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MEDITATIE
‘Eer je vader en je moeder,
opdat je een lang leven hebt in het land dat de Heer je God je geeft’
Het vijfde gebod (althans in de joodse en protestantse nummering) is het enige waaraan een belofte is
vastgeknoopt: ‘Als jij de ouders eert, word je er zelf beter van.’ Hoe zit dat? Dat zou zo kunnen zijn: de
samenleving in het oude Israël was een familiaire maatschappij. De hoeksteen daarvan was het
vaderhuis, een samenlevingsverband van drie of vier generaties Dat was je thuiskomplaats. Je moest er
je bijdrage aan leveren, maar je had er ook rechten. Je kon er bijvoorbeeld altijd terugkeren, als je op
een of andere manier in je leven was verdwaald. Het verhaal van de verloren zoon wordt er des te
sprekender van: die ellendeling wil niet bijdragen aan het vaderhuis, maar er wél de vruchten van
plukken: hij komt naar huis omdat hij honger heeft, niet omdat hij zijn vader zo mist! Een aantal van die
vaderhuizen vormen een familie in oudere vertalingen vaak met ‘geslacht’ vertaald. En een aantal van
die geslachten vormen samen een stam.
Het dagelijkse leven speelde zich natuurlijk in het vaderhuis af. Daar voelde je ook de problemen het
eerst. Die van voedselschaarste bijvoorbeeld. Dat is een terugkerende realiteit geweest in het oude
Israël. Als je de bijbel leest, kom je het dan ook bij herhaling tegen. Het is de eerste ervaring van Abram
met Kanaän. Als de voedselschaarste zich laat voelen, is er uiteraard een prioriteitenprobleem: ‘Wie
krijgt welk deel van de beschikbare levensmiddelen?’ Het ligt voor de hand om de oplossing te zoeken
bij het nuchtere verstand: degenen die voor de instandhouding van het vaderhuis van groot belang zijn,
krijgen het meest. En degenen die er niet meer zo toe doen, het minst. Dat zijn bijvoorbeeld de
bejaarden. De oude vader en moeder dus. Ze zijn nauwelijks meer van economische waarde.
Wie nu steigert en zegt dat dit ongehoord is, moet Leviticus 27 nog maar eens lezen. Daar is de
lossingswaarde (= economische waarde) van een mannelijke zestig plusser slechts vijftien sjekel en een
vrouwelijke maar tien (Lev. 27:7; ter vergelijking: als je als man tussen de twintig en zestig bent, is je
lossingwaarde nog vijftig sjekel). Kortom: na je zestigste word je snel afgeschreven.
Wat het gebod nu zegt is dit: ‘Als jij je ouders “eert” (heel erg letterlijk en krom staat er “dik maakt”)
door hun voedsel te geven, zullen je kinderen van jou leren, hoe je tegenover je ouders dient te staan en
het net zo bij jou doen. Dan is ook jou een lang leven beschoren in het land!
Mijn moeder gebruikte het gebod om enig respect af te dwingen en ons bijvoorbeeld te leren met twee
woorden te spreken en vooral ‘u’ te zeggen. Maar daarover gaat dit ‘eren’ niet. Als je iets zoekt, dat in
de buurt komt: zoek je ouder(s) regelmatig op in het verzorgingshuis. Dan geef je nog eens een
voorbeeld aan je kinderen!
Ds Piet van Midden

KERKDIENSTEN
ZONDAG 22 MAART
Wijk 1: 9.00 uur:
Ds. P.J. van Midden, Bergambacht
Wijk 2: 10.30 uur:
Ds. A.J. Kunz, Katwijk
Wijk 2: 19.00 uur:
Ds. D.J.W. Kok
Collecten:
1. Wijk 1 –Diaconie; Wijk 2 – Stichting Gave;
2. Instandhouding eredienst ; 3. Bijstand pastoraat

