
 
DE KERKKLOK, Orgaan van de Hervormde Gemeente te Stolwijk 
Verschijnt iedere veertien dagen   82e jaargang no. 15 2 september 2022 

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

 

Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren (Mattheus 24: 6) 

 

We leven in onrustige tijden. De hoeveelheid zaken die met de term crisis worden aangeduid 

lijken alleen maar toe te nemen. zozeer zelfs dat er bijna sprake lijkt te zijn van crisisinflatie. 

De term wordt zo vaak gebruikt dat het bijna gewoon wordt. Maar elk van die crises is ernstig. 

Of het nu gaat om de stikstof, de inflatie, de asielzoekers, de mogelijke mindere oogsten of 

welke andere ook, zij zijn zeer ernstig. En elk van die crises is genoeg om je ongerust te maken. 

Of erger dat wij het niet meer zouden zien zitten. Dat wij de vraag gaan stellen of het ooit nog 

goed komt. Jezus heeft het hier ook over als Hij spreekt over de laatste tijden. Nu weten we niet 

of we in die tijd leven, maar dat zal een tijd zijn met nog veel meer crises en oorlogen dan nu. 

En dan zegt de Heer iets heel opmerkelijks tot Zijn hoorders: “laat dat je niet verontrusten.” 

Maar dat is nu juist het probleem: het verontrust de hoorders wel. Al die dreigingen die zij 

horen. Al die vreselijke dingen die op hen af lijken te komen. Dan wordt een mens toch 

ongerust. En toch, de Heer zegt dat wij niet ongerust moeten worden. De dingen moeten 

gebeuren. Dan kun je de vraag aan elkaar en wellicht ook God stellen of dat dan de wil van 

God is. Maar dan zouden we dit gedeelte verkeerd lezen. Wat er gebeurt is het gevolg van de 

mensen. Zij maken deze puinhoop. Daar moeten we niet God de schuld van geven. Wij mensen 

zijn verantwoordelijk. En dan kunnen we naar de regering kijken en daarvan vinden dat zij er 

een puinhoop van maken. Maar zelfs als dat zo zou zijn, betekent dat niet dat wij niet zelf ook 

verantwoordelijk zijn. Die dingen moeten gebeuren omdat de mens bezig is. Omdat de zondige 

mens, wij allen, niet doen wat de Heer in Zijn Woord tegen ons zegt. Maar we leven wel met en 

in deze tijden. De tijden waarin de wet van de Heer steeds minder gehouden lijkt te worden. 

Het is dan ook niet voor niets dat Jezus even verderop zal zeggen dat juist daardoor de liefde 

zal bekoelen. En kijk om je heen. Op sociale media worden de meest vreselijke dingen geuit 

tegen en over anderen. Je zou beter kunnen spreken van asociale media. Als je een debat in de 

Tweede Kamer beluistert, dan is het taalgebruik al niet verheffend, maar wat vooral opvalt is 

het enorme wantrouwen dat men tegen elkaar uit. De liefde is bekoeld. En is het dan vreemd 

dat het een puinhoop wordt? En is het dan vreemd dat wij ongerust worden? Maar de Heer zegt 

ons dat niet te zijn. Hoe dan? Door op Hem te vertrouwen. Dat lijkt makkelijk gezegd. Maar dat 

vertrouwen mag er zijn omdat Hij alles in de hand heeft. Omdat Hij weet dat de tijden moeilijk 

worden. Omdat Hij weet dat wij ongerust worden. En vooral omdat hij zelf terug zal komen om 

alles recht te zetten. De puinhoop, die wij mensen ervan maken weer tot een paradijselijke 

situatie te maken. Dan hebben we het over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is het 

toekomstperspectief. Maar onderweg daarnaar toe mogen we weten dat hij ons ook nabij is. 

Dan mag er in de zorgen van het leven een rust zijn. De tijden worden er niet makkelijker van, 

maar we dragen die tijden niet alleen. Hij is erbij en Hij draagt ons en daarmee ook onze 

moeilijkheden en onrust. En als Hij die onrust van ons wil dragen, dan mogen wij de rust in 

Hem vinden. Zoals eens Augustinus het zei: “Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U.” 

