg willen de de gevers hartelijk danken voor hun gift. 
Namens de bloemendienst 
 



Kopij 
De kopij voor de eerstvolgende uitgave van de Kerk Roept, kunt u voor 26 
september inleveren bij Marije Bal-Dingemans. Email: 
dingemansmarije@gmail.com 
 
Tenslotte 
We hopen dat we u weer mogen ontmoeten tijdens de diensten. Mede namens de 
Kerkenraad, een hartelijke groet aan u en jullie allemaal! 
 
Mw. N. van Tuijl-van Gammeren 
Tel: 0611303444 
Email:mlvantuijl@hetnet.nl 
kerkopijnen.nl 