ZONDAG 29 MAART
Wijk 1: 9.00 uur:
Ds. D. Verboom, Rijnsburg
Wijk 2: 10.30 uur:
Ds. D.J.W. Kok
Wijk 2: 19.00 uur:
Ds. D.J.W. Kok
Collecten:
1. Wijk 1 –Projectcollecte; Wijk 2 – Kraamkliniek Guinnee;
2. Instandhouding eredienst; 3. Bijstand pastoraat
VAN DE REDACTIE
De eerstvolgende Kerkklok verschijnt D.V. vrijdag 3 april. Deze is weer gewoon voor twee weken.
Kopij dient uiterlijk vrijdag 27 maart binnen te zijn. Let op! De algemene berichten en de kopij voor
wijk 2 bij Anneke Kok, kerkklok02@gmail.com; de kopij voor wijk 1 bij scriba Tine Larooij,
scribawijk1@hervormdstolwijk.nl. De bezorging wordt geregeld door fam. Boele.
KERKRENTMEESTERS
Vrijwillige bijdrage:
Algemeen:
E-mail:

Rabobank: NL64 RABO 0361 4024 73
Rabobank: NL76 RABO 0361 4007 05
kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl

COLLECTEMUNTEN
De collectemunten zijn af te halen bij het Kerkelijk Bureau in Rehoboth. Elke dinsdagavond van 19.00
tot 20.00 uur. Bij uw komst geeft u aan welke munten u wenst. Na ondertekening van de
bankmachtiging krijgt u deze gelijk mee. Eventuele informatie bij de penningmeester J. Verdoold.
KERKELIJK BUREAU
Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk / kerkelijkbureau@hervormdstolwijk.nl
Heeft u wijzigingen voor de kerkelijke administratie, dan kunt u dit doorgeven per email of per post op
bovengenoemd adres. Voor kopieerwerk:
- wijk 1: J. van Vliet
- wijk 2: A. Verdoold
CENTRALE DIACONIE
Rabobank: NL59 RABO 0361 4019 81
E-mail: collegevandediaconie@hervormdstolwijk.nl
ALGEMENE BERICHTEN
Website:
www.hervormdstolwijk.nl
Kerkgebouw: Achter de Kerk 3
Hervormd Centrum Rehoboth: Achter de Kerk 7
RTV KRIMPENERWAARD
De Hervormde gemeente te Stolwijk verzorgt samen met kerken uit de Krimpenerwaard iedere
zondagmorgen tussen 9:00 en 9:30 uur het programma Rondom de Kerken. *22 maart PG De
Hoeksteen Schoonhoven *29 maart Geref. Kerk Haastrecht. Via de website www.rtvkrimpenerwaard.nl
kunt u via ‘uitzending gemist’ de uitzending terug luisteren. RTV Krimpenerwaard kunt u vinden op
106.6 MHz in de ether en op 98.3 MHz op de kabelnetwerk van de Rekam.
_____________________________________________________________________
WIJKGEMEENTE 1
Predikant:
Kerkelijk werker:
Scriba:
Info:
CD’s van de dienst:

vacant
dhr. Martin Padmos, martinpadmos@gmail.com
mw. Tine Larooij, scribawijk1@hervormdstolwijk.nl
infowijk1@hervormdstolwijk.nl
fam. A.C. de Mik

