
Verschijnt iedere veertien dagen 83e jaargang no. 4 24 februari 2023
Voor alle aankondigingen geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.

MEDITATIE
Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de 
hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat Hij gedood zou worden, maar drie 
dagen later zou opstaan (Marcus 8: 31)

Jezus is onderweg als Hij dit tegen Zijn leerlingen zegt. Als we het evangelie van Marcus lezen, valt ons
dat ook op: Hij is zoveel onderweg. Rusteloos lijkt het wel. Dat doet Hij om overal het Evangelie te 
verkondigen. Zoveel mogelijk mensen het te laten horen. En nu zegt Hij tegen Zijn discipelen wat de 
bestemming zal zijn. Lijden en sterven, maar ook de opstanding. Wij zijn in het jaar aangekomen in de 
lijdenstijd. De tijd voor Goede Vrijdag en Pasen, waarin wij ons in het bijzonder bezig houden met het 
lijden en sterven van de Heer. Als Jezus dat tegen Zijn leerlingen zegt, neemt Petrus Hem meteen apart 
om te zeggen dat het zo niet zal gaan. Dat doet Hij vanuit zijn liefde, maar Jezus zal toch heel fel zeggen
dat dit een duivels iets is. Want wij moeten beseffen waarom Jezus deze weg moest gaan. De Zoon van 
God was naar deze wereld gekomen om mensen te redden, die dat zelf niet kunnen. En daar ligt dan ook
meteen het probleem. Wij willen het nu juist wel zelf doen. Wij zijn toch mensen die de zaken zelf 
kunnen oplossen? Als je om je heen kijkt, is dat toch wat je hoort. Neem het probleem met het klimaat. 
Dat hebben wij mensen veroorzaakt. En dan denken wij mensen dat wij het zelf door allerlei 
maatregelen ook wel kunnen oplossen. Daar ontstaat dan direct discussie over of de voorgestelde 
maatregelen wel de juiste zijn. Maar daar gaat het mij niet om. Het gaat om het denken dat wij in staat 
zijn dat te doen. Of anders gewoon ontkennen dat er een probleem is. Dat is de mens. Maar als wij het 
hebben over onze verhouding tot God. Over het feit dat wij door ons gedrag, onze zonde, die 
verhouding hebben stuk gemaakt en dat deze alleen hersteld kan worden door de Heer, dan gebeurt 
hetzelfde. Dat wijzen wij af omdat wij denken het zelf te kunnen. Juist dan kunnen we in deze weken 
eens goed naar onszelf kijken. Kunnen wij dat dan echt? Zijn wij mensen in staat om tegenover God 
volledig goed te leven? Volledig zoals Hij dat vraagt? En daarbij komt dan ook nog om de hoek kijken 
dat Hij dat ook vraagt in onze verhouding met onze naaste. Juist deze weken kunnen ons het besef 
bijbrengen dat wij dat niet kunnen. En dan moeten wij niet krampachtig proberen vast te houden aan een
denken dat wij het wel zouden kunnen. Nee, dan moet ons dat brengen tot een diepe dankbaarheid aan 
de Heer dat Hij de weg wilde gaan om die relatie tussen de Vader en ons te herstellen. Dat hij tegen de 
leerlingen toen en tegen ons zegt dat hij die weg zal gaan. Dat het einde van die weg niet de dood, maar 
het leven zal zijn. Het eeuwige leven voor ons, als wij niet langer denken dat wij het zelf wel kunnen, 
maar juist uit Zijn weg gaan leven. Dat betekent dat wij niet langer onszelf als de alleskunner zien, maar
leven uit Zijn genade. Omdat hij de Alleskunner is. Degene die ons kan redden van de dood. Die ons 
eeuwig leven kan en wil geven. Dan lopen deze lijdensweken of 40-dagentijd uit op de lof van Pasen. 
Ja, het gaat door de diepte van Goede Vrijdag heen. Maar het eindigt met Hem, Die de dood overwon en
te loven is omdat hij dit deed om ons.

