
Verschijnt iedere veertien dagen 83e jaargang no. 6 24 maart 2023
Voor alle aankondigingen geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.

MEDITATIE
De vreemdelingenwet

De schriftgeleerde zei tegen Hem [Jezus]: ‘Inderdaad, meester, wat U zegt is waar: Hij alleen is God en
er is geen andere God dan Hij,33en Hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met 
heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en 
andere offers.’ 34
Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk van 
God.’ En niemand durfde Hem nog een vraag te stellen.
Marcus 12: 32-34

In onze straat is iedereen toch wel middelmatig tot zeer geliefd door ons, maar de liefde voor onze 
naaste buren (wisselende groepen arbeidsmigranten met een rugzak) is toch wel heel erg ver te zoeken. 
Het is niet dat ik het niet geprobeerd heb. Toen de eerste groep er net verbleef stelde ik me enthousiast 
voor aan onze dronken, zwaar rokende buurman die gebaarde dat hij in God geloofde en vervolgens 
afwezig in de verte staarde, einde gesprek.  
We hebben te maken gehad met verwarde mannen die rondjes om onze straat liepen, huiselijk geweld 
en een buurman die zijn “vriend” voor de grap door het glas van de voordeur duwde en vijf minuten 
later bij ons aanbelde om hard lachend te vragen of wij de ambulance wilden bellen. 
In de tweeënhalfjaar tijd dat er elke keer weer een nieuwe groep naast ons logeerde, transformeerde ik 
van geïnteresseerde liefhebbende buurvrouw die boodschappen bracht als welkom, naar een van-achter-
het-gordijn glurend buurmens dat al bitter en angstig ziet op het vlees dat zij nu weer in de kuip heeft.
Tegen God en anderen heb ik wel eens – heel vaak - laten vallen dat als ik dit soort taferelen had gewild,
ik dan wel in de stad was gaan wonen (en eenieder zei amen).
Helaas voor mij biedt de vreemdelingenwet uit de Bijbel weinig ruimte voor dit soort liefdeloosheid. 
God heeft de vreemdeling lief. 
Hij heeft de dronken wiet rokende stinkende arbeidsmigrant lief.
God heeft de buurman die zijn buurvrouwtje de stuipen op het lijf jaagt en wakker houdt met zijn herrie 
zelfs zo lief, dat Hij een lange tijd geleden Zijn eigen Zoon liet martelen en aan een kruis liet sterven, 
zodat ook hij gered kan worden. 
De vreemdelingenwet gaat zelfs nog dieper. 
(Ps 146:9) De Heer beschermt de vreemdeling.. misschien wel tegen die glurende wantrouwende 
buurvrouw, die helemaal niet zit te wachten op gespuis zoals zij.
God strafte zelfs de Israëlieten, noteert de schrijver van Ezechiël, omdat ze vreemdelingen niet goed 
behandelden.
Op de vooravond van de dagen der Verzoening vraag ik mezelf af: wie zou er meer vergeving nodig 
hebben? De buren of ik?
Onze Vader schaart de vreemdeling onder de kwetsbaren. En heeft Hij niet groot gelijk? Is het gek dat 
sommigen van hen alleen nog alcohol zien als goede vriend en woede als raadgever als zij omgeven 
worden door mensen die hen bij voorbaat al niet vertrouwen - niet als mens zien – en/of uitbuiten? 
Kunnen wij dat begrijpen? 
Nee. Dat kunnen wij niet. 
Maar dat is ook niet wat er van ons gevraagd wordt. 
Ik sla een dik boek open en Jezus komt naast me op de bank zitten. 
Het felle licht van de koplampen van een nieuw volgeladen busje buren boort zich door het glas van de 
voordeur.
“Is het een verdienste, dat je houdt van diegenen die ook van jou houden?”