IN DE DIENSTEN
Eens te meer worden we in deze tijd geconfronteerd met Deo volente, als God het wil. We kunnen als
wijkgemeente van alles plannen en bedenken, maar uiteindelijk is het leven niet zo maakbaar, als we als
westerse samenleving geneigd zijn te denken.
We hopen dat we de diensten in de komende weken in aangepaste vorm kunnen laten doorgaan en dat
op deze manier in de kerk het Woord van God zal blijven klinken, dat we de lofzang gaande kunnen
houden en onze gebeden en voorbeden aan Hem voor kunnen leggen. Houdt u s.v.p. de website van de
kerk in de gaten voor actuele informatie.
In de dienst van 22 maart staat als voorganger ds. Piet van Midden uit Bergambacht gepland, in de
dienst van 29 maart ds. D. Verboom; beiden inmiddels bekend in onze gemeente.
We zien uit naar en hopen op gezegende diensten die u al dan niet in de kerk of thuis kunt meebeleven.
KINDERNEVENDIENST
Met de kindernevendienst werken we ook toe naar Pasen. De thema’s die voorbij komen zijn: ‘Kies je
voor Mij?’, ‘Hoe kijk je naar Mij?’, ‘Heb je nog hoop voor Mij?’ en ‘Leef je mee met Mij?’. Tijdens de
kindermomenten zullen we u presenteren, wat we hebben behandeld met de kinderen.
Een kleine aanpassing: De bovenbouw willen we vragen om 1e Paasdag ook naar de KND te komen.
Aan de kindernevendienst-ouders:
Om onze communicatie naar u te verbeteren willen we u vragen om deel te nemen aan onze WhatsApp
groep.
TEKENWEDSTRIJD
Een speciaal bericht aan alle kinderen:
Misschien hebben jullie het gezien met de doop van afgelopen 9 februari: tekeningen, gelpennen en
plankjes werden uitgedeeld vooraf aan de dienst. Vanaf nu kunnen jullie één keer per maand, onder de
toren bij de spiegel een klembordje, een tekening en gelpennen halen, die je na de dienst weer kan
inleveren! De eerste keer zal zijn op 29 maart. Daarna: 26 april, 24 mei en 21 juni.
Voor deze activiteit hebben wij een tekenwedstrijd bedacht met het thema: "God houdt van..." Maak een
(lege zwart-wit) kleurplaat op A4 formaat met dit thema en lever die in bij Yael en wie weet, wordt
jouw tekening wel gebruikt voor in het kinderboekje! Inleveren uiterlijk 26 april!
ZONDAG 10 MEI GEZINSDIENST
Als ik dit stukje op vrijdag 13 maart schrijf, weet ik dat de kerkenraden ons oproepen om de zondagse
kerkdiensten te blijven bezoeken. Om de verspreiding van het microscopisch kleine virus dat verzwakte
mensen kan aantasten, tegen te gaan, willen ze wel het aantal kerkgangers beperken. En welke
maatregelen de kerkenraden uit voorzorg verder hebben genomen, staat te lezen op de website
hervormdstolwijk.nl. Ik denk even aan de machteloosheid en de verdrietigheid, die de broeders en
zusters daarbij moeten hebben gevoeld. (Wanneer u dit leest, leven we een paar dagen later in de tijd. U
en ik – we weten dan of we met maatregelen voor de zondagse kerkdiensten goed geholpen zijn.)
In het leven zelf ontdekken we, dat we kleine en tegelijk mensen met capaciteiten zijn. Soms staan we
machteloos (onomkeerbare ouderdomsziektes). Op een ander moment kunnen we veel bereiken en
presteren (denk aan laboratoriumonderzoek naar ziektekiemen, ontwikkelen van vaccins). Wat gebeurt
er, als we in de Bijbel lezen? Dan horen we hoe God ons bedacht heeft. Hoeveel waarde God aan ons
mensen hecht: wij mensen zijn van Hem beelddrager in gemeenschap met Jezus Christus. Dit allemaal
is gemakkelijk om hier neer te schrijven. Maar het omvat heel veel, dat ons nu in deze nare dagen
aanspreekt.
Ik ben gevraagd als gastvoorganger. En ik wil ‘t graag uitwerken aan de hand van Psalm 8 in de
gezinsdienst van zondagochtend 10 mei. Kan best zijn, dat ik daarvoor tijd en ruimte tekort kom. Maar
ik ga in elk geval mijn best ervoor doen. Goed voorbereid door de gesprekjes, die ik vooraf had met
groepen jongere en oudere gemeenteleden. En wie weet – gaan ze ’t ons ook zelf in hun eigen woorden
vertellen.
In diezelfde gezinsdienst luisteren we niet alleen, maar kunnen we ook veel zingen van Gods luister en
trouw. Daarvoor is ’t nu eenmaal een gezinsdienst. We hebben een muziekgroep gevraagd, die ons wil
meenemen in de lofzang.
Tot slot nog dit. De gezinsdienst van zondagochtend 10 mei vangt aan om 10:45 u. Na afloop zijn we bij
elkaar in Rehoboth voor een goed gesprek en een smakelijke maaltijd. En dit allemaal – ik schrijf het
maar op – onder het voorbehoud van de apostel Jacobus.
Ds Chris Koole, em-predikant te Schoonhoven