Ds. F.J.M. van Veldhuizen



KERKDIENSTEN

ZONDAG 26 FEBRUARI 
Wijk 2:   9.00 uur: Ds. D.C.G. van der Kraan, Gouda
Wijk 1: 10.30 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen
Wijk 2: 18.30 uur: Ds. D.J.W. Kok 
Collecten: 1. Wijk 1- ZWO; Wijk 2- GZB Fam. de Wit 2. Instandhouding eredienst ; 
                                       3. Plaatselijk Jeugdwerk

ZONDAG 5 MAART
Wijk 1:   9.00 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen
Wijk 2: 10.30 uur: Ds. G.J. van ‘t Goor, Rijssen
Wijk 2: 18.30 uur: Ds. P.J. Visser, Rotterdam
Collecten: 1. Wijk 1- Voorjaarszendingscollecte; Wijk 2- GZB Fam. den Hartog  2. 

Instandhouding eredienst ; 3. Bijstand Pastoraat 

WOENSDAG 8 MAART - Biddag voor gewas en arbeid
Wijk 2:  10.00 uur: Ds. J. van Dijk, Ridderkerk
Wijk 1: 14.30 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen, Kinderdienst
Wijk 2: 19.30 uur: Ds. D.J.W. Kok 
Collecten: 1. Diaconie 2. Biddagcollecte 

VAN DE REDACTIE
De eerstvolgende Kerkklok verschijnt D.V. 10 maart. Deze is voor twee weken. Kopij dient uiterlijk  
vrijdag 3 maart 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 
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: Rabobank: NL64 RABO 0361 4024 73
Algemeen: Rabobank: NL76 RABO 0361 4007 05
E-mail: 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.

Actie Kerkbalans 2023
De Actie Kerkbalans 2023 heeft aan contanten, machtigingen en toezeggingen een mooi bedrag 
opgebracht. Wij willen iedereen bedanken, zowel de gevers als de vrijwilligers, die ons hebben 
geholpen. Maar bovenal danken wij God, dat Zijn werk mag doorgaan in onze gemeenten. 
Hij zegenen ons en onze gave voor 2023.
Hartelijke groet, Ouderling-Kerkrentmeesters
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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 

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.

Gezocht:
Per direct een vrijwilliger die op dinsdagmorgen een van onze deelnemers uit Stolwijk wil rijden naar 
zorgboerderij de Kloostertuin te Haastrecht
Er staat een kilometervergoeding tegenover.
Groet Marijtje de Ruijter   Tel: 06-83525184

Nieuw in de Koster: formulierenhulp
Vindt u het invullen van belasting- en andere formulieren ook ingewikkeld en kunt u best een beetje 
hulp gebruiken? Kom dan op zaterdag 11 maart of zaterdag 8 april tussen 9.30 uur en 11 uur naar de 
Koster (Goudseweg 3 Stolwijk). U wordt dan, onder het genot van een kopje koffie / thee, deskundig 
geholpen. Spreekkamer beschikbaar, privacy gegarandeerd.
Iedere tweede zaterdag van de maand is er repaircafé voor het repareren van kleine huishoudelijke 
apparaten en speelgoed; iedere derde zaterdag kledingrepair voor hulp bij kleine kledingreparaties. Loop
gerust binnen. U / jij bent welkom.

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. 1 maart a.s. hopen we onze jaarvergadering te houden.
Deze avond is Dhr. A. Bodegom onze gast.
Hij komt vertellen over de bereden politie.
De avond wordt gehouden in Rehoboth en begint om 19.45 uur.
Leden en gasten zijn weer 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.

http://www.rtvkrimpenerwaard.nl/
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_____________________________________________________________________

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 26 februari hoop ik in uw midden voor te gaan. Wij willen dan op deze eerste zondag in de 40-
dagen tijd kijken naar Marcus 10: 24-31. De redding is mogelijk bij God.
Zondag 5 maart begint de dienst om 9.00 uur, vanwege de tweemaandelijkse wissel. Wij luisteren dan 
naar de aankondiging van het lijden in Marcus 10: 32-40 en de reactie van Jakobus en Johannes.
Woensdag 8 maart is er ’s middags een kinderdienst rondom biddag. Alle kinderen zijn welkom. En 
neem ook vriendjes en vriendinnetjes mee. Thema van de dienst is: vraag gerust.

