
 
DE KERKKLOK, Orgaan van de Hervormde Gemeente te Stolwijk 
Verschijnt iedere veertien dagen   82e jaargang no. 21         25 november 2022  

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

MEDITATIE 

Want de Heer is goed, Zijn liefde duurt eeuwig, Zijn trouw van geslacht op geslacht (Psalm 100: 5) 

 

Een nieuw jaar gaat beginnen. Om het nauwkeuriger te zeggen: een nieuw kerkelijk jaar. Zondag 27 

november is het eerste Advent en dan begint dat jaar. Dat betekent ook dat het oude jaar afgelopen 

zondag werd afgesloten met het herdenken van de overledenen en het vooruit kijken naar de toekomst 

van de Heer. Maar als je zo op de scheiding van twee kerkelijke jaren bent, dan kun je je afvragen wat 

de constante blijft in het leven. De dingen veranderen in de wereld. En misschien ook wel in uw leven. 

Soms lijkt het wel of het steeds sneller gaat. De technologische vooruitgang gaat snel. Ik zag van de 

week mijn oude mobiele telefoon liggen. Nu heb ik een moderne met alles er op en eraan. Maar hoe oud 

was die vorige telefoon nu helemaal. Terwijl ik de tijd dat er helemaal geen mobiele telefoons waren 

ook nog goed kan herinneren. Voordat het nu een stukje lijkt te worden van een oude man, die achterom 

kijkt, moeten we ons realiseren hoe de tijden veranderd zijn. Maar wat blijft? De goedheid van de Heer. 

Daar mogen we op blijven vertrouwen. Door de tijden heen. Dat is waar David over zingt in deze psalm. 

Dat is waar hij ons dus ook op wil wijzen. Dat wij beseffen dat dit eeuwig is. Zoveel gaat voorbij, maar 

niet de Heer en Zijn liefde. En die eeuwigheid is ook iets wat wij ons moeten realiseren. Ik schreef al dat 

de laatste zondag de overledenen zijn herdacht. Voor hen is het eeuwigheid geworden. Maar dan gaat 

het er dus om dat zij leven in de eeuwige liefde van de Heer. En dan kun je naar hen kijken, maar wij 

moeten daarin juist ook naar onszelf kijken. Leven wij in de liefde van de Heer? In Zijn goedheid? Of 

denken wij dat wij het zelf kunnen? Dat kan voor een tijd goed gaan. Maar waar het om gaat is dat het 

niet om een tijd gaat, maar uiteindelijk om de eeuwigheid. En als het dan niet goed gaat, gaat het ook 

eeuwig mis. Dat is de realiteit van het leven. Maar daarmee ook de realiteit waar wij het zoeken moeten. 

Bij de liefde van de Heer. Bij Zijn trouw en goedheid. Van geslacht op geslacht. Tijdens de herdenking 

van de overledenen zetten vaak kinderen een roos voor hun vader of moeder in een vaas. Het volgende 

geslacht is dat. Dat zijn daarmee mensen die ook in de trouw van de Heer mogen vallen. Het stopt niet 

op een gegeven moment, maar gaat door totdat het eeuwigheid wordt. En dat is een nieuwe tijd. De 

oude tijd is dan definitief verleden tijd. Als wij een nieuw jaar vieren, dan is het oude wel voorbij, maar 

dat heeft nog allerlei gevolgen voor het nieuwe jaar. Zo ook in het hemelse. Maar daarnaast is de nieuwe 

tijd zo totaal anders dat wij er geen voorstelling van kunnen maken. Maar één ding weten wij: de Heer is 

erbij. En door de tijden heen zal dat ons troosten. 

 

En daar mogen we uit leven. Uit Zijn nabijheid in Zijn trouw en liefde, van geslacht tot geslacht totdat 

Hij weerkomt. 

Ds. F.J.M. van Veldhuizen 

 

 
KERKDIENSTEN 

 

ZONDAG 27 NOVEMBER, Eerste Advent 

Wijk 1   9.00 uur: Ds. A. Admiraal, Woerden  

Wijk 2: 10.30 uur: Ds. D.J.W. Kok, Bediening Heilig Avondmaal 

Wijk 2: 18.30 uur: Ds. D.J.W. Kok, Dankzegging Heilig Avondmaal 

Collecten: 1. Wijk 1: ZWO, Wijk 2: Diaconie- Ds. Pinaar; 2. Instandhouding      

eredienst; 3. Plaatselijk jeugdwerk; 

 

 



ZONDAG 4 DECEMBER, Tweede Advent 

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

Wijk 2: 10.30 uur: Ds. A.J. Kunz, Katwijk 

Wijk 2: 18.30 uur: Ds. D.J.W. Kok 

Collecten: 1. Wijk 1: ZWO, Wijk 2: Diaconie- Ds. Pinaar 2. Instandhouding 

eredienst; 3. Energiekosten kerk; 

 

 

VAN DE REDACTIE 

De eerstvolgende Kerkklok verschijnt D.V. 9 december. Deze is voor twee weken. Kopij dient uiterlijk  

vrijdag 2 december 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  

 

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  

 

 
Kerstactie: #StolkseStol  

Bestel vóór 10 december echte Stolkse Stollen, met een wel heel bijzonder tintje. 

