
Verschijnt iedere veertien dagen 83e jaargang no. 1 13 januari 2023
Voor alle aankondigingen geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.

MEDITATIE
VOORBIDDERS GEVRAAGD!

``maar Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van de HEERE’’
                                                           Genesis 18 vers 22b

Uitleg
Wilt u eerst Genesis 18 vers 16-33 lezen? Wat lezen we? God legt Zijn plan uit aan Abraham. Welk 
plan? Dat heeft te maken met Sodom en Gomorra. Wat was daar aan de hand? Daar deed men zonden, 
die de Heere niet meer kon aanzien. Dit ging té ver. Hier moet de Heere met Zijn oordeel ingrijpen. Wat
deed Abraham, toen God dat tegen hem vertelde? Hij had God kunnen danken: ``Heere God, ik dank U 
dat U mij vertelt, dat U die goddeloze steden gaat omkeren, fijn dat U mij gewaarschuwd hebt’’. Nee, 
Abraham zegt: ``ik heb niets in te brengen bij U, wie ben ik, dat ik U zou tegenspreken, maar toch, 
Heere mijn God, wilt U deze steden alsnog sparen’’. Abraham bidt voor ze. Bidden? Noem dat maar 
bidden: eerst vragen om alles en iedereen te sparen als er 50 rechtvaardigen in de stad zijn, dan 40, dan 
30, dan 20, dan 10. Is dat niet kijken tot hoever je kunt gaan bij God om Hem van gedachten te laten 
veranderen? Nee, want let er op waar het om gaat: om de rechtvaardigen. Wie zijn dat? De kinderen van
de Heere, die ùit en náár Gods geboden leven. Ziet u, wat Abraham doet? Hij zegt: ``Heere, spaar 
Sodom en Gomorra, want wat gaat er anders met Uw kinderen gebeuren?  

Actualiteit
Bidden wij net als Abraham ook voor ons land en volk, dat we gespaard worden? Ja, maar u wilt toch 
niet zeggen, dat het er in Nederland net zo goddeloos aan toe gaat als toen in Sodom en Gomorra? Die 
vergelijking wordt wel gemaakt. Maar er is nog een andere vergelijking. Lees Mattheus 11 vers 23-24. 
Daar zegt de Heere Jezus tegen Kapernaum: ``jullie zijn tot de hemel verhoogd, want Ik heb bij jullie 
wonderen en krachten gedaan, Ik heb Mijn boodschap gebracht, maar jullie hebben je niet bekeerd tot 
Mij en daarom het zal voor Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan voor 
jullie in Kapernaum’’. Die vergelijking is er ook: dat Nederland heel veel weg heeft van Kapernaum, 
omdat we in ons land al vanaf, dat het Evangelie in ons land kwam, de krachten en het Woord van de 
Heere Jezus ontvangen hebben. Wat doen we daarmee? Hoe zo? We zijn één van de landen op de 
wereld met een zeer hoge levensstandaard, heb ik gelezen. Maar er is ook een àndere kant: een hoge 
levensstandaard, maar getoetst aan Gods wet en geboden een laag levenspeil? Als we alle zonden tegen 
Gods tien geboden in ons land  zouden opschrijven, zouden we schrikken. Je hoort elke dag wel iets in 
het nieuws, dat je denkt: gebeurt dat ook in ons land?  En dan dat zes op de tien mensen niet meer 
religieus zijn. Daar denk je over na: zal het dan voor Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag 
van het oordeel dan voor ons Nederland. 

Onze roeping
Welke roeping? Dat de kerk van God net als Abraham zal bidden voor kerk, land en volk: ``o God, 
spaar ons nog!’’ Doen we dat? Waar halen we die moed vandaan? Door de omgang met de Heere Jezus 
Christus, in het geloof. Ja, want de Heere Jezus, Die Zelf geen voorbidder had op het Kruis van 
Golgotha, is de gróte Voorbidder voor ieder, die belijdt: ``Heere, leer mij voor kerk, land en volk te 
bidden, want ik weet niet hoe het moet en wie ben ik’’. Op grond van Jezus’ voorbede leren we door de 
H Geest bidden en smeken: ``Heere, als er nog zijn die U liefhebben in Nederland, kinderen van U, U 
kunt ze toch nooit om laten komen, o God, bewaar ze en spaar de kerk en ons land en volk nog, redt ons,
bekeer ons, leer ons leven naar Uw Woord’’. Waarom? Omdat er een dag komt, waarop de Heere Jezus 
Christus terug komt: zal het op díe dag voor Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn dan voor kerk, land 