Kerk in de buurt
Nu corona met al haar beperkingen achter ons ligt, willen we elkaar als gemeente ook weer in de buurt 
ontmoeten. Om met elkaar, onder het genot van koffie, thee met wat lekkers, te praten over het geloof 
en wat ons bezighoudt. Daarom willen we u en jou van harte uitnodigen om langs te komen.
Binnenkort worden de uitnodigingen rondgebracht en voel je vrij om je op te geven als het bij u en jou 
in de buurt is. Of neem contact op met je wijkouderling of pastoraal medewerker als je nog vragen hebt.

Van de Kerkenraad
De februari vergadering van de kerkenraad staat altijd in het teken van nieuwe - en afscheidnemende 
ambtsdragers. Dinsdag 14 februari mochten we onze nieuwe ouderling-kerkrentmeester John Groen in ’t
Wout verwelkomen. Daarnaast was er een kort woord van afscheid voor Thomas Kramp en Jaap-Jan 
Leeuwenburgh die respectievelijk als diaken en ouderling-kerkrentmeester hun ambtstermijn hebben 
beëindigd. Onder het genot van koffie en huisgemaakte taart blikten we met elkaar in dankbaarheid 
terug op de samenwerking in kerkenraad waarbij met name de ‘openheid in de gesprekken’ in de 
afgelopen ambtsperiode werd gewaardeerd.
Met de wisseling van ambtsdragers blijven er nog 2 vacatures in de kerkenraad. In de 
kerkenraadsvergadering van maart hopen wij ons opnieuw te buigen op welke wijze wij deze plekken in
de kerkenraad, samen met de gemeente, weer kunnen invullen.
Naar aanleiding van onze kerkenraadsdag, afgelopen november, zijn binnen de kerkenraad een aantal 
commissies gevormd die zich bezighouden met de thema’s die in onze gemeente leven. In deze 
vergadering presenteerde de z.g. Welkomstgroep haar plannen om nieuw ingekomenen beter te 
verwelkomen en wegwijs te maken in onze wijkgemeente.
Daarnaast gaf de commissie die de gemeenteavond van 19 april a.s. organiseert over onder meer de 
viering van het Heilig Avondmaal, een update van haar voorbereidingen. Nogmaals het verzoek om 
deze datum in uw agenda te vermelden. 
We eindigden de vergadering met de behandeling van enkele punten vanuit het pastoraat, de diaconie en
kerkrentmeesters en de verschillende commissies. De vergadering werd tegen half elf besloten met het 
zingen van HH338. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.

Bouwen in Malawi
Zouden wij even je aandacht mogen? Wij zijn Stijn, Harmke en Marc Jan en reizen
deze zomer voor 3 weken naar Malawi, samen met een groep jongeren onder
leiding van de organisatie World Servants. Een paar jaar geleden hebben er via
deze organisatie ook al jongeren uit Stolwijk zich ingezet, en nu gaan wij! We
reizen af naar Malawi om daar woningen te bouwen voor leraren. Deze komen
naast de school welke eerder al eens met World Servants zijn gebouwd. Met de
bouw van de woningen is het mogelijk om meer leraren onderdak te bieden en zo
kunnen de klassen kleiner worden wat het christelijk onderwijs verbeterd. Hier
willen wij graag ons steentje aan bij dragen. Binnenkort willen we nog een actie
voeren, hier horen jullie later meer over. 

mailto:infowijk1@hervormdstolwijk.nl
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Wilt u meer weten over het project: https://www.worldservants.nl/stolwijk 
of https://www.worldservants.nl/malawi/MA223 of door de QR-code te scannen.  
Hartelijke groet, Harmke de Witte, Stijn Kamer en Marc Jan van Veldhuizen

