
Verschijnt iedere veertien dagen 83e jaargang no. 5 10 maart 2023
Voor alle aankondigingen geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.

MEDITATIE

DE BESTE ZORGVERZEKERING
``Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u’’                                                     1 Petrus 5 vers 7

Zorgen                                                                                                                                                           
Ik kom in deze meditatie terug op de biddag van jl. woensdag. En ik wil elkaar wijzen op de  
zorgaanbieding van God. Wat is dat? Petrus schrijft erover aan de volgelingen van de Heere Jezus 
Christus. Dat is nodig,  want de kinderen van God aan wie Petrus schrijft, zijn een minderheid. En satan 
gaat rond als een leeuw, die brult en op zoek is om de gelovigen te verslinden. Satan is een roofdier. 
Ook in 2023. Ook wij hebben zorgen: alleen zijn, verdriet, pijn, handicap, ziekte, enz. We hebben 
zorgen om de kerk, om de gemeente, om het kerkelijk leven. We hebben zorgen om de wereld vanwege 
terreur, de oorlog in Oekraïne, vluchtelingen, honger, enz. We hebben zorgen om het geloofsleven: zal  
de kerk van Christus het volhouden? Zal ik  en zullen onze kinderen en kleinkinderen bij de dienst van 
de Heere blijven of afhaken?  

Zorgverzekering                                                                                                                                          
Wat lezen we? God heeft een zorgpakket geregeld voor Zijn kinderen. Er staat: ``Hij zorgt voor u’’. Dat 
betekent:  u gaat Hem ter harte. Dat blijkt wel, want God heeft een kompleet zorgplan voor ze. Een 
samenvatting ervan lezen we in Psalm 121: over Gods bewaring, over versterking door God, God houdt 
Zijn kinderen in ’t oog en Hij zorgt voor hulp.  Weet u wat dat betekent? Soms hebt u in het dagelijks 
leven specifieke zorg nodig. Maar dat blijkt niet in het pakket zit en u ontdekt dat u onderverzekerd 
bent. Bij God bent u nooit onderverzekerd: alles zit in het pakket dat Hij voor Zijn kinderen bestemd 
heeft. Hoe heeft God die zorg geregeld? ? In vers 10 staat: in Christus Jezus. Ja, de Heere Jezus heeft 
het zorgplan met Zijn Vader opgesteld en die zorg voor Zijn Gemeente ingekocht. Voor welke prijs? Ik 
vind het treffend dat biddag in de lijdenstijd valt. Want de zorg, die de Heere Jezus ingekocht heeft, 
heeft te maken met Zijn Kruisoffer: voor Hem geen zorg van Zijn Vader, opdat Hij die zorg voor Zijn 
kerk zou verdienen. Het is duur betaalde zorg. En de premie, die we betalen moeten? Wat zou de Heere 
Jezus ons laten betalen aan premie? Niets. Ja, dat ken ik, zegt u, zorgverzekeringen die onder de prijs 
van andere zorgverzekeringen gaan zitten en dan na verloop van tijd de premie weer gaan verhogen, 
zodat we nog duur uit zijn. Maar bij de Heere Jezus is dat anders: alles is ingekocht door Hem, inclusief 
alle extra zorg en hulp. En er is geen eigen risico. Ook geen bijbetalingen of verrekeningen achteraf.  
God heeft zo’n beste zorgverzekering, daar ben ik inmiddels wel achter gekomen. U, jij ook al?!