VAN DE KERKENRAAD
Zoals elke tweede dinsdag van de maand vergaderde de kerkenraad op 10 maart jl. Op de agenda
stonden dit maal diverse punten die extra aandacht vroegen. Zo bespraken we de namen die door
gemeenteleden waren genoemd voor de vacature van diaken. Geen van de genoemde kandidaten had de
benodigde 10 handtekeningen om op een verkiezingslijst te komen. De kerkenraad heeft dan ook
besloten om tot benoeming over te gaan. Gezien de tijd, die kerkordelijk nodig is voor het informeren
van betrokkene en de gemeente, zal de naam van de benoemde kandidaat niet eerder dan in de dienst
van 29 maart a.s. en daarna via de volgende Kerkklok, gecommuniceerd worden. In deze vergadering
mochten we ook de voorzitter van de beroepingscommissie ontvangen. De voorzitter gaf inzicht in de
voortgang van het beroepingswerk zoals dat ook onder dit bericht met u als gemeente wordt gedeeld. De
kerkenraad maakte van de gelegenheid om vragen te stellen en van gedachten te wisselen.
Ook konden we het protocol rondom het benoemen van de vertrouwenspersonen in onze wijkgemeente
definitief vaststellen. We kunnen nu verdergaan met de verdere invulling. Tevens zijn er namen
genoemd voor pastorale medewerkers, daar een aantal pastorale wijkteams aangevuld moet worden. In
de komende tijd zullen dan ook gemeenteleden gevraagd worden om de teams te versterken. Ook
werden extra maatregelen n.a.v. het corona-virus rondom de viering van het avondmaal besproken. De
eerstvolgende viering is op 9 april (Witte Donderdag). Als laatste grote punt bespraken we de budgetten
voor de activiteiten in onze wijkgemeente. Deze notitie wordt gedeeld met de leiding van de
verschillende activiteiten. De budgetten zijn richtinggevend en geven hopelijk de duidelijkheid waar al
enkele keren om gevraagd is. Naast deze punten werden ook weer veel lopende zaken en punten van
praktische aard behandeld. Al met al een zeer intensieve vergadering die tegen 23.00 uur werd
afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.
VAN DE BEROEPINGSCOMMISSIE
Als voorzitter van de beroepingscommissie heb ik afgelopen week de kerkenraad bezocht en hen
bijgepraat over de stand van zaken van het beroepingswerk. De beroepingscommissie heeft inmiddels
met diverse kandidaten gesprekken gehad. Met een van de kandidaten zelfs meerdere gesprekken. We
hoopten dat we deze predikant aan de kerkenraad voor beroep konden voordragen. Helaas kon dat
echter niet. In het laatste gesprek dat we met de betreffende predikant hadden, zijn we gezamenlijk tot
deze conclusie gekomen. Er lopen inmiddels weer andere contacten en gesprekken. De
beroepingscommissie bezoekt en hoort andere kandidaten. We houden u op de hoogte.
Ton van Dorp, voorzitter Beroepingscommissie
GEBEDSBIJEENKOMSTEN
Op de eerste en derde woensdag van iedere maand is er een gebedsbijeenkomst. We bidden voor de
zieken, voor onze gemeente, de burgerlijke gemeente en de noden van de wereld. Ook willen we onze
vreugde en dankbaarheid bij God brengen. De data voor het tweede kwartaal zijn: 1 en 15 april, 6 en 20
mei en 3 en 17 juni. We beginnen om 20.00 uur in de grote consistorie van de kerk. Een bijeenkomst
duurt ongeveer een uur. Je mag meebidden, maar luisteren is ook goed. Welkom! Contactpersoon: Jan
Booi.
TENSLOTTE
Houd ons Heer,
onder de schaduw van uw ontferming.
Versterk en ondersteun allen die bang zijn.
Wees met allen die zorg dragen voor zieken en ontheemden.
Richt op allen die gebukt gaan.
Troost ons in het vertrouwen
dat niets ons kan scheiden van uw liefde.
(naar gebed uit de Anglicaanse kerk, Engeland)

