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Voor alle aankondigingen geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.
MEDITATIE
VOOR EEUWIG VRIJ!
"Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het, Die rechtvaardigt. Wie is
het die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is, ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de
rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit"
Romeinen 8 vers 33-34
Beschuldigers
In de tekst vraagt Paulus zich af: wie zal beschuldigingen inbrengen tegen hen, die door God uitverkoren
zijn? Hoe durft Paulus, vindt u niet? Er zijn wel degelijk beschuldigers. Eén van hen is de wet van God
(Romeinen 3 vers 19). Hoe zo? De wet zegt dat ieder die haar niet 100% gehoorzaamt, verdoemd wordt. Zij
doet dat uit naam van God, de grote Wetgever. De tweede beschuldiger die optreedt is de duivel (Zacharia 3
vers 1). Hij gaat op een sanatische manier te werk. Waar u dat aan merkt? Hij houdt ons de zwarte bladzijden van ons levensboek voor. Hij maakt Gods kinderen wijs: 'die zonde is onvergeeflijk; voor die zonde
is geen vergeving bij God; uw bidden helpt niet'. De derde beschuldiger is ons eigen hart (1 Johannes 3 vers
20). Dat wijst ons met behulp van ons geweten haarfijn aan als gelovigen dingen doen die niet passen bij
gelovigen. Hebt u en jij last van deze beschuldigers?
Vrijspraak
Wat doet Paulus? Hij gaat met de beschuldigingen naar God toe. Maar spreekt God de schuldige zondaar
vrij? Ja, zegt Paulus, dat doet God. Hoe kan dat? Paulus wijst op vier heipalen, waarom God dat doet. De
eerste heipaal is, dat Christus gestorven is. Hoe zo? Is het sterven van de Heere Jezus belangrijker dan het
sterven van andere mensen? Ja, want Hij is het Lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt. Hoe
wegdraagt? Zoals het water van de zondvloed uitsteeg boven de hoogste bergtop, zo stijgt het bloed van de
Heere Jezus uit boven de hoogste bergen van schuld en zonden. De tweede heipaal is, dat Christus opgewekt is. Dat betekent, dat Jezus' offer door de Vader aanvaard is en dat Hij voor allen die in Hem geloven
volledige vrijspraak heeft verdiend. De derde heipaal is: dat de Heere Jezus zit aan de rechterhand van God.
Dat is de plaats, waar de zaken beslist worden. Dat betekent voor de gelovigen een heerlijke troost. Hoeveel
pijlen het rijk van de duisternis ook op hen afvuurt, maar Jezus zorgt ervoor, dat ze niet omkomen en de
eeuwige heerlijkheid eenmaal zullen ontvangen. De vierde heipaal is dat de Heere Jezus voor ons pleit.
Hoe? Hij is de Advocaat bij de Vader, die de zaken van Gods kinderen behartigt. Hij werkt zo efficient, dat
de ingebrachte beschuldigingen nietig verklaard worden door de Vader.
Nochtans-geloof
Wat is er nodig om te delen in deze verbazingwekkende genade van God? In Romeinen 8 speelt de Heilige
Geest een beslissende rol. Hoe zo? Hij ontsteekt het geloof in het hart, zodat ik me door het horen van de
boodschap van schuld en vrijspraak vastklamp aan Christus: 'dat al klaagt mijn geweten mij aan, dat ik
tegen al de geboden van God overtreden heb, en tóch (nòchtans) schenkt God mij, zonder verdiensten en
bijdragen van mijn kant, alleen uit genade, vergeving van zonden om Christus' wil'. Wat die genade met mij
doet, is niet onder woorden te brengen: ik ben een koninklijk kind, van de Vader bemind, door Hem
gekocht door het bloed van Christus. Ik weet één ding: dit is zo groot, rijk, heerlijk, God is al mijn liefde
waard. Dit moet iedereen weten. Dit wil ik doorgeven. Hoe zo? Waar heb ik dit aan verdiend en tóch
gekregen? Wat is Gods genade rijk en wat hebben we dat nodig. Hoe zo? Hiermee kunt u leven en sterven
en… wordt ik in Gods oordeel voor eeuwig vrijgesproken. Anders niet. Zo ernstig en radikaal is het
Evangelie. Daarom wordt dit Evangelie elke zondag verkondigd. Want de Heere wil niets liever dan dat u
en jij daar ook in gaan delen. Echt hoor, dat is voor u, jou en mij mogelijk bij God! Ds. J. van Dijk