Ds. F.J.M. van Veldhuizen  

 

 



KERKDIENSTEN 

 

ZONDAG 4 SEPTEMBER 

Wijk 2:   9.00 uur: Ds. D.J.W. Kok 

Wijk 1: 10.30 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen 

Wijk 2: 19.00 uur: Ds. A. van Lingen, Kinderdijk 

Collecten: 1. Wijk 1: KiA, Wijk 2: IZB; 2. Instandhouding eredienst;  

                                       3. Plaatselijk jeugdwerk 

 

VRIJDAG 9 SEPTEMBER 

Wijk 1: 16.30 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen  huwelijksbevestiging Stefan de Jong en Robin de    

Haan   

 

ZONDAG 11 SEPTEMBER 

Wijk 2:   9.00 uur: Ds. D.J.W. Kok 

Wijk 1: 10.30 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen 

Wijk 2: 19.00 uur: Ds. D.J.W. Kok 

Collecten: 1. Wijk 1:Care for natural, Wijk2: Project 10 27 Albanië 2. 

Instandhouding eredienst ;  

                                       3. Rehoboth 

 

VRIJDAG 16 SEPTEMBER 

Wijk 2: 14.30 uur:  Ds. D.J.W. Kok – Huwelijksbevestiging Monique Pasveer en Arie de Heer 

 

 

VAN DE REDACTIE 

De eerstvolgende Kerkklok verschijnt D.V. 16 september. Deze is voor twee weken. Kopij dient 

uiterlijk  vrijdag  9 september 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 Word-document 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 

SKG-collect. 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  

 

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  

mailto:predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl
mailto:kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl
mailto:kerkelijkbureau@hervormdstolwijk.nl


 
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 

 

Bij de diensten 

Zondag 4 september willen we Heilig Avondmaal vieren. We lezen dan Haggai 2: 1-9. Een 

bemoedigend toekomstvisioen. Juist als we Avondmaal vieren, waarin we uitzien naar de toekomst van 

de Heer, is dat een heerlijk gedeelte om uit te horen. 

Zondag  11 september hoop ik ook in uw midden te zijn. Dan lezen we verder in Haggai: de derde 

profetie uit Haggai 2: 10-19 

 

Huwelijk 

Op 9 september hopen Stefan de Jong en Robin de Haan in het huwelijk te treden. Gods zegen willen zij 

daarover vragen in een kerkdienst, die om 16.30 uur begint in ons kerkgebouw. Wat is het goed om zo 

je huwelijk te beginnen. Omringd door hen die je liefhebben en de gemeente Gods zegen te vragen voor 

jullie huwelijk samen. We willen jullie dan ook van harte Gods zegen toewensen en een goed huwelijk 

samen en vooral ook met de Heer.  

 

 

mailto:collegevandediaconie@hervormdstolwijk.nl
http://www.hervormdstolwijk.nl/
mailto:reserveringrehoboth@gmail.com
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Startzondag 

Houdt u 18 september in de gaten. Dan willen we als gemeente het nieuwe seizoen starten. U hebt al een 

opgaveformulier gekregen. Graag invullen, zodat we ook echt met elkaar Gods zegen kunnen vragen en 

het nieuwe seizoen beginnen. 

 

ZWO collecte 

De ZWO-collecte voor de maanden september, oktober en november gaat naar Care for Natural. Het 

project van Claudette in Gambia, wat we al verschillende jaren steunen.  

Stichting Care for Natural heeft inmiddels al ruim 10 jaar een stuk bos dat aangeplant en beschermd 

wordt. Daarnaast is er een trainingscentrum waar lokale natuurproducten zoals vruchten, kruiden en 

noten verwerkt worden tot eindproducten.  

Daarvan maken ze onder andere jam, sappen, pindapasta’s en oliën. In het bedrijf en trainingscentrum 

leren vrouwen hoe zij natuurproducten kunnen conserveren door drogen, koken en wekken.  

Hierdoor leren ze onder andere hoe oliën te maken. De oliën vormen samen met bijenwas de basis voor 

geneeskrachtige zalven.  

