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Voor alle aankondigingen geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.
MEDITATIE
Hemelse rust
‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent en Ik zal u rust geven’ Mattheüs 11:28
Jezus sprak deze woorden uit tot een grote groep mensen die Hem volgden. Ze werden veracht door de
geestelijke leiders die het volk allerlei bepalingen oplegden. Aan de Tien Geboden hadden ze niet
genoeg. Allerlei geboden en verboden werden eraan toegevoegd. Het was een zware last die op de
schouders van het volk werd opgelegd. Ineens hoorden ze, vermoeid als ze waren, uit de mond van de
Heere Jezus: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven’
Jezus leerde geheel anders dan de Farizeeën.
Rusteloosheid
Ook vandaag is er veel rusteloosheid. Velen voelen zich opgejaagd door de druk die er vanuit de
samenleving op hen uitgaat. Anderen zijn op zoek naar geluk maar kunnen het nergens vinden. Soms
lijkt het alsof in de vakantieperiode de rusteloosheid nog meer toeneemt. Onder het mom van ‘rusten’
vliegen we naar alle uithoeken van de wereld om het mooiste, meest spectaculaire, unieke te vinden.
Maar de onrust van binnen blijft. Onze gedachten waaieren alle kanten uit en de inwendige pijn schrijnt.
Er is veel rusteloosheid vanwege de moeiten die we meemaken in ons leven: zorgen, ziekte,
gebrokenheid en rouw. De rusteloosheid die er is bij ons mensen was er oorspronkelijk niet. Eenmaal
leefde de mens in de sabbatsrust van het paradijs. De mens is echter van God weggegaan. Door de
zonde en door gevolgen van de zonde is er veel rusteloosheid gekomen.
Rustgever
De Heere heeft het daar niet bij gelaten. Hij heeft Zijn Zoon gezonden in de wereld en de Zoon was
bereid om te gaan. Gods Zoon genoot van de rust bij Zijn Vader in de hemel. Maar Hij ging de wereld
vol onrust tegemoet. Er was voor de Heere Jezus op de aarde geen seconde een verademing. Hij droeg
op het kruis de toorn van God in plaats van zondaren. Alles wat nodig was om de schuld van de Zijnen
te betalen, is door Hem gedaan. Hierbij is het niet gebleven. Hij stond op uit de doop op de derde dag en
is na 40 dagen teruggekeerd naar de hemelse rust. Vanuit de hemel schenkt Hij door de Heilige Geest de
rust die Hij door Zijn sterven en opstanding heeft verdiend. Met het oog op datgene wat komen gaat
voor een ieder die Hem liefheeft: Hemelse rust. Jezus zegt: Kom naar Mij toe. Hij zou kunnen zeggen:
Ga weg van Mij. Hij zegt echter: Kom! Wij zijn bevoorrecht boven de mensen die toen leefden. Wij
weten op welke wijze Jezus de rust heeft verdiend en hoe Hij deze rust uitdeelt. Nog dringender dan
toen klinkt de roep: Kom naar Mij toe!
Genadige rust
De rust die Jezus geeft, is niet iets van de toekomst. De rust is tegenwoordig. Daarom moeten wij ons
haasten om in de rust in te gaan. Laten we het hierbij niet verwachten van onze eigen daden. Het is
dwaas om te willen werken, terwijl Christus alles heeft verdiend. Hij heeft de zonde verzoend, de schuld
betaald, de dood en de satan overwonnen. Het enige dat voor ons nodig is, is komen tot Hem.
In deze uitnodiging wordt niemand bij voorbaat uitgesloten. Niemand hoort uit Zijn mond: Voor u, voor
jou kan het niet. Zijn uitnodiging is ruim. Hij spreekt niet over sommigen. Hij spreekt niet over velen.
Zijn verlangen is dat allen tot Hem komen om van Hem zaligheid te ontvangen. Ga dan aan Zijn
uitnodiging niet voorbij als Hij roept: Kom. Stel het komen tot Hem niet uit, want van uitstel komt
afstel.
Ds. D.J.W. Kok