AGENDA
Vr
20 mrt.:
Zo
22 mrt.:

Rock Solid op kamp?
9.00 uur; organist: Rob van Esseveldt
KND onderbouw en bovenbouw: Julia, Anne, Sophie en Emmy
oppas: Anja, Esther en Vera

Wo
Vr
Zo

25 mrt.:
27 mrt.:
29 mrt.:

Di

31 mrt.:

Wo
Wo

1 apr.:
8 apr.:

9.15 uur; Tentweg 45: Geef kleur aan je geloof
19.30 uur: Break Free
9.00 uur; organist: Nico Blok
KND onderbouw: Jolanda en Sophie
oppas: Coby, Elisabeth en Sophie V.
geloofstraining o.l.v. mentoren en ds. Piet van Midden
19:00-20:00 uur jongeren 12- 15 jaar
20:15-21:15 uur jongeren 16-19 jaar
20.00 uur: gebedsbijeenkomst in de consistorie
kerk: Passie en Paas zangavond

_____________________________________________________________________
WIJKGEMEENTE 2
Predikant:
Bijstand:
Catecheet:
Scriba:
CD’s kerkdienst:

Ds. D.J.W. Kok, predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl
Ds. J. van Dijk, Ridderkerk
Dhr. W. Meerkerk: wmeerkerk@solcon.nl
A. Plug, scribawijk2@hervormdstolwijk.nl
Henk Fredrikze

Voor alle aankondigingen geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.
ZINGEN VOOR DE DIENST
22 mrt.
vm: Ps. 115:6
29 mrt.
vm: Ps. 79:7

nm: Ps. 38:9
nm: Ps. 97:7

UIT DE PASTORIE
Jubilea:
-Op zondag 28 maart is het echtpaar H. van den Broek-de Vrij 40 jaar getrouwd. Vanaf deze plaats
feliciteren wij het echtpaar van den Broek hartelijk. We wensen hen een hele fijne dag toe met allen die
bij hen horen. Maar ook in het bijzonder Gods zegen en genade. Zodat u samen met de dichter van
psalm 18: 34 mag instemmen: 'Hij maakt mijn voeten als die van een hinden en doet mij op mijn
hoogten gaan.’
Jubileum:
Enige tijd geleden mocht het echtpaar J. Verburg-de Jong gedenken dat zij veertig jaar getrouwd waren.
Zij beloofden elkaar trouw voor de burgerlijke overheid, en gingen daarna naar de kerk om een zegen
over hun huwelijk te vragen. Zij kregen de woorden uit psalm 71 mee: ‘Wees mij tot een rots om daarin
te wonen, om voortdurend daarin in te gaan.’ De achterliggende jaren mocht het vervolg van de tekst
ook werkelijkheid worden: ‘Want U bent mijn rots en mijn burcht.’ Als leidinggevende van het
bouwbedrijf de Vries-en Verburg betekenen ze allebei veel voor de samenleving en de werknemers.
Niet minder ook als betrokken leden van onze kerkelijke gemeente. We denken met dankbaarheid aan
de jaren dat zij zich samen mochten inzetten voor het kerkelijk werk. Zowel onder jongeren als onder
ouderen mochten zij de Naam van de HEERE aanprijzen als het hoogste goed. Daarnaast ging en gaat
hun hart ook uit naar de medemens in Namibië. Ook daar mogen de mensen nu horen en zien wat liefde
met woord en daad betekent, samengevat in het werk van de Heere Jezus Christus. Allemaal redenen om
in dankbaarheid te gedenken! De HEERE zij geloofd en gedankt voor de mogelijkheden die Hij hen
schonk! Ons gebed is dat de HEERE hen op hun verdere levensweg mag dragen op Zijn almachtige,
sterke armen. Dan kunnen ze gerust, met allen die hen lief zijn, de toekomst tegemoet gaan. De HEERE
zegene u uit Sion.
Geboorte I:
Op 13 maart jl. werden Nico en Geraldine de Jong-van Os verblijd met de geboorte van Thomas
Joshua. Zijn roepnaam luidt 'Thomas'. Hij is het broertje van Lukas en Daan. Wat is het een voorrecht
om een gezonde baby uit de handen van de scheppende God te mogen ontvangen. Bijzonder dat de
Heere het zo goed maakte, dat zowel moeder als kind, gespaard bleven. Thomas is in het ziekenhuis te