Met wat tegenzin sta ik op en loop naar buiten waar de kinderen op de trampoline springen. Het raampje
van het busje staat open. 
Ik trek mijn mondhoeken omhoog tot een lach; niemand heeft ooit gezegd dat liefhebben gemakkelijk 
zou zijn. 
‘Hungary?’
De gezichten van de mannen klaren op. 
‘Yes, yes! Hungary!! You know Hungary?’
In mijn hart klaart er ook iets op.  
De eerste stap is weer gezet. 
En ik hoop dat mijn Heer dit een verstandig antwoord vindt. 
Yael Bogaard
Lied: See the love – The Brilliance

KERKDIENSTEN

ZONDAG 26 MAART 
Wijk 1:   9.00 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen
Wijk 2: 10.30 uur: Ds. D.J.W. Kok 
Wijk 2: 18.30 uur: Ds. A.J. Kunz, Katwijk 
Collecten: 1. Wijk 1 -World Servants Malawi; Wijk 2-Mercy Ships 2. Instandhouding 

eredienst; 3. Bijstand Pastoraat

ZONDAG 2 APRIL
Wijk 1:   9.00 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen
Wijk 2: 10.30 uur: Ds. D.J.W. Kok
Wijk 2: 18.30 uur: Ds. A. Bloemendal, Barneveld 
Collecten: 1. Wijk 1 -World Servants Malawi; Wijk 2-Mercy Ships 2. Instandhouding 

eredienst; 3. Onderhoud kerk

Maandag 3 april
Wijk 1: 19.30 uur: Avondgebed

Dinsdag 4 april
Wijk 1: 19.30 uur: Avondgebed

Woensdag 5 april
Wijk 1: 19.30 uur: Avondgebed

Donderdag 6 april Witte Donderdag
Wijk 1: 19.30 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen, Bediening Heilig Avondmaal

VRIJDAG 7 APRIL Goede Vrijdag
Wijk 2: 10.00 uur: Ds. J.J. ten Brinke, Oud-Beijerland
Wijk 1: 18.45 uur: Ds F.J.M. van Veldhuizen
Wijk 2: 19.30 uur: Ds. D.J.W. Kok

VAN DE REDACTIE
De eerstvolgende Kerkklok verschijnt D.V. 7 april. Deze is voor twee weken. Kopij dient uiterlijk  
vrijdag 31 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

CENTRALE DIACONIE
Rabobank: NL59 RABO 0361 4019 81
E-mail: collegevandediaconie@hervormdstolwijk.nl 

Bedankt!
Namens de gezamenlijke diaconieën van de Kerken in Stolwijk willen wij u hartelijk bedanken voor
het doneren van uw boodschappen-pakketzegels bij de Plus Supermarkt.
We hebben, mede dankzij u, 103 pakketten kunnen uitdelen aan onze medemensen in Stolwijk en
omstreken. Ook zijn er nog pakketten afgeleverd bij de Voedselbank.
Dankbaar zijn wij, dat wij dit met u, hebben kunnen realiseren.
Rokus van Herk & Ruth Oskam

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 
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Gevonden spullen Rehoboth.
Elk jaar opnieuw blijft er het een en ander in Rehoboth liggen.
U heeft twee weken de tijd om te kijken of er wat van u bij is.
Na twee weken wordt alles naar goede doelen gebracht.
De doos staat in de hal van Rehoboth.
De beheerders.

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 26 Maart hoop ik in uw midden voor te gaan. We luisteren dan naar Marcus 13: 28-37. De 
oproep van Jezus om waakzaam te zijn.
Zondag 2 april, Palmzondag, hopen we te luisteren naar Marcus 14: 1-10, de zalving van Jezus.
Maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 5 zijn er de avondgebeden in de Stille Week. Een goed iets om even
een moment in die week te nemen om ons te bezinnen op het lijden en sterven van onze Heer. 
Donderdag 6 april is het Witte Donderdag. Die avond willen we het Heilig Avondmaal vieren. Jezus 
stelde ooit op deze avond het Avondmaal in en daarom willen we in de navolging van Hem dat dan ook 
vieren.
Vrijdag 7 april is het Goede Vrijdag. Dan willen we ’s avonds Zijn dood gedenken.

