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

DE ÀLLERMOOISTE HAND!
``Mijn tijden zijn in Uw hand’’

Psalm 31 vers 16a

Intro
Een meisje zei tegen haar moeder:`` mamma, wat hebt u lelijke handen?’’ Haar moeder legde
uit hoe dat kwam: ``er is een keer brand geweest in huis en ik ben naar boven gerend om jou
snel uit je bed te halen, maar mijn handen liepen toen pijnlijke brandwonden op, vandaar dat ze
lelijk zijn’’. Weet je wat dat meisje toen zei? ``Mamma, u hebt de mooiste handen die er zijn’’.
Ja, want de handen van haar moeder hadden haar gered uit een brandend huis…...
Gods hand
Weet u wie de mooiste handen heeft? Kijk naar de tekst: ``Mijn tijden zijn in Uw hand’’.
Eigenlijk staat het er andersom: ``in Uw hand zijn mijn tijden’’. Op ``Uw hand’’ ligt de
nadruk: de machtige hand van God, Die boven alle goden staat (vers 7). David gebruikt ook de
naam ``HEERE’’ (vers 15). Dus ook de hand van de HEERE, Die trouw is en niet los laat wat
Hij in Zijn handen heeft. Waarom zegt David dit? Hij is o zo kwetsbaar. Lees psalm 31 maar:
David heeft het over achtervolging, over ziekte, over psychische en lichamelijke klachten, over
angst en onzekerheid, de mensen doen alsof hij al overleden is. Maar zegt David: ``met alles
wat ik mee maak, ben ik ìn de hand van mijn God en HEERE en ik vertrouw op Hem’’. Ja, zegt
David, weet u wat de basis van dat vertrouwen is? Het woordje ``mijn’’: de HEERE is mijn
God, zegt David, ik heb de Heere lief, ik houd heel veel van de HEERE. En in de hand van
mijn HEERE zijn mijn tijden. Ik ben er o zo veilig in!
Mijn tijden
`` Mijn tijden’’, zegt David, wat bedoelt hij daarmee? Het gaat om 3 dingen: 1) Mijn tijden
betekent: de tijd van ons leven, die we op aarde krijgen. Lees Psalm 139: de Heere kent ons
toen onze moeder van ons in verwachting was, vanaf het prilste begin. Lees ook Psalm 39: God
kent ook onze sterfdag, want onze dagen zijn bij Hem geteld. Een veilig gevoel of niet? 2) Mijn
tijden betekent: onze levensgeschiedenis: hoe ons leven verloopt, wat we ontvangen aan
zegeningen, voorspoed, fijne ervaringen; ook moeilijke dingen zoals verdriet en rouw,
handicap, psychische zorgen, alleen zijn, ziekten, angst en onzekerheid; alle fases van ons
leven zijn in Gods hand. 3) Mijn tijden betekent ook de geloofstijden van Gods kinderen: als
het geloof in Christus ontvangen wordt, de eerste liefde in de omgang met de Heere Jezus als je
Heiland, Borg en Zaligmaker beleefd wordt, het geloofsleven dat op en neer gaat door twijfel,
aanvechtingen en beproevingen, maar ook het aanroepen van God om redding, de zekerheid
ontvangen dat God mijn God is, een hernieuwd en verdiept vertrouwen dat de Heere uitkomst
geeft. Met al die tijden ben ik in Gods hand.

De Àllermooiste hand
Ik wou dat ik dat David na kon zeggen, maar ik twijfel vaak, meer dan me lief is. Wat moet ik
doen? Zie de handen van de Heere Jezus Christus. Voor het blote oog zijn het lelijke handen
met lidtekens. Hoe komt de Heere Jezus aan die lidtekens? Door het kruisoffer dat Hij bracht:
het offer waaruit God ons vergeving van zonden geeft en een nieuwe relatie met zondige
mensen aangaat en eeuwig leven schenkt. Ja, Jezus’ handen spreken over Zijn liefde, dat Hij
met zondaren wilde ruilen. Het zijn handen zijn de allermooiste handen die er zijn. En Hij
steekt die handen naar u uit: ``kom tot Mij, leg uw leven in Mijn hand, Ik haal u uit de lelijke
handen van de vorst van de duisternis en zijn rijk en neem u in Mijn doorboorde handen, voor
nu en eeuwig’’. Mij ook? Hoe weet ik dat dan? Pak deze belofte op in geloof en bidt: ``Heere
Jezus, behartig al mijn belangen, ook dat ik niet twijfel maar zeker ben van Uw liefde dat ik in
Uw hand veilig ben, in leven en in sterven en tot in eeuwigheid’’. Hij zal deze belangen voor u
behartigen, want dat belooft Hij u. Bent u al veilig in Jezus’ handen?
Ds J. van Dijk
KERKDIENSTEN
ZONDAG 10 JULI
Wijk 1: 9.00 uur:
Wijk 2: 10.30 uur:
Wijk 2: 19.00 uur:
Collecten:

VRIJDAG 15 JULI
Wijk 1: 14.00 uur

ZONDAG 17 JULI
Wijk 1: 9.00 uur:
Wijk 2: 10.30 uur:
Wijk 2: 19.00 uur:
Collecten:

Ds. C. Koole, Schoonhoven
Ds. D.J.W. Kok, Bediening Heilige Doop
Ds. H.G. van der Ziel, Waarder
1. Diaconie; 2. Instandhouding eredienst ;
3. Onderhoud kerk

Ds. D.J.W. Kok
Huwelijksbevestiging van Bram Gerards en Loïs van der Mel

Dhr. P. van der Wolf, Reeuwijk
Ds. J. v.d. Meijden, Bergambacht
Ds. D.J.W. Kok
1.Wijk 1: Lagca Children Home Foundation Wijk 2:MAF
2. Instandhouding eredienst ; 3. Onderhoud kerk

VAN DE REDACTIE
De eerstvolgende Kerkklok verschijnt D.V. 22 juli. Deze is voor twee weken. Kopij dient uiterlijk
Dinsdag 12 juli 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,
Korenbloemstraat 1a, 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
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 i-Deal.
KERKRENTMEESTERS
Vrijwillige bijdrage:
Algemeen:
E-mail:

Rabobank: NL64 RABO 0361 4024 73
Rabobank: NL76 RABO 0361 4007 05
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
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
Nieuwe website
Omdat de technische ondersteuning van de website kwam te vervallen, is in de achterliggende periode
gewerkt aan een nieuwe site. Het resultaat mag er zijn: een frisse site volgens modern ontwerp waarin
de eenheid en diversiteit van de twee wijkgemeenten naar voren komt. Speciale dank hiervoor aan
Sandra Lier voor haar inzet voor logo en opmaak.
Neemt u/neem jij gerust een kijkje op www.hervormdstolwijk.nl. Vragen of opmerkingen kunt u sturen
naar info@hervormdstolwijk.nl. Ook kunt u terecht bij de beheerders van de website: Arie van Vliet,
Jaap Jan Leeuwenburg en Marion Slagboom (wijk 1) of Anita Verburg en Lianne Gelderblom (wijk 2).
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 10 juli hoopt ds. Koole uit Schoonhoven in ons midden voor te gaan.
Zondag 17 jullie hoopt broeder Van der Wolf uit Reeuwijk in ons midden voor te gaan.
Een genoegen om deze beiden weer een keer te mogen horen in onze gemeente. Wij bidden dan ook om
gezegende diensten.
Geboren
Op 16 juni is bij Marc en Zelia Geelhoed een zoon geboren: Zeth Benjamin. Zeth is het broertje van
Elias. Wij willen hen hiervan harte mee feliciteren. Op het geboortekaartje staat twee keer zelfs de wens
om de zegen van God voor Zeth. En dat is dan ook wat we hem, zijn ouders en grote broer toewensen.
Want Gods zegen is wat ieder van ons nodig heeft in het leven.
Huwelijksjubilea
Leo en Anja Groen hopen 9 juli 40 jaar getrouwd te zijn. En op 13 juli hopen Henk en Boukje van Dijk
55 jaar getrouwd te zijn. Beide paren willen wij hier van harte mee feliciteren. In al die jaren is er veel
gebeurd in jullie levens. Maar bovenal is er Gods trouwe zorg voor jullie. We wensen jullie dan ook die
trouwe zorg toe in de tijd die voor jullie ligt. Ga met God en Hij zal met jullie zijn.
Terugblik Rommelmarkt 25 juni 2022
Wij kijken terug op een geslaagde rommelmarkt met héél veel verkochte spullen! Met dank aan alle
vrijwilligers hebben we deze dag tot een succes kunnen maken. De afgelopen weken zijn er zo'n 170
mensen actief geweest om deze dag mogelijk te maken en we willen graag nogmaals benadrukken dat
iedereen zijn hulp enorm wordt gewaardeerd, in welke vorm dan ook. Bedankt allemaal!
Groet,
Sanne van Dam
SAVE DE DATE
Wij willen u vragen om zondag 18 september alvast te reserveren in uw agenda voor de startzondag.
De startzondagcommissie is al volop bezig om het tot een geslaagde dag te maken.
De uitnodiging ontvangt u eind augustus!
Tot dan,
Porn, Carla, Eef, Dieneke, Wim en Jeanne
Help wees en straatkinderen in Kenia naar school
De ZWO-collecte voor de maanden juli en augustus gaat naar Lagca Childrens Home Foundation.
een stichting die gerund wordt door Peter en Carolien de Hoog. Sinds 2017 is er in Nakuru, Kenia
schoolopleiding voor de kansarme kinderen uit de sloppenwijken. En met succes !
In het eerste jaar al dagelijks gemiddeld 25 kinderen en daarvan zijn er drie nu naar een basisschool.
In 2018 een 35 kinderen en zeven naar de basisschool gegaan. Dit jaar hebben we gemiddeld al 46
kinderen en hebben we een 30-tal andere kinderen bij diverse basisscholen kunnen plaatsen.
Door dit succes willen we de huidige twee klaslokalen met een derde uitbreiden. en tevens een
aansluiting op het waternet realiseren.
Alvast namens de kinderen uit de sloppenwijk Kaptwembo de hartelijke dank voor iedere
ondersteuning. Jambo, Peter en Carolynn de Hoog , www.lagca.center
De Stichting kan direct gesteund worden, maar ook op andere wijze. Voor iedereen die meer wil weten
voor ondersteuning. info@lagca.center of via whatsapp (+254)782703331 website: www.lagca.center
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 was voor mij de eerste keer dat ik de rommelmarkt meemaakte. Wat een gebeuren! Een goede
onderlinge sfeer, veel vrijwilligers, geweldige organisatie. En vooral: de start, als de dranghekken
worden weggehaald. Veel dank aan de organisatoren dat alles zo goed verliep.
De vakantie begint te naderen. De kinderen krijgen vrij van school. Geniet van deze tijd. En als u op
vakantie gaat, heb een goede tijd. Maar zoals we tegen elkaar zeiden afgelopen zondag: leven is pas
leven als het met de Heer is, ook op vakantie.
Ontvang allen een hartelijke groet, mede namens Coby, Marc Jan en Timo.
Weet dat waar u zich ook bevindt de Heer nabij is.
Uw ds. Frank van Veldhuizen
Agenda
Zondag 10 juli
Organist: Pleun Eikelboom
Crèche: Dieneke de Mik, Stijn Kamer en Julia Oskam
KND: Diana en Marc Jan
Zondag 17 juli
Organist: Peter Klerk
Crèche: Elizabeth uittenbogaard, Anouk Breedijk en Frederike de Jong
_____________________________________________________________________