Zorginkoopgids                                                                                                                                            
Er staat: ``werp uw zorgen op Hem’’. Wat hebben we daarvoor nodig? God heeft een zorginkoopgids: 
de Bijbel. In de Bijbel staan alle beloften voor Gods hulp en zorg. Er is geen nood, verdriet, zorg, 
zonden of ziekten of er staat een belofte voor in de Bijbel. Wat hebben we verder nodig? Er is een 
schilderij met een vrouw met gevouwen handen boven op de open Bijbel. Ja, onze handen vouwen en ze
leggen op deze belofte uit 1 Petrus 5 vers 7 en bidden: ``Heere Jezus, ik heb  zo’n zwaar pak zorgen te 
dragen, dat lukt mij niet, maar ik werp het op Uw belofte, dat U voor mij zorgt’’. Het woord ``werpen’’ 
geeft aan: dat blijven doen, elke keer weer, biddend om de Heilige Geest, Die ons door Gods beloften 
bij de hand neemt. Een vraag is hier op zijn plaats: bent u al overgestapt naar Gods zorgverzekering? 
Want we zijn van huis uit aangesloten bij een andere zorgverzekering: bij satans zorgverzekering, want 
die vonden we beter dan die van de Heere. Is die beter? Als het op echte zorg voor onze ziel en ons 
lichaam aankomt, staat het niet in die verzekering. De grootste en onbetaalbare zorgkosten zijn daar 
voor onze eigen rekening. We zijn altijd onderverzekerd. We komen er bedrogen mee uit. 



Levensgevaarlijk: dan staan we voor eigen rekening in dit leven, als we sterven en  ook in de 
eeuwigheid na dit leven. Hoe durven we nog één dag verder te leven zonder de zorgverzekering van 
God! Maar als u en jij  door Gods genade leeft van de  zorgverzekering van God, die Hij in Christus 
Jezus afgesloten heeft voor Zijn kinderen, die heeft en krijgt een kompleet verzorgde reis: Hij zorgt voor
u. Dat heeft Hij u en jou ook jl. woensdag op biddag weer beloofd!                                                         

Ds. J. van Dijk

KERKDIENSTEN

ZONDAG 12 MAART 
Wijk 1:   9.00 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen
Wijk 2: 10.30 uur: Ds. D.J.W. Kok, voorbereiding Heilig Avondmaal
Wijk 2: 18.30 uur: Ds. C.J. Rijsdijk, Montfoort 
Collecten: 1. Wijk 2- Project 10 27 2. Instandhouding eredienst ; 
                                       3. Bijstand pastoraat

ZONDAG 19 MAART
Wijk 1:   9.00 uur: Ds. R.P. van der Plicht, Moordrecht
Wijk 2: 10.30 uur: Ds. D.J.W. Kok, bediening Heilig Avondmaal
Wijk 2: 18.30 uur: Ds. D.J.W. Kok, dankzegging Heilig Avondmaal
Collecten: 1. Diaconie 2. Instandhouding eredienst ; 
                                       3. Bijstand pastoraat

VAN DE REDACTIE
De eerstvolgende Kerkklok verschijnt D.V. 24 maart. Deze is voor twee weken. Kopij dient uiterlijk  
vrijdag 17 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.

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

mailto:kerkelijkbureau@hervormdstolwijk.nl
mailto:kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl


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.

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 12 maart hoop ik in uw midden voor te gaan. We luisteren dan naar Marcus 11: 12-25, over de 
vijgenboom. 
Zondag 19 maart hoopt ds. Van der Plicht uit Moordrecht voor ons voor te gaan.

Inloopochtend
Beste bezoekers van de inloopochtend.
Graag nodig ik u weer uit voor de inloopochtend van donderdag 16 maart.
Die ochtend zal onze eigen predikant Ds. van Veldhuizen er zijn.
Samen zullen we dan kijken naar een lijdens gedicht.
U en alle andere belangstellenden bent zoals altijd van harte welkom
van 10.00 - 11.30 in gebouw Rehoboth.                        
Marijke Plaizier

Zilverstroommiddag 
Zaterdag 18 maart staat de zilverstroommiddag gepland. Heeft u zich al opgegeven? 
Als u dat nog niet gedaan heeft kunt u dat nog doen tot maandag 13 maart bij de 1 van de personen die 
op de uitnodiging staan. 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Else de Mik. 

mailto:infowijk1@hervormdstolwijk.nl
mailto:scribawijk1@hervormdstolwijk.nl
http://www.rtvkrimpenerwaard.nl/
mailto:reserveringrehoboth@gmail.com
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Ten slotte
We leven op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. Een tijd van inkeer en soberheid. Maar ook een tijd dat 
wij mogen zien dat het lente wordt en het nieuwe leven weer uitspruit. God gaat door.
Ontvang allen een hartelijke groet, mede namens Coby, Marc Jan en Timo.
Weet dat de Heer nabij is.
Uw ds. Frank van Veldhuizen
 
