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Kerkdiensten in Opijnen 
 
Zondag 23 oktober gaat bij ons voor ds. Adriaanse. 
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 het binnenlandsdiaconaat van 
Kerk in actie. 
De oppas wordt verzorgd door Marije en Daniel. 
Na deze dienst is er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot 
van een kopje koffie of thee. 
 
Zondag 30 oktober gaat bij ons voor ds. De Goei uit Amersfoort. 
Janneke Bragt zorgt tijdens de dienst voor de muzikale begeleiding. 
De collecten tijdens deze dienst zijn bestemd voor de diaconie en 
kerkvoogdij. 
De oppas wordt verzorgd door Janny. 
 
Woensdag 2 november is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. En zal ds. 
De Visser uit Woerden bij ons voor gaan. Deze dienst begint om 19:00u. 
 
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 Marjan ter Beek. Als u dat aan ons laat weten, brengen wij u 
graag met haar in contact 
 

Haal- en brengdienst 

Op zondag 30 oktober a.s. is onze gemeente aan de beurt voor de haal- 
en brengdienst. Als u mee wilt gaan om te helpen, dan kunt u dit 
opgeven bij Mija van Elst (65 23 51). We vertrekken gezamenlijk om 
09.30 uur vanaf het Hervormd Centrum. 

 



Boekentafel 
wanneer u kaarten of andere zaken wilt kopen, dan kunt u een afspraak 
maken met Mija van Elst (0418 - 65 23 51).Als u voor het nieuwe jaar een 
dagboek of kalender wilt hebben, dan dient u deze vooraf te bestellen. U kunt 
uw bestelling ook doorgeven door een e-mail te sturen naar 
mdkock@kpnmail.nl Vanaf november kunt u ook uw kerst- en 
nieuwsjaarkaarten kopen bij de boekentafel. 
 
Bloemengroet 
Op zondag 2 oktober mochten de bloemen met een groet en bemoediging 
naar  mevr. De Haan uit de Repensestraat. 
De week erna op 9 oktober mochten de bloemen met een groet en wens van 
beterschap naar mevr. Van Bekkum uit de Waalstraat. 
Giften 
Via Marjan ter Beek mochten we een gift van € 20,-. Verder mochten Tinie 
den Boestert nog gift van €10,- ontvangen ontvangen. Onze hartelijke dank 
hiervoor. 
 
Kopij 
De kopij voor de eerstvolgende uitgave van de Kerk Roept, kunt u voor 24 
oktober 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! 
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