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:
10 juli
vm: Ps. 5:12
17 juli
vm: Ps. 6:9

nm: Ps. 14:7
nm: Ps. 16:6

UIT DE PASTORIE
Zieken:
In de achterliggende periode hebben we diverse gemeenteleden genoemd, die (ernstig) ziek thuis zijn.
We wensen allen de nabijheid toe van de Bewaarder van Israël. ‘De HEERE zal u bewaren voor alle
kwaad, uw ziel zal Hij bewaren.’ (Psalm 121:7)
Huwelijk:
Vrijdag 15 juli 2022 is de grote dag voor Bram Gerards en Loïs van der Mel. Ze geven zelf aan op hun
trouwkaart dat zij ‘met God als Getuige elkaar het ja-woord willen geven’. Dit doen ze allereerst voor
de burgerlijke overheid. Daarna vragen ze samen om de zegen van de Heere God in een kerkdienst.
Deze dienst begint om 14.00uur in de Dorpskerk te Stolwijk. Ondergetekende hoopt deze dienst te
leiden. We zijn dankbaar dat de Heere het leven van Loïs en Bram zo geleid heeft, dat ze elkaar ontmoet
hebben en de liefde zich heeft verdiept, uitmondend in het verlangen om elkaar trouw te beloven tot de
dood hen zal scheiden. We bidden Gods rijke zegen toe, zoals Hij dat Zelf verwoordt in Zijn Woord:
‘Hierin is de liefde van God geopenbaard dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft,
opdat wij zouden leven door Hem.’ Dan volgt een huwelijksleven waarin Hij de Eerste plaats inneemt
en jullie in vertrouwen op Hem jullie (huwelijks)weg mogen vervolgen.
Jubilea:
- Op 17 juli hopen dhr. G.J. van der Ende en mw. N.van der Ende-de Mik 64 jaar getrouwd te zijn.
- Op 20 juli hopen dhr. P. van den Berg en mw. A.J. van den Berg-Hoosbeek 61 jaar getrouwd te zijn.