en volk van Nederland, omdat wij ons toch niet bekeerd hebben? Of zal het dan zijn: de Heere spaart 
ons in Zijn oordeel, want ze hebben zich bekeerd, om Jezus’ wil, de grote Voorbidder? Dat is mógelijk 
bij God. Vandaar de oproep: voorbidders gevraagd, u, jij, ik!                                                

                                                                                     Ds J. van Dijk                                                                                

KERKDIENSTEN

ZONDAG 15 JANUARI 
Wijk 2:   9.00 uur: Ds. H. Liefting, Gouda 
Wijk 1: 10.30 uur: Ds. P. van der Ende, Rijnsburg 
Wijk 2: 18.30 uur: Ds. D.J.W. Kok 
Collecten: 1. Diaconie Wijk 1: One hope Malawi –; Wijk 2 – GZB fam. den Hartog ; 

2. Instandhouding eredienst ; 3. Onderhoud orgel

ZONDAG 22 JANUARI
Wijk 2:   9.00 uur: Ds. D.J.W. Kok 
Wijk 1: 10.30 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen
Wijk 2: 18.30 uur: Ds. B.L.P. Tramper, Waarder
Collecten: 1. Diaconie; 2. Instandhouding eredienst ; 
                                       3. Onderhoud orgel

VAN DE REDACTIE
De eerstvolgende Kerkklok verschijnt D.V. 27 januari. Deze is voor twee weken. Kopij dient uiterlijk  
vrijdag 20 januari binnen te zijn. Let op! De kopij voor wijk 1 bij ds. F.J.M. van Veldhuizen. De 
algemene berichten 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 
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 iDeal.

KERKRENTMEESTERS
Vrijwillige bijdrage: Rabobank: NL64 RABO 0361 4024 73
Algemeen: Rabobank: NL76 RABO 0361 4007 05
E-mail: kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl 

Actie Kerkbalans:
De jaarlijkse Actie Kerkbalans 2023 met als thema: “GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN 
MORGEN” voor de Hervormde Gemeente Stolwijk, voor leden boven de 18 jaar is gepland op maandag
16 januari 2023. Na een korte bijeenkomst van Woord en Gebed worden de enveloppen rondgebracht.
Op donderdag 19 Januari 2023 worden de antwoord enveloppen weer bij u opgehaald en indien
nodig op vrijdag 20 januari 2023, tenzij in overleg met u op een andere datum. Hierbij willen wij u 
vragen of u uw medewerking wilt verlenen om deze Actie Kerkbalans vlot te laten verlopen, ook voor 
onze vrijwillig(st)ers, die ons helpen.
Dit alles D.V. en de Heere zegene ons en onze gave voor 2023.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
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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 

De Koster - Kledingrepair en workshops
Hebt u problemen met het aanzetten van een knoop, het dicht stikken van een naad of iets dergelijks? 
Ervaren vrijwilligers willen het u leren! Helemaal gratis en onder het genot van een kopje koffie of thee.
Iedere derde zaterdag van de maand van 9.30 uur tot 11 uur. Start: zaterdag 21 januari aanstaande.
14 januari kunt u weer huishoudelijke apparaten ter reparatie aanbieden in het Repaircafé (9.30 uur tot 
11 uur).
Workshops: 17 januari: Quilten, 26 januari: Cupcakes versieren en op 15 februari: Cartoontekenen 
(tekenen met een glimlach). En zeker voor de laatste workshop worden jongeren uitgenodigd. 
Aanvang alle workshops 19.30 uur. Aanmelden in de Koster Goudseweg 3.