Agenda
Zondag 12 maart
Organist: Rob van Esseveldt
Crèche: Anja, Esther en Vera Prosman, 
KND: OB: Rachel en Esmee, MB: Caroline, BB: Hester 

Zondag 19 maart
Organist: Michel van Buren
Crèche: Dorieke van Straten, Mattie de Mik en Anna Pennewaard
KND: OB: Mattie en Jara,  MB: Andrea, 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:
12 mrt. vm: Ps. 90:1 nm: Ps. 79:4
19 mrt. vm: Ps. 81:12 nm: Ps. 25:2

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 wensen de zieken en allen die bij hen horen, toe: ‘Hij zal u beschutten
met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen.’ (Psalm 91: 4)

Doopzitting
De eerstvolgende doopdienst staat gepland op zondag 26 maart. Ouders die hun kind graag willen laten 
dopen, kunnen dit aangegeven via de mail bij de scriba br. A. Plug (scribawijk2@hervormdstolwijk.nl) .
Dinsdagavond 21 maart zal er doopzitting worden gehouden ter voorbereiding op de doopdienst. 
Beide ouders worden verwacht en neemt u het trouwboekje mee! We beginnen de doopzitting om 19.30 
uur in Rehoboth.

Bezinningsuur:
Het is een goede gewoonte in onze gemeente om elkaar in de week van voorbereiding te ontmoeten. We
zijn dankbaar dat de versoepelingen het mogelijk maken om elkaar als gemeente weer in zijn totaliteit te
ontmoeten. De bezinningsavond staat gepland  op vrijdag 17 maart om 19.45uur. 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. Een ieder van harte welkom!

mailto:scribawijk2@hervormdstolwijk.nl
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Heilig Avondmaal:
De komende weken staat in de gemeente het Heilig Avondmaal centraal. Als het goed is, zijn dat altijd 
hoogtijdagen voor de gemeente. Bij brood en beker belijden we ons geloof in en onze afhankelijkheid 
van het offer van Christus. Dat zijn altijd goede momenten om het geloof tegen het licht te houden. Is de
Heere Jezus mijn alles? Mag ik weten en geloven dat Zijn bloed mij persoonlijk reinigt van alle zonden?
Besef ik dat ik vanwege mijn zonden schuldig sta voor God? Wandel ik in het leven dat hoort bij het 
christen-zijn?  Het zou goed zijn als we als gemeente niet wachten tot in de kerk het formulier gelezen 
wordt, maar dat we daar ook persoonlijk mee bezig zullen zijn. Dat we (stille)tijd nemen om te 
overdenken waartoe de Heere ons Zijn Heilig Avondmaal gegeven heeft’

Zondaarsgebed

Heere, ik zag het bloed vergoten
Zo dikwijls op Uw tafel staan
Ik keek wat schuchter, daar Uw lichaam
Mij vragend was voorbij gegaan.

Ik boog mijn hoofd maar naar beneden,
Daar ‘k daar door mijn schulden werd belaagd.
Het bracht daar scheiding in ons midden,
Het was van mij teveel gevraagd.

Uw stem had ik nog niet verstaan, 
Ik kon niet drinken van de wijn.
Het is voor later Heere, ik kan niet,
Ik moet toch eerst de Uwe zijn?

Totdat de Heil’ge Geest ging spreken
Van de verzoening door Uw bloed
Uw genade kon ik niet meer missen,
Ik dankte Uw Naam, wat bleek U goed.

Nu breng ik steeds opnieuw mijn zonden,
Ik kom leeg terug, maar toch voldaan.
Ik buig mijn hoofd om U te danken.
U bent mij niet voorbijgegaan….