KERKDIENSTEN
ZONDAG 18 SEPTEMBER
Wijk 2: 9.00 uur:
Ds. D.J.W. Kok, Opening Winterwerk
Wijk 1: 10.30 uur:
Ds. F.J.M. van Veldhuizen, Opening Winterwerk
Wijk 2: 19.00 uur:
Prop. J. Meerkerk, Veenendaal
Collecten:
1. Wijk 1: ZWO, Wijk 2: GZB - Columbia; 2. Instandhouding eredienst;
3. Plaatselijk jeugdwerk
DONDERDAG 22 SEPTEMBER
Wijk 2: 18.30 uur
Ds. D.J.W. Kok, Huwelijksbevestiging Dianne de Vries en Tobias van den Berg
ZONDAG 25 SEPTEMBER
Wijk 2: 9.00 uur:
Ds. P.D. Teeuw, Sliedrecht
Wijk 1: 10.30 uur:
Ds. W.M. de Bruin, Bleiswijk
Wijk 2: 19.00 uur:
Ds. D.J.W. Kok
Collecten:
1. Noodhulp Zuid-Azië 2. Instandhouding eredienst;
3. Plaatselijk jeugdwerk

VAN DE REDACTIE
De eerstvolgende Kerkklok verschijnt D.V. 30 september. Deze is voor twee weken. Kopij dient
uiterlijk vrijdag 23 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 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

25 september is de collecte voor Noodhulp Zuid-Azië
Maar liefst 33 miljoen mensen in Pakistan zijn getroffen door de heftigste regens ooit. Grote
overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Er zijn al vele doden
gevallen. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen.
Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken. Het leed is
onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, dreigt honger, want de oogsten zijn
vernietigd.
Wilt u meebidden voor de getroffenen en voor de hulpverleners? U kunt een gift geven tijdens de
diaconiecollecte of overmaken naar de diaconie (NL59 RABO 0361 4019 81) o.v.v. Noodhulp ZuidAzië
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:
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 18 september hopen we opening van het winterwerk te houden. We luisteren dan naar de laatste
profetie van Haggai.
Zondag 25 september hoopt onze oud-predikant, ds. W.M. de Bruin in ons midden voor te gaan.
Let op de kerkapp
In de komende tijd zullen via de kerkapp ongetwijfeld weer allerlei uitnodigingen worden verstuurd om
aan activiteiten deel te nemen. Dus houd deze in de gaten!
Ten Slotte
Zondag 18 september start het seizoen weer officieel. Laten we bidden om een gezegend seizoen. Voor
ons als gemeente, maar ook voor ieder individueel. Want we zijn op weg naar de toekomst van de Heer.
Iets daarvan mochten wij ook gedenken in het Avondmaal van afgelopen zondag. Bij brood en wijn de
dood van de Heer gedenken totdat Hij weerkomt. Zo mogen wij in de verwachting van de zegen van de
Heer verder gaan op weg achter Hem aan.
Ontvang allen een hartelijke groet, mede namens Coby, Marc Jan en Timo.
Weet dat de Heer onderweg nabij is.
Uw ds. Frank van Veldhuizen

