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Kerkdiensten in Opijnen 
 
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. 
Jelte Veenhoven zorgt tijdens de dienst voor de muzikale begeleiding. 
 
Zondag 6 november gaat bij ons voor dhr. De Vries uit Nijmegen. 
Jeline 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 Willy. 
 
Zondag 13 november gaat bij ons voor ds. Van der Wel uit Langbroek. 
De collecten tijdens deze dienst zijn bestemd voor de diaconie en 
kerkvoogdij. Ook is er een extra collecte voor Dorcas. 
Jelte Veenhoven zorgt tijdens de dienst voor de muzikale begeleiding. 
De oppas wordt verzorgd door Danielle. 
 
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 
 
Soep & Praatje 
Op maandag 10 oktober jl. was de eerste keer Soep & Praatje in het 
Hervormd Centrum. Aan de reacties te horen was het erg geslaagd. We 
hebben samen heerlijk gegeten en voor het eerst of nader kennis gemaakt 
met elkaar. Na het eten hebben we geluisterd naar een goed verhaal. Het 
waren woorden van Jezus aan zijn leerlingen na hun laatste maaltijd samen 
(Joh 15:9-17). Hij noemt hen daar zijn vrienden, omdat Jezus alles wat Hij 
van de Vader heeft gehoord aan hen bekendgemaakt heeft. 
Hij zegt: Blijf in mijn liefde, dan zal je vreugde volkomen zal zijn. Dit draagt Hij 
aan ze op: Heb elkaar lief. En Jezus zelf? Hij geeft zijn leven voor zijn 



vrienden, voor ons. Is er een grotere liefde dan dat? 
Binnenkort is het weer zover. Op maandag 14 november 2022 is er weer 
Soep & Praatje. U en jij zijn weer van harte uitgenodigd in het Hervormd 
Centrum Maranatha. 
We eten samen, delen het leven samen en luisteren naar een goed verhaal. 
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 2 e maandag van de maand Soep 
& Praatje te organiseren. We kijken er naar uit om u en jou te ontmoeten en 
hebben er zin in! 
Bent u/jij erbij? Laat het ons dan even weten voor 9 november via een van 
onderstaande 
contactgegevens 
Ineke Algera, tel: 0418-652290 of mail: wmjalgera@gmail.com 
Nelda van Tuijl, tel: 06-11303444 of mail: mlvantuijl@hetnet.nl 
Hartelijke groet, 
Team Soep & Praatje, Kerk Opijnen 
 
Bijbelgesprekskring ‘Aan tafel!’ 
Het was erg fijn om elkaar 19 oktober jl. weer voor het eerst sinds lange tijd 
op deze manier te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan vanuit de 
Bijbel. Tijdens deze eerste Bijbelgesprekskring hebben we stilgestaan bij het 
verhaal van de Emmaüsgangers. Bijzonder hoe deze mannen onderweg 
waren en helemaal niet door hadden dat Jezus de vreemdeling was die dat 
stuk met hen meeliep. 
Pas toen ze aan tafel aanlagen en Jezus het brood brak en uitdeelde, werden 
ineens hun ogen geopend. Het was werkelijk Jezus! 
Op woensdagavond 23 november om 19:30 uur ontmoeten we elkaar weer in 
de consistorie van de Tuilse kerk. Het thema is ‘Aan tafel zijn we welkom en 
ontmoeten we de opgestane’. We lezen met elkaar verder uit Lukas 24 nadat 
de Emmaüsgangers vol enthousiasme terugkeren naar Jeruzalem. 
Komt u/jij ook? Deze avonden zijn los van elkaar te volgen. Hoewel het 
natuurlijk erg mooi is als je alle avonden kunt meemaken:) Wees welkom! 
Hartelijke groet, Marjan ter Beek-Hop 
 
Bloemengroet 
Op zondag 16 oktober mochten de bloemen als groet en wens van spoedig 
herstel naar Marco van Beek. 
De weer daarna op zondag 23 oktober mochten de bloemen naar de 
nabestaande van Gerard van Driel. 
 
Giften 
Via Marjan ter Beek mochten we 2x een gift van € 10,- ontvangen. Verder 
mochten we via Joke van Dam nog gift van €10,- ontvangen. Onze hartelijke 
dank hiervoor. 



 
Kopij 
De kopij voor de eerstvolgende uitgave van de Kerk Roept, kunt u voor 7 
november 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 
 