In de week voor kerst verkoopt de diaconie van de Hervormde Gemeente 

Stolwijk kerststollen. Koop er één voor jezelf en één voor een ander! Die ander 

kan een goede buur zijn of een verre vriend, maar kan ook gedoneerd worden aan 

De Voedselbank IJssel en Lek. Ook kunt u een persoonlijke boodschap 
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toevoegen aan de Stolkse Stol om zo iemand te verrassen of een hart onder de riem te steken! De 

opbrengst van deze mooie kerstactie zal gaan naar ontmoetingswinkel De Koster, aan de Goudseweg 3. 

Meer info over de Stolkse Stol kun je vinden in de bijgesloten flyer, het bestelformulier vind je op de 

achterzijde maar kan uiteraard ook online (dit heeft de voorkeur), zie QR-code. Voor vragen, mail naar 

stolksestol@gmail.com  

Met hartelijke groeten, de Centrale Diaconie 

 

Laat uw oude ijzer helpen 

De opbrengst van de oude metalen is in de maanden oktober, november en december bestemd voor 3 

stichtingen uit Gouda namelijk; 't Swanenburghshofje, De Reling en Inloophuis Domino.  

Er staat een container voor aluminium, ijzer, lood, koper etc. bij dhr. J. van Dam. Let op: a.u.b. alleen 

metalen, ander materiaal geeft onnodige onkosten! Alvast hartelijk dank voor uw metalen. 

 

 

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; b.g.g. 342363 

    Mail: reserveringrehoboth@gmail.com  

 

HERINNERING OPGAVE KERST-INN 2022 

U kunt zich nog steeds opgeven! 

Voor de 12e  keer zal er een Kerst-Inn georganiseerd worden op maandag 26 december. Het zal 

gehouden worden in Rehoboth. Een middag van met elkaar koffie drinken, genieten van een kerstdiner, 

een kerstverhaal, muziek, zingen en elkaar ontmoeten. Het is voor iedereen in Stolwijk die behoefte 

heeft aan gezelschap en de kerstdagen niet alleen of samen door wil brengen. Alleenstaanden, 

echtparen, gezinnen, jong en oud zijn van harte welkom. Tussen 13.00 uur tot 13.30 uur wordt u 

verwacht en rond 17.00 uur eindigt de gezellige middag. De entree is gratis. Dankzij de Stolwijkse 

bedrijven en winkeliers is dit mogelijk gemaakt.  

U kunt zich opgeven voor 19 december a.s. bij familie Aart en Clari Verdoold of Email 

Kerstinnstolwijk@hotmail.com. 

Graag vermelden uw naam, adres en met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn.  

Als u geen vervoer heeft, kunt u dit aangeven en dan wordt u opgehaald en thuis gebracht. Ook 

eventuele dieetwensen kunt u doorgeven.  

Wij hopen u te mogen ontmoeten.  

Namens het Kerst-Inn comité,  Aart, Clari, Eef en Jeanne 

 

 

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 
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Bij de diensten 

Zondag 27 november is het Eerste Advent. De tijd van voorbereiding op Kerst. Het feest waarbij wij 

mogen gedenken dat de Heer naar deze wereld wilde komen om uiteindelijk voor onze zonden te 

betalen met Zijn leven. In de kerkenraad stelde ik de vraag welk Evangelie we dit jaar centraal zullen 

stellen. Algemeen werd gevraagd om het Evangelie van Marcus. En dat gaan we dus de komende 

maanden tot en met Pasen lezen. Deze zondag willen we beginnen met de start van het evangelie. Dat 

heeft ons verrassend veel te zeggen. 

Zondag 4 december hoopt ds. A. Admiraal uit Woerden in ons midden voor te gaan. 

 

Levende Adventskalender in Stolwijk 

Tot aan Kerst is er bijna elke doordeweekse dag een adres waar een ieder welkom is voor een kopje 

koffie/thee en een praatje. Zo kunnen we elkaar thuis ontmoeten in een ontspannen sfeer. Gewoon, voor 

de gezelligheid en omdat deze dagen soms eenzaam kunnen zijn.  