KERKDIENSTEN
ZONDAG 21 AUGUSTUS
Wijk 1: 9.00 uur:
Ds. F.J.M. van Veldhuizen
Wijk 2: 10.30 uur:
Ds. D.J.W. Kok, voorbereiding Heilig Avondmaal
Wijk 2: 19.00 uur:
Ds. J.B. ten Hove, Nijkerk
Collecten:
1. Diaconie; 2. Instandhouding eredienst;
3. Bijstand pastoraat
DONDERDAG 25 AUGUSTUS
Wijk 2: 18.30 uur:
Ds. D.J.W. Kok, Huwelijksbevestiging Peter Both en Leonie Krijgsman
ZONDAG 28 AUGUSTUS
Wijk 1: 9.00 uur:
Prop. J.W. Sterrenbrug, Hardinxveld-Giessendam
Wijk 2: 10.30 uur:
Ds. D.J.W. Kok, bediening Heilig Avondmaal
Wijk 2: 19.00 uur:
Ds. D.J.W. Kok, dankzegging Heilig Avondmaal
Collecten:
1. Diaconie 2. Instandhouding eredienst;
3. Bijstand pastoraat
VAN DE REDACTIE
De eerstvolgende Kerkklok verschijnt D.V. 2 september. Deze is voor twee weken. Kopij dient uiterlijk
vrijdag 26 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:
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 wordt 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:
Scriba:
Info:
App:
CD’s van de dienst:

ds. F.J.M. van Veldhuizen, predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl
Herjan Kelder, scribawijk1@hervormdstolwijk.nl
infowijk1@hervormdstolwijk.nl
HG Stolwijk 1
fam. A.C. de Mik

Bij de diensten
Zondag 21 augustus hoop ik voor te gaan. Ik zit nog na te denken over een serie waar ik over hoop te
preken. Ik heb wat suggesties van u gekregen. Dus ik zal wel tot een keuze komen.
Belijdeniscatechisatie
Het kan zijn dat jij of u er over nadenkt om het komende seizoen je te verdiepen in het geloof. Dan is de
belijdeniscatechisatie (als je geen belijdenis hebt gedaan) daar een goede plaats voor. Als je meer
informatie wilt, dan kun je contact met mij opnemen.
INLOOPOCHTEND
Beste bezoekers van de inloopochtend.
Op donderdag 15 september zal de eerste inloopochtend van het seizoen weer zijn.
Het lijkt me leuk om u dan oude beelden te laten zien van de rommelmarkt van 1992 In die tijd was het
oude Rehoboth er nog en er zullen vele bekenden van vroeger te zien zijn. U bent allen weer van harte
uitgenodigd en natuurlijk geldt deze uitnodiging ook voor alle belangstellenden. Om 10.00 staat de
koffie/thee klaar met iets lekkers erbij.
Om alvast te noteren zijn hier de andere data voor het jaar 2022.
Donderdag 13 oktober, donderdag 10 november en de Kerstmiddag op donderdag 15 december
Graag tot ziens op 15 september van 10.00 - 11.30 in gebouw Rehoboth
Marijke Plaizier

Ten Slotte
De vakantie is weer voorbij. In de kerkapp konden we van een heel aantal gemeenteleden zien waar zij
hebben verbleven. Leuk om dat te zien. Ook wij hebben een goede vakantie gehad, waarin we hebben
kunnen uitrusten. Maar nu gaat het gewone leven weer beginnen. De scholen gaan maandag weer open.
We wensen de scholieren en allen die onderwijs mogen geven een goed en gezegend school jaar toe.
Hopelijk een gewoon jaar zonder allerlei coronamaatregelen. En ook het kerkelijk leven gaat
langzaamaan weer opstarten. Laten we daarvoor ook bidden on de zegen van de Heer.
Zondag 21 augustus neemt ds. W. van Klinken afscheid van de Hersteld Hervormde gemeente te
Stolwijk. Jammer dat wij deze broeder en zijn gezin nu moeten missen. De contacten tussen de (3)
predikanten en hun gezinnen waren heel hartelijk, maar als de Heer je roept, dan heb je te gaan. Wij
wensen hem en zijn gezin een gezegende tijd toe in Andelst.
Ontvang allen een hartelijke groet, mede namens Coby, Marc Jan en Timo.
Weet dat de Heer nabij is.
Uw ds. Frank van Veldhuizen
Agenda
Zondag 21 augustus
Organist: Pleun Eikelboom
Crèche: Joanne Pennewaard, Juliette Uittenbogaard en Marc Jan van Veldhuizen
Donderdag 25 augustus: overleg pastoraal team
Zondag 28 augustus
Organist: Pleun Eikelboom
Crèche: Marjolein Slangen, Stijn Kamer en Jara de Vries
KND: OB: Jolanda en Jara, MB: Hester, BB: Kerk
Dinsdag 30 augustus moderamen

