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Voor alle aankondigingen geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.
MEDITATIE
WAT HOU IK VAN UW HUIS……
Intro
Ik heb gehoord dat in Stolwijk het kerkblad niet alleen door mensen van de kerk gelezen wordt, maar ook
door mensen die een los contact hebben met de kerk. Misschien is het kerkblad dan het enige wat u of jou
aan de kerk bindt. Voor u en jou schrijf ik dit allereerst. Want u en jij hoort er ook bij. Alleen hoop ik niet
dat u nu zegt, dat u die aandacht niet nodig vindt en dit overslaat. Het gaat over iets heel belangrijks. Wat
dat is?
Uitleg
In de Bijbel staat Psalm 84. Eén van de verzen uit die psalm schrijf ik voor u en jou op: `zelfs vindt de mus
een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt, bij Uw altaren, HEERE der heirscharen, mijn Koning en mijn God'. Wat bedoelt de dichter psalm daarmee? Hij gebruikt het voorbeeld van twee
vogels: de mus en de zwaluw. Wat doen ze? Ze bouwen in de tempel van God hun nest. Waarom doen ze
dat? Dat begrijp ik wel: zij bouwen hun nest bij `de altaren'. Bij de altaren vinden deze vogels voedsel voor
zichzelf en hun jongen. Denk aan de broodkruimels van de spijsoffers: dat is voedsel voor deze vogeltjes en
hun jongen. Ze zijn daar niet weg te slaan. Kijk, zegt de dichter: zo ben ik niet weg te krijgen uit het Huis
van God, ik ben verknocht aan God en Zijn dienst, dat kan ik gewoonweg niet missen.
Geestelijk voedsel
Wat deze tekst wil zeggen is dit: in het begin van de Bijbel lezen we over een paradijs en dat God ons
daaruit moest zetten. De reden? Omdat we niet meer naar God wilden luisteren. Gevolg? Wij vliegen rond
in deze wereld en hebben nergens echt rust. En nu heeft God búiten het paradijs toch weer voor een plek
gezorgd, waar wij mensen bij Hem mogen komen en tot rust komen. Om dat concreet te maken: die plaats
is er in Gods Huis. Daar luisteren we naar het Woord van God en dat is voeding voor ons hart. En wat voor
een voeding! Geen goedkope voeding, maar de allerduurste voeding, die er bestaat: de Heere Jezus Christus
is het Brood des Levens. Dat betekent: wie in Hem gelooft en zich tot God bekeert, die heeft eeuwig leven
en heeft aan de Heere Jezus en Zijn genade genoeg. ``Daar voel ik niets van’’, zegt u? Dat begrijp ik. Dat
heeft met het Huis van God te maken: daar wordt verteld dat er in onze harten iets niet goed zit. Wij hebben
overal honger naar, behalve naar God. Dat kost ons de dood. Er is er Eén die dat niet wil: God. Hij wil ons
het eeuwige leven geven. In het Huis van God gaat het over déze God. Vandaar dat kinderen van God met
heel hun hart van Gods Huis houden!
Welkom
Waar u niet aan hoeft te twijfelen: de gemeente die in Gods Huis samenkomt, zal het fijn vinden, als u en jij
erbij komt. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. De reden? In het Huis van God proeven we de warmte van
Gods gemeente, die leeft van Gods warme liefde in Jezus Christus voor ons en onze kinderen. En de
gemeente wil u en jou graag in die warmte van Christus laten delen. Niet dat dat allemaal perfect gaat in
Gods gemeente. Daar moet u haar niet op afrekenen, maar het is wel haar verlangen. Ik hoop dat u dat voelt
en ontvangen mag: wat hou ik van Gods Huis! Kom er ook bij, want de boodschap van Gods Woord
kunnen we niet missen. Echt niet! Doe het, met de hulp van God!
Ds J. van Dijk