Zo heeft de Stichting Care for Natural een test-aloëVera plantage. Uit de Aloë Veraplanten vervaardigt 

men drankjes en producten voor de huid.  

Zo worden onder andere in een eigen kliniekje baby’s en kindjes met brandwonden en 

oogbeschadigingen zeer succesvol behandeld.  

Mogen wij ook nu weer op uw steun rekenen door uw gebed en uw gift in de collectezak. 

Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

 ZWO-commissie 

 

Ten Slotte 

Het zijn verwarrende tijden. Maar laten we vooral ons richten op de trouwe God, |Die alles in de hand 

heeft en Die ons niet uit Zijn hand laat vallen. Laat ons gebed ook zijn om wijsheid voor hen die ons 

hebben te besturen. We kijken uit naar de opening van het winterseizoen en alle activiteiten die dan 

weer zullen plaatsvinden. Ook daarvoor geldt: laat ons bidden om Gods nabijheid en zegen daarvoor. 

Ontvang allen een hartelijke groet, mede namens Coby, Marc Jan en Toimo. 

Weet dat de Heer nabij is. 

Uw ds. Frank van Veldhuizen 

 

Agenda 

Zondag 4 september 

Organist: Rob van Esseveldt 

Crèche: zie rooster 

KND: OB: Andrea en Stijn, MB: Marielle, BB: Carolien 

 

Vrijdag 9 september: huwelijk Stefan en Robin 

 

Zondag 11 september 

Organist: Pleun Eikelboom 

Crèche: zie rooster 

KND: OB: Diana en Marc Jan, MB: Naomi, BB: kerk 

 

Dinsdag 13 september Kerkenraad 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

WIJKGEMEENTE 2 

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

Bijstand:   Ds. J. van Dijk, Ridderkerk 

Scriba: A. Plug, scribawijk2@hervormdstolwijk.nl 

CD’s kerkdienst: Henk Fredrikze 

 

 

mailto:predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl
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VOORZANG: 

4 sept.   vm: Ps. 2:7 nm: Ps. 1:2 

11 sept.  vm: Ps. 5:12 nm: Ps. 10:9 

 

UIT DE PASTORIE 

Zieken:  

We denken ook aan andere gemeenteleden, die met ziekte, rouw of andere zorgen te maken hebben en 

aan mensen die om hen heen staan. In Openbaring lezen we dat Jezus zegt: ‘Ik ben de Alpha en de 

Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste’(Op. 22: 13). Met andere woorden: Hij omvat 

ons hele leven. De mooie dingen, maar ook de verschrikkelijk moeilijke dingen. We mogen ons 

vastklampen aan Zijn zorg, Zijn macht en Zijn genade. Hij is sterker dan de zonde, duivel en de dood. 

  

Huwelijk: 

Op vrijdag 16 september hopen Monique Pasveer uit Zwijndrecht en Arie de Heer elkaar het ja-woord te 

geven. De kerkelijk bevestiging van hun huwelijk vindt plaats om 14.30 uur in de Hervormde 

Dorpskerk te Stolwijk, een dienst waarin ik mag voorgaan. We willen dit bruidspaar een rijk gezegende 

dag toewensen.  

 

Jubileum: 

Op 05 september 1961 hebben dhr. Leo en mw. Bertha van der Ahé-Trommel elkaar het jawoord 

gegeven. We bidden hen in de avond van het leven Gods onmisbare zegen toe, samen met allen die hen 

lief zijn. De Heere zegt in Zijn Woord: ‘welgelukzalig is hij, die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, 

wiens verwachting op de Heere, zijn God is.’ (psalm 146:5)  

 

Op 08 september mag het echtpaar Van Herk-Oosterom gedenken dat zij 55 jaar met elkaar zijn 

getrouwd. We willen ook op deze plaats dit echtpaar van harte feliciteren met deze bijzondere 

gedenkdag. Dág aan dag overlaadt Hij ons met Zijn goedheid en zegeningen. (Psalm 68:20).  