Oproep Voedselbank
De Voedselbank IJssel en Lek voorziet mensen die onder de armoedegrens leven van voedselpakketten. 
Wekelijks worden door vrijwilligers de pakketten klaar gemaakt. U kunt ook helpen. Dit kan tijdens het 
doen van de boodschappen in de Boni en/of Plus supermarkt. Hoe werkt het? U koopt houdbare 
etenswaren bijv. Ontbijtgranen, blikje vis ,thee of rijst en rekent deze af. Na de kassa (bij de ingang) 
staat een bak voor de Voedselbank. Daar kunt u de producten in doen. De Voedselbank haalt deze op en
zorgt dat ze in de pakketten komen. U en de supermarkten, bedankt voor de medewerking.
Uw diakenen

Oude metalen helpen de Voedselbank
Oud ijzer, en ook andere metalen, kunnen prima hergebruikt worden. Het gaat om: ijzer, koper, lood,
aluminium, RVS etc. U kunt ze brengen in de “oud ijzerbak” bij dhr. J. van Dam.
Let op; andere materialen geven extra onkosten! Door oude metalen hier in te leveren draagt u niet 
alleen bij aan hergebruik van materialen maar steunt u ook een goed doel. Elke kwartaal wordt er door 
de diakenen een doel uitgekozen.
In de maanden januari, februari en maart is de opbrengst van de oude metalen voor de Voedselbank
IJssel en Lek. Met deze opbrengst worden groenten en fruit gekocht om voedselpakketten aan te vullen. 
Alvast hartelijk dank voor uw metalen.

Rijst voor Hoop Kliniek
Aan het einde van 2022 is er door de diaconie een bedrag beschikbaar gesteld om de medewerkers van
Hoop Kliniek in Guinee een zak rijst te geven. De mensen van Hoop Kliniek geven hun geloof handen 
en voeten in het geven van medische zorg. Zo worden bezoekers met het Evangelie in aanraking 
gebracht. De salarissen bij de kliniek liggen lager dan bij andere ziekenhuizen, ondanks de betere 
opleidingen die zij daar krijgen. Deze zakken rijst zijn een gebaar van waardering voor hun inzet. Met 
een zak rijst van 50 kg kan een gezin van vijf personen een maand eten.
De Hervormde Gemeente van Stolwijk wordt, door Hoop Kliniek, hartelijk bedankt voor deze gift.
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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 

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 15 januari hoopt ds. Van der Ende uit Rijnsburg bij ons voor te gaan.
Zondag 22 januari hoop ik zelf voor te gaan. We willen dan luisteren naar de roeping van Levi uit 
Marcus 2. Tijdens deze dienst zal John Groen in ’t Wout worden bevestigd tot ouderling-
kerkrentmeester. En zullen Jolande Hokken en Martin Koot worden ingeleid (zoals dat heet) als 
pastoraal medewerkers. 

Huwelijkskring  
Als stel doorpraten over belangrijke thema’s, in de praktijk kom je daar niet altijd aan toe. Daarom 
organiseren we de komende maanden een huwelijkskring. Vijf avonden komen we bij elkaar, waarbij 
we eerst genieten van een maaltijd. Daarna staat elke kring een onderwerp centraal, waarin een al langer
getrouwd echtpaar uit de gemeente ons meeneemt. Als stel praat je hier samen en met elkaar over door. 
De kring is bedoeld voor stellen die binnenkort gaan trouwen of niet lang geleden getrouwd zijn.
Informatie en opgave bij Coby en Frank van Veldhuizen. De data stellen we in overleg vast.