Bijzonder dat de Heere het geeft dat deze echtparen deze jubilea mogen ontvangen. Allebei de echtparen
zijn in de avond van hun leven gekomen. Ze mogen nog beschikken over een redelijk goede
gezondheid, zodat ook zelfstandig wonen tot de mogelijkheden behoort. De HEERE is goed. Hem komt
alle dank en eer toe. De woorden uit Psalm 68:20 geven dit weer: ‘ Geloofd zij de HEERE, dag aan dag
overlaadt Hij ons.’ Je kunt die laatste woorden ook vertalen met: ‘dag aan dag draagt Hij ons’
Zo mag een gelovige kijken naar zijn leven. Dag aan dag houdt God Zijn genadige en liefdevolle hand
onder mijn leven. Dat maakt je dankbaar en verwonderd, klein en nederig en dat geeft rust en houvast,
wat je ook moet meemaken. Want in Gods handen ben je veilig! We bidden hen Gods rijke zegen toe
met allen die hen lief zijn.
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 aanmeldingen voor het nieuwe seizoen. 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:
Afgelopen zondag mochten we het Heilig Avondmaal vieren (op het moment van schrijven). Het
Avondmaal baant zich een weg dwars door ons leven heen. Door het leven met zijn gewone dingen en
ongewone zaken. Met zijn blijde en verdrietige dagen. Dat is het bijzondere van het Heilig Avondmaal:
we mogen onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze Voorspraak, aan de
rechterhand van de Vader. En dat is ook het bijzondere van elke kerkdienst: we worden uitgetild boven
het alledaagse. Het Woord van God heeft blijvende waarde, voor tijd en eeuwigheid.
De vakantieperiode breekt alweer bijna aan. De meeste studenten en scholieren hebben of krijgen
binnenkort vakantie. Voor ons als predikantsgezin houden we rust van maandag 18 juli tot en met
zondag 14 augustus. In de periode van mijn vakantie kunt u, indien nodig, contact opnemen met uw
wijkouderling. We zijn dankbaar dat ook onze pastorale bijstand broeder van Dijk beschikbaar is om de
nodige zaken doorgang te laten vinden. Hij zal net als in de vorige periode waarnemen in het geval van
ernstige ziekte of overlijden. We hopen en bidden dat we elkaar na vakantieperiodes weer mogen
ontmoeten in ons dorp en in de erediensten. We bidden en wensen u Zijn bewarende hand toe, op
vakantie en thuis.
Ontvang de hartelijke groeten vanuit de pastorie, mede namens mijn gezin.
ds. D.J.W. Kok
VAN DE DIACONIE
Zondag 10 juli D.V. organiseert de vereniging Op Weg met de Ander een aangepaste kerkdienst. De
dienst is in Gouderak in de hervormde kerk en begint om 10.00 uur en word geleid door ds. van Trigt.
Voelt u of jij zich betrokken bij deze dienst hartelijk welkom!
Collecte 17 juli 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
10 juli Lianne Gelderblom, Jacqueline Kool en Anne-Ruth Kok
17 juli Ada v/d Broek, Marlies Weerheim en Tessa Uittenbogaard
24 juli Nicolien Rademakers, Lisanne Boele en Heilike Weerheim

Boven
10 juli Marleen Verburg, Niels Verhoef en Lucas van Wijngaarden
17 juli Hilda v/d Broek, Nick Uittenbogaard en Harm Hulst
AGENDA
di 12 tm do 14 juli

VakantieBijbelClub

Vakantie Bijbel Club
Als deze Kerkklok uitkomt is het zover: de zomervakantie is begonnen!
Lekker alle tijd om te spelen, uit te rusten en misschien wel op vakantie.
En natuurlijk is er volgende week weer de Vakantie Bijbel Club. Kom je ook gezellig meedoen?
We gaan zingen, knutselen, spellen doen, kijken naar sketches en nog veel meer!
Op de poster op de achterkant van deze kerkklok vind je nog meer informatie.
Vergeet je niet je kijkdoos mee te nemen? (dan krijg je een verassing!!). Als je nog geen knutselplaat
hebt, kun je er één halen bij de Coop.
En neem ook je vriendje of vriendinnetje mee.
Tot snel op de VBC!
Namens het bestuur
Hester, Lianne, Gerarda, Gea, Nicolien en Jaap

