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Voor alle aankondigingen geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.
MEDITATIE
God zag alles wat Hij had gemaakt: het was zeer goed. (Genesis 1: 31)
Onze broeder, ds. Kok, schreef vorige keer een prachtige meditatie over het oor. Deze keer schrijf ik
over wat het oog doet, namelijk, kijken. God kijkt naar de wereld. Dat doet Hij vandaag, maar dat deed
Hij al vanaf het begin. Tijdens de scheppingsdagen lezen we dat Hij zag dat alles wat hij schiep goed
was. En aan het einde, bij de zesde dag zag Hij dat het zelfs zeer goed was. Zouden wij dat vandaag de
dag nog zeggen van de schepping? Ziet alles er nog goed uit? Het begin was goed, maar is de
voortzetting ook goed geweest? Dat is een vraag, die wij ons kunnen stellen. Dan denken we aan alle
zorgen en vragen rondom het milieu. De natuur staat er niet goed voor. En allerlei maatregelen worden
dan genomen. Of ze goed zijn of niet, daar wil ik het niet over hebben. Maar wel over het feit dat wij
denken dat wij het kunnen herstellen. Of denk aan alle crises die zorgen dat het samenleven niet goed
meer is. De groepen in de samenleving die tegenover elkaar zijn komen te staan. Daarvan kun je ook
niet zeggen dat het goed is. Er is geen samen leven meer, maar mensen wonen gezamenlijk in een land
en kijken naar wat hen aanstaat, zonder de ander nog te zien. Waarbij het te vaak en te veel gaat om de
vraag of het individu het goed heeft. Is het goed als mensen grote zorgen hebben over de toekomst? Of
het gaat om je werk, de toekomst van je bedrijf, het dagelijks eten of het verwarmen van je huis. Nee,
als wij kijken, dan zien we een gebroken wereld. En toch, God zag een zeer goede wereld. Waar is het
mis gegaan? Heel simpel: bij de mens. Die niet bleef in Gods goede regels. Die dacht het zelf te kunnen.
Daar ging het mis. We noemen dat wel de zondeval. En nu kunnen we blijven steken in de schuldvraag.
Maar waar gaat het voor ons om als we verder willen komen? Dan gaat het om waar onze blik op
gericht is. Wellicht moeten we met de ogen van God gaan proberen te kijken. Dat is iets onmogelijks,
zouden we dan tegen elkaar kunnen zeggen. Maar we lezen wel dat Hij kijkt en ziet hoe het ervoor stond
en staat. Dan zien we Zijn goede schepping. We zien ook Zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. Dan zien
we dat Zijn blik vol medelijden is. Voor een wereld gevuld met mensen die de gebrokenheid ervaren,
niet alleen in de crises, maar ook in hun eigen leven. Dan zien we hoe Hij met Zijn blik vol liefde voor
ons het goed wil. Dwars door de gebrokenheid heen. Dat is in Zijn redding. Als we om ons heen kijken,
kunnen we de vraag stellen of het ooit nog goed zal komen. Het antwoord is: ja. Maar dan moeten we
wel beseffen dat het pas goedkomt als Christus terugkomt op aarde. Want de Heer ziet vandaag de dag
zoveel wat verkeerd is, dat Hij zelfs een nieuwe hemel en een nieuwe aarde moet maken. Waarop
gerechtigheid woont. Maar dan zal het ook goed zijn. Dan zal de gebrokenheid voorbij zijn. Dat zien we
met de Heer. Maar dat vraagt van ons ook dat wij dan ook kijken zoals Hi van ons vraagt. Kijken naar
Hem en Zijn liefde. Kijken met een blik waarin wij het goede van Hem zien. Opdat wij ooit samen met
Hem zullen zien dat het weer zeer goed is geworden. Door Hem alleen.
Ds. F.J.M. van Veldhuizen

KERKDIENSTEN
ZONDAG 30 OKTOBER
Wijk 2: 9.00 uur:
Ds. H.B. van der Knijff, Wilsum
Wijk 1: 10.30 uur:
Ds. S. Janse, Ameide
Wijk 2: 18.30 uur:
Ds. G. v.d. Berg, Onstwedde
Collecten:
1. Wijk 1: ZWO, Wijk 2: Zending; 2. Instandhouding eredienst;
3. Onderhoud kerk