Collecte ZWO januari en februari: One Hope Malawi
Janien Banda - de Witte (zus van Harmke) en Moses (voor velen wel bekend omdat zij een aantal jaren 
in Stolwijk hebben gewoond) zijn een mulitcultureel gezin met drie kinderen: Joah, Shepherd en Bethel.
Moses heeft ervaring in ontwikkelingswerk in Malawi, wat ook zijn thuisland is. 
Janien heeft ervaring in het (speciaal) onderwijs en heeft een groot hart voor Malawi. 
God heeft ons lang geleden geroepen om te werken in Malawi.
Samen met Gods hulp zetten zij zich in om HOOP te geven aan de meest kwetsbare mensen in Malawi!
One Hope Malawi is een stichting, onder andere opgezet door Martin Rietveld uit Gouda. 
One Hope is werkzaam in ontwikkelingssamenwerking en evangelisatie. 
Ons doel is om te werken aan duurzame oplossingen voor de armoede in Malawi. Daarnaast willen we 
Gods hoop delen met alle Malawianen. 
We zijn werkzaam in Phulanya, een gebied in het zuiden van Malawi. De armoede in dit gebied is 
schrijnend en de zelfredzaamheid is laag. 
Er zijn jaarlijks overstromingen in Phulanya als gevolg van de klimaatveranderingen. Deze 
overstromingen zorgen voor honger en vergroten de slechte leefomstandigheden en armoede. 
In onze projecten ligt de nadruk op het stimuleren van zelfredzaamheid. Wij betrekken de lokale 
bevolking bij onze activiteiten, geven hen verantwoordelijkheden en sturen aan op eigenaarschap. 
Daarnaast werken we altijd samen met de lokale instanties. Daarbij maken we maximaal gebruik van de 
lokaal aanwezige kennis en vaardigheden, hulpmiddelen en infrastructuur. 
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In 2023 gaan we aan de slag met de volgende programma’s:
1. Het bevorderen van de toegang en kwaliteit van onderwijs;
O.a. het opzetten van kwalitatief kleuteronderwijs, het beschikbaar stellen van fietsen aan leerlingen die 
ver van school wonen, het begeleiden van leerlingen met leerproblemen en het beschikbaar stellen van 
studiefondsen aan studenten die schoolgeld en –materialen niet zelf kunnen betalen. 
2. Het opbouwen van klimaatbestendige gemeenschappen;
O.a. het planten en verzorgen van 5000 nieuwe bomen t.b.v. herbebossing, het aanbieden van noodhulp 
bij (natuur-)rampen en het creëren van bewustwording over belangrijke klimaatprocessen. 
3. Het vergroten van de toegang tot gezondheidszorg en sanitaire voorzieningen; 
O.a. het boren van waterputten voor de toegang tot schoon drinkwater, het bouwen van toiletten op 
basisscholen en het plaatsen van chloordispensers bij waterputten om de verspreiding van cholera tegen 
te gaan. 
4. Het ontwikkelen van slimme landbouwtechnologieën en praktijken;
 O.a. het uitdelen van zaden voor gewassen en hulpmiddelen (zoals kunstmest) aan gezinnen voor een 
betere oogst om honger tegen te gaan. 
5. Het aanbieden van betrouwbaar onderwijs over de Bijbel. 
O.a. door het beschikbaar stellen van (kinder-)bijbels in eigen taal voor ieder huishouden in Phulanya, 
bezoeken van de lokale dominee aan alle huishoudens in Phulanya en het organiseren van 
bijeenkomsten waar een bijbels thema centraal staat.
  Zie voor meer informatie onze website One Hope Malawi.
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
Een nieuw jaar zijn wij begonnen. Dat is ook een jaar van onze Heer, een Anno Domini. Daarom mogen
we ook dit jaar vragen om Zijn zegen over dit jaar. Persoonlijk, maar ook voor onze gemeente, ons land,
de wereld. Want als we terugkijken op 2022, dan beseffen we eens te meer dat wij Zijn zegen nodig 
hebben. Dank voor alle kerstkaarten en goede wensen. Wij wensen u ook het goede toe en dat is de 
zegen van onze Heer. Ontvang allen ene hartelijke groet, mede namens Coby, Marc Jan en Timo. Weet 
dat ook in dit nieuwe jaar de Heer nabij is.
Uw ds. Frank van Veldhuizen

Agenda
Zondag 15 januari
Organist: Pleun Eikelboom
Crèche: Rachel Verdoold, Hester Qualm en Leonore Uittenbogaard
KND: OB: Rachel en Esmee, MB: Sanne, BB: Caroline

Dinsdag 17 januari, 19.00 uur: Geloofstraining
Woensdag 18 januari, 20.00 uur: Gebedskring

Zondag 22 januari
Organist: Michel van Buren
Crèche: Boukje van Dijk, Leon van Noordt Wieringa en Julia Oskam 
KND: OB: Andrea en Jara,  MB: Hester, BB: kerk 
_____________________________________________________________________

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, (op maandag tussen 19:00 en 20:00 uur) 

