
 
 

DE KERKKLOK, Orgaan van de Hervormde Gemeente te Stolwijk 

Verschijnt iedere veertien dagen   82e jaargang no. 13          22 juli 2022 

 

Voor alle aankondigingen geldt: Zo de HEERE wil en wij leven. 

 

MEDITATIE 

 

Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles (1 Korintiers 9: 25) 

 

Het laatste partje van de vrucht van de Geest is zelfbeheersing. Maar wat heeft dat nu met geloof te 

maken? En waarom is het een deel van de vrucht van de Geest? Vragen die je kunt hebben. Paulus 

gebruikt het werkwoord dat bij zelfbeheersing hoort in deze tekst. Het gaat om hoe je deelneemt aan 

een wedstrijd. Hij heeft een hardloopwedstrijd voor ogen. Een wedstrijd met een finish. En dat is je 

doel. Als je aan een hardloopwedstrijd begint (zeker als het een langeafstandswedstrijd is) kun je zo 

snel mogelijk van start gaan. Vol gas. Maar na een tijdje merk je dat het niet meer gaat. Je raakt 

vermoeid, het tempo gaat eruit. En uiteindelijk kan het zelfs zo ver komen dat je de wedstrijd moet 

staken. Je begon veel te fel en dat bezuur je onderweg. Maar geen finish, geen afgemaakte wedstrijd. 

En daar gaat het Paulus om in dit gedeelte. En dan gaan we ook iets beter begrijpen waarom ook 

zelfbeheersing als vrucht voorkomt. Het gaat hierin om doelgericht te zijn. Een christen is met een 

doel op aarde. In de Catechismus van de Rooms Katholieke kerk was dat zelfs de eerste vraag: 

waarom zijn wij op aarde? Oftewel: wat is het doel van ons bestaan? Want als een mens een doel 

heeft, zal een mens zich moeten beheersen om dat doel te halen. Juist de zinloosheid van het leven 

geeft een onbeheerst leven. Als wij kijken naar mensen die zich niet kunnen beheersen, dan zie je vaak 

dat zij geen doel hebben. Zij leven in het hier en nu van hun wensen en lusten. Maar zij kunnen geen 

doel voor over een aantal jaar formuleren. Dan is het vaak van wie dan leeft, wie dan zorgt. En soms is 

dat met alle consequenties van dien. Maar beheersing vraagt om een doel. Zoals een sporter zich van 

alles ontzegt, zich beheerst, om zo een goede prestatie neer te zetten, zo wordt dat ook van ons in het 

geloof gevraagd. En daarmee komt de vraag heel sterk voor ons naar boven: wat is dan het doel van 

ons in het leven? We kunnen het hebben over de materiele zaken, zoals een mooi huis, een goede 

baan, een mooie auto. We kunnen het hebben over relaties, zoals goede banden met ouders, kinderen, 

partners. We kunnen het hebben over onszelf en denken aan gezondheid. Er kunnen vele doelen zijn. 

Maar als zelfbeheersing bij Paulus nu juist gericht is op het einde, dan vraagt de Bijbel van ons dat het 

doel Christus is en Zijn toekomst. Niet voor niets is zelfbeheersing de laatste part van de vrucht. De 

part voor de toekomst. Je zou bij die toekomst het woord hoop hebben verwacht. Maar de Geest wil nu 

juist dat wij ons ook inspannen met Zijn hulp. Je beheersen. Dat vraagt inspanning. Want dat is dus 

nee zeggen tegen allerlei verleidingen die op je af komen. Zoals die sporter nee moet zeggen tegen 

verkeerde voeding om een voorbeeld te geven. Daarmee moeten wij nee zeggen tegen zaken die ons 

verder van ons doel brengen of het moeilijk maken om ons doel te bereiken. Dus zondige zaken. 

Zaken die ons niet op Christus richten. Dat kan best moeilijk zijn. Maar daarom is het ook een vrucht 

van de Geest. Omdat wij het niet alleen kunnen. Omdat wij daarbij de hulp van de Geest nodig 

hebben. We hebben het vaak over de Heilige Geest als Hij Die ons richt op Christus. En juist met deze 

laatste part is dat essentieel. Want hoe zouden wij volhouden als we niet op Hem gericht zouden 

worden? Hij heeft de loop ook tot het einde gelopen. Het einde van de dood. En onderweg waren er 

talloze verleidingen. Denk alleen al aan de verzoeking door de duivel in de woestijn. Denk aan de 

avond voor Zijn sterven, als Hij zegt dat het dan de wil van de Vader moet zijn en niet Zijn eigen wil. 

Volharding. Maar ook daarbij zelfbeheersing. Doelgericht blijven op de redding van zondige mensen. 