WOENSDAG 2 NOVEMBER - Dankdag voor gewas en arbeid
Wijk 2: 10.00 uur:
Ds. J.J. ten Brinke, Oud-Beijerland
Wijk 1: 14.30 uur:
Ds. F.J.M. van Veldhuizen, kinderdankdagdienst
Wijk 2: 19.30 uur:
Ds. D.J.W. Kok
Collecten:
Wijk 1: Plaatselijk jeugdwerk Wijk 2: 1. Diaconie; 2. Dankdagcollecte
ZONDAG 6 NOVEMBER
Let op de gewijzigde tijden
Wijk 1: 9.00 uur:
Ds. F.J.M. van Veldhuizen, Oogstdienst
Wijk 2: 10.30 uur:
Ds. J. Barth, Langbroek
Wijk 2: 18.30 uur:
Ds. G.D. Kamphuis, Barneveld
Collecten:
1. Diaconie 2. Instandhouding eredienst;
3. Plaatselijk Jeugdwerk
VAN DE REDACTIE
De eerstvolgende Kerkklok verschijnt D.V. 11 november. Deze is voor twee weken. Kopij dient
uiterlijk vrijdag 4 november 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
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
Het herfstnieuws van de Koster
De Koster, de ontmoetingswinkel voor echt iedereen in Stolwijk, start op 12 november met een repaircafé (een gratis mogelijkheid om bijv. kleine huishoudelijke apparaten te laten repareren).
Ook worden er in de komende maanden workshops voor jong en oud georganiseerd. U/jij leest alles
daarover in de flyer die bij deze Kerkklok is gevoegd.

