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

 

 

Diensten  

Zondag 25 september 

  9.30   uur ds. J. Belder, Harskamp 

18.30   uur ds. M.A. Kuijt 

 

Collecten De eerste collecte is voor de kerk, de tweede collecte is voor het onderhoudsfonds 

kerkelijke gebouwen en de extra collecte is voor het ouderenwerk in de gemeente. Collecten 

kunnen overgemaakt worden naar het rekeningnummer  NL11 RABO 0373 3023 20, t.n.v. 

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  Op de kinderen passen zondag mw. M. Bax en Marit van Rijswijk. 

 

Kerkauto  Voor de kerkauto rijdt dhr. P. Vos (697728). 

 

Bij de diensten Zondagavond pakken we de draad van de Catechismus weer op. Vóór de 

zomer stonden we stil bij de eerste drie Geboden van de wet des Heeren, nu is het vierde 

Gebod aan de beurt. Dat is zondag 38. Vragen over de verhouding van sabbath en zondag 

hebben de jaren door altijd geleefd. Wat is het verband? Hoe vullen we de zondag in? Wat 

mag wel en wat mag niet….? Helaas verwordt de zondag nog wel eens tot een dag van regels 

en twist, terwijl de bedoeling van de rustdag juist heel veel vreugde zou moeten geven: er hoeft 

niets. Er mag veel. We mogen rusten in de Heere. En ons verblijden in Zijn heil. Op zondag 

komen we (naarstig) tot de gemeente van God om Zijn Woord te horen, de sacramenten te 

gebruiken, Hem openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen, zo 

omschrijft de Catechismus de betekenis van het Vierde Gebod.  Het belangrijkste is dat de 

Geest in ons woont en in ons werkt. Dan kan het niet anders of we zien uit naar de eeuwige 

sabbath, de rust die er overblijft voor het volk van God. En proeven we nu al iets op zondag 

van de zalige rust in Christus. ‘Laat ons de rustdag wijden, met psalmen tot Gods eer, het is 

goed, o Opperheer, dat we ons in U verblijden.’ We wensen elkaar gezegende diensten toe. 

 

Huwelijksjubileum  Huib en Truus van Helden-Fuijkschot, Grote Kerkstraat 68a, 4261 BE, 

hopen dinsdag 27 september 55 jaar getrouwd te zijn. We willen hen van harte gelukwensen 

met deze gedenkdag. Wanneer we terugkijken op de jaren die voorbijgingen dan  mogen we 

door alles heen Gods trouw opmerken. Hij is het Die ons overlaadt met Zijn gunstbewijzen, 

zegt Psalm 68. Dat wil niet zeggen dat er geen moeite en zorg kan zijn in ons leven. Dat is er 

ook. Maar juist dan zijn we welkom bij Hem Die gezegd heeft dat we als vermoeiden en 

belasten welkom zijn bij Hem Die rust geeft. We wensen u -samen met allen die u lief en 

dierbaar zijn- een goede gedenkdag toe. En uitzicht op het land van Gods belofte. Zoals Daniël 

de vensters open had staan naar Jeruzalem, zo mogen ook allen die voor God door de knieën 

gaat,, hun vensters open hebben staan richting het nieuw Jeruzalem, dat door God is beloofd. 

Van harte Gods Zegen toegewenst. 

 

Huiskringen   Na de evaluatieavond over de huiskringen zullen komend winterseizoen de 

volgende huiskringen weer starten. Iedereen is van harte welkom voor vragen en of 
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aanmelding. Neem daarvoor contact op met genoemde personen of de scriba. Huiskring 1: 

Onderwerp ‘Psalmen’. Elke eerste zaterdagavond van de maand om 19.30 uur in Rehoboth, 

eerste bijeenkomst 1 oktober , contactpersoon Kees Vos 0651106923.  Huiskring 2: 

Onderwerp ‘Gezinskring’ aan de hand van boekje HGJB ‘Voorleven’, eerste bijeenkomst wordt 

gepland, meld je aan: contactpersoon voor nu nog even de scriba scriba@hervormdwijk.nl of 

0416-316370. Huiskring 3: ‘Met open handen’. Onderwerp ‘Gereedschapskist van de Geest’, 

eerste bijeenkomst wordt gepland, meld je aan, contactpersoon Erica Luteijn 06-22473020. 

Huiskring 4: Onderwerp ‘Bijbelboek’ nog te bepalen, behandeling vers voor vers, eerste 

bijeenkomst 28 september om 20.00 uur in Rehoboth Contactpersoon Lotte Weerheim 06-

23343839. Huiskring 5: Behandeling van specifiek nog nader te bepalen boek. Avond nog te 

plannen: aanmelden bij Elbert van Vulpen 06-51256037. 

 

Huiskring 'Met Open Handen'  Woensdag 28 september om 20.00 uur hopen we voor de 

eerste keer bij elkaar te komen in Rehoboth. We gaan verder in het boekje 'De 

gereedschapskist van de Heilige Geest', geschreven door ds. Van Campen. Jezus beloofde 

dat iedereen die in Hem gelooft de volgende tekenen zal doen: demonen uitdrijven, spreken 

in onbekende talen en zieken gezond maken. In 1 Korinthe 12 noemt Paulus nog zes andere 

Geestesgaven die God aan de gemeente, als het lichaam van Christus, wil geven. Het zijn 

gereedschappen waarmee we onze bediening kunnen uitvoeren in afhankelijkheid van de 

Geest. Met elkaar willen we nadenken over de betekenis van de Geestesgaven in het 

verleden, het heden en de toekomst. Wil je dit seizoen aansluiten of vrijblijvend een avond 

meedoen, van harte welkom! Wil je meer informatie neem dan gerust contact op met Hielke 

via 06-51641324.  