Daarom moeten we voor deze part gericht zijn op Hem. om zelf het vol te houden. Om zelf die 

zelfbeheersing op te brengen. De zelfbeheersing van het op Hem gericht zijn en blijven. 

Zelfbeheersing vraagt om een doel. En zo mogen wij door de Geest geleid doelgerichte christenen zijn. 

Want wij zijn onderweg naar de toekomst van de Heer. Daar ligt voor ons de finish. En om die te 

halen, zullen we leven uit de zelfbeheersing van de Geest. 

Ds. F.J.M. van Veldhuizen 

 

KERKDIENSTEN 

 

ZONDAG 24 JULI 

Wijk 1:   9.00 uur: Ds. S. Janse, Ameide  

Wijk 2: 10.30 uur: Ds. J.J. ten Brinke, Oud-Beijerland 

Wijk 2: 19.00 uur: Ds. A. Jonker, Putten 

Collecten: 1. Diaconie; 2. Instandhouding eredienst ;  

                                       3. Onderhoud kerk 

 

ZONDAG 31 JULI 

Wijk 1:   9.00 uur: Dhr. P. van der Wolf, Reeuwijk 

Wijk 2: 10.30 uur: Ds. A. Visser, Harderwijk 

Wijk 2: 19.00 uur: Ds. J. van Dijk, Ridderkerk 

Collecten: 1. Wijk 1: Lagca Children Home Foundation  Wijk 2:IZB                                        

2. Instandhouding eredienst ; 3. Onderhoud kerk 

 

ZONDAG 7 AUGUSTUS 

Wijk 1:   9.00 uur: Mw. D. Rietveld, Rijswijk  

Wijk 2: 10.30 uur: Ds. M. Goudriaan, Ede 

Wijk 2: 19.00 uur: Ds. M. Kreuk, Oude-Tonge 

Collecten: 1. Diaconie Wijk 2: MAF 2. Instandhouding eredienst ;  

                                       3. Bijstand pastoraat 

 

ZONDAG 14 AUGUSTUS 

Wijk 1:   9.00 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen  

Wijk 2: 10.30 uur: Ds. C.J. Rijsdijk, Montfoort 

Wijk 2: 19.00 uur: Ds. J. van het Goor, Rijssen 

Collecten: 1. Diaconie 2. Instandhouding eredienst ;  

                                       3. Bijstand pastoraat 

 

 

VAN DE REDACTIE 

De eerstvolgende Kerkklok verschijnt D.V. 19 augustus. Deze is voor twee weken. Kopij dient 

uiterlijk  vrijdag 12 augustus binnen te zijn. Let op! De algemene berichten en de kopij voor wijk 1 

bij ds. F.J.M. van Veldhuizen, predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl  en de kopij voor wijk 2 bij 

Anneke Kok, kerkklok02@gmail.com De bezorging wordt geregeld door fam. Boele. 

Graag inleveren als Worddocument in Times New Roman 11. 

 

COLLECTEN 

Digitale collecte 

Op de website www.hervormdstolwijk.nl vindt u in de rechterkolom een link naar de webpagina van 

SKGcollect. Als u hierop klikt, ziet u een formulier waarbij u per collecte (anoniem) een gift kunt 

geven. Het eindbedrag kunt u eenvoudig en veilig overmaken via iDeal. 

 

KERKRENTMEESTERS 

Vrijwillige bijdrage:   Rabobank: NL64 RABO 0361 4024 73 

Algemeen:    Rabobank: NL76 RABO 0361 4007 05 

E-mail:    kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl  
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Collectemunten bestellen en ophalen 

Het kerkelijk bureau is elke dinsdag avond tussen 19.00 - 20.00 uur geopend in Rehoboth voor het 

ophalen van de bestelde collectemunten. Bestellen kunt u op twee manieren doen: 

1. Digitaal: Ga naar de webpagina www.hervormdstolwijk.nl/collectemunten en klik op de knop 

‘Bestel uw collectemunten’.  

2. Formulier: Neem het invulformulier mee naar het kerkelijk bureau en de munten kunnen gelijk in 

ontvangst worden genomen. 

 

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  

 

Oud ijzer en metalen 

Ds. A.D. Goijert uit Nijkerk is al negenmaal naar het Rwanda midden in Afrika afgereisd om daar 

Bijbels te kopen bij het Bijbelgenootschap en te verspreiden. Rwanda is helaas bekend van de 

genocide in 1994. Een miljoen inwoners zijn er toen gedood. Toch zijn de meeste mensen christen. 