Onze zieken
Soms lijkt het of ik weinig zieken meld. Maar het kan ook zijn dat zieken aangeven dat zij geen prijs 
stellen op vermelding in de Kerkklok. Laten we dan wel naar hen omzien als we weten dat zij ziek zijn..

Vragen bij de preek
De jongeren gaven aan dat zij meer betrokken konden worden bij de dienst en de verkondiging als er 
wat vragen lagen, zodat zij daardoor mee zouden kunnen denken. Daarom willen we vanaf zondag 2 
april bij de ingang van de kerk blaadjes neerleggen met een aantal vragen bij de preek. In principe 
gebeurt dit vanaf dan elke zondag, maar als er een gastvoorganger is, kan het soms gebeuren dat het er 
niet is. Nu is de kans vrij groot dat de jongeren dit bericht niet lezen, dus zouden de ouders hen erop 
kunnen attenderen en een pen bij zich steken, zodat de jongeren ook mee kunnen schrijven. Mochten er 
blaadjes overblijven en u als oudere wilt ook meedoen, dan mag u er ook één pakken.

VAN DE KERKENRAAD
Dinsdag 14 maart jl. kwam de kerkenraad weer samen voor haar reguliere maandelijkse vergadering. 
Deze vergaderingen worden altijd voorbereid door het moderamen. Dit is het dagelijkse bestuur van 
onze wijkgemeente en bestaat normaal gesproken uit 3 tot 4 personen waaronder de predikant, een 
ouderling en een diaken. In de afgelopen jaren is door de vacaturetijd en de corona periode het 
moderamen van onze wijkgemeente wat zwaarder bezet. Naast de scriba, predikant en diaken ook 
ouderling-kerkrentmeester en voorzitter Jan Willem van der Wolf en ouderling en 2e voorzitter Else de 
Mik deel uit van het moderamen. Eind van het jaar zullen zowel de 1e als 2e voorzitter, na het 
volbrengen van hun ambtsperiode, terugtreden. We zijn dankbaar dat vanuit de kerkenraad deze plekken
in het moderamen opgevuld gaan worden door ouderling-kerkrentmeester Karel Slangen en ouderling 
Willem Kastelein. Zij gaan vanaf de zomer ‘meedraaien’ in het moderamen. 
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Voor de huidige 2 vacatures (ouderling V&T en diaken) heeft de kerkenraad besloten de gemeente 
opnieuw te vragen om namen te noemen. Hierbij is de hoop dat we voor de zomervakantie de twee open
plekken in de kerkenraad kunnen invullen.
In de periode tussen Pasen en Pinksteren zal Frank van Veldhuizen een stagiair van de PTHU 
begeleiden. In deze stageperiode van 6 weken zal de stagiair Marco Kasbergen met de onderwerpen 
‘viering’ en ‘bestuur’ in onze gemeente bezighouden. 
In de vergadering werden ook de resultaten en eerste evaluatie van de enquête over Muziek en Zingen in
de kerkdienst vanuit de werkgroep gedeeld. Binnenkort volgt de terugkoppeling naar de gemeente over 
de conclusies en vervolgstappen. 
Nadat de diakenen en kerkrentmeesters nog aandacht vroegen voor enkele lopende zaken beëindigde we
om half elf de vergadering met het zingen van Opwekking 614, ‘Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem’.

