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

 

 

Diensten  

Zondag 2 oktober 2022 

  9.30   uur ds. M.A. Kuijt 

18.30   uur ds. J. van Dijk, Ridderkerk 

 

Collecten De eerste collecte is voor de diaconie (Messias belijdende Joden) en de tweede is 

voor de kerk. 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. G. van Wijk en Damaris Vos. 

 

Kerkauto  Voor de kerkauto rijdt dhr. T. Bok (692194) 

 

Bij de diensten Elke eerste zondag in oktober is het Israëlzondag. In 1949 stelt de hervormde 

synode een Israëlzondag in, net na de Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat 

Israël. Er zijn drie motieven voor zo’n aparte markering in het kerkelijk jaar: gestalte geven aan 

de liefde voor het volk Israël, bezinning op de relatie van de Kerk met Israël, gebed voor het 

volk Israël. Eerst stelde de hervormde synode voor om de Israëlzondag te laten vallen op de 

zondag vóór de Grote Verzoendag, maar vanaf 1950 is er een vaste zondag in het jaar: de 

eerste zondag in oktober. Omdat in die periode de grote feesten in het jodendom 

vallen:  Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag, Loofhutten. Door Jezus Christus zijn ook wij, 

gelovigen uit de heidenen, onlosmakelijk met Israël verbonden. De collecte op deze zondag is 

bestemd voor Messias-belijdende Joden. Van harte aanbevolen! Bij het uitgaan van de 

kerkdienst zullen Israëlkranten worden uitgereikt. We willen in de dienst stilstaan bij Psalm 

122. De psalm die ons oproept om naar Gods huis te gaan. Is dat onze kerk? Of het huidige 

Jeruzalem (zonder tempel)? Of beiden? Laten we vooral luisteren hoe deze psalm ons oproept 

om te bidden om vrede voor Jeruzalem. Het ga hun wel, die u beminnen! Gezegende diensten 

toegewenst.  

 

 

Geboren Ruben en Henrieke van Giessen, Berenhoeksestraat 2, 4261 KB, werden 20 

september verblijd met de geboorte van hun zoon Sietse Jetse, die zij Sietse noemen. Van 

harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon! Uit Gods hand ontvingen jullie een rijk 

geschenk. Sietse werd aan  jullie toevetrouwd om hem met veel liefde te omringen. Bovenal 

is hij aan jullie toevertrouwd om hem bekend te maken met het Evangelie van Jezus Christus, 

de Zaligmaker der wereld. Hij is het Die gezegd heeft: ‘laat de kinderen tot Mij komen en 

verhindert ze niet, want ook voor hen is het Koninkrijk der hemelen.’ Van nature staan wij en 

onze kinderen buiten het koninkrijk van God en staan wij voor een gesloten deur, maar 

Christus is ons door de Vader geschonken als de Deur, door Wie de schapen en lammeren 

naar binnengaan. Laten we dan naar Zijn stem luisteren. De Heere gedenke jullie in Zijn 

genade en trouw.  
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De Wegwijzer Beste jongens en meiden, wat was het leuk om  weer voor het eerst bij elkaar 

te komen na de vakantie! We werden blij verrast met een grote groep kinderen, waarvan ook 

heel veel nieuwe gezichten. Superleuk dat jullie gekomen zijn en voor de kinderen die de 

eerste keer niet aanwezig konden zijn: kom gerust de volgende keer ook! We komen weer 

samen op dinsdag 4 oktober om 18.45 uur in Rehoboth. Tot dan! Groetjes van Bram, Stephan, 

Nathalie en Rianne 

 

’t Visnet   Hallo jongens en meisjes, wat leuk dat jullie met zovelen waren gekomen en  zo 

goed hebben geluisterd naar het verhaal van Lydia de purper verkoopster. We gaven een 

stokje aan elkaar door tijdens de estafette en maakten hele mooie blaaspijpen. Hebben jullie 

al geprobeerd met een papieren pijltje precies te mikken op een klein cirkeltje dat je buiten op 

de muur met krijt hebt getekend? Pats! Precies in het doel! 