KERKDIENSTEN
ZONDAG 13 NOVEMBER
Wijk 1: 9.00 uur:
Ds. F.J.M. van Veldhuizen
Wijk 2: 10.30 uur:
Ds. A. Jonker, Putten
Wijk 2: 18.30 uur:
Ds. D.J.W. Kok
Collecten:
1. Wijk 1: diaconaat, Wijk 2: Project 1027 Geloven in BoTu; 2.
Instandhouding eredienst;
3. Plaatselijk Jeugdwerk
ZONDAG 20 NOVEMBER
Wijk 1: 9.00 uur:
Ds. F.J.M. van Veldhuizen, eeuwigheidszondag
Wijk 2: 10.30 uur:
Ds. D.J.W. Kok – voorbereiding Heilig Avondmaal
Wijk 2: 18.30 uur:
Ds. P. Vernooij, Lekkerkerk
Collecten:
1. Wijk 1: zending, Wijk 2: GZB- fam. Den Hartog 2. Instandhouding
eredienst;
3. Plaatselijk Jeugdwerk

VAN DE REDACTIE
De eerstvolgende Kerkklok verschijnt D.V. 25 november. Deze is voor twee weken. Kopij dient
uiterlijk vrijdag 18 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 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

Een voor jezelf en een voor de ander! Van 17 tot 24 december verkopen wij echte Stolkse Stollen met
een wel heel bijzonder tintje: De verkoop gaat altijd per twee stuks: een voor jezelf
en een voor de ander! Dit kan iedereen zijn: je goede buur, iemand die wel een
steuntje in de rug kan gebruiken of je kunt de stol doneren aan Voedselbank IJssel
en Lek. Dan zorgen zij dat deze overheerlijke kerstbroden op de juiste plaats terecht
komen. Uiteraard is het ook mogelijk om een persoonlijke boodschap toe te voegen,
om zo iemand extra te verrassen en een hart onder de riem te steken. De opbrengst
van deze mooie kerstactie zal gaan naar ontmoetingswinkel De Koster, aan de
Goudseweg 3.
Meer details over de Stolkse Stol kun je vinden in de volgende Kerkklok, op social media, of loop even
binnen bij de Koster!
Nu alvast bestellen? Scan de QR-code hiernaast.
Met hartelijke groeten,
de Centrale Diaconie
Ps. Wist je dat de Stolkse Stol ook een heel mooi staat in een kerstpakket of als relatiegeschenk?
Bedrijven kunnen ook meedoen! Neem voor meer informatie contact op: stolksestol@gmail.com
SPONSORKINDEREN WOORD EN DAAD
De diaconie (wijk 1 en 2) verleent via Woord en Daad financiële steun aan zes sponsorkinderen
uit vier verschillende landen. Onze financiële bijdrage gaat naar partnerorganisaties van Woord en
Daad, die er lesmateriaal, schoolmaaltijden en schoolkleding van kopen, ook betalen ze de medische
zorg voor de kinderen en de salarissen van de onderwijzers. Omdat de hulp via de school loopt, stopt de
hulp zodra het kind van school gaat. Als het kind nog een vervolgopleiding of vakopleiding krijgt, blijft
het meedoen aan het adoptieprogramma.
De sponsorkinderen krijgen vanuit Stolwijk post voor hun verjaardag, met Pasen of Pinksteren, en met
kerst/nieuwjaar! Wij krijgen van hun bedankbriefjes/ schoolrapporten en foto’s teruggestuurd.
De kinderen worden ook verrast tijdens de kerst bijeenkomt met een “Gift of Love” met een praktisch
cadeau zoals kleding, schoenen of een rugzak en iets van speelgoed of snoep. Zo ondersteunen we
indirect de gezinnen met ook een pakket op de verjaardag van het kind. Sinds corona sturen we de post
via de partnerorganisatie van Woord en Daad via de mail zodat ze de post op tijd krijgen.
We steunen Wideline (19 jaar) en Roderson (10 jaar) uit Haiti, Cécile (13 jaar) en Moussilimou (7 jaar)
uit Benin, Gisèle (12 jaar) uit Burkina Faso en Alhaji (13 jaar) uit Sierra Leone.
Het gaat goed met de kinderen en ze doen goed hun best op school! Voor u allen hun hartelijke dank
voor de hulp die ze krijgen!
Wilt u hen gedenken in uw gebeden?
Hartelijke groet van Linda Slingerland
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