Vacatures Kerkenraad Maart 2023
In de kerkenraad staan op dit moment 2 vacatures open.  1 voor het ambt van diaken en 1 voor het ambt 
van ouderling V&T.
In de kerkenraadsvergadering van dinsdag 14 maart 2023 is besloten om kiesgerechtigde gemeenteleden
te vragen namen in te dienen voor deze openstaande plaatsen. 
U kunt hiertoe een brief met de namen van door u voorgestelde kandidaten opstellen. Deze brief dient u 
te voorzien van datum, uw eigen naam, adres en handtekening. 
Namen die voorzien zijn van 10 handtekeningen van stemgerechtigde leden van wijk 1, komen in ieder 
geval op de verkiezingslijst. U kunt uw brief met naam/ namen uiterlijk op maandag 27 maart a.s. 
inleveren bij de scriba van de kerkenraad; Herjan Kelder, de voorzitter van de kerkenraad; Jan Willem 
van der Wolf  of een scan sturen aan scribawijk1stolwijk@outlook.com.  De kerkenraad zal op dinsdag 
11 april 2023 de lijst opmaken.
Mocht u benaderd worden om in de kerkenraad mee te denken en te praten over het gemeente zijn, 
bedenk dan: U kunt meer dan u denkt, èn de gemeente is een zaak die ons allen aangaat. De kerkenraad 
bestaat uit mensen met verschillende talenten en met elkaar vormen zij een team dat zich inzet voor de 
toekomst van onze gemeente. Alleen met elkaars hulp kunnen we een kerkelijke gemeente zijn. Uw 
inzet kan het verschil maken. Heeft u vragen of voelt u zich geroepen: de leden van de kerkenraad staan 
u graag te woord.

Gemeenteavond over het Avondmaal
Op 19 april willen we een avond houden over het Avondmaal. In de volgende Kerkklok zal daar meer 
over worden gemeld, maar nu alvast een aankondiging, zodat u de datum in uw agenda kunt zetten. 

Ten slotte
We naderen Goede Vrijdag en Pasen. Veel diensten in de kerk zijn er in de komende tijd. Ik las een 
gedicht, wat aangeeft hoe wij mogen komen: 
Wees welkom in dit open huis,
Put moed in overvloed:
Hier schittert paaslicht om het kruis.
Hier zing ik: God is goed!
Laten we zo op weg gaan naar Pasen. Te mogen vieren met alles in ons dat de Heer goed is voor ons, 
zondige mensen.
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 26 maart
Organist: Marco Vos 
Crèche: Coby van Arendonk, Marielle Noordergraaf en Luuk Jonkheid
KND: OB: Jolanda en Stijn, MB: Marielle, BB: Sanne 

Maandag 27 maart: 13.30 uur: ouderenbezoekgroep
Dinsdag 28 maart: 19.00 uur: Geloofstraining, afsluitende avond voor de ouders
Dinsdag 28 maart: moderamen



Zondag 2 april
Organist: Rob van Esseveldt mmv het combo
Crèche: Reina Noordegraaf, Leon van Noordt Wieringa en Keano Kamer
KND: OB: Diana en Marc Jan,  MB: Naomi, BB: kerk 

Maandag 3 april
Organist: Michel van Buren

Dinsdag 4 april
Organist: Pleun Eikelboom

Woensdag 5 april
Organist: Rob van Esseveldt
Woensdag 5 april, 20.00 uur: gebedsbijeenkomst

Donderdag 6 april
Organist: Pleun Eikelboom

Vrijdag 7 april
Organist: Pleun Eikelboom

_____________________________________________________________________

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:
26 mrt. vm: Ps. 91:1 nm: Ps. 85:3
02 apr. vm: Ps. 87:4 nm: Ps. 86:6

UIT DE PASTORIE
Zieken: 
We  denken  ook  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: ‘U bent
mijn  schuilplaats,  U  beschermt  mij  voor  benauwdheid,  U  omringt  mij  met  vrolijke  gezangen  van
bevrijding.’ (Psalm 32:7)