Weet u/jij, dat:
- de Koster op vier dagen per week (gedeeltelijk) geopend is. Zie de openingstijden op de flyer
- er een groot assortiment kaarten te koop is
- u/jij er leuke, originele cadeautjes aantreft (o.a. gemaakt door de Gemiva)
- u/jij alle artikelen met eigen teksten kunt laten bedrukken
- een kopje koffie/thee er gratis is
- u/jij er altijd welkom bent
We zijn heel blij met al onze vrijwilligers, maar we kunnen best nog wat extra gemeenteleden
gebruiken. Tijd en frequentie helemaal zelf te bepalen.
Zin/interesse? Mail dan naar avzaanen@ons-stolwijk.nl
Warmte geven
Beste Stolwijkers,
Het winterseizoen komt er weer aan, tijd voor een sjaal, muts en handschoenen.
Net als voorgaande jaren doen we weer een beroep op u en jou om eventueel iets te breien. Wij zorgen
dan dat het bij een goed doel komt bv. het Leger des Heils.
Afgeven kan in inloophuis de Koster waar u hartelijk welkom bent voor een praatje en een kopje koffie.
Als u het gezellig vindt, kunt u ook naar de Koster gaan om daar een poosje te breien.
Als er vragen zijn over kleine verbeteringen b.v. tochtstrippen en radiatorfolie aanbrengen in uw huis
kunnen wij u misschien helpen. Wij hebben in ieder geval een luisterend oor of een helpende hand.
de diakenen van wijk 1 en wijk 2
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
VERENIGINGSAVOND CHRISTENVROUW
Op D.V. woensdag 9 november a.s. houden wij weer onze verenigingsavond. Dhr. Trapman is
natuurfotograaf en vanavond laat hij ons de natuur in de 4 seizoenen zien. De avond wordt gehouden in
“Rehoboth” en begint om 19.45 uur. Leden en ook andere belangstellenden zijn hartelijk welkom.
Het bestuur van de Christenvrouw, Stolwijk-Berkenwoude.
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 30 oktober hoopt ds. S. Janse uit Ameide voor te gaan.
Woensdag 2 november is het dankdag. Dan zijn de kinderen van de ONS vrij van school. Maar ’s
middags zijn ook de kinderen van de Sterrenboom vrij. Wij willen die middag, als jullie dus allemaal
vrij zijn, een dankdagdienst houden speciaal voor de kinderen. Dus jullie zijn van harte uitgenodigd
hiervoor.
Zondag 6 november willen wij de oogstdienst vieren. We willen dan de Heer danken voor wat hij ons
geeft. Denkt u daarbij ook nog aan het inleveren van het fruit de dag ervoor? Want wij mogen beseffen
dat wij danken voor een overvloed die de Heer ons geeft. Houdt u er ook rekening mee dat de dienst
voor onze wijk dan weer om 9.00 uur begint?
Benoeming ambtsdragers
Uit de door de gemeente ingediende namen heeft de kerkenraad een drietal benoemd:
Tot ouderling V&T: Rachel Verdoold-Tan
Tot ouderling kerkrentmeester: Achel de Jong
Tot diaken: Ard de Mik
Op het moment dat ik dit schrijf, is nog niet bekend of zij hun benoeming hebben aangenomen. Maar als
u dit leest wel. Wij bidden hen Gods nabijheid toe in de beslissing, die zij moeten nemen voor het
aangezicht van de Heer. Daarbij betrekken we ook hun gezinnen.
Inloopochtend
Beste bezoekers van de inloopochtend en andere belangstellenden.
Op donderdag 10 november is er weer een inloopochtend. De ochtend zal verzorgd worden door onze
eigen predikant: Ds. F.J.M. van Veldhuizen. De dominee een gedicht uit de Bijbel met ons bespreken.
Allen van harte welkom, vanaf 10.00 in gebouw Rehoboth!
Marijke Plaizier
Ten slotte
Al langer leefde de vraag naar een kinderdienst. Er zijn al wat initiatieven genomen, maar die strandden
op de één of andere manier. Daarom hebben we nu doorgezet en willen we die houden op
dankdagmiddag. Juist ook omdat de kinderen een volwaardig onderdeel van de gemeente zijn en
daarom ook een keer een dienst mogen hebben, die volledig op hen is gericht. Uiteraard zijn ook
ouderen welkom.
We kijken terug op een prachtige avondmaalsdienst. Dan beseffen we weer eens te meer hoe de Heer
ons alles geeft en wij bij brood en wijn Zijn lof mogen brengen.
Ontvang allen een hartelijke groet, mede namens Coby, Marc Jan en Timo. Weet dat ook in deze tijden
de Heer nabij is.
Uw ds. Frank van Veldhuizen
Agenda
Zondag 30 oktober
Organist: Michel van Buren
Crèche: Dorieke Pennewaard, Juliette en Leonore Uittenbogaard
KND: OB: Andrea en Stijn, MB: Marielle, BB: Sanne
Zondag 30 oktober: 16+
Dinsdag 1 november 19.00 uur geloofstraining
Woensdag 2 november 14.30 uur: Kinderdankdagdaienst
Woensdag 2 november: Bidstond
Zondag 6 november
Organist: Rob van Essevelt
Crèche: Sanne van Dam, Esmee de Jong en Tessa Graveland
KND: OB: Diana en Marc Jan, MB: Naomi, BB: kerk
Dinsdag 8 november 19.00 uur: Geloofstraining
Dinsdag 8 november: Kerkenraad

