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Voor alle aankondigingen geldt: zo de HEERE wil en wij leven 

 

Diensten  

Zondag 28 november 

  9.30 uur ds. M.A. Kuijt 

18.30 uur ds. J. Belder, Harskamp 

 

Collecten  Zondag 28 november is de eerste collecte voor de kerk. De tweede collecte is voor 

het onderhoudsfonds kerkelijke gebouwen. De collecten kunnen overgemaakt worden naar 

het rekeningnummer  NL11 RABO 0373 3023 20, ten name van Hervormde Gemeente Wijk 

(bij Heusden). Vermeldt u daarbij in de omschrijving ‘collecten zondag + de datum van de 

zondag’ en eventueel specificatie van uw bijdrage. Hartelijk dank voor al uw gaven. Het college 

van kerkrentmeesters. 

 

Kinderoppas  Zondag 28 november passen op de kinderen mw. J. van Dongen en Hiyab 

Makonnen 

 

Kerkauto  Voor de kerkauto rijdt zondag dhr. A. Mans (691227) 

 

Bij de diensten  Komende zondag is het de eerste Adventszondag. Tijd van verwachting! We 

willen komende zondag, als we voorbereiding houden op de viering van het H. Avondmaal, 

stilstaan bij de woorden van Jacob, die op zijn sterfbed zijn hoop en verwachting uitspreekt op 

de Heere: ‘Op Uw zaligheid wacht ik, o HEERE’! (Genesis 49:18). We doen dat tegen de 

achtergrond van de heftige strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad (Genesis 3:15) 

en horen van de moederbelofte dat de kop van satan vermorzeld zal worden door het Zaad 

van de vrouw. Bij het Avondmaal worden wij bepaald bij Hem Die daadwerkelijk de kop van 

satan heeft vermorzeld, terwijl Hij in de hiel gebeten werd… onze Heere en Heiland Jezus 

Christus. Denk aan Zijn verbroken lichaam en Zijn vergoten bloed. De strijd is beslist in het 

voordeel van het Lam. In Zijn offerande aan het kruis vinden vermoeide strijders rust en 

zaligheid. Afgelopen zondagavond lazen we de zondagen 26 en 27 over de Heilige Doop uit 

de Catechismus. Rond de Avondmaalsviering lezen we uit de zondagen 28-30 over het Heilig 

Avondmaal. Gezegende diensten toegebeden.  

 

 

Trust en tienerclub  Op vrijdagavond 12 november mochten we met een grote groep jeugd 

samenkomen om te horen naar het verhaal van Simone Schoemaker die werkzaam is bij de 

stichting Tot Heil Des Volks. Ze heeft ons verteld en beelden laten zien over wat er gebeurt 

aan de onderkant van de samenleving. Op deze manier komen kwetsbare mensen heel 

dichtbij. Jezus zegt: ‘Alles wat je voor hen doet, doe je voor Mij.’ Als je omgaat met kwetsbare 

mensen kom je heel dicht bij het hart van Jezus. We zijn er trots op dat zoveel jongeren hier 

geboeid naar hebben geluisterd, vragen stelden en inbreng hadden.  

De volgende Trustavond is zondag 5 december in Rehoboth, na de kerkdienst om 20.00 uur.  

Op 19 december hopen we een kerstdiner te hebben en aansluitend gaan we naar de kerk.  

Groetjes, leiding Trust. 

 

Kerstfeest clubs en zondagsschool Over enkele weken hopen we het Kerstfeest te vieren 

van de clubs en de zondagsschool. Dit jaar vieren we het op Eerste Kerstdag, omdat Tweede 
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Kerstdag op een zondag valt. Het kerstfeest begint om 17.00 uur in de kerk. We hopen dan 

alle kinderen, ouders en belangstellenden te ontmoeten.  

 

Sponsorkindje Woord en Daad Op de zondagsschool hebben we een sponsorkindje, 

Fayoutchinie Saintume. Woord en Daad heeft in de komende periode een actie: "Give a gift", 

een klein geschenk van grote waarde. Ook in het sponsorprogramma staat Woord en Daad 

stil bij de geboorte van de Heere Jezus. De kinderen kijken vol verwachting uit naar de 

activiteiten die worden georganiseerd. Het kerstverhaal wordt verteld, er wordt gezongen en 

aan het einde van de dag ontvangen de kinderen een Bijbel, kleding en speelgoed. Ook dit 

jaar hoopt Woord en Daad veel kinderen te kunnen verrassen. Voor € 9,- heeft een kind al een 

cadeau (kleding of schooltas, iets leuks of lekkers).   

Nu willen we op de zondagsschool op zondag 28 november en 5 december de collecte 

besteden aan dit goede doel. Helpen jullie mee om veel kinderen blij te maken door iets 'extra's' 

mee te nemen voor die kinderen?  Zondag krijgen jullie ook een kidsboekje mee van Woord 

en Daad. Het sponsorprogramma bestaat 45 jaar en in dit boekje kun je er meer over lezen. 

Tot zondag! 

 

Verkiezing ambtsdragers Tijdens de verkiezingsbijeenkomst van dinsdag 16 november jl. 

zijn de volgende broeders verkozen voor de twee vacatures van ouderling-kerkrentmeester: R. 