 

Vrouwenvereniging Bid en Werk  Woensdag 28 september hopen we weer samen te komen 

in Rehoboth. Nadat we de vorige keer gestart zijn met Psalm 1, willen we deze avond 

Bijbelstudie 2 over psalm 8 behandelen.  We hopen u/jou allemaal weer te ontmoeten op deze 

avond.  De koffie/thee staat klaar om 19.30 uur, zodat we om 19.45 uur kunnen beginnen. Ook 

nieuwe gezichten zijn altijd welkom!  

 

We willen hier ook vermelden het overlijden van mw. Jannetje Veldhuizen-Boon, echtgenote 

van ds. A.H. Veldhuizen. Vele jaren mocht mw. Veldhuizen leiding geven aan de 

vrouwenvereniging. Dat deed ze met volle inzet en met liefde. We denken daar in 

dankbaarheid aan terug. 

 

Mannenvereniging Augustinus Maandag 26 september hopen wij weer bij elkaar te komen 

in Rehoboth om 19.30uur. Thema van de avond is ‘Heilige onbezorgdheid’, Filippenzen 4:2-9 

(Hervormde Vaan, dec. 2021). Alle mannen: wees welkom! 

Gebedskring  Kom je ook naar de gebedskring op dinsdag 27 september om 20.00 uur in de 

kerk of  op zondagmorgen om 7.00 uur eveneens in de kerk? Matth 7:11 “Als u, die slecht 

bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de 

hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden.’ Zo’n tekst leert ons toch al het 

nodige aan onze Vader te vragen!  Kees, Henk 

 

Actiedag Op 30 september kunt u weer spullen voor de rommelmarkt inleveren. Liever geen 

vieze of kapotte spullen. Ook kunt u dan goede, verkoopbare kleding inleveren. Dit kan van 

19.00 uur tot 20.00 uur in Rehoboth. Alvast bedankt, de projectgroep. 

 

mailto:scriba@hervormdwijk.nl
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Vrijwilligers gezocht Voor de rommelmarkt op 8 oktober zoeken we nog mensen die achter 

een kraam willen staan of mee willen opzetten.U kunt zich opgeven bij Ada Bax 06-50124364. 

De projectgroep 

 

Kerktelefoonbusjes Volgende week worden de kerktelefoonbusjes weer bij u opgehaald. De 

opbrengst wordt gelijk verdeeld tussen college van kerkrentmeesters en college van 

diakenen. Van harte bij u aanbevolen. 

 

Werkzaamheden kerk In de komende weken wordt het voegwerk van de kerk buitenom 

gerepareerd waar nodig. Los van het steigerwerk rondom zal dit geen effect hebben op het 

gebruik van de kerk. College van kerkrentmeesters 

 

Overlijden mw. Veldhuizen Wij ontvingen het bericht dat vorige week op 84 jarige leeftijd is 

overleden Jannetje Veldhuizen-Boon, echtgenote van onze oud-predikant ds. A.H. Veldhuizen 

is overleden. Ds. Veldhuizen en zijn vrouw dienden onze gemeente van 1993 tot en met 2001, 

waarna hij met emeritaat ging. Bij het lezen van dit bericht zal de begrafenis reeds hebben 

plaatsgevonden op donderdag 22 september. Correspondentieadres is Schans 19, 3931 KJ 

Woudenberg. Wij wensen ds. Veldhuizen en zijn familie in deze moeilijke periode de troost toe 

van die God, Wiens gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid (Psalm 136). 

 

Giften Via br. Van Ginkel werd ontvangen 1 x € 10,- kerk; 2 x € 20,-; 1 x € 50,- en 1 x € 100,- 

kerk. Verder € 100,-, waarvan € 50,- kerk en € 50,- leniging honger in de wereld. Voor al uw 

gaven onze dank. 

 
Ten slotte  Het begin van de week had een ‘koninklijk’ tintje. We denken aan onze koning en 

zijn vrouw op Prinsjesdag. We denken aan de uitvaart van koningin Elisabeth, afgelopen 

maandag. Op waardige wijze werd afscheid genomen van een geliefde vorstin, wier leven 

stond in het teken van dienstbaarheid, als dienaar van de kroon. Voluit werd de Naam van 

God en van Jezus Christus genoemd en bezongen. Gehoord door miljoenen mensen over de 

wereld. Ook al zal voor velen het noemen van de Naam niet meer dan een mooi ritueel zijn, 

gevoed door een eeuwenlange traditie, we mogen dankbaar zijn dat op deze wijze -ten 

aanhoren van velen- de Naam van Jezus Christus publiekelijk klinkt en de Schriften opengaan. 

In ons eigen land blijft het noemen van de Naam van God menigmaal beperkt tot een povere 

beleefdheidsopmerking (zoals in de troonrede) en hullen velen zich in stilzwijgen als het gaat 

over het geloof, waarbij men zich beroept op de strikte scheiding van kerk en staat…Voor hen 

die Christus in geloof volgen, begint iedere week met een koninklijk tintje. We komen immers 

’s zondags in de Naam van de Koning bijeen. En we horen -als mensen die  van nature niet 

‘van koninklijke bloede’ zijn (we zijn immers gevallen Adamskinderen)- tot onze grote 

verwondering dat allen, die door genade Christus als Koning erkennen, in Gods oog ‘dienaars 

van de Kroon’ (1 Petrus 2:9) zijn. Hoe bevoorrecht zijn we! We zitten ‘s zondags eersterangs! 

En zijn trouw in de dienst van de Heere als toegewijde volgelingen. Ja toch…? 

 

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

  