Nadenker:
Het enige reddende geloof is dat wat zichzelf op God werpt op leven of dood. (Martin Luther)

Tenslotte: 
In een turbulente wereld krijgen wij de gelegenheid om rust te zoeken en te vinden bij het kruis van 
Christus. De lijdensweken nemen ons mee in verstilling en laten ons op allerlei manieren horen en zien 
hoe intens het lijden van de Heere Jezus voor onze zonden geweest is. We bidden dat de Heilige Geest 
ons allemaal in verwondering laat neerknielen bij het lege kruis en laat opstaan bij het open graf om vol 
aanbidding en dankzegging het leven te vervolgen. Tot eer van Zijn grote Naam!
Een hartelijke groet vanuit de pastorie. ds. D.J.W. Kok 

VAN DE DIACONIE
Aangepaste kerkdienst
Op D.V. zondag 12 maart is er weer een aangepaste kerkdienst verzorgd door de  vereniging Op Weg 
met de Ander. De dienst is in het Venster, Jan Ligthartstraat 68 in Lekkerkerk.
De dienst word verzorgd door ds. P. Vernooij en begint om 10.00 uur. Allen die zich betrokken weten 
van harte welkom in deze dienst.

Ouderencontactmiddag
Ouderencontactmiddag hopen we te houden op D.V. 15 April. Voor iedereen van 65 jaar en ouder. 
Verdere informatie volgt nog.



12 maart; Project 10 27: Diaconale en pastorale hulp voor bekeerlingen
Steeds meer migranten met een moslimachtergrond vinden de weg naar de christelijke gemeente. Dat is 
ook de bedoeling, want het evangelie is bedoeld voor iedereen in de samenleving. Relatief veel  
migranten hebben meer zorgen en problemen in hun leven dan wij. Als ze tot geloof komen, ontstaan er 
nieuwe problemen omdat de moslimgemeenschap hen meestal verstoot als ze de weg van Jezus willen 
gaan. Dan komt het erop aan of de kerk een nieuwe familie voor hen wil zijn en hen helpt als 
volgelingen van Jezus.
Naast verstoorde familieverhoudingen, of traumatische ervaringen, spelen er soms financiële problemen
doordat ze hun werk kwijtraken vanwege hun bekering of vanwege het ontbreken van een 
verblijfsvergunning. Soms proberen familieleden, die nog moslim zijn, het huwelijk van de gelovige te 
verbreken en worden ze door hen financieel onder druk gezet. Ze krijgen meestal ook geen erfenis
meer. Soms wordt een lening niet terugbetaald.
De medewerkers van Stichting Evangelie & Moslims kennen de religieuze achtergrond, de taal en de
cultuur van deze migranten. Ze zoeken hen op en proberen samen met hen, de kerk en met 
overheidsinstanties om problemen op te lossen, belemmeringen te doorbreken en zinvol werk te vinden.
De medewerkers van Evangelie & Moslims helpen gemeenteleden en migranten elkaar beter te 
begrijpen en versterken zo de verbinding met de plaatselijke kerk of zoeken met hen een kerk als ze die 
nog niet hebben gevonden. Hiermee komen deze migranten uit hun isolement en kan hun leven weer zin
en inhoud krijgen. Aan concrete diaconale en pastorale noden kan zo vanuit de plaatselijke kerkelijke 
gemeente worden gewerkt. Migranten ontdekken zo heel concreet de waarde van het leven in navolging 
van Jezus. Tevens zorgt Evangelie & Moslims voor een netwerk van bekeerlingen waarin ze elkaar 
onderling kunnen bemoedigen en helpen.
De opbrengst van deze collecte in onze gemeente is bestemd voor dit doel van Project 10:27 van de
GZB. Zij willen namelijk investeren in pastorale en diaconale zorg voor bekeerlingen binnen de
moslimgemeenschappen in Nederland. Helpt u om dit mogelijk te maken?

KRINGEN EN VERENIGINGEN
Vrouwenkring Debora,
Op D.V. 16 maart 2023 hopen we onze jaarvergadering te hebben. Meindert Klaver van stichting de 
ondergrondse kerk hoopt voor ons te spreken over het thema "Volhouden".
Deze avond wordt gehouden in Rehoboth en begint om 19.45 uur, om 19.30 uur staat de koffie/thee al 
klaar. Er is ook een cadeau tafel, de opbrengst hiervan is voor de SDOK.
Iedereen is van harte welkom! Hartelijke groet, het bestuur.