Meet & Greet, 14 oktober SHE-Event
Hierbij een uitnodiging voor de eerste activiteit van het nieuwe seizoen!
Vrijdagavond 14 oktober willen we naar het SHE-Event in Gouda gaan (aanvang 19:30 uur).
SHE organiseert dit event met spreekster Almatine Leene. Het thema is ‘Sta op en Schitter, in alledaags
leiderschap.’ Kijk voor meer informatie op de website van She en reserveer je eigen ticket voor deze
avond bij: www.she-event.nl.
Geef even aan dat je meegaat, dan rijden we met elkaar mee. Doorgeven kan op de Kerkapp of bij:
Marinda de Jong
Agenda
Zondag 18 september
Organist: Rob van Esseveldt
Crèche: zie rooster
KND: OB: Rachel en Esmee, MB: Sanne, BB: Hester
Zondag 18 september 16+club
Woensdag 21 september, 20.00 uur: Bidstond
Donderdag 22 september, 20.00 uur: Liturgie commissie
Zondag 25 september
Organist: Michel van Vuren
Crèche: zie rooster
KND: OB: Andrea en Jara, MB: Caroline, BB: kerk
Dinsdag 27 september, 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:
18 sept.
vm: Ps. 7:9
25 sept.
vm: Ps. 13:5

nm: Ps. 3:2
nm: Ps. 22:14

UIT DE PASTORIE
Huwelijk:
Op donderdag 22 september hopen Tobias Noah (Tobias) van den Berg en Dina Sijgje (Dianne) de
Vries elkaar het ja-woord te geven. Zij beloven elkaar liefde en trouw voor de burgerlijke overheid in ’t
Raedhuys te Haastrecht. De kerkelijke inzegening van het huwelijk zal plaatsvinden in de Hervormde
Kerk te Stolwijk, waarin ikzelf hoop voor te gaan. De dienst begint om 18.30 uur en het bruidspaar
nodigt u en jou van harte uit om deze dienst mee te beleven. Op hun trouwkaart vermelden zij de
tekstwoorden uit Mattheüs 28:20 ‘En zie, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld.’
Wat is dat een geweldige bemoediging en troost. Hij is er in alle omstandigheden van ons leven bij. We
bidden jullie toe dat in Zijn Zoon Jezus Christus Hij jullie leven zo zal regeren dat jullie persoonlijk en
samen zullen leven tot eer van Hem en tot vreugde van een ieder die jullie ontmoeten.
Jubileum:
Op 17 september hoopt de familie Maarten en Ina Bogaard-de Jong te gedenken dat ze veertig jaar
geleden elkaar liefde en trouw hebben beloofd voor het Aangezicht van God. Zij hebben samen een
groot gezin mogen ontvangen met kinderen en kleinkinderen. Er zijn veel momenten waarvoor zij
dankbaar zijn in de 40 jaar dat ze getrouwd zijn. Daarnaast hebben ze ook de nodige zorgen gekend
rondom eigen gezondheid en verlies in hun gezin. De Bijbel spreekt in Psalm 84: 12 van ‘Hij zal het
goede niet onthouden aan hen, die in oprechtheid hun weg gaan’ God is goed voor degenen die Hem
vertrouwen. We bidden dat Maarten en Ina dat mogen ervaren, samen met allen die hun lief zijn, zowel
in vreugde als in verdriet.
Het echtpaar Gerard en Joke van den Berg-Hilbrands is op 21 september 55 jaar getrouwd. We willen
hen samen met hun kinderen en kleinkinderen van harte gelukwensen met dit bijzondere jubileum. De
heer van den Berg maakt ingrijpende dingen mee met zijn gezondheid. Dat maakt de dankbaarheid extra
groot dat ze deze dag mogen beleven. Boven alles danken ze de HEERE God voor Zijn trouwe zorg
voor hen. Al die jaren was Hij het. Die hen droeg en bewaarde. We bidden hen samen toe dat Gods
zegeningen hen steeds dichter bij Hem mogen brengen. ’Welzalig is hij die de God van Jacob tot zijn
hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God.’ (Psalm 146:5)
Catechese:
Er staat weer een nieuw seizoen in de startblokken. We zien er naar uit om met de jongeren na te denken
over God, de Bijbel, het geloof en vragen uit jouw leven. Met Zijn Woord wil God een Licht zijn op
jouw pad, ook als het door een donkere periode heengaat. We starten op maandagavond 19 september.
We rekenen op jouw komst en inbreng! Tot dan!
Tenslotte:
Zondag 18 september is het opening winterwerk. Verschillende verenigingen zijn al begonnen. In dit
nieuwe seizoen staan alle activiteiten keurig voor u op een rij op de activiteitenkalender. Ik hoop dat u
en jullie er gebruik van maken! De Heere God wil het gebruiken om ons persoonlijk te zegenen, maar
ook om de gemeente te bouwen en de band met elkaar sterker en steviger te maken. Wat zou het mooi
zijn als onze gemeente mag lijken op de eerste gemeente in Jeruzalem: ‘en zij volhardden ..in de
gemeenschap …En allen, die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk.’
(Hand. 2: 42,44). Samen het gezin van de Heere God.
We bidden een ieder, die dit leest de genade van de Heere Jezus Christus toe!
ds. D.J.W. Kok