___________________________________________________________________

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

Ds. D.J.W. Kok, predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl
Ds. J. van Dijk, Ridderkerk
A. Plug, scribawijk2@hervormdstolwijk.nl
Henk Fredrikze

VOORZANG:
21 aug.
vm: Ps. 92:1
28 aug.
vm: Ps. 95:1

nm: Ps. 93:1
nm: Ps. 96:1

UIT DE PASTORIE
Zieken:
We denken ook aan gemeenteleden, die met ziekte, rouw of andere zorgen te maken hebben en aan
mensen die om hen heen staan. ‘De HEERE nu is het, Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u
niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.’ (Deut. 31: 8)
Huwelijk:
Op donderdag 25 augustus hopen Peter Both en Leonie Krijgsman elkaar liefde en trouw te beloven. Dit
doen zij allereerst voor de burgerlijke overheid. Gods zegen over hun huwelijk vragen zij in een
kerkdienst die om 18.30 uur begint in de Dorpskerk van Stolwijk. In deze dienst hoop ik zelf voor te
gaan. Het is een bijzondere dag in meerdere opzichten. Het verlangen om samen de weg van het leven te
vervolgen en dat voor Gods Aangezicht te belijden, is niet vanzelfsprekend. Maar dwars door alles heen
heeft de Heere Zijn rode draad van liefde willen verweven in hun leven. Daarom verheugen we ons
samen met het bruidspaar in Zijn genade en trouw. We bidden hen samen met allen die bij hen horen

een rijk gezegende dag toe, waarin de Naam van de Heere zal schitteren. We wensen hun een
onvergetelijke dag toe en een rijk gezegend huwelijksleven, waarin ze mogen leven uit de
onuitputtelijke bron van Christus’ liefde en zelf ook in de liefde mogen wandelen. De HEERE zegene
hen en stelle hen tot zegen voor anderen. We bidden dat ze samen opgebouwd worden in de kennis en
de genade van onze Heere Jezus Christus.
Jubileum:
Op zaterdag 03 september hoopt het echtpaar Daniël en Wilma Hertog te gedenken dat zij 25 jaar
getrouwd zijn. Wij willen hen, samen met hun kinderen Florian, Marlies en Daan, van harte feliciteren
met dit jubileum. De Heere God heeft Zijn trouw en goedheid op een bijzondere manier aan hen
bewezen. Hem komt alle dank en eer toe! We danken onze goede God dat Hij hen in Zijn genade al
deze jaren gespaard en gedragen heeft. We bidden hun toe wat de schrijver van het boek Spreuken laat
lezen: ‘de woning van de rechtvaardigen zal Hij zegenen’ (Spreuken 3: 3b). Bij Gods zegen mogen we
zeker denken aan aardse zegeningen. Maar daar moeten we niet bij blijven staan. Die aardse zegeningen
verwijzen naar God Zelf. Hij is het allerhoogst en eeuwig goed. Je bent pas gezegend als je God mag
kennen in Zijn Zoon de Heere Jezus Christus en dicht bij Hem mag leven. We wensen familie Hertog
toe dat ze meer en meer mogen ervaren dat de Heere God hen vervult en zegent, bovenal met Zichzelf.
Bezinningsavond Heilig Avondmaal:
Het is een goede gewoonte in onze gemeente om elkaar in de week van voorbereiding te ontmoeten. Op
deze avond lezen we een gedeelte uit het Woord van de Heere en een gedeelte uit het
Avondmaalsformulier. We gaan kort in op dit gedeelte en laten ons door het Woord leiden. Vervolgens
zingen we een aantal psalmen en sluiten we af met gebed. Het is verrijkend en verdiepend om zo met
elkaar samen te komen en het volbrachte Middelaarswerk van de Heere Jezus te overdenken als
voorbereiding op het gedenken. Een ieder van harte welkom op vrijdag 26 augustus om 19.45 uur in
de kerk.
Tenslotte:
We zijn na een vakantie elders in Nederland en Duitsland weer thuisgekomen en ik ben, als u dit leest,
weer enkele dagen aan de slag. We hopen dat u en jij kunt terugzien op een goede rustperiode. We
danken de ambtsdragers die bij mijn afwezigheid contactpersoon waren en onze pastorale bijstand,
broeder ds. J. van Dijk die bereid was om waar te nemen. We zijn dankbaar dat hij de rouwdienst en de
pastorale voor- en nazorg kon verlenen aan de rouwdragende familie de Jong. Het is een zegen dat we
van tijd tot tijd op hem kunnen terugvallen! Wij willen ieder hartelijke groeten, in het bijzonder hen, die
gebukt gaan onder zorg en verdriet.
ds. D.J.W. Kok
VAN DE DIACONIE
Zendingscollecte voor 21 Augustus
Deze collecte is voor ds. G.C. Vreugdenhil uit Gouda. Hij is vanaf 1 mei in parttime dienst van de GZB
om les te geven aan het Seminario Biblico [FUSBC] in Colombia. Colombia is een prachtig land, maar
heeft ook een lange geschiedenis van drugsgeweld, criminaliteit en sociale problemen.
Via dit seminarie hoopt hij studenten en (toekomstige kerkleiders) toe te rusten vanuit de Bijbel met het
oog op de uitdagingen waar zij in Colombia voor staan. Zo hoopt en bidt hij om het Zendingswerk
vruchtbaar te maken. Zullen wij ook voor hem bidden in dit mooie werk wat hij daar mag doen.
KRINGEN EN VERENIGINGEN
Vrouwenkring Debora,
We willen het nieuwe seizoen beginnen met een High-Tea op D.V. vrijdag 2 september, in de tuin bij
Arda Honkoop (Goudseweg 42) , bij minder mooi weer in Rehoboth. Van 14.00 tot 15.30 uur is
iedereen van harte welkom, ook als u/jij (nog) geen lid bent. De eerste verenigingsavond is op D.V. 8
september in Rehoboth en begint om 19.45 uur. Ook dan bent u/jij van harte welkom! Kom gerust eens
een avond kijken.
Hartelijke groeten van het bestuur.