Het thema van Advent 2022 is: Samen! Laten we er dus samen een mooie tijd van maken. Iedereen is 

van harte welkom! 

Wilt u bij iemand een bakje doen maar heeft u nog een vraag? Of heeft u vervoer nodig? 

Contactpersoon is Ria Leeuwenburgh. 

 

Families die hun huis in Stolwijk openstellen zijn: 

maandag 28 november ochtend vanaf 10.00 uur Familie De Mik,  

dinsdag 29 november ochtend vanaf 10.00 uur Familie van Woudenberg  

woensdag 30 november ochtend vanaf 10.00 uur Familie Oskam  

donderdag 1 december ochtend vanaf 10.00 uur Familie van Dijk  

vrijdag 2 december ochtend vanaf 10.00 uur Familie De Mik   

maandag 5 december ochtend vanaf 10.00 uur Familie Plaizier  

dinsdag 6 december ochtend vanaf 10.00 uur Familie Verwaal  

woensdag 7 december ochtend vanaf 10.00 uur Familie Kramp  

donderdag 8 december avond vanaf 19.30 uur  Diederik van Os    

vrijdag 9 december ochtend vanaf 10.00 uur Familie Leeuwenburgh  

 

KERSTINLOOPMIDDAG 

Beste bezoekers van de inloopochtenden en andere belangstellenden. 

Graag nodigen we jullie uit voor de Kerstinloopmiddag op donderdagmiddag 15 december van 14.00 - 

16.30 in gebouw Rehoboth. We zullen bekende kerstliederen zingen, met muzikale begeleiding en we 

luisteren naar het kerstevangelie, gedichten en een kerstverhaal.We beginnen met koffie/thee en iets 

lekkers erbij en na het officiële programma schenken we een glaasje met enkele hapjes. De middag 

wordt verzorgd door: 

Gea de Mik en Marijke Plaizier.   

 

Bij deze schrijf ik ook vast de data voor de inloopochtenden in 2023 

12 januari, 15 februari, 16 maart, 13 april en 11 mei   

 

Ten Slotte 

Het is weer Advent. We mogen weer op weg gaan naar Kerst. Kerst is het feest van gedenken dat Hij 

eenmaal gekomen is en dat Jezus als Heer nogmaals zal komen. In de tussentijd mogen we met elkaar 

de lofzang op de Vader, Zoon en Heilige geest gaande houden, opdat God aan Zijn eer zal komen.  

We kijken terug op een geslaagde kerkenraadsdag. Goede gesprekken, waar we nu echt de tijd voor 

hadden. Vaak is er op een kerkenraadsvergadering veel te regelen, zodat het goed is om eens per jaar 

eens goed met elkaar door te spreken. 

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

Weet dat de Heer Nabij is en komt (dat is de betekenis van het woord Advent) 

Uw ds. Frank van Veldhuizen 

 

Agenda 

Zondag 27 november 

Organist: Michel van Buren 

Crèche: Joanne Pennewaard, Marc Jan van Veldhuizen en Sanne Graveland 

KND: OB: Jolanda en Stijn, MB: Marielle, BB: Sanne 



 

Zondag 27 november 19.45 uur: 16+ 

Dinsdag 29 november moderamen 

 

Zondag 4 december 

Organist: Rob van Esseveldt, mmv het combo 

Crèche: Angelique Lorsé, Anna Pennewaard en Leonore Uittenbogaard 

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

 

Dinsdag 6 december 19.00 uur: Geloofstraining 

Woensdag 16 november 20.00 uur: Bidstond 

 

_____________________________________________________________________ 

 

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 

 

VOORZANG: 

27 nov.  vm: Ps. 29:6  nm: Ps. 41:7 

 4 dec.  vm: Ps. 106:26  nm: Ps. 50:1 

 

UIT DE PASTORIE 

Geboorte: 

Op 11 november werden Arjan en Elise Cromwijk-van der Graaf  verblijd met de geboorte van hun 

zoon Fabian Mats. Mats is het broertje van Emma. We feliciteren hen hartelijk met de voorspoedige 

geboorte van hun tweede kindje. Een kindje ontvangen, is nooit vanzelfsprekend. Dat belijden zij ook 

heel nadrukkelijk: uit Gods hand ontvangen! De Heere is de Schepper van alle leven. Hij heeft ons 

geweven in de moederschoot. Daarom heeft Hij ook recht op ons leven, zodat we weer tot het doel van 

het leven komen: Hem eren en dienen. De woorden uit de profeet Jesaja, die op het geboortekaartje 

staan: ‘Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij.’ (Jesaja 43:1b) geven hier woorden aan. We 

bidden jullie Gods genade toe om Emma en Mats op te voeden tot Gods eer en tot jullie vreugde. Hij 

belooft alles te geven wat wij daarvoor nodig hebben! De Heere zegene jullie en jullie kinderen opdat 

God Zelf groot gemaakt zal worden van generatie op generatie.  

