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

 

Diensten  

Zondag 5 december 

  9.30 uur ds. M.A. Kuijt  (bed. H. Avondmaal) 

18.30 uur ds. M.A. Kuijt  (bed  H. Avondmaal en dankzegging) 

 

Collecten  Zondag 5 december is de eerste collecte voor de diaconie. De tweede collecte is 

voor de kerk en de collecte bij het H.Avondmaal is bestemd voor de M.A.F.  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 5 december passen op de kinderen mw. M. de Kock en Jeanine Bax. 

 

Kerkauto  Voor de kerkauto rijdt dhr. T. Mouthaan (696209). 

 

Bij de diensten  Komende zondag wordt het Heilig Avondmaal gevierd in beide diensten, 

waarbij in de avond ook dankzegging gehouden wordt. Afgelopen zondag hoorden we van de 

strijd tussen slangenzaad en vrouwenzaad: ‘Ik zal vijanschap zetten…’. De strijd is beslist door 

de Nakomeling, het Zaad van de vrouw, Die de kop van satan heeft vermorzeld, terwijl Hij zelf 

in de hiel werd gebeten. Te midden van die strijd, in de wereld, in eigen familie (Dan!) en in 

eigen hart, mocht Jacob getuitgen: ‘Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE!’ Zondag staan we stil 

bij Openbaring 12. Op het doek van de geschiedenis zien wij hoe de slang, de draak, het Kind 

dat geboren is, wil verslinden. Maar het Kind wordt weggerukt naar God en Zijn troon. De draak 

richt zich daarna tot de vrouw (= de volgelingen van het Lam) om haar te verslinden. Maar zij 

ontvangt een plek van God, gereedgemaakt in de woestijn en wordt daar gevoed. Bij die 

voeding willen we ’s morgens stilstaan (vs. 6) en ’s avonds (vs.14). De Heere wil 

‘moegestredenen’ aan Zijn tafel voeden en sterken. De reis is immers nog niet ten einde… ook 

al is de strijd beslist en de overwinning zeker. In verband met de maatregelen vervalt de 

Avondmaalsviering in De Stroom. De Avondmaalsviering in de kerk vindt plaats op dezelfde 

wijze als we gewend zijn, namelijk: stoelen op afstand en cupjes. We wensen elkaar een 

gezegende Avondmaalszondag toe. 

 

 

Huwelijk Benthe van Esch, Aalburgsestraat 13, 4261 BJ, en Jacco Satter (Nieuwaal) hopen 

elkaar 10 december het ja-woord te geven en in het huwelijk te treden. De huwelijksvoltrekkingt 

zal plaatsvinden in het ‘Oude Stadhuis’ te Zaltbommel. Aansluitend willen zij Gods Zegen over 

hun huwelijk vragen in de Sint Maartenskerk te Zaltbommel. Deze dienst wordt geleid door ds. 

H. Roelofsen uit Gameren en vangt aan om 15.00 uur. We willen jullie van harte Gods Zegen 

toewensen, nu jullie deze stap maken. Zet samen jullie voeten op de weg die God jullie wijst 

in Zijn Woord. Dan zetten we geen stap in het ongewisse of in het duister, maar zetten we 

onze voeten in het spoor van de Heere. Vanuit onszelf vinden we de goede weg niet. Zonder 

de Heere gaan we een doodlopende weg en verdwalen we in het donker, maar wie de Heere 

need’rig valt te voet, zal van Hem Zijn wegen leren (Psalm 25). Dat is Gods belofte voor allen 

die in hun leven voor de Heere knielen, zich klein weten voor Hem en zich toevertrouwen aan 

Christus, Die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Dat wil de Heilige Geest ons leren. We 
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wensen jullie een goede dienst en een fijne dag met familie en vrienden. Benthe en Jacco 

gaan wonen Polstraat 69b, 4261 BR. 