Ten slotte
De lijdenstijd of 40-dagentijd is weer aangebroken. Een tijd om ons te bezinnen op het lijden en sterven 
van de Heer. Jezus, Die Zijn leven gaf voor ons. Een redding, die wij zelf niet kunnen doen. Dat maakt 
ons bescheiden. En anderzijds mogen we de Heer danken daarvoor. We kijken uit naar de kinderdienst 
op 8 maart. Als deze net zo enthousiast wordt als op dankdag, dan is het een feest om samen met de 
kinderen te zingen, te bidden en te horen wat de Heer tegen ons zegt.
Ontvang een hartelijke groet, mede namens Coby, Marc Jan en Timo.
Weet dat de Heer nabij is.
Ds. Frank van Veldhuizen
 
Agenda
Zondag 26 februari
Organist: Marco Vos
Crèche: Sanne van Dam, Esmee de Jong en Emmely Vonk Noordegraaf
KND: OB: Andrea en Stijn, MB: Marielle, BB: Sanne 

Dinsdag 28 februari: moderamen
Woensdag 1 maart: gebedsbijeenkomst

Zondag 5 maart
Organist: Marco Vos
Crèche: Maringa Bregman, Reina Noordegraaf en Stijn Kamer
KND: OB: Diana en Marc Jan, MB: Naomi, BB: kerk

Dinsdag 7 maart, 19.00 uur: geloofstraining
Woensdag 8 maart, 14.30 uur: kinderbiddagdienst

_____________________________________________________________________

WIJKGEMEENTE 2
Predikant: Ds. D.J.W. Kok, predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl
Bijstand: Ds. J. van Dijk, Ridderkerk
Scriba: A. Plug, scribawijk2@hervormdstolwijk.nl
CD’s kerkdienst: Henk Fredrikze, (op maandag tussen 19:00 en 20:00 uur) 

VOORZANG:
26 feb. vm: Ps. 71:2 nm: Ps. 63:1
05 mrt. vm: Ps. 74:16 nm: Ps. 66:1
08 mrt. Vm: Ps. 62:1 nm: Ps. 38:15

UIT DE PASTORIE
Zieken: 
We denken aan hen die thuis of in de tehuizen te maken hebben met zorgen rondom hun lichamelijke
en/of psychische gesteldheid. We bevelen hen allen graag in uw voorbede aan. ‘Wie op de HEERE
vertrouwt, hem zal de goedertierenheid omringen.’ (Job 32:10b)

Catechisatie: 
De catechisaties hebben in de voorjaarsvakantie  en in de week van Biddag twee weken rust. Concreet 
betekent dit dat op maandag 27 februari en 6 maart er geen catechisatie is. We verwachten de 
catechisanten weer op de maandag 13 maart. Op deze avond sluiten we het seizoen 2022-2023 af. We 
zijn dankbaar dat alle avonden fysiek catechese gegeven kon worden en voor de zeer trouwe opkomst 
van de catechisanten! Complimenten voor jullie inzet en deelname. Er is veel gedeeld op de avonden. 
Het onderlinge vertrouwen maakt dat vele onderwerpen met respect en openheid besproken konden 
worden. Het is rijk om zo samen met Gods Woord bezig te zijn! 
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Biddag:
Op woensdag 08 maart is de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid. We zijn dankbaar dat zowel in voor
- als tegenspoed de Heere ons tegemoet komt in Zijn Woord. Het blijft ons herinneren aan het 
onmisbare van de zegen van de HEERE. Eén ding is zeker: als de HEERE ons tegenkomt op deze of een
andere wijze dan doet Hij dat om ons temeer tot gebed te brengen. Hij komt steeds naar ons toe met Zijn
woord van genade en vergeving. Laat deze biddag een boetedag zijn waarop we belijden dat we nergens
recht op hebben, maar ook bidden dat we niet zonder de Heere Zelf en Zijn zegen kunnen leven. Een 
goede en gezegende biddag toegewenst.