Vanwege de armoede hebben de meeste kerkgangers geen Bijbel . Kinderen hebben nog nooit een 

kinderbijbel gezien. Voorgangers bezitten geen studiebijbel. In de hoofdstad Kigali is het kantoor van 

het Rwandese Bijbelgenootschap. Daar liggen Bijbels in de Rwandese taal. Ds. Goijert heeft er, sinds 

2007, al 14.398 verspreid. Door heel het land. In allerlei kerken.  

Een Bijbel kost plm. 5 euro, een kinderbijbel 6 euro en de vuistdikke studiebijbel 17,50 euro. 

 

De opbrengst van het oud ijzer de in de maanden  juli, augustus en september word aan dit project 

besteed. 

 

ALGEMENE BERICHTEN 

Website: www.hervormdstolwijk.nl 

Kerkgebouw: Achter de Kerk 3, tel: 06 82837439  

Hervormd Centrum Rehoboth: Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk 

    Tel: 341787;  

    Mail: reserveringrehoboth@gmail.com  

 

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. 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: ds. F.J.M. van Veldhuizen, predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl 

Scriba:    Herjan Kelder, scribawijk1@hervormdstolwijk.nl  

Info:   infowijk1@hervormdstolwijk.nl  

App:   HG Stolwijk 1 

CD’s van de dienst:  fam. A.C. de Mik  

mailto:kerkelijkbureau@hervormdstolwijk.nl
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Bij de diensten 

De komende zondagen zullen er bekende gastvoorgangers zijn. 

Op zondag 14 augustus hoop ik weer in uw midden te zijn. Waar ik dan over hoop te preken weet ik 

nog niet.  

 

Ten slotte 

Ik had het stukje ook “uit de pastorie” kunnen noemen. Want als u dit leest, zou het zomaar kunnen 

dat wij op vakantie zijn. Dus uit de pastorie ergens anders. Maar de pastorie is niet verlaten. Zoals 

eigenlijk elk jaar verblijven er vrienden van ons. Ik wil een ieder een goede vakantie toewensen, 

waarin de batterij weer wordt opgeladen voor het komende seizoen. Of die vakantie nu thuis of ergens 

anders is. Geniet van Gods mooie schepping en de rust die Hij wil geven. En bij die rust denken we 

ook aan de boeren onder ons. Voor hen is het een zeer onzekere tijd. We bidden om duidelijkheid en 

wijsheid voor de regering.  Wat vooral geldt in deze tijden:  

Ga met God en Hij zal met je zijn 

jou nabij op al je wegen 

met Zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

(Lied 416:1) 

Ontvang allen een hartelijke groet, mede namens Coby en de jongens. 

Weet dat de Heer nabij is. 

Uw ds. Frank van Veldhuizen 

 

Agenda 

Zondag 24 juli 

Organist: Michel van Buren 

Crèche: Boukje van Dijk en Isabelle Oskam 

 

Zondag 31 juli 

Organist: Rob van Esseveldt 

Crèche: Angelique Lorse en Mirthe Snoek 

 

Zondag 7 augustus 

Organist: Marco Vos 

Crèche: Marielle Noordergraaf en Emmely Vonk Noordergraaf 

 

Zondag 14 augustus 

Organist: Pleun Eikelboom 

Crèche: Anja, Esther en Vera Prosman 

 

 

 

WIJKGEMEENTE 2 

Predikant:  Ds. D.J.W. Kok, predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl 

Bijstand:   Ds. J. van Dijk 

Scriba: A. Plug, scribawijk2@hervormdstolwijk.nl 

CD’s kerkdienst: Henk Fredrikze 

 

Voor alle aankondigingen geldt: Zo de HEERE wil en wij leven. 

 

VOORZANG: 

24 juli   vm: Ps. 81:1  nm: Ps. 84:1 

31 juli  vm: Ps. 85:1  nm: Ps. 86:1 

 7 aug.  vm: Ps. 87:1  nm: Ps. 88:1 

14 aug.  vm: Ps. 89:1  nm: Ps. 90:1 
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UIT DE PASTORIE 

Zieken:  

In de achterliggende periode hebben we diverse gemeenteleden genoemd, die (ernstig)  ziek thuis zijn. 

We wensen allen de nabijheid van de HEERE, de hemelse Medicijnmeester toe. In Jesaja 40:29 lezen 

we deze belofte van de Heere: ‘Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie 

geen krachten heeft.’  

 

Jubilea: 

-Op 03 augustus hopen dhr. W.C. Lakerveld en mw. J.L. Lakerveld-Snoek 55 jaar getrouwd te zijn. 

-Op 04 augustus hopen dhr. T. Post en mw. C.J.  Post-Littooij 55 jaar getrouwd te zijn.  

