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

 

 

Diensten  

Zondag 5 februari 

09.30 uur  ds. A.J. van den Herik, Dordrecht 

18.30 uur  ds. M.A. Kuijt 

 

Collecten De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (Project 10 27 Marriage Course 

Noord-Malawi) 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 Zondag passen op de kinderen mw. J. van Dijk en Dilia van Dijk. 

 

Kerkauto Zondag rijdt dhr. P. Vos (06-12923226). 

 

Bij de diensten Zondagavond staan we opnieuw stil bij Zondag 44 van de Heidelbergse 

Catechismus. Nu behandelen we vraag en antwoord 114 en 115. Nadat de Tien Geboden 

aan de orde zijn geweest, wordt terug gekeken op de geboden en wordt gevraagd naar de 

betekenis van deze geboden. Waarom hebben christenen nog steeds met die geboden te 

maken? Hoe zit het met de gehoorzaamheid aan Gods geboden? Blijven we altijd een 

beginner?  Kunnen wij die geboden houden als we geloven in Christus en de Heilige Geest 

in ons woont? Met andere woorden: hoe ziet de vernieuwing van ons leven eruit? En maken 

wij daarin voortgang? We wensen elkaar gezegende diensten toe.  

 

 

Het Visnet Dag jongens en meisjes! Weten jullie nog van het verhaal van De goede 

Herder?  

Wat zorgt Hij goed voor Zijn schapen! Hij telt ze ook steeds om te kijken of ze er allemaal 

wel zijn. En als er dan een schaap is afgedwaald gaat Hij het zoeken en draagt het terug 

naar huis. Nu ben ik ook nog aan het tellen.... De punten van jullie spelletjes. Wat hebben 

jullie goed je best gedaan! Ik ben er nog niet helemaal uit met die punten.......het lijkt wel 

of jullie allemaal de beste waren......of misschien komt het omdat ik niet zo goed kan 

rekenen......De volgende clubmiddag van Het Visnet is dinsdag 7 februari van 14.30 tot 

16,00 uur. Hopelijk ben ik dan klaar met tellen....... Groetjes Dieke, Marleen, Rachel, 

Antoinette 

 

De Wegwijzer  Hoi meiden en jongens. Wat hebben jullie de vorige keer hard gewerkt 

aan de Tabernakel! Er werd gezaagd, geverfd, geschroefd enz…..Leuk om te zien hoe 

enthousiast jullie aan de slag gingen. Op dinsdag 7 februari hopen we weer met z’n allen 

verder te gaan bouwen. Wij zijn erg benieuwd hoever we dan gaan komen. We beginnen 

weer om 18.45 uur. Tot dan! Groetjes Bram, Stephan, Nathalie en Rianne 

 

Tienerclub Ha jongens en meiden, aanstaande vrijdagavond 3 februari hopen we jullie 

weer te zien op de jeugdzolder. We gaan er een gezellige en relaxte avond van maken...wij 

zorgen voor een hapje en een drankje en jullie tuurlijk voor de gezelligheid!  De onkosten 

zijn € 2,00. Allemaal van harte welkom! Groetjes de leiding. 
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Vrouwenvereniging ‘Bid en Werk’ Woensdag 8 februari komen we weer samen als 

vrouwenvereniging. Deze avond is aan de beurt om te bestuderen bijbelstudie 8, welke 

gaat over Psalm 128. We beginnen om 19.45 uur. De koffie/thee staat klaar vanaf 19.30 

uur. Iedereen van harte welkom in Rehoboth!  

 

Mannenvereniging Augustinus Maandag 6 februari hopen wij elkaar wer in Rehoboth te 

ontmoeten om 19.30 uur. Thema: de Openbaring van Johannes deel 6, over Openbaring 

7. (Herv. Vaan nov. 2022). Alle mannen: hartelijk welkom!' 

 

Bijbelstudieochtend (jonge)vrouwen Wanneer: woensdag 8 februari; Tijd: 9.30 uur - 

11.30 uur; Waar: Rehoboth. We ronden hoofdstuk 7 in het boekje ‘Romeinen’ van Tim 

Keller af. Wil je graag een kopie van het te behandelen hoofdstuk laat het dan even weten. 

Deze ochtend willen we ook meteen kijken naar een nieuw boekje, omdat we het laatste 

hoofdstuk van het huidige boekje afronden. Dus heb je een boekje in gedachten, deel het 

die ochtend met ons. Er is oppas aanwezig. Welkom! Groeten, Gerda (06-43535762/ 

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

 

Zaterdagavondkring 4 februari komen we weer bij elkaar en samen lezen en leren we 

uit Psalm 21. David schrijft over verlossingen en looft God daarvoor. Wat zegt deze Psalm 

over de Messias? Verhef U, HEERE, in Uw macht; dan zullen wij zingen en Uw macht met 

psalmen loven. Welkom om 19.30 uur in Rehoboth. 

 

 

Verkiezing ambtsdragers Tijdens de verkiezingsbijeenkomst van donderdag 26 januari 

jl. zijn de volgende broeders verkozen voor het ambt van ouderling: G.E. Lammers 

(Vroonhoeve 25) en M.G. Rosenbrand (Markt 23). De gekozen broeders hebben tot vrijdag 

3 februari de tijd om hun beslissing kenbaar te maken. Laten we elkaar opdragen in het 

gebed. 

 

Doopzitting In verband met de bediening van de Heilige Doop, zondag 12 februari, is er 

doopzitting op vrijdag 10 februari, 20.00 uur (Rehoboth).  

 

Kledingbeurs Op 22 april willen we weer een kledingbeurs houden. Hiervoor kunt u op 10 

februari goede, verkoopbare kleding inleveren. Dit kan van 19.00 tot 20.00 uur in 

Rehoboth. De projectgroep 

 

Veiligheid binnen de Gemeente Zoals afgelopen gemeenteavond van oktober ook reeds 

is aangegeven, willen wij als Hervormde Gemeente Wijk ons gedrag laten passen bij de 

boodschap van het christelijk geloof. Gedrag dat hierbij past willen we bevorderen. Gedrag 

dat hiermee strijdig is willen we bestrijden. Hiervoor hebben wij beleid ontwikkeld, maar 

ook een meldingsprotocol gemaakt en vertrouwenspersonen aangesteld. Op onze website 

zijn onder het kopje ‘wie zijn wij’, en subkopje ‘veilige gemeente’ alle documenten te 

vinden. In deze documenten is te vinden dat er vertrouwenspersonen zijn aangesteld bij 

wie elke vorm van ongewenst gedrag gemeld kan worden. De vertrouwenspersonen van 

de HGW zijn:Annemarie van Oerle bereikbaar via annemarietreffers@hotmail.com en 06-

42262069 (intern gemeentelid) en Elly Burghout van Steenbergen 

via geburghout@kpnmail.nl of tel: 0183-403324. Wij zullen als kerkenraad steeds 

aandacht blijven geven aan dit onderwerp en roepen ook alle gemeenteleden op om met 

elkaar zorg te dragen dat we een gemeente blijven waarbij ons gedrag past bij Gods 

Woord. 
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Giften Via predikant werd onder dank een gift van € 50,- ontvangen voor de kerk 

(energiekosten). 

 

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

 


