
Zondag 29 januari gaat ds. De Goei uit Amersfoort bij ons voor. Tijdens deze dienst willen 
we samen aan tafel om het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren. 
Janneke Bragt zal deze zondag voor ons op het orgel spelen. 
De collecten tijdens deze dienst zijn bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij. Ook is er 
een extra collecte bestemd voor kind- en jongerenwerk. 
Danielle en Asye zorgen deze zondag voor de kinderoppas. 
Na deze dienst is er weer gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van 
een kopje koffie of thee. 
 
Zondag 5 februari gaat ds. De Goei-Jansma uit Amersfoort bij ons voor. 
Jelte Veenhoven zorgt deze zondag voor de muzikale begeleiding. 
De collecten tijdens deze dienst zijn bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij. Ook is er 
een extra collecte bestemd voor het onderhoud van de toren. 
Andriënne zorgt voor de kinderoppas. 
 
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 
 
Sing-in aan de Waal 
Op 10 februari a.s. vindt de nieuwe editie van Sing-in aan de Waal plaats. Tijdens dit event 
zingen we gezamenlijk verschillende opwekkingsliederen en liedjes van Sela. Iedereen is 
welkom, dus neem gezellig vrienden, collega's en familie mee. 
 
Datum: 10 februari 2023 
Locatie: Hervormd Centrum Opijnen 
Tijdstip: 19.00 - 20.00 uur 
 
Aanmelden is niet nodig. Graag tot dan! 
 
Gemeente avond 
Het is alweer een poosje geleden, dat we met elkaar een gemeenteavond hebben 
gehouden. Er zijn voor onze gemeente een aantal dingen veranderd en willen graag met u 
overleggen over de toekomst van onze gemeente. Daarom hopen we op dinsdag 28 
februari een gemeenteavond te houden. De avond begint om 19.30 uur en zal 
plaatsvinden in het Hervormd centrum 'Maranatha'. 
 
Giften 
Via verschillende wegen mochten we weer een aantal giften ontvangen. Via Willy van 
Loenen mochten we een gift van €10,-. Ook hebben we via Marjan ter Beek 1x €10,- en 
nog een keer €20,- ontvangen. Vervolgens mochten we ook via Nelda van Tuijl een gift 
van €50,- ontvangen. Onze hartelijke dank voor uw giften. 
 
Pastoraat 
We zijn dankbaar dat mevr. Scheurwater uit de Zandstraat thuis mocht komen uit het 
ziekenhuis. Wel moet ze thuis nog verder herstellen. 
Dhr.  Haak is nog aan het herstellen na een val. Hierdoor verblijft hij tijdelijk in het Vrijthof 
in Tiel om verder te revalideren. 
 



Jubileum 
Op 18 januari jl. mochten dhr. en mevr. Boerman uit de B.B. den Oudestraat vieren dat ze 
60 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Via deze weg willen we hen van harte 
feliciteren met dit jubileum. 
 
Bloemengroet 
Op zondag 8 december mochten de bloemen met een groet en wens van herstel naar 
mevr. Verweij uit de Gemeentstraat. 
Op zondag 15 december gingen de bloemen met groet en wens van beterschap naar 
mevr. Van Driel. 
 
Kopij 
De kopij voor de eerstvolgende uitgave van de Kerk Roept, kunt u voor 30 januari 
inleveren bij Marije Bal-Dingemans. Email: dingemansmarije@gmail.com 
 
Mw. M. Bal-Dingemans 
Tel: 0618066787 
Email:dingemansmarije@gmail.com 