KERST-INN 2022
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 koffiedrinken, 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 Aart en Clari Verdoold of via
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 thuisgebracht. 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 terugluisteren. RTV
Krimpenerwaard kunt u vinden op 106.6 MHz in de ether en op 98.3 MHz op het 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
Op zondag 13 november hoop ik in uw midden voor te gaan. Op zondag 20 november is het de laatste
zondag van het kerkelijk jaar, de eeuwigheidszondag. Tijdens deze dienst willen we hen, die ons dit jaar
ontvielen gedenken.
Herdenken van de overledenen
Elk jaar gedenken wij op eeuwigheidszondag de overledenen in onze gemeente. Het was altijd mogelijk
om uit ons ledenbestand daarvoor de namen te halen. Echter, door veranderende regels worden lang niet
alle wijzigingen vanuit de Gemeentelijke Basis Administratie nog doorgegeven aan dat ledenbestand.
Daarom wordt het voor ons moeilijker om onze overleden gemeenteleden te gedenken. De kerkenraad
heeft daarom besloten om met ingang van volgend jaar alleen hen te gedenken, van wie wij een bericht
van overlijden hebben gekregen. Dit jaar dus nog zoals we het altijd deden, maar voor volgend jaar
vragen wij dus de familie en nabestaanden het aan ons door te geven zodat we zowel kunnen meeleven
met hen als hun geliefde gedenken.
Nieuwe ambtsdragers
Helaas heeft geen van de verkozen ambtsdragers de benoeming aanvaard. De redenen die zij hadden
waren heel legitiem. Dat zorgt er wel voor dat wij nu op zoek moeten naar anderen die de taken in de
kerkenraad kunnen vervullen. Daarvoor vragen wij uw gebed opdat we de juiste personen zullen vinden.
Levende Adventskalender
Ziet u op tegen de donkere dagen voor Kerst? Dan delen we nu graag alvast een heel bijzonder
lichtpuntje met u. Tijdens Advent organiseren wij een “levende adventskalender” waarbij dagelijks
iemand zijn/haar huis een moment openstelt om anderen te ontmoeten. Voor elke dag in de Adventstijd