Beide echtparen mogen met dankbaarheid en verwondering terugzien op de geschonken 

huwelijksperiode. Moeiten en zorgen kwamen ook op hun levenspad. Door Gods bewarende en 

dragende genade mochten zij door moeilijke tijden heenkomen. Ook de gezondheidssituatie kende 

soms kwetsbare tijden. Ondanks dat alles beleven zij deze gedenkdag gezamenlijk, omringd door 

dierbaren. De Heere ontvangt de lof en dank voor Zijn betoonde goedheid. ‘Wat zal ik met Gods 

gunsten overlaan, die trouwe HEERE voor Zijn gena vergelden? Ik zal Uw Naam met dankerkentenis 

verheffen.’ (Psalm 116).  

 

Gedoopt: 

Op zondag 10 juli mocht de Heilige Doop bediend worden aan vijf kinderen uit de gemeente. De 

HEERE is goed en groot. Het waren  Juliette Maria Louise (Juliette) Verdoold, dochter van Christian 

en Linda Verdoold. Lars Benjamin Driessen (Lars),  zoon van Arie en Bianca Driessen. Cornelis 

Pieter van den Broek (Collin), zoon van Harmen en Hilda van den Broek. Lijntje Maria (Eline) 

Gelderblom, dochter van Erwin en Lianne Gelderblom. Levi Jurrian Arie Keijzer (Levi), zoon van 

Jurrian en Perrita Keijzer. De dooptekst kwam uit Nehemia 2: 4. 

 

Belijdenis doen? 

Op dit moment denk je misschien over verschillende zaken na, onder andere ook over het wel of niet 

volgen van de belijdeniscatechisatie. Er zijn inmiddels diverse aanmeldingen voor het nieuwe seizoen. 

Dankbaar! De Heere ziet uit naar uw en jouw antwoord. Het is niet 'niets' om op belijdeniscatechisatie 

te komen. Tegelijk willen we u en jou er hartelijk toe aansporen. Vanuit onze doop (ook iemand ,die 

niet gedoopt is, is overigens van harte welkom) roept de HEERE ons tot geloof, tot een leven van 

bekering, tot Zijn dienst en tot het belijdenis doen. Die roep wordt steeds dringender naarmate we al 

wat ouder (dan bedoel ik een jaar of 17/18 of nog wat verder) zijn: waar blijft jouw/uw antwoord? Het 

doopvont kijkt je/u als het ware elke zondag aan: waar blijf je/blijft u?  Tegelijk denk je misschien: 

maar ik kan het niet. Laat dat je in de knel brengen: roepend naar Boven, naar God, Die uitkomst 

geeft! Graag zie ik uw en jouw aanmelding in de mailbox verschijnen: 

predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl 

 

Tenslotte:  

We hopen een paar weken afstand van het werk te doen. U kunt voor dringende zaken contact 

opnemen met uw wijkouderling en/of ds. Van Dijk. We wensen alle vakantiegangers en thuisblijvers 

goede weken van rust toe. We denken ook aan de zieken en ouderen voor wie deze tijd van het jaar 

extra eenzaam kan zijn. Ontvang de hartelijke groeten vanuit de pastorie, mede namens mijn gezin.  

ds. D.J.W. Kok  

 

VAN DE DIACONIE 

Collecte voor IZB 31-7-22 

De IZB staat voor zending in Nederland. Zij verlangen ernaar dat gemeente en gemeenteleden gestalte 

geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld, en dat zij daardoor mensen voor Hem 

winnen. Het is hun passie dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus komen en 

samen met zijn gemeente Hem navolgen. Laten wij de IZB opdragen in onze gebeden, om dit mooie 

werk te mogen doen. 
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Collecte 7 Augustus voor de MAF 

MAF Mission Aviation Fellowship dit is een christelijke zendingsorganisatie, die met 130 vliegtuigen 

mensen bereikbaar maakt voor hulp en het Evangelie. Dagelijks kunnen duizenden hulpverleners, 

zendingswerkers, en zieke mensen rekenen op veilig en snel luchttransport en radiocommunicatie van 

de MAF. Wat bijzonder mooi dat mensen dit mogen en kunnen doen, maar ze hebben bovenal ons 

gebed zo nodig. 

 

OPPAS 

Beneden  

24 juli Nicolien Rademakers, Lisanne Boele en Heilike Weerheim 

31 juli Annemiek van Dijk, Lisa Dekker en Lois de Jong 

7 augustus Janna Kool, Marinda van Dijk en Daphne van Wijngaarden 

14 augustus Cora van Eijk, Hannah Gommer en Lotte Mes 

21 augustus Herma Benjamins, Vera Hulst en Marlies Hertog 

 

Boven 

21 augustus Gerda Verdoold, Lennart Weerheim en Luuk Verhoef 

 

 

 

 

 
 