 

Belijdeniscatechisatie 

In het komende winterseizoen zal er weer belijdeniscatechisatie gegeven worden. We zijn dankbaar 

voor de aanmeldingen, maar er kunnen nog meer jongere en oudere gemeenteleden zich aansluiten. Je 

mag er ook twee jaar over doen. We hopen dat jongeren en misschien ook wel ouderen ertoe komen de 

Naam van de Heere te belijden. De Heere is het waard dat we dat doen. Hij belooft: ‘een ieder dan die 

Mij belijden zal voor de mensen, zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.’ (Matth. 

10:32). Van harte welkom! De eerste avond zal plaatsvinden op maandag 26 september.  

 

Tenslotte:  

We zien dankbaar terug op wat de Heere gaf in de bediening van het Heilig Avondmaal. Hij voor mij! 

We bidden een ieder, die dit leest de genade van de Heere Jezus Christus toe! 

ds. D.J.W. Kok  

 

VAN DE KERKENRAAD 

Gemeenteavond voor jong en oud! 
Omdat we voor de vakantie de gemeente-bbq al hebben gehouden, willen we dit jaar het seizoen op een 

andere (actieve) manier opstarten. Op DV maandag 12 september hoopt Joop Gottmers naar Stolwijk 

te komen. Joop is professioneel kickbokser en drugverslaafd geweest en is daarna tot ‘bekering’ 

gekomen. Om 18.30 uur starten we bij De Stolp met alle jongeren (catechisanten) voor een heuse kick-

boks clinic. Zorg ervoor dat je om 18.20 uur bij De Stolp klaar staat, mis het niet! Om 19.30 uur gaan 

we naar Rehoboth waar er een snack klaar ligt voor de jeugd, maar ook voor alle andere gemeenteleden. 

Aansluitend aan de snack, vanaf ca. 20.15 uur, zal Joop zijn enerverende levensverhaal met ons delen. 

Om ca. 21.30 uur sluiten we de avond af. 

Allemaal van harte welkom! 

 

'Waar is de groep twintigers en dertigers?’ 

Een vraag die afgelopen seizoen regelmatig voorbij is gekomen…We missen jullie! Veelal is het in deze 

periode van je leven een druk bestaan, met vrienden, opleiding (naast je baan), je baan/carrière, sport, 

jonge kinderen/gezin etc, etc. Maar juist ook in de drukte van dat bestaan is het goed om even een 

‘rustpunt’ te vinden bij elkaar en na te denken over de belangrijkste dingen in je leven. Juist een 



kerkelijke gemeente heeft hierin veel te bieden. Enerzijds door contact te hebben met leeftijdsgenoten 

(en/of in dezelfde levensfase), anderzijds van ouderen te horen hoe zij tegen bepaalde zaken aankijken. 

Elkaar versterken, bemoedigen en onderwijzen, in het besef dat je het niet 'alleen'  kunt. 

Om helder te krijgen wat jullie behoeften zijn, zal er een onderzoek gedaan worden door Alieke Sterk. 

Zij heeft het afgelopen seizoen voor haar opleiding aan de bijbelschool een onderzoek gedaan binnen de 

jongerenkringPlus en heeft aangeboden ook dit onderzoek te doen. Vanaf september zal haar onderzoek 

starten en in december hopen we als kerkenraad de onderzoeksresultaten te bespreken. Een uitnodiging 

om deel te nemen aan het onderzoek volgt, jullie gaan er zeker meer van horen.  

Ps. Dit laat natuurlijk onverlet dat je nu ook al welkom bent bij de bestaande kringen! 

 
VAN DE DIACONIE 

4 september collecte voor IZB 

De IZB staat voor zending in Nederland. Zending is geen zaak van enkelingen, maar van 

de hele gemeente. Het werk van de IZB is erop gericht dat gemeenten en gemeenteleden in hun directe 

omgeving leven als getuige van Christus. Met als doel dat mensen Jezus Christus leren kennen en 

Hem navolgen. De IZB helpt kerkenraden en gemeenten met raad en daad, bij het vervullen van hun 

missionaire roeping. Het werk van de IZB is onderverdeeld in vier vakken; missionaire toerusting 

(IZB Focus), pioniersplekken en -projecten (IZB Impact), evangelisatie/recreatiewerk op campings 

(IZB Dabar) & nascholing en toerusting van predikanten (IZB Areopagus). Om het werk van de IZB te 

steunen is er 4 september een collecte. Van harte aanbevolen. 