 

Meeleven Van mw. Eefje Versteeg-van Kooten, Fresiastraat 70, 4261 DL, hoorden we dat 

vorige week haar zwager Gijs (woonachtig in Nunspeet) is overleden. Van mw. Willy Schouten-

de Visser, Tulpstraat 16, 4261 CM, hoorden we dat vorige week in twee dagen tijd haar zus 

en zwager in Middelburg zijn overleden. We willen u van harte condoleren met het verlies van 

geliefden. Zacharias zingt in zijn lofzang over de Opgang uit de hoogte die ons heeft bezocht 

en verschenen is aan hen die gezeten zijn in duisternis en in de schaduw van de dood. De 

schaduw van de dood valt bij het ouder-worden meer en meer over de familie- en 

kennissenkring. De schaduw valt ook straks ook over ons eigen leven… Laten we daarom 

schuilen bij de Heere, bij Wie uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood! En dat alleen om Christus’ 

wil, Die het Licht der wereld is. 

 

Bijbelstudieochtend (jonge)vrouwen  Wanneer: woensdag 8 december; tijd: 9.15 – 11.15 

uur; waar: Rehoboth  We beginnen met hoofdstuk 9 uit de Bergrede van Henk Binnendijk. Ben 

jij er ook (weer) bij om te ontmoeten, bidden, zingen en Bijbelstudie te doen?! Een kopie van 

hoofdstuk 9 kun je krijgen via Gerda of Harriëtte. Wij hopen weer op een mooie ochtend met 

elkaar!  Hartelijke groeten, Gerda (06-43535762 / g.preuter2@kpnplanet.nl) en Harriëtte  (06-

23328917 / harrietteswart@hotmail.com) 

 

Bijbelkring Woensdag 8 december komen we als bijbelkring weer bij elkaar. Aan de beurt is 

het volgende onderdeel van de wapenrusting uit Efeze 6, namelijk het schild van het geloof 

(vs. 16). De gelovigen worden opgeroepen om het schild van het geloof op te nemen om zo 

de vurige pijlen van de boze uit te blussen. We willen met elkaar nadenken over de vraag wat 

die vurige pijlen in onze tijd (kunnen) zijn en hoe wij ze herkennen en bestrijden. We beginnen 

om 19.45 uur in Rehoboth.  

 

Zaterdagavondkring  Zaterdagavond 4 december is er weer Zaterdagavondkring. We gaan 

verder met Psalm 8. Een Psalm die omzoomd wordt door de woorden: ‘HEERE, onze Heere, 

hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!’ Welkom om 19.30 uur in Rehoboth. 

 

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 

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. De kinderen hebben ondertussen een 

briefje ontvangen met de tekst om op te zeggen/voor te lezen. Let op: a.s zondag hebben we 

nog één keer zondagsschool in Rehoboth. Zondag 12 en 19 december oefenen we van 14.00- 

15.00 uur in de kerk voor de kerstviering.   

 

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 hebben we op 5 december nog een 
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keer de mogelijkheid om iets extra 's mee te nemen voor dit project. Helpen jullie mee om veel 

kinderen blij te maken? Tot zondag! 

  
Kerstzangdienst  Zaterdagavond 18 december is er een kerstzangdienst in onze kerk. In een 

-vanwege de omstandigheden- aangepaste vorm wordt stilgestaan bij het Kerstevangelie. Er 

gelden deze avond de voor het kerkgebouw gebruikelijke covid-maatregelen zoals een beperkt 

aantal bezoekers en een beperkt aantal samenzangmomenten. Om toch zo veel mogelijk 

mensen van deze avond mee te kunnen laten genieten wordt deze speciaal via livestream 

uitgezonden. Een aantal bekende en minder bekende muzikanten hebben spontaan hun 

medewerking toegezegd en zo belooft het een bijzondere avond te worden. Wij nodigen u dan 

ook allen hartelijk uit om naar eigen keuze en verantwoordelijkheid deze dienst fysiek of 

digitaal bij te wonen.  