Ouderenbijbelkring
De volgende Bijbelkring is DV woensdag 22 maart in Rehoboth. De inloop is om 9.30 uur en we
beginnen om 10.00 uur. Omdat we met het boekje Ruth klaar zijn, heb ik voor dit keer een vrij 
onderwerp gekozen: ``de voorbede’’. Dit naar aanleiding van 1 Timotheüs 2 vers 1-7. We hopen en 
bidden om een zegenrijke ontmoeting rond het Woord van God! Ds J. van Dijk

Hulp gevraagd VBC 2023
In de zomervakantie hopen we weer de VBC dagen te houden. Het is op de morgens van D.V. dinsdag
11 JULI, woensdag 12 JULI en donderdag 13 JULI. Het thema is op dit moment nog niet definitief,
maar dat laten we natuurlijk nog weten.
Het programma voor deze morgens zullen wij als bestuur bedenken en uitwerken. Alleen….hebben we
jullie hulp nodig om tijdens één of meerdere morgens de kinderen te begeleiden.
Dus geef je zo snel mogelijk op via vbcstolwijk@gmail.com of stuur een appje of bel naar Hester.
En: Ook dit jaar is er weer crèche in Rehoboth voor de kinderen jonger dan 4 jaar.
D.V. dinsdagavond 20 juni houden we een informatieavond in Rehoboth, bij deze van harte
uitgenodigd! Tijdens deze avond worden de werkjes en spellen uitgelegd en maken we decorstukken
voor het podium!
Alvast bedankt voor uw/jouw reactie en we zien uit naar drie mooie morgens!
Een hartelijke groet!
Het VBC bestuur Hester, Gerarda, Nicolien, Lianne en Gea



OPPAS
12-mrt Beneden Barbera de Leeuw Marlies Weerheim + Tessa Uittenbogaard

Boven Janna Kool Willianne Linge + Joanne Plug
19-mrt Beneden Marieke van Alphen Daphne van Wijngaarden + Pauline Hogendoorn

Boven Gerda Verdoold Luuk Verhoef + Lennart Weerheim
26-mrt Beneden Hilda van den Broek Jara Both + Julia Dekker

Boven Nicolien Rademaker Hannah Gommer + Lotte Mes

AGENDA
zo 12 mrt 14.30 uur Zondagsschool "Benjamin"
ma 13 mrt 19.15 uur Bijbelclub Gemiva
ma 13 mrt Catechisatie afsluitingsavond
di 14 mrt Censura Morum
di 14 mrt 20.00 uur Pluskring
wo 15 mrt 19.30 uur Jeugdclub "Het Anker" 1
do 16 mrt 19.45 uur Vrouwenkring "Debora" jaarvergadering
vr 17 mrt 19.45 uur Bezinningsavond Heilig Avondmaal
zo 19 mrt Viering Heilig Avondmaal
zo 19 mrt 14.30 uur Zondagsschool "Benjamin"
zo 19 mrt 20.00 uur Jeugdvereniging "De Parel"
ma 20 mrt 19.15 uur Bijbelclub Gemiva
ma 20 mrt 20.00 uur Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis"
ma 20 mrt Catechisatie groep 6
di 21 mrt 19.00 uur Tienerclub "TOV"
di 21 mrt 19.30 uur Doopzitting
wo 22 mrt 10.00 uur Ouderenbijbelkring
wo 22 mrt 19.30 uur Jeugdclub "Het Anker" 2
wo 22 mrt Kerkenraadsvergadering
do 23 mrt 19.45 uur Bijbelkring

GROET VAN DS. PIENAAR
Geagte Dominee, kerkraad en gemeente
Ek groet u elkeen in die Naam van ons Heer en Meester, Jesus Christus. Ek en my vrou het gedurende 
die kerstfeest en selfs gedurende Januari vele kerstfeest kaartjes ontvang van lede van u gemeente. Dit 
was inderdaad ’n groot verrassing.  Die kaartjes was vir ons ’n teken van liefde en omgee. Dankie ook 
vir die finansiele bydrae vir my werk hier in Namibia. Nogmaals baie dankie ons sal die gemeente 
Stolwijk nooit vergeet nie. Ontvang hiermee ons diepe dank en waardering.
Groete en liefde.   Zack en Elaine
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