Nadenker:
‘Als je hart meer vreugde heeft in het lezen van romans of TV-kijken of naar de film gaan of met 
vrienden rondhangen in plaats van alleen met God te zijn en Hem te omarmen, zorgen en lasten met 
Hem te delen, te huilen en vreugde te hebben met Hem, hoe kun je ooit omgaan met Zijn 
aanwezigheid…? Je zult je dood vervelen in de hemel als je nu niet extatisch over God bent.’ 
Keith Green.

Tenslotte: 
De lijdensweken zijn weer begonnen. Het is een oude traditie dat in de kerken in de weken voor het 
Paasfeest wordt stilgestaan bij het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus. Hij voor mij, wat 
een wonder! Hij leed voor de zonden die ik doe, gedaan heb en nog zal doen. Hij stierf aan het 
vervloekte hout de dood die ik had moeten sterven. Een wonder wat we niet kunnen begrijpen, maar wel
mogen geloven. Gelooft u deze boodschap? De week van 27 februari tot en met 5 maart is de 
zogenaamde voorjaarsvakantie. We nemen na een intensieve periode even afstand en richten ons op het 
gezin. U kunt voor pastorale zaken contact opnemen met uw wijkouderling. 
Een hartelijke groet vanuit de pastorie. ds. D.J.W. Kok 

VAN DE KERKENRAAD
Afsluiting catechisatie
Beste catecheten, DV 13 maart hebben we de afsluiting van de catechisatie. Deze keer gaan we dat
op een sportieve en ontspannen manier doen. Jullie zijn maandag 13 maart om 19.00 uur allemaal
welkom bij FarmCamps, Bovenkerkseweg 49. Om ca. 21.30 uur sluiten we de avond maar jullie
kunnen gerust nog blijven nakletsen bij het kampvuur. Graag tot maandag de 13e .

VAN DE KERKRENTMEESTERS
Biddagcollecte
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 Biddag 2023. Daarnaast is het ook mogelijk dit anoniem te doen
via de website bij digitale collecte met vermelding Biddag 2023 of via de QR-
code. Hartelijk dank.

VAN DE DIACONIE
5 maart; GZB deelgenotenproject Willem-Henri en Ditteke den Hartog
Zondag 5 maart zijn uw gaven voor het deelgenotenproject van Willem-Henri en Ditteke den Hartog
in Malawi. Via de GZB werken zij, sinds 2008, mee aan verschillende projecten. Halverwege dit jaar
hopen ze te verhuizen naar Zimbabwe. De huidige periode staat vooral in het teken van afrondende
werkzaamheden in Malawi, en voorbereidingen op de verhuizing. De taal die het meest gebruikt wordt
is ‘Shona’ of ‘chiShona’, en heeft wel enige verwantschap met Chichewa in Malawi (beide bantu
talen). Het wordt door 80% van de bevolking van Zimbabwe gesproken, een land dat officieel 16 talen
telt. Verder wordt er ook wel veel Engels gesproken. In de stad waar Willem en Ditteke zich hopen te
vestigen spreekt men Ndebele, maar in de Hervormde Kerk van Zimbabwe is dat Shona. In het
voorjaar hopen Willem-Henri en Ditteke met verlof naar Nederland te komen.
Momenteel geeft Ditteke nog lessen in Blantyre in de Veritas-Bijbelexegesecursus. Ze is al een
gewone facilitator, maar ze wil graag ‘master trainer’ worden (trainer van facilitators). Tijdens deze
training zal het lesgeven in theorie en exegese centraal staan, en dan wordt ze beoordeeld of ze
voldoende in huis heeft om ‘master trainer’ te worden. Willem-Henri zou anders de enige master-
trainer van Veritas zijn in Zimbabwe. Als je echter een week tot 10 dagen fulltime moet lesgeven, is
dat heel intensief. Als Ditteke ook haar certificaat ‘master-trainer’ haalt, kunnen ze samen predikanten



en kerkleiders opleiden tot facilitators. Op termijn is het de bedoeling dat er ook lokale mensen
worden opgeleid tot ‘master trainer’.