 

Jubileum: 

De heer B. (Bertus) de Jong en mw. A. (Alie) de Jong-Visscher hopen op 26 november te jubileren. Ze 

kijken dan terug op 40 ontvangen huwelijksjaren. Een hartelijke felicitatie richten we aan hun adres en 

daarbij betrekken we ook de kinderen en de kleinkinderen. We wensen echtpaar de Jong met hun gezin 

goede jaren onder de zegen van de Heere toe!  

 

Jubileum: 

Op 08 december 2022 hopen de heer A. (Anne) en mw. E. (Ella) Stijsiger-den Hartogh 50 jaar getrouwd 

te zijn. We feliciteren hen hartelijk met dit bijzondere jubileum en daarbij betrekken we ook hun 

kinderen en kleinkinderen. Het is een voorrecht om al zoveel jaren met elkaar verbonden te zijn door de 

band van het huwelijk. We wensen echtpaar Stijsiger met hun kinderen en kleinkinderen de gidsende 

leiding van de Heere toe, van dag tot dag.  

 

Doopzitting: 

De eerstvolgende doopdienst staat gepland op zondag 11 december. Ouders die hun kind willen laten 

dopen, kunnen dit aangegeven via de mail bij de scriba br. A.Plug, (scribawijk2@hervormdstolwijk.nl).  

Dinsdagavond 6 december zal er doopzitting worden gehouden ter voorbereiding op de doopdienst.  

Beide ouders worden verwacht en neemt u het trouwboekje mee! We beginnen de doopzitting om 19.30 

uur in Rehoboth.  
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Bijbelkring: 

De Bijbelkring komt bij elkaar op donderdagavond 8 december om 19.45 uur in Rehoboth. U en jij bent 

van harte welkom om deel te nemen aan deze kring! Het is leerzaam en verrijkend om in de onderlinge 

ontmoeting lijnen vanuit de Schrift te trekken naar ons dagelijks en persoonlijk leven. We staan stil bij 

hoofdstuk 3 uit het boekje ‘Van slavernij naar eredienst’ geschreven door ds. A. Langeweg en ds. J.M. 

Molenaar. Deze avond staan wij stil bij hoofdstuk 3: ‘Onthulling van God’ (Exodus 3:1-22) 

 

Tenslotte:  

We bidden elkaar een rijk gezegende Avondmaalszondag toe! Deze zondag is ook de eerste 

adventszondag. Bijna een maand lang mogen we nadenken over het grootste wonder dat ooit heeft 

plaatsgevonden: de menswording van de Zoon van God. Laten we daar ook heel bewust de tijd voor 

nemen. De Heere wil het zegenen.  

Een hartelijke groet vanuit de pastorie. ds. D.J.W. Kok  

 

VAN DE DIACONIE 

Collecte voor 27 November en 4 December. 

We willen dan collecteren voor het werk van Ds. Zack Pinaar. Hij is in september met zijn vrouw op de 

Zendingsavond geweest om te vertellen over het werk in Afrika. Zo gedreven en vol van de Heere dat 

hij daar mag werken. Mogen wij hen dan ook opdragen in het gebed, dat het werk gezegend zal worden. 

 

Kerstkaartenactie voor zendingsmedewerkers 

Graag willen wij ook dit jaar weer als medeleven vanuit onze gemeente, kerstkaarten sturen naar 

zendingswerkers waar we het afgelopen jaar voor hebben gecollecteerd. 

Doet u mee? schrijf een kaart met de naam van de zendingswerker en eventueel een postzegel erbij, dan 

zorgen wij dat ze op de plaats van bestemming komen. U kunt vanaf zondag 4 december uw kaarten in 

de doos doen, die onder de toren staat in de kerk. 