VAN DE KERKRENTMEESTERS
Activiteiten Rooster 2022 – 2023
Voor het komende seizoen zijn alle geplande bijeenkomsten van onze wijkgemeente in een totaal
overzicht samengevat. Via de nieuwsbrief is die verzonden. Ook kunt u het activiteiten rooster vinden
op de website www.hervormdstolwijk.nl /Wijkgemeente 2 / Agenda. Tevens ligt er een papieren
exemplaar onder de toren in de kerk of in Rehoboth.
Het is goed om zelf gelijk een keuze te maken uit de activiteiten en die in de agenda te noteren.
Deelname aan verenigingen, clubs, kringen e.d. zijn niet alleen positief voor de opbouw van de
gemeente, maar het samen zijn rondom Gods Woord zal zeker ook rijk zijn voor uw/jouw geloofsleven!
VAN DE DIACONIE
Zendingscollecte voor 18 September
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 bid hij om het Zendingswerk vruchtbaar te
maken. Zullen wij ook voor hem bidden in dit mooie werk wat hij daar mag doen.
Zendingsavond
Donderdag 29 September D.V. organiseren we de jaarlijkse Zendingsavond. Dit jaar hoopt Ds. Zack
Pienaar vanuit Namibië te komen, om te vertellen over de Afrikaanse kerk. Wat wij daar als Westerse
kerk van kunnen leren. Ds. Zack Pienaar is geboren in Zuid-Afrika en is predikant in de Eros kerk.
Daarnaast is hij de belangrijkste drijfveer achter Imagodei, een diaconale Organisatie met meer dan 150
lokale projecten ondersteunt door de GZB. We beginnen de avond om 20.00 uur in Rehoboth.
Iedereen is daar van harte welkom!!
VAN DE KERKENRAAD
Catechisatie – beste jongeren,
Nadat jullie afgelopen maandag door Joop Gottmers zijn ‘warm gedraaid’ hopen we op DV maandag 19
september te starten met de catechisatielessen. Jullie hebben afgelopen week allemaal weer een
Persoonlijke uitnodiging van jullie wijkouderling gekregen (Groep 7 wordt apart uitgenodigd). Voor de
data zie de activiteitenkalender, hieronder het overzicht van de groepsindelingen met de tijden.
- Groep 1 en 2 (12 t/m 14 jarigen) 18.30 uur – 19.15 uur dhr. John Hogendoorn
- Groep 3 (14-15 jarigen) 19.30 uur – 20.15 uur dhr. John Hogendoorn
- Groep 4 (15-16 jarigen) 18.30 uur – 19.15 uur ds. Kok
- Groep 5 (16-17 jarigen) 19.30 uur – 20.15 uur ds. Kok
- Groep 6 (17-18 jarigen 2-wekelijks) 19.15 uur – 20.15 uur Johanna van Meijeren
- Groep 7 (19+ 2-wekelijks bij Farmcamps) 19.45 uur – 21.15 uur Alieke Sterk, Aart van
der Graaf en Arie Plug
- Belijdeniscatechisatie 20.30 uur – 22.00 uur ds. Kok
Ook als je (nog) geen persoonlijke uitnodiging hebt ontvangen, weet je welkom! Het collectedoel dit
seizoen is voor ds. Vreugdenhil (Gouda) die namens de GZB is uitgezonden naar Colombia.
Wijziging aanvang avonddienst
De kerkenraad heeft zich afgelopen periode bezonnen op de vraag tot vervroegen van de aanvang van de
avonddienst. Onder meer is ook met verschillende agrarische ondernemers contact geweest.
Een zwaarwegend argument voor het vervroegen van de avonddienst, is dat het zeker in de winter voor
de jonge gezinnen het niet goed te doen is de jongere kinderen mee te nemen naar de kerk.
Om die reden heeft de kerkenraad besloten om met ingang van DV 2 oktober de aanvang van de
avonddienst te vervroegen naar 18.30 uur.
We hopen zo in de avonddienst ook veel jonge kinderen te ontmoeten. Voor verschillende
gemeenteleden is het aanpassing, die meer druk geeft op de agenda. Ook aan hen denken we, en vragen
in de diverse omstandigheden dat de Heere ook hierin helpt. Zou Hij hierin ook niet het goede geven,
zodat Zijn Woord gehoord wordt?
De kerkenraad zal dit na een jaar ook evalueren.