_____________________________________________________________________

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

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

UIT DE PASTORIE
Geboren:
Verwonderd, dankbaar en blij zijn Marco en Marsha van den Broek-Snoek met de geboorte van hun
zoon Silas Aäron. Zijn roepnaam is Silas. Met de geboorte van Silas op 15 oktober 2022 is Romée grote
zus geworden! We feliciteren Marco en Marsha hartelijk met de geboorte van hun tweede kindje. Wat is
het een wonder van de Heere als alles goed mag gaan: zwangerschap en bevalling. Zij verwoorden dit
met een prachtig gedicht: ‘Zo klein en nu al zo geliefd, Door Zijn hand aan ons gegeven. Je bent
bijzonder en uniek in het plan van God verweven.’ We bidden jullie Gods rijke zegen toe om allebei
jullie kinderen te wijzen op de genade en de trouw van de HEERE! Hij wil in Christus genadig zijn. Dan
zal Silas opgroeien tot vreugde van jullie als ouders, maar ook tot eer van de Heere!
Jubileum:
Op 08 november 2022 is het 60 jaar geleden dat dhr. J. (Koos) Verburg en mw. J.A. (Jannie) Verburgvan der Heiden in het huwelijk werden verbonden. We feliciteren de jubilarissen met hun kinderen,
klein- en achterkleinkinderen van harte met deze dag van gedenken. Een huwelijksjubileum brengt op
de toonhoogte van het danklied, omdat beleden mag worden dat de Heere God u samen tot hiertoe
geleidde. Zijn trouw is groot. Laat de ontvangen voorrechten mogen verbinden aan Hem, Die ze schonk.
De Heere zij u tot een Gids; Zijn toekomst tegemoet.
Dankdag:
Op woensdag 02 november is er de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid.
Zomaar middenin de week. Omdat we ook middenin de week niet zonder de Heere kunnen. En wat
hebben we niet van Hem ontvangen?! Aan Hem te danken: voedsel, kleding, onderdak, het Woord en
nog wel meer…! Er zijn ’s morgens en ’s avonds kerkdiensten, waarbij we verwacht worden. We
hopen velen van u/jullie in de diensten te zien. Gezegende dankdag toegewenst.
Tenslotte:
We zijn dankbaar voor alles wat de Heere geeft. De rumoerige tijden houden velen van ons bezig. We
zijn bevoorrecht dat we uit de Bijbel mogen weten dat God regeert. Het gaat naar Zijn toekomst. Deze
verwachting mag ons hart wel sneller laten kloppen. De Heere geve Zijn zegen en nabijheid aan u en
jullie allemaal. Een hartelijke groet vanuit de pastorie. ds. D.J.W. Kok
VAN DE KERKENRAAD
Halloween
Voor degene die niet in de gelegenheid zijn geweest om een gezinspakket van Hallolight te bestellen
(nieuwsbrief 15 okt), maar deze wel graag willen hebben, liggen er nog enkele pakketten onder de
toren. Neem deze gerust mee op Hervormingsavond DV 29 of zondag 30 oktober. (op = op).

VAN DE KERKRENTMEESTERS
Dankdag collecte
Er is gelegenheid uw/jouw gift over te maken op bankrekeningnummer:
NL76RABO 0361 4007 05 t.n.v. Kerkrentmeesters van de Herv. Gem. Stolwijk
met vermelding Dankdag 2022. Daarnaast is het ook mogelijk dit anoniem te
doen via de website bij digitale collecte met vermelding Dankdag 2022 of via de
QR-code. Hartelijk dank.

VAN DE DIACONIE
Collecte 30 Oktober voor Fam. Godeschalk in Congo.
Wij willen deze collecte houden voor het werk van Mark en Corine, zij wonen en werken daar met hun
3 kinderen in Congo. Ondanks al het geweld, de armoede en rechteloosheid blijven mensen op God
vertrouwen. Hun veerkracht en hun geloof maakt elke keer weer diepe indruk zo schrijven zij zelf.
Zullen wij ook voor hen bidden, dat dit werk ook gezegend mag worden.
VAN DE EVANGELISATIECOMMISSIE
Feest van Het Licht
We willen graag Het Alternatief bieden tegenover een ongezellig en niet onschuldig griezelfeest met
monsters, heksen en spoken.
Op de avonden van 29, 30 en 31 oktober willen we als kerkelijke gemeente HET LICHT centraal
stellen. De Heere Jezus die het Licht der Wereld is.
We hebben dan ook een belangrijk bericht voor jou:
Voel jij, je weleens bang of alleen?
Jezus, de Zoon van God, kent jou
Jij bent belangrijk voor Hem
Jezus laat niemand in de steek
Hij geeft hoop en nieuwe toekomst
Jezus wil ook jou hoop geven en rust van binnen.
Zie je de verlichte kerktoren? Zo schijnt Zijn Licht in de duisternis en wil hiermee ook tegen jou
zeggen: Ik help je, ik zie je, Mijn oog is op je gericht (naar Psalm 32 vers 8)
evangelisatiecommissie Hervormde Gemeente wijk 2
JONGERENPASTORAAT / BUDDYPROJECT
Op DV 4 november organiseren we een ‘Buddy met jongeren avond’. De jongeren worden opgehaald
door hun buddy en om 17.30 uur verwacht in de zaal van FarmCamps aan de Bovenkerkseweg 49.
Nadat we gezellig met elkaar gegeten hebben gaan we samen als buddy’s en jongeren onder
begeleiding van Kees Zeelenberg nadenken hoe we het buddyschap het beste vorm en inhoud kunnen
geven. Het beloofd een leuke en interessante avond te worden, na 20.30 uur is er nog alle tijd om
gezellig na te praten.
De jongeren, ook de nieuwe jongeren (14/15 jaar) krijgen binnenkort persoonlijk de uitnodiging van
hun buddy.
Zorg dat je erbij bent!!
Groetjes namens het kernteam, Aart, Inge en Evert
OPPAS
30-okt Beneden
Boven
2-nov Beneden
Boven
6-nov Beneden
Boven
13-nov Beneden
Boven