Gouda geboren. De Heere schenke Zijn onmisbare zegen bij de opvoeding van jullie zoon(s), rondom
een open Bijbel. Opdat het hart van jullie zoon vervuld wordt met genade, waardoor hij de drie-enige
God mag kennen en verheerlijken. De Heere Jezus zegt: 'Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de
enige en waarachtige God, en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt.'(Joh.17:3). Dit alles met maar één
doel opdat ons nageslacht zou komen tot kennis van de Heere Jezus Christus, dé Verlosser.
Geboorte II:
Dankbaar melden Kees en Marieke van Alphen-Hanse de geboorte van Cornelis Adriaan. Zij noemen
hem Chris. Hij werd geboren op zaterdag 14 maart. We willen deze jonge ouders van harte feliciteren
met de bekroning op hun huwelijk. Zij mochten vader en moeder worden. Als alles goed is met moeder
en kind, dan is er zoveel reden om blij naar elkaar te kijken en in dankbaarheid naar de Heere op te zien.
Uit Gods hand ontvangen jullie je kindje. Aan Zijn hand zal dit kindje de juiste weg in het leven vinden.
Wat kunnen we onze kinderen dan beter meegeven dan het te leren bidden en het uit de Bijbel te
vertellen. De Heere Jezus heeft immers gezegd: 'Laat de kinderen tot Mij komen.'Als ouders mag je
daarbij wegwijzers zijn bij deze omvangrijke taak. Dat is intussen iets wat onze liefde, aandacht en
gebed vraagt. Zo wensen we de kleine Chris toe om onder Gods zegen te mogen opgroeien tot Zijn eer
en tot vreugde van de ouders.
Coranavirus:
Als u dit leest, kan de situatie al weer flink veranderd zijn t.o.v. de dag (vrijdag 13 maart) dat ik dit
schrijf. De overheid heeft gisteren ingrijpende maatregelen afgekondigd waardoor we als algemene
kerkenraad besloten hebben om de eerstvolgende zondagen in beperkte kring samen te komen. Het
vraagt voortdurend luisteren naar wat de overheid vraagt, onze persoonlijke verantwoordelijkheid en de
overgave aan de leiding van de HEERE voor het welzijn (geestelijk en lichamelijk) van een ieder. We
zijn voorzichtig in het verwoorden van onze gedachten, maar het is wel eerlijk om de Bijbel aan het
woord te laten als het gaat om tekenen op de aarde. We lezen in Mattheüs 24 over ziekten. Wie God niet
kent, die kan bezwijken van angst over de dingen die gebeuren of dreigen te gebeuren. (Lukas 21: 2526). Maar wie de Heere kent, weet dat deze dingen moeten gebeuren op weg naar het einde, op weg naar
de wederkomst van Jezus Christus. Psalm 91 zingt dan: ‘U zult niet vrezen voor het beangstigende van
de nacht…..voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag
verwoest.’(vers 5,6) ‘Want Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de
schaduw van de Almachtige’ (vers 1). De Heere Jezus eindigt Zijn woorden over deze dingen in Lukas
21: 36 met deze woorden: ‘Waak dan te allen tijde, en bid dat u waardig geacht zult worden om al die
dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des Mensen.’ We
bidden dat iedereen zo de Heere Jezus mag kennen als schuilplaats en als Redder. Dan geeft troost,
zowel in leven als in sterven. Want dan zijn we door genade het eigendom van Jezus Christus.
Bezoekbroeders:
We zijn dankbaar dat de broeders R. van den Broek en J. Boele zich beschikbaar hebben gesteld als
bezoekbroeder. Te zijner tijd zullen zij in de kerkenraadsvergadering de belofte van geheimhouding
afleggen. We bidden beide broeders de vreugde en de genade van de HEERE toe om in op deze wijze in
Zijn koninkrijk te dienen.
Afscheid en bevestiging ambtsdragers:
De dienst waarin broeder J.A. Hogendoorn afscheid zal nemen en dhr. L.E.Vink bevestigd zal worden,
staat vooralsnog gepland op zondag 19 april in de avonddienst. We bidden beide broeders een
gezegende periode van voorbereiding toe op dit moment.
Ter overdenking:
De mens die met God wandelt, komt altijd op zijn bestemming aan’ (Henrietta Mears, 1890-1963)
Tenslotte:
We wensen elkaar gezegende lijdensweken toe waarin we veel van Jezus’ liefde mogen zien oplichten
en veel van Zijn weldaden mogen ontvangen,vanuit het lijden en sterven van de Heere Jezus.
Een hartelijke groet vanuit de pastorie. ds. D.J. W. Kok