Ouderenbijbelkring
Wanneer? DV woensdagmorgen 14 september is de eerste ouderenbijbelkring in het nieuwe
winterseizoen. De inloop is vanaf 9.30 uur en we beginnen om 10.00 uur in Rehoboth.
Waarover? Dit seizoen bespreken we de Bijbelstudies over het Bijbelboek Ruth. De titel van de
Bijbelstudies is: ``De hand van de HEERE’’. Ds. M. van Kooten uit Elspeet heeft ze geschreven. De
bijbelstudieboekjes worden besteld en thuisbezorgd door mevr. Clari Verdoold (0182- 342363 ).
Ook als u voor het eerst wil komen, kunt u het aan haar door geven en krijgt u het
bijbelstudieboekje ook thuisbezorgd.
Data seizoen 2022-2023? Ik geef ook vast de andere data door voor het nieuwe seizoen: 5 oktober, 19
oktober, 16 november, 7 december, 18 januari, 8 februari, 1 maart, 22 maart en 12 april.
We kijken er weer naar uit en hopen met elkaar op gezegende ontmoetingen rond het Woord van
God. Iedereen is hartelijk welkom! Ds. J. van Dijk
OPPAS
Beneden
21 augustus Herma Benjamins, Vera Hulst en Marlies Hertog
28 augustus Elise Cromwijk, Jacqueline Kool en Anne-Ruth Kok
4 september Marieke van Alphen, Willianne Linge en Jo-anne Plug
Boven
21 augustus Gerda Verdoold, Lennart Weerheim en Luuk Verhoef
28 augustus Neline de Jong, Jort van Dam en Thomas Uittenbogaard
4 september Christa Dekker, Niels Verhoef en Lucas van Wijngaarden
AGENDA
vrij. 26 aug.

19.45 uur

Bezinningsavond Heilig Avondmaal in de kerk

Gratis
ontbijt

NATUURVRIENDEN BEEKSTAD

DE LANGSTE ONTBIJT TAFEL
VAN DE KRIMPENERWAARD
DOE JIJ MEE?

Opgeven vóór

Braderie Stolwijk

24 augustus 2022

rond de dorpskerk

door te mailen naar

27 augustus 2022

ontbijtstolwijk@hotmail.com

08.15u