AGENDA
za 29 okt
za 29 okt
zo 30 okt
ma 31 okt
di 01 nov
wo 02 nov

19.30
14.00
19.15
20.00
20.00

Cora van Eijk
Lisa Dekker en Lois de Jong
Herma Benjamins
Lisanne Boele en Daphne van Wijngaarden
Dirna Hogendoorn
Heilike Weerheim en Anna Zuidbroek
Colinda van Wijngaarden
Hannah Gommer en Lotte Mes
Hilda van den Broek Marlies Weerheim en Tessa Uittenbogaard
Rianne Verhoef Jort van Dam en Thomas Uittenbogaard
Neline de Jong Sara de Jong en Lieke van Dam
Annemarie Zwiers
Harm Hulst en Nick Uittenbogaard

uur
uur
uur
uur
uur

Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis" - Toerustingsdag
Hervormingsavond
Zondagsschool "Benjamin"
Bijbelclub Gemiva
Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis"
Pluskring
Dankdag voor gewas en arbeid

do 03 nov
zo 06 nov
zo 06 nov
ma 07 nov
ma 07 nov
wo 09 nov
wo 09 nov
do 10 nov

20.00
14.30
20.00
19.15

uur
uur
uur
uur

6 jaarlijkse stemming
Zondagsschool "Benjamin"
Jeugdvereniging "De Parel"
Bijbelclub Gemiva
Catechisatie groep 1 t/m 6
19.30 uur Jeugdclub "Het Anker" 1
19.45 uur Vrouwenvereniging "De Christenvrouw"
19.45 uur Vrouwenkring "Debora"

Ouderencontactmiddag voor 65 jarigen en ouder
Hierbij ontvangt u een uitnodiging van de Diaconie wijk 2 voor de ouderencontactmiddag die gehouden
zal worden op D.V. zaterdag 19 november 2022
We willen deze middag om 15.00 uur beginnen in Rehoboth
Deze middag openen we met een korte meditatie door Ds. Kok.
Het onderwerp is,
Hoe mooi is de Schepping, en de Natuur in de Krimpenerwaard door Annie Hoogendijk.
De middag zal afgerond worden met een gezamenlijke broodmaaltijd.
Wij hopen op een gezellige middag, en willen die om 19.00 uur afsluiten.
Wij vinden het heel fijn als u aanwezig kan zijn,
Met vriendelijke groeten, Namens de kerkenraad van wijk 2
Opgeven per telefoon of antwoordstrook invullen en inleveren bij de diakenen.
Aris van Dam
0628901658
Rokus van Herk
06-15136442
Wim de Vries
0610032690
Cor van Wijngaarden 0182-341141
Antwoordstrook voor de Ouderencontactmiddag 19 November 2022 om 15 uur
Naam/Fam. ………….
Adres

…………………….

Aantal personen…..
eet mee ……

Tekening voor Dankdag

