
Zondag 15 januari gaat ds. Hendrikse uit Woudrichem bij ons voor. 
Jelte Veenhoven zorgt voor de muzikale begeleiding. 
De collecten tijdens deze dienst zijn bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij. Ook 
is er een extra collecte bestemd voor de energie voor de kerk en het hervormd 
centrum. 
Daniel en Marije zorgen deze zondag voor de kinderoppas. 
 
Zondag 22 januari gaat ds. Van der Aa uit Waalwijk bij ons voor. 
Jeline Bragt zorgt voor de muzikale begeleiding. 
De collecten tijdens deze dienst zijn bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij. 
Hetty zorgt deze zondag voor de kinderoppas. 
 
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 
 
Kerst 2022 
We mogen met elkaar terugblikken op een fijne kerstdienst. 
Ds. De Goei mocht deze morgen bij ons voorgaan om het woord te verkondigen met 
het thema 'Heb je nog iets te vertellen?!' Het Haaftensch mannenkoor zong na de 
verkondiging 'Go, tell it on te mountain' wat prachtig aansloot op de verkondiging. 
Verder mocht Jelte Veenhoven deze kerstochtend het orgel weer laten jubelen met 
een hoop mooie liederen. Na de dienst hebben we met elkaar nagepraat onder het 
genot van een kopje koffie, thee en een lekkere versnapering. 
 
Bijbelgesprekskring  
Op woensdagavond 25 januari om 19:30 uur bent u en jij van harte welkom voor de 
Bijbelgesprekskring in de consistorie van de Tuilse kerk. 
 
“Geef vandaag voor de kerk van morgen”. 
Dit is het thema van Actie Kerkbalans 2023 die gehouden wordt tussen 14 jan. en 28 
jan. De vrijwilligers komen in de week van 16 t/m 21 januari de enveloppen 
rondbrengen en in de week daarop weer bij u ophalen. 
Deze actie wordt warm bij u aanbevolen om al het belangrijke werk in en rond onze 
kerk gaande te houden. 
We rekenen ook dit jaar weer op u en jou. 
Namens de kerkrentmeesters. 



 
Giften 
Via Nelda van Tuijl mochten we een gift van €10,- ontvangen voor de bloemen. Ook 
mochten we via Marjan ter Beek mochten we een gift van €10,-  en €15,- ontvangen 
ten bate van de kerk. Onze hartelijk dank hiervoor! 
 
Bloemengroet 
We mochten op 1e kerstdag, 25 december twee mooie bossen bloemen weggeven. 
Als dank voor medewerking van het Haaftensch mannenkoor ging er een bos 
bloemen naar de dirigent, Herman van Itterson. En de tweede bos ging als dank 
naar ds. De Goei voor alle adviezen en voor de hulp waar we op mochten rekenen 
tijdens deze periode dat we vacant zijn. 
Op oudejaarsavond 31 december ging de laatste bos bloemen van dit kalenderjaar 
met een groet en wens van beterschap naar mevr De Ruiter. 
 
 
Kopij 
De kopij voor de eerstvolgende uitgave van de Kerk Roept, kunt u voor 16 januari 
inleveren bij Marije Bal-Dingemans. Email: dingemansmarije@gmail.com 
 
Mw. M. Bal-Dingemans 
Tel: 0618066787 
Email:dingemansmarije@gmail.com 