Wat kunt u verwachten? Ds. M.A. Kuijt verzorgt de opening en meditatie. Gelegenheidskoor 

“Lift up your heads” (12 zangers) onder leiding van Reinier Korver, Mark Brandwijk orgel en 

pianobegeleiding, Marjolein de Jong viool. Jongenssopraan Constantijn de Leeuw solozang. 

Verder heeft “Duo Virtuoso” speciaal voor deze gelegenheid hun harmonium meegebracht. Zij 

willen u graag laten u horen hoe mooi dit (wat in de vergetelheid geraakte) instrument kan 

klinken. Nadere berichtgeving volgt. 

 

Kerststollen actie  Heeft u al een kerststol of banketstaaf besteld? Het kan nog t/m 8 

december. U kunt kiezen uit een roomboter amandelkerststol van € 8.50, Schwarzwalderkirsch 

of Winterweelde kerststol voor € 8.95 of een banketstaaf van €  6.50. We hebben ook nog 

mooie kerstkaarten te koop. Uw bestelling kunt u doorgeven aan Gerrianne Bouman 06-

45776459 of bij Ada Bax 06-501234364. Of vul de antwoordstrook van de folder in en stop die 

in de brievenbus bij bovengenoemde. Alvast bedankt. De projectgroep 

 

Christelijke Bibliotheek Wijk en Aalburg Door de maatregelen rondom het Corona-virus 

hebben wij onze openingstijden moeten wijzigen. U bent tijdelijk welkom op zaterdagmorgen 

van 11 tot 12 uur. De woensdagmiddag blijft hetzelfde van 2 tot 3 uur. Kent u onze bibliotheek 

nog niet? De Christelijke Bibliotheek is in 1977 opgericht vanuit verschillende kerkverbanden 

uit het dorp en is een eigen stichting. Het is interkerkelijk en iedereen is welkom. De bieb heeft 

pas een update ondergaan en het uitlenen is nu gedigitaliseerd. U vindt bij ons veel 

kinderboeken, maar ook volwassen boeken zijn genoeg aanwezig. Kom gerust eens 

vrijblijvend binnen lopen aan de Engelsestoof 1 en kijk of het bij u past. Van harte welkom! 

 

Verhuisd  Vorige week zijn Hans en Annet Dammers verhuisd van de Kap. H. van der 

Maadenstraat naar Oude Kerkstraat 4a, 4261 BL. We wensen hen en Stephan een goede tijd 

toe op hun nieuwe adres.  

 

Giften Ontvangen door brs. Van Tuijl en Fuijkschot € 50,- t.b.v. de kerk. Via br. Van Ginkel € 

20,- voor de kerk en via predikant  € 20 en € 50,- voor de kerk. Hartelijk dank.  

 

Ten slotte  Zondagmorgen hoorden we van de verwachting van Jacob. Hij wacht op Gods 

zaligheid, Gods heil dat hem is toegezegd. Ik zei toen dat het woord ‘wachten’ in het 

Hebreeuws afgeleid is van het zelfstandige naamwoord ‘snaar’. Een snaar is gespannen. Wij 

kennen dat ook in het Nederlands: ‘een gespannen verwachting’. Jacob ‘snaart’ op Gods heil. 

Hij strekt zich daar naar uit, in een gespannen verwachting. Laten we dat ook doen. Wachten 

is een oefening in vertrouwen dat God geeft wat Hij belooft, al duurt het voor ons besef lang. 
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Het staat haaks op onze behoefte aan controle en beheersing, die vaak voortkomt uit angst. 

We voelen ons onveilig. Dat is niet nodig. Laten we luisteren naar een psalm van David, bij 

snarenspel: ‘Velen zeggen: wie zal ons het goede doen zien? Verhef U over ons het licht van 

Uw aangezicht, HEERE!’ Dan kunnen we in vrede gaan  liggen en weldra slapen, zoals Jacob 

op zijn sterfbed, ‘want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen’ (Psalm 4). Is dat niet zalig? 

 

Een hartelijke groet uit de pastorie, M.A. Kuijt 

 