VAN DE ZENDINGSCOMMISSIE
Zendingsavond D.V. Woensdag 15 Maart.
Wij willen deze avond graag geven omdat Ds. Hastings Phale en Ds. Manford Kutani uit Malawi hier in
Nederland zijn, zij willen graag vertellen over hun werk daar. Hoe mooi is dit, we hopen op een 
inspirerende avond. Zie ook de flyer op het bord bij de ingang van de kerk, en in Rehoboth.

GZB dag 
De GZB-dagis op D.V. Zaterdag 18 Maart in de Midden Nederland Hallen in Barneveld, en
begint om 14 uur. Aansluitend is er om 21.30 GZB jongerencafé op het podium, voor alle jongeren van
18-30 jaar weet je welkom voor een hapje en een drankje. Ze spelen dan een leuke pubquiz over 
zending, gebed en wereld. Voor verdere informatie zie de GZB site.

KRINGEN EN VERENIGINGEN
Ouderenbijbelkring
De eerstvolgende keer is DV woensdagmorgen 1 maart. We beginnen om 10.00 uur, de inloop is vanaf
9.30 uur. We bespreken hoofdstuk 8 uit het Bijbelstudieboekje ``De hand van de HEERE’’ over Ruth:
Ruth 4 vers 13-22. We hopen weer op een goede ontmoeting rond het Woord van
God! Ds. J. van Dijk

Zet niet 19 maart, maar 26 maart in u agenda.
Op zondag 26 maart organiseren de jongeren van JV de parel een gezellig ontmoetingsmoment na de
ochtenddienst in Rehoboth
Met koffie, spelletjes en daarna een lunch met elkaar.
Alle ouderen van harte welkom!
Graag opgeven op maandagavond 20 of dinsdagavond 21 maart.
Door te bellen naar Arjan Cromwijk.
Groetjes van,
Alle jongeren van JV de parel

Even een berichtje vanuit jeugdclub 't Anker!
Wat bijzonder dat we na twee jaar corona nu een heel Ankerseizoen zonder lockdown mogen houden. 
Wat is het mooi om met de jongeren in gesprek te zijn over de Heere Jezus en daarbij ook ontspanning 
en plezier met elkaar te hebben.
In het afgelopen jaar hebben we naast de normale avonden op de zolder ook verschillende andere 
activiteiten gedaan. Zo zijn we wezen bowlen, zwemmen, hadden we een kerstgala en zijn we met 
elkaar naar de minigolf geweest.
We mogen terugzien op gezellige, fijne avonden waarbij verbinding met de jeugd centraal staat. In de 
komende periode hopen we uit te kijken naar de laatste avonden, strand wandelen en het kamp!
Groetjes 't Ankerteam

De beurt is aan u
Als interne vertrouwenspersonen van onze wijkgemeente hebben wij, Co Verkerk en Eefje van de
Werfhorst, in verschillende catechisatiegroepen verteld over onze taak, maar ook vooral de jongelui
zelf laten nadenken over het onderwerp ‘De kerk, een veilige plek!?’. Dit hebben we o.a. gedaan aan
de hand van een casus en een aantal stellingen.
Het viel ons op dat in de jongere groepen geregeld gezegd werd dat ze hier op school ook al over
gesproken hadden. Heel mooi om te merken dat de school en de kerk vanuit eenzelfde Bijbelse visie
de jongeren proberen toe te rusten.
Nog mooier was de reactie van jongeren op de vraag naar wie ze zouden gaan als ze vragen zouden
hebben over bijvoorbeeld seksualiteit. In meerdere groepen waren er jongeren die zeiden dat ze dan
naar hun ouders zouden gaan. Ook als iemand hen iets zou vertellen dat hen heel bezorgd zou maken,
zouden ze het aan hun ouders vertellen. Geweldig als jongeren weten dat ze bij hun ouders terecht
kunnen met hun vragen en hun zorgen!
In deze les hebben we geprobeerd om de jongeren te laten nadenken over hun grenzen. In de hogere
groepen kwam o.a. naar voren dat de meisjes eerder het gevoel hadden dat iets over de grens was dan