 

11 september: Project 1027 - Albanese kerken dragen een steen(tje) bij 

Christelijke gemeenten kunnen van enorme diaconale betekenis zijn in de Albanese samenleving. 

Door uit te reiken naar mensen in nood kunnen kerken Gods liefde zichtbaar maken Er zijn door dit 

werk zelfs mensen tot geloof gekomen. Omzien naar anderen doet iets! Zowel bij de ontvanger als bij 

de gever. 

Om aan die diaconale roeping nog meer inhoud te geven, is vorig jaar samen met een groep Albanese 

kerken een diaconaal traject gestart om het bewustzijn bij gemeenteleden nog meer te stimuleren en 

om samen met hen te investeren in diaconale activiteiten waar hun naasten bij gebaat zijn. Denk 

daarbij aan kleine werkgelegenheidsinitiatieven, voedselhulp, zaaigoed en medische kampen in 

afgelegen gebieden, waar mensen vanwege armoede verstoken zijn van basis medische hulp. Wij 

willen deze initiatieven van harte ondersteunen. 

 

KRINGEN EN VERENIGINGEN 

Zondagschool 

Beste kinderen! 

Wat hebben jullie een mooi weer gehad in de zomervakantie. We hopen dat jullie fijne weken hebben 

gehad en dat het nu weer goed mag zijn om naar school te gaan. Zondag 11 september begint de 

zondagschool ook weer. Om 14.00 uur worden jullie in Rehoboth verwacht. 

Misschien was je andere jaren niet gewend om te komen, ook dan ben je van harte welkom! 

Met elkaar hopen we op mooie zondagmiddagen! 

Tot snel weer!  

De meesters en juffen van de zondagschool. 

 

Borrel voor 20’ers en 30’ers 

Op vrijdag 9 september organiseren we een borrel voor alle jongvolwassenen (tussen 20 en eind 30) uit 

onze wijkgemeente. De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe gezichten bij gekomen, maar was er niet 

altijd mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. En ook de vertrouwde gezichten hebben elkaar vaak 

gegroet maar weinig gesproken. Daar willen we nu eens ruimte voor maken! Locatie: Bovenkerkseweg 

47. Tijd: vanaf 21:00 uur. Aanmelden via de volgende link: www.datumprikker.nl/pdxcuw7wzdngq5zw 

We zien jou/jullie graag! 

Hartelijke groeten, Theo & Herma Benjamins, Niels & Anne Verdoold 

 

Mannenvereniging “Schrift en Belijdenis”  

Het is een bijzonder voorrecht samen te kunnen komen rondom Gods Woord. Daarom van harte 

uitgenodigd op onze verenigingsavonden. Elke twee weken komen we bij elkaar voor ontmoeting en om 

na te denken over het aangegeven Bijbelgedeelte. We willen deze winterperiode de geschiedenissen van 

de profeet Elia bespreken. Elia weet zich geplaatst voor het aangezicht van de HEERE en kondigt aan 

http://www.datumprikker.nl/pdxcuw7wzdngq5zw


dat hij het woord van de HEERE spreekt. Op de verschillende plaatsen waar we Elia ontmoeten kunnen 

we lijnen trekken naar ons eigen leven en naar de tijd waarin we leven. Onze eerste avond is D.V. 

maandag 5 september. We beginnen met 1 Koningen 16:29-17:1. De vergaderingen beginnen om 20.00 

uur in “Rehoboth”. Van harte welkom! 
 
Ouderenbijbelkring 

DV woensdag 14 september komen we voor de eerste keer in het nieuwe seizoen in Rehoboth weer bij 

elkaar. De inloop is vanaf 9.30 uur en we beginnen om 10.00 uur. We bespreken hoofdstuk 1 uit het 

Bijbelstudieboekje over Ruth, geschreven door ds M. van Kooten: Ruth 1 vers 1-7. Komt u voor het 

eerst naar de Ouderenbijbelkring en dat zou heel fijn zijn en u hebt nog geen Bijbelstudieboekje, dan 

kunt u zich richten tot mevr. Clari Verdoold. Ook al zou u nog geen Bijbelstudieboekje hebben, dan 

bent u ook van harte welkom. We bidden om gezegende bijeenkomsten, waarin het Woord van God 

centraal staat. Hartelijk welkom!  