VOORZANG:
15 jan. vm: Ps. 46:6 nm: Ps. 44:14
22 jan. vm: Ps. 52:7 nm: Ps. 57:7
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UIT DE PASTORIE
Zieken: 
We denken aan allen die zware wegen,  zowel in lichamelijk als in psychische nood Hert volgende
psalmvers geven we door ter bemoediging van alle zieken en hen, die dagelijks betrokken zijn bij de
verzorging van de zieken: ‘Mijn ziel, God zal u onderhouden, werp uwe zorgen op den HEER, Zijn
trouwe gunst duldt nimmermeer, dat die Hem vrezen, wank’len zouden.’ (Psalm 55:13 berijmd)

Gedoopt:
Op maandag 26 december (2e Kerstdag) werd de Heilige Doop bediend aan Lotte Loïs (Lotte) Verdoold 
en Juup Elim (Juup) van Wijngaarden.  De tekst in deze dienst kwam uit Mattheüs 1: 21a, 23a en 25b. 
We bidden de doopouders Gods rijke zegen toe bij de opvoeding van hun zoon. De belovende God kan 
niet van Zijn belofte af.

Bijbelkring:
De Bijbelkring komt bij elkaar op donderdagavond 19 januari 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. Deze 
avond staan wij stil bij hoofdstuk 4: ‘Heilige eenheid in een lam’ (Exodus 12)

Ter overweging:
Bonhoeffer schrijft: Een christendom zonder de levende Jezus Christus blijft onvermijdelijk een 
christendom zonder navolging. En een christendom zonder navolging is altijd een christendom zonder 
Jezus Christus. Dat is slechts een idee, een mythe (Bonhoeffer; zijn mooiste citaten, 9 januari)

Tenslotte: 
Wat is het een wonder van Gods genade en ontferming over onze gemeente, dat Hij zondag aan zondag 
ons wil ontmoeten onder prediking van Zijn Woord! En wat is het goed om elkaar als gemeente en 
predikant steeds weer te ontmoeten daar waar de dienst van de verzoening plaatsvindt. We vinden het 
vaak zo vanzelfsprekend. De Heere geve ons allemaal een hart en een oog voor al deze wonderen van 
Zijn genade. Hij geve voortdurend trouw te zijn onder de bediening van Woord en sacrament. We zien 
uit naar de vervulling van Gods beloften in het jaar Anno Domini 2023. Er verandert veel, zowel op het 
wereldtoneel als ook in ons persoonlijk leven. Gode zij dank is de HEERE met eerbied gesproken de 
constante factor. Hij is gisteren en heden Dezelfde, ja tot in der eeuwigheid. Dat geeft rust en 
vertrouwen!
Een hartelijke groet vanuit de pastorie. ds. D.J.W. Kok 

VAN DE KERKENRAAD
Catechisatie
Beste jongeren, de eerste helft van het catechisatieseizoen zit er al weer op en we zijn wederom
positief verrast over jullie komst, fijn dat jullie zo trouw komen! DV maandag 9 januari beginnen de
catechisaties weer en hopen we jullie allemaal weer te zien. Voor groep 6 (17-18 jarigen) wordt er
vanaf 9 januari ook in de tussenliggende weken catechisatie gegeven. Die lessen worden gegeven door
Arie Plug en Evert Hogendoorn. De reeds eerder geplande data blijven door Johanna van Meijeren
gegeven worden. Allemaal weer welkom!

VAN DE DIACONIE 
Collecte
De collecte voor 15 en 29 Januari is voor Willem-Henri en Ditteke den Hartog. Zij wonen en werken via
de GZB in Malawi. Dit jaar zal er veel veranderen omdat ze gaan verhuizen naar Zimbabwe. Ook daar 
gaan ze weer via de GZB werken, ook daar is weer veel werk om mensen, te laten zien hoe goed het is 
om God te leren kennen en hem te prijzen. Laten we hen ook in het gebed omringen, in de tijd van 
afscheid nemen van Malawi, maar ook voor de tijd om weer opnieuw te beginnen in Zimbabwe.

GZB boekjes 
We hebben er nog een aantal over, het zijn mooie stukjes om te lezen per dag 2 bladzijde ene kant voor 
de oudere, andere kant voor de jongere, mocht u er interesse in hebben ze liggen bij de Koster. Of u 
kunt bellen naar Anneke de Vries, dan wordt hij thuis bezorgd.