Zo hopen we ook dat de bijbelverhalen die we jullie doorgeven hun doel niet zullen missen. 

Wat jammer dat het niet elke dinsdag club Visnet is.... maar dinsdag 4 oktober 14.30 uur hopen 

we jullie weer te zien. Groetjes van Marleen ,Dieke,Antoinette en Rachel. 

 

Tienerclub Ha tieners! We kijken terug op een mooie en gezellige eerste clubavond. Ondanks 

de regen zaten we droog in een oude schuur met een gezellig vuurtje en zijn er heel wat 

hamburgers gebakken. We hebben deze avond ook kennis gemaakt met Bernhard Schouten 

en Willemieke Duijster die beiden graag aansluiten als leiding, waar we erg dankbaar en blij 

mee zijn! De volgende clubavond staat gepland op vrijdag 7 oktober. We willen dan gezellig 

gaan bowlen met elkaar. In verband met reserveren en regelen aantal auto’s: graag jezelf 

opgeven voor dinsdag 4 oktober in de tienerclubapp of rechtstreeks bij Margriet kan natuurlijk 

ook: 06-55973940. We starten deze avond om 19.00 uur bij Rehoboth en hopen daar om 21.30 

uur weer terug te zijn. De kosten voor deze avond zijn  € 5,- per persoon. We hopen jullie weer 

gezellig te zien en neem gerust iemand mee! Groetjes van Arjan, Arjan, Bernhard, Willemieke 

en Margriet  

 

 

Zaterdagavondkring Komende zaterdag 1 oktober, is het de eerste zaterdag van de maand 

en zal er weer Zaterdagavondkring zijn. We bespreken en zingen met elkaar de Psalmen. En 

dit keer is Psalm 17 aan de beurt. De eerste Psalm die echt een gebed genoemd wordt. Omdat 

we elke maand een nieuwe Psalm bespreken, zijn alle avonden ook los te volgen. Dus kom 

gerust een keertje meedoen! Welkom 19.30 uur in Rehoboth.  

 

Bijbelkring  Als bijbelkring komen we woensdag 5 oktober weer bij elkaar in Rehoboth. We 

gaan dan verder met onze bijbelstudie over het boek Exodus en verdiepen ons in hoofdstuk 

2. Het gaat in Exodus 2 over de geboorte van Mozes en zijn vlucht naar Midian. En op de 

achtergrond horen we steeds het hulpgeroep van Israël en de ontfermende God. We beginnen 

om 19.45 uur. Ik ben door de boekjes heen, maar als u nog een boekje wilt hebben, geef dat 

dan deze week aan mij door. Dan kan ik nog exemplaren bestellen.  

 

Bijbelstudieochtend (jonge)vrouwen Wanneer: woensdag 5 oktober; Tijd: 9.30 uur - 11.15 

uur; Waar: Rehoboth.  We gaan verder in het boekje Romeinen van Tim Keller en beginnen 

met hoofdstuk 5. Nog nooit geweest? Dan is dit een mooi moment om aan te sluiten! Wil je 

graag een kopie van het te behandelen hoofdstuk laat het ons dan even weten. We hopen 

weer op een mooi seizoen met elkaar! Groeten, Gerda (06-43535762 / 

g.preuter2@kpnplanet.nl) en Harriëtte (06-23328917 / harrietteswart@hotmail.com) 

mailto:harrietteswart@hotmail.com
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Gemeenteavond Donderdag 6 oktober vanaf 20.00 uur zal de jaarlijkse gemeenteavond 

gehouden worden in Rehoboth. Vóór de pauze zullen we een update geven vanuit de 

kerkenraad, kerkrentmeesters en diaconie. Na de pauze willen we de avond afsluiten met een 

gezamenlijke quiz over allerlei feitjes. Een ieder van harte welkom. 