Ds. J. van Dijk 

 

JongerenkringPlus/ Pluskring 

Een aantal jaar geleden is als aanvulling op de jongerenbijbelkring gestart met de jongerenkringPlus. 

Hierbij wordt de vers voor vers methode gebruikt. Aan de hand van een bijbelgedeelte wordt vers voor 

vers met elkaar gelezen en besproken in groepjes. Deze manier van bijbellezen geeft zoveel verdieping! 

Samen schat graven in Gods Woord. Inmiddels is het niet echt een jongerenkring meer te noemen, want 

mensen van verschillende leeftijden zijn hierbij aangeschoven. En dat is ook mooi, iedereen is welkom! 

Daarom zal deze kring als Pluskring verder gaan. Dit seizoen hopen we de profeet Amos te behandelen. 

Hierbij alvast de data van de dinsdagavonden, we starten om 20.00 uur in Rehoboth en sluiten uiterlijk 

21.30 uur de avond af. 

Data: 27 sept – 1 nov – 22 nov – 20 dec – 17 jan – 14 feb – 14 maart – 11 april – 9 mei 

Voel je welkom om aan te sluiten bij deze kring! 

 

OPPAS 

Beneden 

4 september Marieke van Alphen, Willianne Linge en Jo-anne Plug 

11 september Marscha v/d Broek, Lisa Dekker en Lois de Jong 

18 september Dirna Hogendoorn, Marinda van Dijk en Daphne van Wijngaarden 

Boven 

4 september Christa Dekker, Niels Verhoef en Lucas van Wijngaarden 

11 september Colinda van Wijngaarden, Nick Uittenbogaard en Harm Hulst 

18 september Rianne Verhoef, Hannah Gommer en Lotte Mes 

 

AGENDA 

ma 05 sept.  19.15 uur  Bijbelclub Gemiva 

ma 05 sept. 19.30 uur Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis" 

ma 05 sept. 20.00 uur  Bezinningsavond leidinggevenden 

wo 07 sept. 19.45 uur  Vrouwenvereniging "De Christenvrouw" 

do 08 sept. 19.45 uur  Vrouwenkring "Debora" 

zo 11 sept. 14.00 uur  Zondagsschool "Benjamin" 

ma 12 sept. 19.15 uur  Bijbelclub Gemiva 

ma 12 sept. 19.30 uur  Gemeenteavond (aanvang voor de jeugd om 18.20 bij het Kwartier) 

wo 14 sept.   Kerkenraadsvergadering 

wo 14 sept. 10.00 uur Ouderenbijbelkring 

wo 14 sept. 19.00 uur  Jeugdclub "Het Anker" 1 + 2, startavond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BEDANKT!! 

Op 12 t/m 14 juli mochten de VBC dagen plaatsvinden. We kunnen terugkijken op drie mooie en 

gezellige morgens met een mooie opkomst. Alles is heel goed verlopen en we willen iedereen die daar 

een steentje aan heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken. Dit geldt uiteraard ook voor degenen die 

hebben geholpen bij de afsluitdienst. 

We mochten de kinderen vertellen over God, we hopen van harte dat Hij in veel (kinder)harten mag 

werken. Hem zij de eer! 

Hartelijke groet, 

Hester, Nicolien, Lianne, Jaap, Gerarda en Gea 

 

OPROEPJE 

Voor het adventspakket van Evangeliestek zijn we op zoek naar een aantal vrijwilligers die op korte 

termijn een onderdeel van dit pakket zouden willen maken. Dit is een eenvoudig naaiprojectje en het 

fijnst met een lockmachine. Anders is een naaimachine ook afdoende. Wil je helpen? Fijn! Stuur een 

berichtje naar Dietie Gommer  

 

 

 
 

 