VAN DE KERKRENTMEESTERS
VAN DE DIACONIE
Collecte 22 maart, Gave; omzien naar vluchtelingen
Op zondag 22 maart a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10 27 gehouden. De
opbrengst is bestemd voor diaconaal werk in Nederland: het project ‘Omzien naar vluchtelingen’.
Project 10 27 werkt hiervoor samen met Stichting Gave. Al 25 jaar ondersteunt Stichting Gave
christenen bij het delen van Gods liefde met vluchtelingen. Gave maakt kerken en christenen bewust
van de Bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. In dit jubileumjaar mogen we via deze
collecte meehelpen om geld bij elkaar te brengen voor het project ‘Omzien naar vluchtelingen’.
Projectcollecte 29 maart; Kraamkliniek in Guinee
Op zondag 29 maart wordt een collecte gehouden voor een kraamkliniek in Guinee. Guinee is een
van de meest gevaarlijke plekken op aarde voor zwangere vrouwen. En staat momenteel op plek 174
(van de 186 landen) als het gaat om de veiligheid van zwangere vrouwen. Een veel te groot deel van
de zwangere vrouwen overlijdt namelijk tijdens de zwangerschap of bevalling. Op de site van Hoop
Kliniek kunt u de vorderingen zien van de bouw; www.hopeguinea.org/maternity/ Deze collecte
wordt gehouden voor het inrichten van de kraamkliniek die in aanbouw is. Help mee om de levens
van zwangere vrouwen en kinderen te helpen.
Wilt u iets geven, maar kunt u niet aanwezig zijn, dan kunt u uw gave overmaken o.v.v. “collecte
kraamkliniek” op NL59 RABO 0361 4019 81
AGENDA
Enkele activiteiten zijn al geannuleerd i.v.m. de maatregelen rond het coronavirus. Van onderstaande
activiteiten is nog niet bekend of deze doorgang zullen hebben. Het is goed om daarom de
afkondigingen en publicaties op de website goed in de gaten te houden.
Datum
Tijd Activiteit
ma 23 mrt 19.15 uur Bijbelclub Gemiva
ma 23 mrt 19.45 uur Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis"
di 24 mrt
19.00 uur Tienerclub "TOV"
wo 25 mrt 19.45 uur Kerkenraadsvergadering
do 26 mrt
19.45 uur Bijbelkring
zo 29 mrt
20.30 uur Jeugdvereniging "De Parel"
ma 30 mrt 19.15 uur Bijbelclub Gemiva
di 31 mrt
19.45 uur Aannemingsavond belijdeniscatechisanten
wo 1 apr
19.30 uur Jeugdclub "Het Anker" 1
do 2 apr
19.45 uur Vrouwenkring "Debora"
Vrouwenkring Debora
D.V. Donderdag 2 april is alweer de laatste verenigingsavond van dit seizoen.
Vooraf willen wij met elkaar om 18.00 uur Chinees eten in Rehoboth.
De kosten zijn €7,50 p.p.
U kunt zich voor 1 april opgeven bij Erna Burggraaf .
Hartelijke groeten van het bestuur.
Zingen voor de dienst op Eerste Paasdag
Beste jongens en meiden van de basisschool,
In de morgendienst op eerste Paasdag hopen we weer enkele liederen te zingen. Jullie zijn weer van
harte welkom om de eerste medley van liederen voorin de kerk te komen zingen. Het zijn bekende
liederen, je hebt het vast wel op school, tijdens de zondagsschool of de TOV-club gezongen. We gaan
daarom niet extra met elkaar oefenen van tevoren. Je krijgt hier wel de link van YouTube van 2 van de
liederen, zodat je het thuis wel kan oefenen als je wilt.
http://y2u.be/pJf1zqGaxAw Daar juicht een toon
http://y2u.be/oPW9xYEyijQ Omdat Hij leeft/ Because He lives (alleen het refrein 0:47-1:21)
Wil je linkjes van andere liederen of heb je nog vragen? Mail dan
naar zingenmetkinderenstolwijk@gmail.com. We hopen dat we met Pasen opnieuw de Heer Jezus de
eer mogen geven, omdat Hij is opgestaan en heeft overwonnen.