Openbare Geloofsbelijdenis:
Sinds het begin van het winterseizoen komen er 8 catechisanten bij elkaar op de belijdeniscatechese. Het
seizoen verliep snel en we zien terug op goede en gezegende bijeenkomsten.  We zijn dankbaar voor de 
openheid en de goede toonzetting waarin de avonden mochten verlopen.  Veel verschillende 
onderwerpen aangaande de geloofsleer zijn met elkaar besproken. Juist bij de belijdeniscatechese blijkt 
sterk: levenslang leren. De tijd van de openbare geloofsbelijdenis nadert. Het gaat om de volgende 
(doop)leden:  Simon Anker, Lisanne Boele, Mirthe Graveland, Marlies Hertog, Marinus van der Meij, 
Rachelle van der Meij-Slingerland, Nico Vonk en Adeline Vonk-Vink.
Wij bevelen deze jonge mensen aan in uw en jouw voorbede. Tegelijk is het goed om met hen mee te 
leven door middel van een kaart. De belijdenisdienst staat voor maandag 10 april (Tweede Paasdag) 
gepland. De aannemingsavond zal gehouden worden op maandag 03 april om 19.30uur in Rehoboth. 
De Heere is goed! Hij geve Zijn zegen over deze avond en de belijdenisdienst! Eventuele bezwaren 
tegen belijdenis en/of wandel kunnen tot en met vrijdag 31 maart worden ingediend bij de scriba van de 
kerkenraad dhr. A. Plug. We wensen de aanstaande belijdende leden een gezegende voorbereiding toe 
op hun belijdenisdienst en op de aannemingsavond. Laat er een biddende en meelevende gemeente om 
hen heen mogen staan. 
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Bijbelkring:
De Bijbelkring komt bij elkaar op donderdagavond 23 maart 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 6: ‘Een priestervolk’ (Exodus 19)

Tenslotte: 
We denken in de lijdenstijd na over het lijden van de Heere Jezus. Zeven weken is veel en toch weer 
altijd te weinig. We hebben een heel leven nodig om er iets van te verstaan: Hij voor mij, waar ik anders
de eeuwige dood zou moeten sterven. Bijzonder dat we dit mochten gedenken in brood en wijn. Wat we 
van de Heere ontvangen, wordt trefzeker onder woorden gebracht door het volgende lied:

‘Diep, o God, in ’t stof gebogen
Schuldig voor  Uw hoog gericht
Vloeien tranen uit onz’ ogen
Dekt de schaamt ons aangezicht.
’t Zondig stof ontvangt gena
Jezus sterft op Golgotha.
Voor een wereld diep verloren
Geeft God Zijne Eengeboren.

Jezus, Uw verzoenend sterven
Blijft het rustpunt van ons hart.
Als wij alles, alles derven
Blijft Uw liefd’ ons bij in smart.
Och, wanneer mijn oog eens breekt,
’t angstig doodzweet van mij leekt,
Dat Uw bloed mijn hoop dan wekke
En mijn schuld voor God bedekke. 

Een hartelijke groet vanuit de pastorie. ds. D.J.W. Kok 

VAN DE DIACONIE
Stichting de Vluchtheuvel
We hebben als motto: samen aan de slag. Betrokken en vertrouwd! 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 ook ruimte om u persoonlijk te ontmoeten en samen met
u te werken aan uw hulpvraag.
Cliënten met spanningen in relaties, burn-outklachten, psychische problemen, rouw- en 
verliesverwerking, seksverslaving en identiteitsvraagstukken worden door ons geholpen en leren beter 
omgaan met de psychische problematiek. Tel: 0113-213098 of via www.stichtingdevluchtheuvel.nl.

Collecte Mercy Ships
Op D.V. 26 Maart en 2 April hopen we te collecteren voor Mercy Ships. Zij maken chirurgische zorg 
toegankelijk voor de allerarmste, vanaf het grootste ziekenhuisschip ter wereld.
Dat kunnen zij alleen dankzij de inzet van honderden professionele vrijwilligers en de betrokkenheid 
van vele anderen. Door voor hen te collecteren en te bidden, brengen wij samen met hen hoop en 
genezing. En dat Hij alle eer daarvoor mag ontvangen.

