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

 

 

Diensten  

Zondag 29 januari 

09.30 uur  ds. M.A.Kuijt 

18.30 uur  ds. W.J. Westland, Katwijk aan Zee 

 

Collecten De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede is voor het 

onderhoudsfonds kerkelijke gebouwen. 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 Zondag passen op de kinderen mw. D. Versteeg en Geralda Bax. 

 

Kerkauto Zondag rijdt dhr. C. Bouman (691139). 

 

Bij de diensten Komende zondagmorgen willen we bij een bekende geschiedenis in de 

Bijbel stilstaan, namelijk de vraag van de rijke jongeling aan Jezus over het koninkrijk van 

God (Marcus 10:17-31). Zijn rijkdom staat hem in de weg om Jezus te volgen. Dat zet ons 

ongetwijfeld ook aan het denken over onze eigen houding: kunnen wij loslaten wat het 

volgen van Jezus in de weg staat? En dat is niet alleen rijkdom… Jezus ziet de jonge man 

aan in liefde. Wat betekent dat voor ons? En hoe nemen wij het kruis op? We wensen u 

gezegende diensten toe. 

 

 

Overleden  De kerkenraad ontving bericht van het overlijden van dhr.Gijs Arendse, 

echtgenoot van mevr. Mientje Arendse-van den Bogert (Azaleastraat 47, 4261CT). Gijs 

overleed thuis op 20 januari jl.; hij werd 86 jaar oud. In de achterliggende jaren werden 

Gijs en Mientje bezocht rondom de verjaardag. De laatste jaren tobde Gijs met z’n 

gezondheid. Bij bezoek werd steeds weer met veel waardering gesproken over de hartelijke 

vriendschap en bijstand van mensen om hen heen.  We denken terug aan de gesprekken, 

waarin uiteindelijk steeds het Woord van God centraal stond.  We wensen Willemien van 

harte Gods nabijheid toe in de tijd die is en die komt. (GAvG) 

 

 

Verkiezing ambtsdragers In de kerkenraadsvergadering van 19 januari jl. heeft de 

kerkenraad de volgende verkiezingslijst samengesteld voor de twee vacatures van 

ouderling: A.D. van Dongen (Violierstraat 5), J.H. Evertse (Grote Kerkstraat 43), G.E. 

Lammers (Vroonhoeve 25), J.P.J. van Oerle (Polstraat 28a), J.M. Olieman (Zwaansheuvel 

2), M.G. Rosenbrand (Markt 23), G.L. Timmermans (Veldstraat 3), C. Vos (Veldstraat 12). 

De verkiezingsbijeenkomst zal gehouden worden op donderdag 26 januari om 20.00 uur 

in Rehoboth. Voor deze bijeenkomst worden alle belijdende leden van de gemeente van 

harte uitgenodigd. De kerkenraad beveelt de verkiezingen in uw voorbede aan.  

Zondagsschool  Binnenkort ontvangen alle kinderen van de zondagsschool weer een 

nieuw roosterboekje voor de periode vanaf februari. We begrepen dat sommige kinderen 
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dachten dat ze na de kerstvakantie al een nieuw boekje zouden krijgen... Hierbij noemen 

we de Psalmen voor a.s. zondag, zodat jullie deze toch nog kunnen leren. Groep C: Psalm 

135:3, groep B: Psalm 25:6 en groep A: Psalm 86:3. In de groepen worden de Psalmen 

altijd uitgelegd en proberen we een begin te maken met het leren. Thuis kunnen jullie de 

Psalm bijvoorbeeld samen met je gezinsleden zingen na de maaltijd. Een mooi moment 

om er als gezin aandacht aan te geven! En wie de wijs niet zo goed kan houden: Op 

www.psalmboek.nl/zingen.php kun je de psalm aanklikken en meezingen bij het 

orgelspel. We hopen alle kinderen zondag weer te ontmoeten. De leiding   

Bijbelkring Woensdag 1 februari komen we als bijbelkring weer bij elkaar. We bestuderen 

dan Exodus 32. In dit gedeelte gaat het over het gouden kalf en over het godsbeeld dat 

wij hebben. Er worden indringende vragen gesteld: hebben wij een bijbels godsbeeld? 

Zoals Israël in zijn godsbeeld werd beinvloed door de godenwereld van Egypte, zo zijn er 

in onze tijd sterke invloeden uit de cultuur om ons heen die ons beeld van God inkleuren. 

En wat leert ons dit gedeelte over het berouw van God en over Zijn geduld? We hopen 

elkaar weer te ontmoeten in Rehoboth, aanvang 19.45 uur.  

Gebedskring  Christus heeft een gebedsbelofte gegeven: ‘Bid, en u zal gegeven worden; 

zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.’Leef met die belofte! 

De gebedskring komt  bij elkaar op dinsdag 31 januari om 20.00 uur op Jasmijnstraat 36. 

Kees, Henk 

 

25 jaar koster Op 4 januari 1998 werd Jaap Vos benoemd als koster in onze kerk. Destijds 

werd in de brief van de benoeming van Jaap het volgende geschreven door de toenmalige 

secretaris-kerkvoogd: “De Koning der Kerk geve u de nodige kracht en liefde bij de 

vervulling van uw taak”. Na de proeftijd van drie maanden (!) en inmiddels 25 jaar later 

mogen we terugkijken op een bijzonder fijne samenwerking met Jaap. We hopen dat Jaap 

dit bij gezondheid en hulp van de Heere nog lang mag blijven doen in en rond ons 

kerkgebouw. Het College van Kerkrentmeesters. 

 

Giften Via de brs. Fuijkschot en Weerheim werd € 10,- ontvangen voor kerk. Via br. van 

Ginkel werd € 50,-, en € 100,- voor de kerk en € 20,- ontvangen voor de ouderenmiddagen. 

Ook € 500,- als bijdrage in de energiekosten. Hartelijk dank 

 

Ten slotte  Zondagavond  hoorden we (bij de uitleg van het Tiende Gebod) dat wie zich 

door zijn begeerten laat leiden en zijn zinnen zet op wat van de naaste is, zich op een 

hellend vlak begeeft. Die is slaaf van zijn begeerten. Het is goed en nodig om telkens weer 

herinnerd te worden aan de geboden van Hem Die onze Bevrijder is in Christus Jezus. En 

ons in de ruimte stelt. ‘Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders!’ (Gal. 5:13a). Maarten 

Luther schrijft over de geboden: ‘De Tien Geboden zijn voor de ongelovigen een stok om 

mee te slaan en voor de gelovigen een stok om mee te gaan’. Wie door een oprecht geloof 

in Christus is ingeplant, die krijgt het niet ‘aan de stok’ met de wet, maar is een rank in de 

Wijnstok. En draagt -tot eigen verwondering- vrucht. Want zij die van Christus zijn, hebben 

het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd (Gal.5:24). Dat is leven en 

wandelen door de Geest. Dan is het kruislijden niet voorbij. Nee, ook voor de rijke jongeling 

gold (en voor wie niet?): ‘verkoop wat je hebt en kom dan. Neem het kruis op en volg Mij 

(Markus 10:21)’.  

 

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

 

http://www.psalmboek.nl/zingen.php