Fam. Vogelaar Indonesië , Fam. Vreugdenhil Colombia, Fam. Godeschalk Congo, Fam. Van de 

Knijff Libanon, Ben en Anne Arabisch schiereiland, Ds. Vinogradsky Oekraïne, en Ds. Pinaar Afrika 

 

KRINGEN EN VERENIGINGEN 

Ouderenbijbelkring 

DV woensdagmorgen 7 december komt Ouderenbijbelkring bij elkaar in Rehoboth. De inloop is vanaf 

9.30 uur en we beginnen om 10.00 uur. We bespreken hoofdstuk 5 uit het Bijbelstudieboekje over Ruth: 

``Goedheid van Boaz’’, Ruth 2 vers 14-23. We hopen weer op een gezegende ontmoeting met elkaar bij 

het open Woord van God! Ds J. van Dijk 

 

OPPAS 

27-nov Beneden Nicolien Rademaker  Willianne Linge en Jo-anne Plug 

 Boven   Janna Kool    Vera Hulst en Marlies Hertog 

4-dec Beneden Marieke van Alphen   Jaqueline Kool en Anne-Ruth Kok 

 Boven   Gerda Verdoold   Lisanne Boele en Daphne v. Wijngaarden 

11-dec Beneden Cora van Eijk    Lisa Dekker en Lois de Jong 

 Boven   Colinda v. Wijngaarden  Hannah Gommer en Lotte Mes 

 

AGENDA 

vr 25 nov 19.45 uur Bezinningsavond Heilig Avondmaal 

zo 27 nov  Viering Heilig Avondmaal  
zo 27 nov 14.30 uur Zondagsschool "Benjamin"  
ma 28 nov 19.15 uur Bijbelclub Gemiva   
ma 28 nov 20.00 uur Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis" 

ma 28 nov  Catechisatie groep 1 t/m 5  
di 29 nov 19.00 uur Tienerclub "TOV"   
wo 30 nov 19.30 uur Jeugdclub "Het Anker" 1  
zo 04  dec 14.30 uur Zondagsschool "Benjamin" 

zo 04  dec 20.00 uur Jeugdvereniging "De Parel" 

ma 05 dec  Catechisatie groep 1 t/m 6 

wo 07 dec 10.00 uur Ouderenbijbelkring  



wo 07 dec 19.30 uur Jeugdclub "Het Anker" 2 

do 08 dec 19.45 uur Bijbelkring  
 

Jongerenpastoraat / buddyproject 

Vrijdag 4 november hebben we een fijne avond gehad met jongeren en hun buddy’s. Na samen een 

hapje gegeten te hebben zijn we, onder leiding van Kees Zeelenberg, aan de slag gegaan door na te 

denken hoe we het buddyschap goed vorm kunnen geven. We kijken terug op een geslaagde avond 

met mooie momenten met elkaar. Dank voor jullie komst! 

Soms krijgen we nog de vraag wat het buddyproject inhoudt, hierbij een korte uitleg. Alle jongeren 

vanaf 14 jaar krijgen een uitnodiging van een buddy. Een buddy is een gemeentelid in de 

leeftijdscategorie van ca 20 tot 40 jaar. De buddy loopt zo’n 4 jaar met de jongere mee. Juist in die 

belangrijke levensfase is het goed dat een jongere naast hun ouders ook iemand vanuit de gemeente 

heeft, die naar hen omziet en waar ze terecht kunnen met vragen of voor een goed gesprek. De 

buddy’s komen een aantal keer per jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Gezien de positieve 

gecombineerde avond van 4 november, hopen we als kerngroep meer gezamenlijke activiteiten 

(buddy’s en jongeren) te gaan organiseren. Als er nog vragen zijn, spreek gerust een van de kerngroep 

leden aan; Inge van Dam, Aart van de Graaf, Evert Hogendoorn. 

 

Onderzoek 

Beste 20-ers en 30-ers, 

Heel hartelijk dank aan iedereen die mee heeft gedaan aan het onderzoek. Er zijn ruim 40 

gemeenteleden die mee gedaan hebben dus daar ben ik erg blij mee. De komende weken zal ik de tijd 

nemen om de resultaten te analyseren en conclusies te trekken. Hierna zal dit gepresenteerd worden aan 

de kerkenraad. Van een eventueel vervolg zullen jullie op de hoogte gehouden worden. 

Groeten, Alieke Sterk 

 

DANK 

Wij willen graag iedereen hartelijk bedanken voor de véle kaarten en goede wensen ter gelegenheid van 

ons 60-jarig huwelijk. Bovenal dank aan God, dat wij dit met de familie mochten gedenken. 

Fam. N. Spek en N. Spek – van Vliet 

 

DANK 

Hartelijk dank voor de vele kaarten en attenties die we mochten ontvangen voor ons 60-jarig huwelijk. 

Het was hartverwarmend. Maar boven alles God de eer voor alle zegeningen die we kregen. 

Hartelijke groet, Koos en Jannie Verburg 

 

 

 

 
 

 