GZB-reis
De GZB heeft een reis georganiseerd naar Colombia. Hij is voor alle leeftijden. Het is van D.V. 21 
November tot 2 December. Wilt u meer informatie kijk dan op de GZB site.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.stichtingdevluchtheuvel.nl%2F&data=05%7C01%7Cmruitenberg@stichtingdevluchtheuvel.nl%7Cc8de65b560144d6bc40c08db2215e4a1%7C8683cd9387a14afca5cd284f469c05f5%7C0%7C0%7C638141249665951498%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=up5GpMT2vuk6c3AbMFUW35lyq5ZvL0K2csQDGm9Qupo%3D&reserved=0


KRINGEN EN VERENIGINGEN
Afsluiting catechisatie
Beste catecheten, de afsluiting van het catecheseseizoen is verzet naar DV 27 maart. We gaan het op
een sportieve en ontspannen manier doen. Jullie zijn maandag 27 maart om 19.00 uur allemaal
welkom bij FarmCamps, Bovenkerkseweg 49. Om ca. 21.30 uur sluiten we de avond af, maar jullie
kunnen gerust nog blijven nakletsen bij het kampvuur. Graag tot maandag de 27 ste.

Zondagschool Benjamin:
Beste jongens en meisjes,
Het zondagschool seizoen is alweer bijna afgelopen. We vonden het fijn dat jullie er elke zondag weer
waren om de verhalen uit de bijbel te horen. 2 april is het de laatste keer, dan nemen we in de kerk ook
afscheid van een aantal kinderen. De kerk begint om 14.30 uur en iedereen is van harte welkom om
deze dienst bij te wonen.
Sem Gommer, Jurre de Jong, Jasmijn van de Wenden, Sara de Jong en Pauline Hogendoorn,
voor jullie is het een periode dat afgesloten wordt. Veel zegen gewenst op jullie verdere levensweg.
Waarin jullie bij het ouder worden ook met meer in aanraking zullen komen. Ons gebed voor jullie is
dat je de Heere trouw zal blijven. Dan is het leven goed, ook in moeilijkheden. Met een eeuwig thuis
bij de Hemelse Vader in het vooruitzicht.
Een hartelijke groeten, namens de juffen en meesters van de zondagsschool.

OPPAS
26-mrt Beneden Hilda van den Broek Jara Both + Julia Dekker

Boven Nicolien Rademaker Hannah Gommer + Lotte Mes
2-apr Beneden Dirna Hogendoorn Jaqueline Kool + Anne-Ruth Kok

Boven Colinda v Wijngaarden Sara de Jong + Lieke van Dam 
7-apr Beneden Cora van Eijk Lisa Dekker + Lois de Jong

Boven Elise Cromwijk Lucas van Wijngaarden + Thomas Uittenboogaard
9-apr Beneden Marlies Hertog + Vera Hulst

Boven Marleen Verburg Harm Hulst + Nick Uittenbogaard
10-apr Beneden Lianne Gelderblom Heilike Weerheim + Anna Zuidbroek

Boven Anne Verdoold Willianne Linge + Joanne Plug

AGENDA
zo 26 mrt 14.30 uur Zondagsschool "Benjamin", oefenzondag in de kerk
ma 27 mrt 19.15 uur Bijbelclub Gemiva
wo 29 mrt 19.30 uur Jeugdclub "Het Anker" 1
do 30 mrt 19.45 uur Vrouwenkring "Debora"  - paasavond
zo 02 apr 14.30 uur Zondagsschool "Benjamin", afsluiting seizoen in de kerk
zo 02 apr 20.00 uur Jeugdvereniging "De Parel"
ma 03 apr 19.15 uur Bijbelclub Gemiva
ma 03 apr 20.00 uur Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis"
di 04 apr 19.00 uur Tienerclub "TOV"
wo 05 apr 19.30 uur Jeugdclub "Het Anker" 2



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 15 April 2023.

We willen deze middag om 15.00 uur beginnen in Rehoboth. 

Deze middag openen we met een korte meditatie door Ds. Kok.  

Deze middag hopen Willem-Henri en Ditteke den Hartog uit Malawi een presentatie te 
houden .  
                                                             
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 door antwoordstrook in te vullen en inleveren bij de diakenen.    

Aris van Dam             Rokus van Herk       

Wim de Vries             Cor van Wijngaarden     

    

Antwoordstrook voor de Ouderencontactmiddag 15 April 2023 om 15 uur

Naam/Fam.    ………….                                 Aantal personen….. 

Adres     …………………….      Eet mee ……               


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