is er een adres waar eenieder welkom is op een ochtend of middag voor een kopje koffie of thee en een
praatje. Advent is van 28 november tot Kerst.
Zo maken we een lichtsnoer van adressen waar warmte en aandacht wordt gegeven en ontvangen.
Het thema van Advent 2022 is: Samen! En we hopen natuurlijk dat u over dit idee net zo enthousiast
bent als wij. Want we hebben enthousiaste deelnemers nodig die als bezoeker of als gastheer/gastvrouw
lichtdragers willen zijn voor elkaar en voor anderen.
Als u dit aanspreekt, geef u dan zo snel mogelijk vrijblijvend op als gastadres. In overleg bepalen we
datum en tijd waarop u uw huis openstelt. Meer informatie, vragen en aanmelden:
adventstolwijk@gmail.com.
Jubileum
Op 25 november is het 60 jaar geleden dat dominee M. de Boer werd bevestigd als predikant. Dat was in
de chr. gereformeerde kerk in Amsterdam Noord. Rond 1985 trad hij toe tot de Hervormde kerk
(Middelburg). Stolwijk was de laatste gemeente tot zijn emeritaat. Hij stond hier tussen 1992 en 1998.
In december hoopt hij 90 jaar te worden. In januari 2021 hield hij zijn laatste preek in onze gemeente.
Er zijn heel wat gemeenteleden die zich deze preek kunnen herinneren. We willen hem dan ook van
harte feliciteren met dit jubileum en hem Gods zegen toewensen.
Meet & Greet – Adventskrans maken op 26 november 2022
De dagen worden korter, het einde van het kerkelijk jaar nadert en daarmee ook de adventstijd. Wat is
leuker dan iedere zondag in de adventstijd een nieuwe kaars op je zelfgemaakte adventskrans aan te
steken? We nodigen je daarom van harte uit een adventskrans te maken op zaterdag 26 november as om
15.00 uur in Rehoboth. Voor materialen wordt gezorgd. Wel kun je zelf kaarsen meenemen in de door
jou gewenste kleur. Neem ook een (snoei)schaar en mes mee. Kosten zullen ca € 10,00 bedragen.
Overige details volgen wanneer je je hebt opgegeven, geef dus bij het opgeven ook je telefoonnummer
of mailadres op. Nadat we de krans hebben gemaakt, willen we gezellig nakletsen onder het genot van
een hapje en een drankje. Het zou leuk zijn als iedereen iets lekkers meeneemt. Je kunt je opgeven bij
Marinda de Jong, Diana de Mik of Marion de Gier.
SAVE THE DATE: zaterdag 21 januari 2023 15.00 – 19.00 uur winterwandeling, zelfgemaakte
erwtensoep en zelfgebakken brood.
Ten slotte
Een heerlijke dienst was het met de kinderen op dankdag. Enthousiast deden ze mee met de liederen en
de preek. Ook de dankpunten, die werden aangedragen waren mooi. We kijken ook terug op een heel
mooie oogstdienst, waarbij er ook weer de nodige fruitbakjes konden worden bezorgd bij
gemeenteleden. Dank aan allen die daar een bijdrage aan leverden. We kijken vooruit naar de
eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dan herdenken wij de overledenen, maar
we zouden eigenlijk moeten zeggen: hen, die ons zijn voorgegaan. Want we zijn op weg naar de
toekomst van de Heer.
Ontvang allen een hartelijke groet, mede namens Coby, Marc Jan en Timo. Weet dat de Heer onderweg
nabij is.
Uw. Ds. Frank van Veldhuizen
Agenda
Zondag 13 november
Organist: Pleun Eikelboom
Crèche: Boukje van Dijk, Julia Weerheim en Anouk Breedijk
KND: OB: Rachel en Esmee, MB: Caroline, BB: Hester
Zondag 13 november 19.45 uur: 16+
Woensdag 16 november 20.00 uur: Bidstond
Zondag 20 november
Organist: Marco Vos
Crèche: Dieneke de Mik, Julia Oskam en Luuk Jonkheid
KND: OB: Andrea en Jara, MB: Diana, BB: kerk
Dinsdag 22 november 19.00 uur: Geloofstraining

_____________________________________________________________________
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