 

Actiedag  Zaterdag 8 oktober is er Rommelmarkt/actiedag. Deze is van 9.00 tot 13.00 uur in 

Rehoboth. Er is van alles te koop, o.a. Jemako, taarten, eieren, decoratie, boeken enz. Ook is 

er een terras met koffie en gebak en kunt u pannenkoeken of een broodje hamburger 

eten.Voor de kinderen is er een speurtocht. De kerk is open en daar kunt u een tentoonstelling 

zien over Oud Wijk en Aalburg (zoals dat destijds ook bij de doopexpositie te zien was).  Er is 

de mogelijkheid om de toren te beklimmen. De opbrengst van deze dag is voor kerk en 

zendingswerk en het evangelisatie-werk eigen gemeente. U komt toch zeker ook een kijkje 

nemen?  Het actiecomite  

 

Bakkers gevraagd Voor de actiedag zijn we op zoek naar mensen die iets lekkers willen 

bakken. Dit kan je op vrijdagavond 7 oktober vanaf 18.00 uur in Rehoboth afgeven. Het 

actiecomitee  

 

VakantieBijbelWeek In de herfstvakantie op maandag 24 en dinsdag 25 oktober van 09.30-

12.15 uur zijn alle kinderen van de basisschool weer welkom in het Willem. Dit jaar is het 

thema ‘Alles andersom’. We hebben ook dit jaar weer heel veel vrijwilligers nodig. We zijn nog 

dringend op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen. Het zou fijn zijn als u zich voor 1 of 

zelfs 2 ochtenden op zou willen geven om te helpen. Dit kan bij Elsbeth (06-27353125 of 

elsbethdekrul@hotmail.com) We zien graag uw reactie tegemoet! Groetjes de stuurgroep 

 

 

Pioniersplek CRUX nodigt uit voor ‘Samen koken Samen eten’ CRUX nodigt u van harte 

uit om op zaterdag 22 oktober te komen koken en eten samen met nieuwkomers uit o.a. Syrië 

en Irak. CRUX is het missionaire project en de pioniersplek vanuit de Bethelgemeente in Den 

Bosch in samenwerking met de IZB. Het werkterrein is de nieuwbouwwijk De Groote Wielen 

in Rosmalen. Op die zaterdagmiddag maken we samen met nieuwkomers uit Syrië en Irak, 

heerlijke Syrische gerechten. We kunnen ervan genieten van 15.00 tot 19.00 uur in de 

Boerderij, Pastoor Hordijkstraat 5C in Rosmalen. Een goede gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten. Wees van harte welkom. Kosten zijn € 7,- per persoon. Opgave hiervoor tot 

uiterlijk 12 oktober bij ds. W. Stijf, predikant/pionier CRUX, telefoon 073-6909264 of middels 

het mailadres van CRUX: cruxwijkpastor@gmail.com.  

 

Giften Via br. van Ginkel werd € 10,- ontvangen voor Crux. 

 
Ten slotte   Afgelopen maandag begon het Joods Nieuwjaar. Joden wensen elkaar een ‘goed 

en zoet’ nieuwjaar toe, waarbij appel met honing gegeten wordt. Opperrabbijn Jacobs wenst 

alle vrienden van Israël een ‘shana towa’, een gelukkig Nieuwjaar, toe. En die wens is 

wederzijds. Een jaar van sjaloom, vrede. Zondagmorgen zullen we van die vrede zingen als 

het gaat over de stad van de vrede, Jeruzalem: ‘Om vriend’ en broed’ren spreek ik nu: de 

vrede zij en blijv’ in u, nooit moet haar nijd of twist verkloeken (= de baas zijn)’. Een vrede die 

ten diepste gewaarborgd ligt in de opgestane Vredevorst: ‘En Hij stond in hun midden en zei 

tegen hen: Vrede zij u!’ 

mailto:elsbethdekrul@hotmail.com
mailto:cruxwijkpastor@gmail.com
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Een hartelijke vredesgroet uit de pastorie, M.A.Kuijt   

  