Verzijl (Dreefzicht 4) en A.W.J. Weerheim (Oude Kerkstraat 14). De gekozen broeder A.W.J. 

Weerheim heeft zijn verkiezing tot het ambt van ouderling-kerkrentmeester aanvaard. Ook 

heeft broeder L. Timmer zijn verkiezing tot het ambt van diaken aanvaard. We wensen hen 

van harte Gods zegen toe en hopen dat zij met vreugde hun ambt mogen blijven 

vervullen. Broeder R. Verzijl heeft na een week van overdenking laten weten zijn verkiezing 

tot het ambt van ouderling-kerkrentmeester niet te kunnen aanvaarden. We wensen hem rust 

toe op zijn beslissing. U wordt opnieuw uitgenodigd om namen in te dienen van belijdende 

leden van onze gemeente die naar uw mening in aanmerking komen voor een plaats op de 

verkiezingslijst van het ambt ouderling-kerkrentmeester. Voor een plaats op de verkiezingslijst 

dient een naam tenminste tien keer ingediend te zijn, dan wel zijn tenminste tien 

handtekeningen noodzakelijk. Tot en met donderdag 9 december (uiterlijk 17.00 uur) kunt u 

namen indienen bij scriba N. Swart, Polderzicht 27, 4261 KK Wijk en Aalburg. Indien er 

meerdere personen op de verkiezingslijst staan, zal er een stemmingsvergadering worden 

gehouden op donderdag 16 december om 20.00 uur in Rehoboth. We bevelen ook deze 

verkiezing van harte in uw voorbede aan.   

 

Gebedskring Ieder is weer welkom op de gebedskring van 30 november om 20.00 uur op 

Ossenwaard 1. Nog een citaat van Andrew Murray: Jezus leerde zijn discipelen niet hoe ze 

moesten preken, maar alleen hoe ze moesten bidden. Jezus zelf gaf zijn discipelen de 

opdracht “Waakt en bidt”. Kees, Henk 

 

Bezinningsuur H. Avondmaal  In verband met de viering van het H. Avondmaal op zondag 

5 december is er een bezinningsuur op woensdag 1 december. We zullen dan stilstaan bij vr. 

en antw. 81 van de Catechismus (Zondag 30). Daar luidt de vraag: ‘Voor wie is het Avondmaal 

des Heeren ingesteld?’ Daarbij nemen we ook vr. en antw. 82 mee. We komen -net als de 

vorige keren- in de kerk samen. Aanvang 20.00 uur. Allen, jong en oud, weer hartelijk welkom.  

 

Kerststollenactie Ook dit jaar is er weer de kerststollenactie. U kunt net als andere jaren een 

lekkere kerststol of banketstaaf bestellen. U kunt deze t/m 8 december bestellen en op 11 
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december tussen 9.00 en 10.00 uur ophalen in Rehoboth. Voor meer info zie bijgevoegde 

folder. De opbrengst is voor het nieuwe goede doel van de projectgroep. Hier volgt binnenkort 

nog meer informatie over. Bestel op tijd zodat u met Kerst een lekkere kerststol hebt.    De 

projectgroep 

 

Giften Ontvangen door brs. Van Vulpen en Van Dongen 2 x € 50,- t.b.v. de kerk. Via br. Van 

Ginkel werd € 10,- en € 50,- ontvangen voor de kerk. Via predikant € 50,- voor de kerk. Hartelijk 

dank.  

 

Ten slotte  We gaan de Adventstijd weer in. Advent komt van een Latijns woord dat ‘komst’ 

betekent. Of ‘de komende’. De Adventstijd bestond aanvankelijk uit zes weken, maar werd 

later ingekort. Het was toen een periode van vasten en boetedoening. Binnen de kerk van de 

Reformatie wilde men aanvankelijk niets weten van Advent. Ook niet van het Kerstfeest 

overigens. Een synodebijeenkomst in Dordrecht sprak over de beide ‘Roomse’ feesten in 1574 

nog haar afkeuring uit. Op de verwerping van Kerst kwam men al snel terug (in 1578), maar 

van Advent was er binnen de reformatorische kerken pas vanaf de negentiende eeuw sprake. 

Tegenwoordig wordt in praktisch alle kerken bij Advent stil gestaan. De periode geldt eigenlijk 

nergens meer als een vastenperiode, maar staat in het teken van de vreugdevolle verwachting 

van de komst van de Messias. Het is echter van belang om niet alleen stil te staan bij de eerste 

komst van Christus, maar ook bij de tweede, Zijn wederkomst. Gezien de tijd waarin wij leven, 

waarin wij de voetstappen horen van de Komende, worden wij op bijzondere wijze aan de 

Avondmaalstafel herinnerd aan Zijn spoedige komst. Het Avondmaal wordt gevierd onder de 

belichting van ‘totdat Hij komt’ (1 Kor. 11:26).    

Zijn we op Zijn komst voorbereid?  

 

Een hartelijke groet uit de pastorie, mede namens mijn vrouw,  M.A.Kuijt  

 

 

 