VOORZANG:
13 nov
vm: Ps. 26:8
20 nov
vm: Ps. 24:1

nm: Ps. 37:2
nm: Ps. 45:1

UIT DE PASTORIE
Bijbelkring:
De Bijbelkring komt bij elkaar op donderdagavond 17 november 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
willen dit seizoen stilstaan bij Bijbelstudies uit Exodus ‘Van slavernij naar eredienst’ geschreven door
ds. A. Langeweg en ds. J.M. Molenaar. Deze avond staan wij stil bij hoofdstuk 2: In de dood klinkt een
naam (Exodus 2:1-25).
Bezinningsuur:
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. 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. Eenieder van harte welkom op vrijdag
25 november om 19.45 uur in de kerk.
Tenslotte:
Het winterwerk kent inmiddels zijn gebruikelijke overvloed aan activiteiten. Laten we gebruik maken
van de mogelijkheden die de Heere God ons geeft om met Zijn Woord en dienst bezig te zijn. We
bidden om een rijke zegen. Vaak gebruiken we het woord ‘bruisend’. Laat het ook van toepassing zijn
op wat de Heere laat opborrelen uit de Bron van Zijn offer: genade, verzoening en vrede met Hem. Een
hartelijke groet vanuit de pastorie. ds. D.J.W. Kok
VAN DE DIACONIE
Stichting De Vluchtheuvel heeft als motto: samen aan de slag. Betrokken en vertrouwd! Wij staan voor
professionele hulpverlening bij psychosociale problemen op alle levensgebieden. Onze hulpverlening
kenmerkt zich door een heldere, reformatorische christelijke identiteit. Onze locatie in
Woerden heeft op korte termijn ruimte om u te ontmoeten en samen met u te werken aan uw hulpvraag.
Wij bieden hulp in het versterken van relaties, beter omgaan met psychische problemen, omgaan met
spanningen in de thuissituatie, omgaan met rouw, eenzaamheid.
Tel: 0113-213098 of via www.stichtingdevluchtheuvel.nl.
De diaconie ondersteunt de Vluchtheuvel. Gemeenteleden kunnen daarom tegen gereduceerd tarief
gebruikmaken van hun diensten.
13 november collecte Project 1027; Geloven in BoTu
De opbrengst is bestemd voor diaconaal werk in Nederland: het project ‘Geloven in BoTu’ in de wijk
Bospolder-Tussendijken, de armste wijk van Nederland in Rotterdam-West. Project 10:27 werkt
hiervoor samen met de IZB.
‘Geloven in BoTu’ is een nieuwe geloofsgemeenschap met mensen uit allerlei culturen. De IZB
ondersteunt deze lokale gemeente op diaconaal vlak én dat is hard nodig. Meer dan 50% van de
bewoners leeft onder het bestaansminimum. Er worden voedselpakketten uitgereikt en er is een
weggeefwinkel opgestart waar bewoners tegen een kleine vergoeding verse producten kunnen
kopen.
Nadat in mei vorig jaar 750 voedselpakketten uitgedeeld zijn i.v.m. de coronacrisis werd duidelijk dat
er ook veel structurele armoede was waar te weinig aandacht voor was. Om hieraan het hoofd te

kunnen bieden is de weggeefwinkel Yess geopend. Hier kunnen wijkbewoners met een kleine beurs
terecht voor kleine donaties (brood, groenten, vlees en fruit etc.). De organisatie ervan is daarin
afhankelijk van reststromen die geschonken worden door diverse bedrijven. De versproducten die
ontvangen worden gaan dezelfde dag nog de deur uit. Van de levensmiddelen die langer houdbaar
worden zogenaamde ‘maandpakketten’ gemaakt voor gezinnen die het extra hard nodig hebben.
20 november collecte GZB
Via het deelgenotenproject van de GZB ondersteunen we de Willem Henri en Ditteke den Hartog. De
diaconie collecte van zondag 20 november is ter ondersteuning van hun werkzaamheden. Laten we
hen hierin ondersteunen met gebed en gaven.
VAN DE EVANGELISATIECOMMISSIE
Beste gemeenteleden,
Nu de zomerperiode is afgesloten willen wij u iets over de campingdiensten vertellen. Na 2 coronajaren
waarin geen diensten gehouden zijn, kon het dit jaar weer doorgang vinden. Zoals u weet wel op een
andere wijze. De behoefte was om het kleinschaliger te doen, alleen met de mensen van de camping. Dit
was voor de leiding een moeilijke beslissing: de altijd goedbezochte diensten gaven veel gespreksstof en
hoeveel mensen zouden er komen? Daarin zijn we niet teleurgesteld. De Heere heeft ons daarin
geholpen en de harten week gemaakt om te komen en het Evangelie te beluisteren. Het aantal personen
varieerde van 20 tot 40 personen die de dienst bezochten. In de 3 diensten waren 3 sprekers bereid om
een dienst in te vullen met verschillende Bijbelse onderwerpen. Hartelijk dank daarvoor!
De mensen vonden het jammer dat er geen 4e dienst was, maar we hopen in 2023 met Gods hulp weer
naar 4 diensten. We zoeken naar 4 sprekers voor de diensten. Ook zoeken we mensen die op de
vrijdagavonden, voorafgaand aan de diensten, van 19.30 tot 21.00 uur Elizabethbodes uitdelen en
mensen uitnodigen om te komen naar de dienst in de stal. Dit is een mooie leerzame uitdaging, ook voor
jonge mensen die Gods Woord liefhebben en het graag willen uitdragen naar de medemens.
Hartelijke groet van de Campingevangelisatiecommissie,
Anneke Honkoop, Esther Honkoop, Jan de Pater, Arie Plug, Alex Wanders en Ton Weerheim
KRINGEN EN VERENIGINGEN
Ouderenbijbelkring
DV woensdag 16 november is er Ouderenbijbelkring in Rehoboth. De inloop is vanaf 9.30 uur en we
beginnen om 10.00 uur. We bespreken hoofdstuk 4 uit het Bijbelstudieboekje: Ruth 2 vers 1-13. Thema:
``Gods wonderlijke leiding’’. We hopen weer op een fijne en gezegende ontmoeting met elkaar, net als
de vorige keer! Ds J. van Dijk
Mannenochtend “Doorgronders”
Op D.V. zaterdag 19 November hoopt doorgronders weer bij elkaar te komen. Dit seizoen vragen we de
sprekers om met ons na te denken over het thema: “Gedreven door Zijn Geest”
De spreker van deze keer is Ds. C.J. Rijsdijk. We kijken uit naar jullie komst! Natuurlijk is er eerst een
gezamenlijk ontbijt. Graag even een mailtje sturen naar doorgronders@gmail.com als je komt, zodat we
weten hoeveel we mogen inkopen voor het ontbijt.
Alle mannen, in alle leeftijden, heel hartelijk welkom!
Werkgroep Doorgronders
OPPAS
13-nov Beneden
Boven
20-nov Beneden
Boven
27-nov Beneden
Boven
AGENDA
zo 13 nov
ma 14 nov
ma 14 nov
ma 14 nov