Aangepaste kerkdienst
Op D.V. zondag 15 jan, is er weer een aangepaste kerkdienst in de Oosterkerk, Lageweg 37 in 
Ouderkerk ad IJssel. De dienst word geleid door ds. J.T. Maas en begint om 10.00 uur.
Voor allen die zich betrokken weten, hartelijk welkom in deze dienst.

KRINGEN EN VERENIGINGEN
Ouderenbijbelkring
DV woensdag 18 januari is er Ouderenbijbelkring in Rehoboth. De inloop is vanaf 9.30 uur en we
beginnen om 10.00 uur. We bespreken hoofdstuk uit het Bijbelstudieboekje: Ruth 3. Thema: ``Verzoek
om een zwagerhuwelijk’’. We zien er weer naar uit om u te ontmoeten. We bidden God om een goede 
en gezegende ontmoeting met elkaar, waarin Zijn Woord centraal staat. Weet dat u hartelijk welkom
bent! Ds J. van Dijk

OPPAS
15-jan Beneden Marieke van Alphen Lisa Dekker + Lois de Jong

Boven Gerda Verdoold Pauline Hogendoorn + Lieke van Dam 
22-jan Beneden Cora van Eijk Heilike Weerheim + Anna Zuidbroek

Boven Nicolien Rademaker Lucas van Wijngaarden + Thomas Uittenboogaard
29-jan Beneden Dirna Hogendoorn Marlies Weerheim + Tessa Uittenbogaard

Boven Colinda v Wijngaarden Harm Hulst + Nick Uittenbogaard

AGENDA
zo 15 jan 14.00 uur Zondagsschool "Benjamin"
ma 16 jan 19.15 uur Bijbelclub Gemiva
ma 16 jan Catechisatie groep 1 t/m 6
di 17 jan 20.00 uur Pluskring
di 17 jan 20.15 uur Zondagsschool "Benjamin", jaarvergadering
wo 18 jan 10.00 uur Ouderenbijbelkring
wo 18 jan 19.30 uur Jeugdclub "Het Anker" 2
wo 18 jan Kerkenraadsvergadering
do 19 jan 19.45 uur Bijbelkring
zo 22 jan 14.00 uur Zondagsschool "Benjamin"
zo 22 jan 20.00 uur Jeugdvereniging "De Parel"
ma 23 jan 20.00 uur Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis"
ma 23 jan 19.15 uur Bijbelclub Gemiva
ma 23 jan Catechisatie groep 1 t/m 5
di 24 jan 19.00 uur Tienerclub "TOV"
wo 25 jan 19.30 uur Jeugdclub "Het Anker" 1
do 26 jan 19.45 uur Vrouwenkring "Debora"  

Nieuwjaarsgroet
Beste gemeenteleden,
We willen via deze weg bedanken voor de kaarten met de goede wensen voor kerst en voor het
nieuwe jaar 2023. Van onze kant wensen we u allemaal de zegen van God toe voor 2023. Wat is die
zegen? In Psalm 4, zo zegt de dichter, zijn er velen die de vraag stellen: `Wie zal ons het goede doen
zien?’’ Dat geldt ook voor 2023. Wat is het antwoord van de dichter hierop? Een gebed: ``Verhef over
ons het licht van Uw aangezicht, HEERE!’’ We wensen u en jou in 2023 dat Licht van Gods aangezicht
toe, dat schijnt in Christus Jezus, onze Heere en wat door de Heilige Geest in ons hart en leven
schijnen zal. Zó kunnen we verder in 2023, hoe het ook zal gaan! Fam. Ds. J. van Dijk, Ridderkerk



Op D.V. 1 februari 2023 is er 
voor het cursusjaar 2023 - 2024 

gelegenheid tot een 

kennismakingsgesprek 
voor inschrijving

 De inschrijving is bedoeld voor kinderen die 
voor 1 oktober 2024 4 jaar worden. 

(kinderen geboren tussen 1.10.’19 en 1.10.’20)

 Betreft het uw eerste kind bij ons op school?
Neemt u dan telefonisch contact op met de school om een
afspraak te plannen. U kunt vragen naar Marieke van Zijl.

 Hebt u al kinderen op onze school?
Dan kunt u het inschrijfformulier bij de directie opvragen.

Oranje-Nassauschool 
Bilwijkerweg 6a
2821 SB Stolwijk

0182-341448

ONS voor ‘Koninklijk’ onderwijs:




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