de jongens. Meisjes zouden het bijvoorbeeld wat vreemd vinden als ze regelmatig een appje zouden
krijgen van een clubleider, terwijl jongens daar niet zo gauw iets achter zoeken.
Bijna alle groepen wilden ook de volgende casus bespreken: Je vriendin heeft je iets verteld wat je erg
ongerust maakt. Je hebt beloofd het niemand te vertellen. Dus je houdt het ook geheim. De eerste
reactie is natuurlijk dat je er met niemand over praat, want je houdt je aan je belofte. Maar toch kunnen
er situaties zijn waarin je er met iemand over moet praten, bijv. als er sprake is van misbruik of als het
leven van de ander in gevaar komt. Dan is spreken zilver en zwijgen fout! Nog beter is het om vooraf
aan te geven dat je niet kunt beloven dat je het aan niemand zult vertellen, je weet immers niet wat de
ander gaat zeggen. De praktijk leert dat het verhaal dan meestal wel verteld wordt.
Het is goed om je grenzen aan te geven, maar wanneer doe je dat en hoe doe je dat? Dat zijn vragen
die we nu nog nauwelijks besproken hebben, maar die wel belangrijk zijn.
Wij hebben gesproken met heel betrokken jongeren. Zij gaven aan dat ze de kerk ervaren als een
veilige plek. We hopen en bidden dat dit geldt voor alle jongeren en dat dit zo blijft. Daarvoor hebben
we elkaar nodig. De beurt is nu aan u!
Co Verkerk, Eefje van de Werfhorst

OPPAS
26-feb Beneden Marlies Hertog + Vera Hulst

Boven Anne Verdoold Pauline Hogendoorn + Sara de Jong
5-mrt Beneden Annemarie Zwiers Lisa Dekker + Lois de Jong

Boven Rianne Verhoef Lucas van Wijngaarden + Thomas Uittenboogaard
8-mrt Beneden Marsha van den Broek Heilike Weerheim + Anna Zuidbroek

Boven Christa Dekker Harm Hulst + Nick Uittenbogaard
12-mrt Beneden Barbera de Leeuw Marlies Weerheim + Tessa Uittenbogaard

Boven Janna Kool Willianne Linge + Joanne Plug

AGENDA
ma 27 feb 19.15 uur Bijbelclub Gemiva
wo 01 mrt 10.00 uur Ouderenbijbelkring
wo 01 mrt 19.45 uur Vrouwenvereniging "De Christenvrouw"
zo 05 mrt 14.30 uur Zondagsschool "Benjamin"
zo 05 mrt 20.00 uur Jeugdvereniging "De Parel"
ma 06 mrt 19.15 uur Bijbelclub Gemiva
ma 06 mrt 20.00 uur Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis"
wo 08 mrt Biddag voor gewas en arbeid

10 maart ‘borrel avond’ voor de 40ers en 50ers.
In navolging van de 20ers en 30ers, willen we een ‘borrel avond’ organiseren voor de 40ers en 50ers
in onze wijkgemeente. Afgelopen jaren was er weinig gelegenheid om bij elkaar te komen, daarom
lijkt het ons leuk om een informele avond te organiseren waarbij ontmoeting, gezelligheid en
verbinding met elkaar centraal staat. Opgeven kan via de mail: stolkseweide@live.nl of
aartvdgraaf@hetnet.nl. Locatie: Bovenkerkseweg 49 Stolwijk. Tijd: inloop vanaf 20.30 uur.
Tot ziens op 10 maart, Aart, Arian en Durkje.
PS. Er is geen leeftijdscontrole aanwezig en val je net buiten de doelgroep, weet je toch van harte
welkom.
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