Kerkdienst 2 oktober
In de ochtenddienst van 2 oktober hoopt ds. Zack Pienaar voor te gaan.
Je kunt ook kennismaken met hem tijdens de zendingsavond van 29 september, waarin hij spreekt over
'de kerk in Afrika'.
De wereldwijde kerk komt nog dichterbij, als hij in de ochtenddienst mag spreken van de
onveranderlijke God van de hemel en de aarde.
KRINGEN EN VERENIGINGEN
Tienerclub TOV
Zit jij in groep 6,7 of 8, dan hebben we goed nieuws voor je. Dinsdagavond 20 september starten we
weer met de club TOV!
Het is van 19.00 tot 20.00 uur op de zolder in Rehoboth.
Kom je ook?
Groetjes, Annemiek, Aris, Charlotte, Corne, Elsemarie, Gerrit, Lisette, Sybren
OPPAS
Beneden
18 september Dirna Hogendoorn, Marinda van Dijk en Daphne van Wijngaarden
25 september Gea Verhoef, Heilike Weerheim en Anna Zuidbroek
Boven
18 september Rianne Verhoef, Hannah Gommer en Lotte Mes
25 september Anne Verdoold, Marlies Weerheim en Tessa Uittenbogaard
AGENDA
zo 18 sept.
zo 18 sept.
ma 19 sept.
ma 19 sept.
ma 19 sept.
di 20 sept.
wo 21 sept.
do 22 sept.
zo 25 sept.
zo 25 sept.
ma 26 sept.
ma 26 sept.
di 27 sept.
wo 28 sept.
do 29 sept.

14.00 uur
19.15 uur
19.30 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.45 uur
14.00 uur
20.30 uur
19.15 uur
20.00 uur
19.00 uur
19.45 uur

Opening winterwerk - preekbespreking
Zondagsschool "Benjamin"
Bijbelclub Gemiva
Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis"
Catechisatie groep 1 t/m 5
Tienerclub "TOV"
Jeugdclub "Het Anker" 1
Vrouwenkring "Debora"
Zondagsschool "Benjamin"
Jeugdvereniging "De Parel"
Bijbelclub Gemiva
Catechisatie groep 1 t/m 6
Pluskring
Jeugdclub "Het Anker" 2
Bijbelkring

Muziek-uur in open kerk
Zondagmiddag 2 oktober is de Stolwijkse Dorpskerk weer open voor iedereen die mee wil zingen of
gewoon wil genieten van muziek rondom het thema ‘De kracht van Uw liefde’. Attendeer gerust
belangstellenden op dit muziek-uur: 2 oktober 2022 van 14.30 – 15.30 uur. De deur blijft geopend, het
is dus vrije inloop en iedereen is van harte welkom!