KINDEROPPAS
Groep 1 (tot 3 jaar)
22 maart Annemiek van Dijk, Heilike Weerheim en Tirza de Jong
29 maart Anne Verdoold, Marinda van Dijk en Daphne van Wijngaarden
5 april Janna Kool, Willianne Linge en Jo-anne Plug
Groep 2 (vanaf 3 jaar)
22 maart Henriëtte Both, Jelle Dekker en Thijs Dekker
29 maart Herma Benjamins, Eline Linge en Robert-Jan Bruin
5 april Rianne de Jong, Julian Verboom en Justin Hogendoorn
UITNODIGING
Ouderencontactmiddag
Hierbij ontvangt u een uitnodiging van de kerkenraad wijk 2 voor de
ouderencontactmiddag die gehouden zal worden op:
D.V. zaterdag 18 April 2020
Inloop vanaf 14.30 uur, we willen deze middag om 15.00 uur beginnen.
Deze middag openen we met een korte meditatie.
Hierna hoopt een groep jongeren die met de GZB reis naar Namibië gaan het een en
ander te organiseren.
Het beloofd een interessante middag te worden.
De middag zal afgerond worden met een gezamenlijke broodmaaltijd. Wij hopen op
een gezellige middag, en willen die om 19.00 uur afsluiten.
Wij vinden het gezellig als u hierbij aanwezig kan zijn.
Met vriendelijke groeten, Namens de kerkenraad van wijk 2
U kunt zich opgeven per telefoon of antwoordstrook invullen en inleveren bij de
diakenen. Wim de Vries of Hans van Dam.
Antwoordstrook voor de Ouderencontactmiddag 18 April 2020
Naam/Fam. ……
Aantal personen …….
Wilt u een kruisje zetten voor datgene wat van toepassing is?
……. Ik/wij kom(en) op eigen gelegenheid.
……. Ik/wij wil (len) graag opgehaald worden met de auto.
……. Ik/wij hopen mee te eten.