Neline de Jong Sara de Jong en Lieke van Dam
Annemarie Zwiers
Harm Hulst en Nick Uittenbogaard
Lianne Gelderblom
Jara Both en Julia Dekker
Marleen Verburg
Luuk Verhoef en Lennart Weerheim
Nicolien Rademaker Willianne Linge en Jo-anne Plug
Janna Kool
Vera Hulst en Marlies Hertog

14.30 uur Zondagsschool "Benjamin"
19.15 uur Bijbelclub Gemiva
20.00 uur Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis"
Catechisatie groep 1 t/m 5

di 15 nov
wo 16 nov
wo 16 nov
wo 16 nov
do 17 nov
do 17 nov
zo 20 nov
zo 20 nov
ma 21 nov
ma 21 nov
di 22 nov
di 22 nov
wo 23 nov
do 24 nov
vr 25 nov

19.00 uur Tienerclub "TOV"
10.00 uur Ouderenbijbelkring
19.30 uur Jeugdclub "Het Anker" 1 + 2
Kerkenraadsvergadering
19.45 uur Bijbelkring
19.45 uur Jaarvergadering Mannenvereniging Ds. B. van Leeuwen over “de Hebreeënbrief”
14.30 uur Zondagsschool "Benjamin"
20.00 uur Jeugdvereniging "De Parel"
19.15 uur Bijbelclub Gemiva
Catechisatie groep 1 t/m 6
Censura Morum
20.00 uur Pluskring
19.30 uur Jeugdclub "Het Anker" 2
19.45 uur Vrouwenkring "Debora"
19.45 uur Bezinningsavond Heilig Avondmaal

Beste 20-ers en 30-ers,
Jullie hulp is nodig! Onlangs is er al over geschreven: een onderzoek naar wat de 20-ers en 30-ers
bezighoudt en wat jullie behoeften zijn. Hierbij de beloofde uitnodiging om deel te nemen aan dit
onderzoek. Via de qr-code kun je anoniem een vragenlijst invullen. Door het invullen, kun jij laten
weten wat je belangrijk vindt, mist en waardeert. Delen met andere gemeenteleden in deze
leeftijdscategorie mag uiteraard! Bedankt alvast!
Groeten, Alieke Sterk

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. ………….
Aantal personen…..
Adres …………………….
Eet mee ……

