
  
 

DE KERKKLOK, Orgaan van de Hervormde Gemeente te Stolwijk 
Verschijnt iedere veertien dagen   82e jaargang no. 10          24 juni 2022 

 

Voor alle aankondigingen geldt: Zo de HEERE wil en wij leven. 
MEDITATIE 

Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door 

wijze zachtmoedigheid. (Jakobus 3: 13) 

 

Het volgende partje in de vrucht van de Geest is zachtmoedigheid. Na Pinksteren, waar wij de 

uitstorting van de Geest hebben mogen gedenken, komt dit onderdeel dus naar ons toe. En 

Jakobus gebruik dit woord ook. In een zin waar wij veel van kunnen leren voor ons eigen 

leven. Want wie van ons wil niet verstandig en wijs gevonden worden. Al is het soms alleen 

maar in eigen ogen. Juist dit zien we heel veel om ons heen gebeuren. Als je leest en hoort hoe 

men elkaar voor onverstandige mensen uitmaakt. Kijk alleen maar naar de politiek. En lees hoe 

n de sociale media er wordt geschreven en gedaan. De ander wordt als onverstandig neergezet. 

En helaas meestal in bewoordingen, die niet fraai zijn. Dus de vraag van Jakobus is een vraag, 

die eigenlijk van alle tijden is. Wie wil nu niet? Iedereen toch. Maar als je wijs en verstandig 

denkt te zijn door je in een vergelijking met een ander beter te voelen, dan begrijp je ten diepste 

niets van de zachtmoedigheid die gevraagd wordt van een christen. Dan begrijp je ook niets van 

wat wijsheid inhoudt. Jakobus zegt deze zin juist ok in een context van afgunst en eigenbelang, 

waar in zijn tijd blijkbaar veel mensen last van hadden. En juist dan staat ineens deze zin er 

tussenin. Wie kan er nu echt wijs en verstandig worden genoemd? Een vraag. En hij geeft 

meteen antwoord op die vraag. Door zachtmoedigheid te noemen. Dat is iets anders dan over je 

heen te laten lopen. Nee, dat is een bezonnenheid, een mildheid. Dat kunnen we in deze tijden 

ook wel gebruiken. Wanneer zijn de mensen nog mild over elkaar? Meteen wordt er hard 

geschreeuwd over elkaar en als iemand een keer een fout heeft gemaakt dan wordt hem of aar 

dat nog jaren nagedragen. Die mildheid vraagt eigenlijk in de eerste plaats om zelfkennis. De 

oude Grieken hadden een uitdrukking: ken uzelf. En als we het hebben over zachtmoedigheid, 

dan moeten we daar ook mee beginnen. Kennen wij onszelf? Als dat zo is, dan weten wij dat 

wij eigenlijk helemaal niet zulke wijze en verstandige mensen zijn. Maar dan weten we ook dat 

die ander niet slechter is dan wijzelf. Dan worden wij mild naar de ander toe. Omdat wij 

onszelf niet meer zo hoog hebben zitten. En daar gaat dit woord zachtmoedigheid nu juist om. 

Tegenover de Heer zijn wij niet wijs en verstandig. Want als wij dat wel waren, dan zouden wij 

niet zoveel zonden doen. Niet zoveel onrecht. Maar juist omdat wij dit wel doen, zijn wij zelf 

die onverstandigen. Want onze zonden roepen de toorn van God op. En die woede zouden wij 

kunnen ontlopen als wij het niet meer zouden doen. Maar daar schuilt ons probleem. En als wij 

dat beseffen, dan worden wij mild. Omdat wij dan ineens gaan beseffen dat wij moeten leven 

uit de genade van de vergeving door Jezus Christus, onze Heer. Hij is de wijsheid zelf. Als wij 

uit Hem gaan leven, dan worden wij mild en zachtmoedig. Omdat wij onszelf zijn gaan zien in 

de verhouding tot Hem. En de medemens ook in die verhouding. Natuurlijk, een fout van een 

ander blijft fout. Maar we zullen daar met zachtmoedigheid tegenover staan in het besef van 

onze eigen fouten en gebreken. En zo wordt ook die zachtmoedigheid een vrucht van de Geest. 

Want de Geest, zegt Jezus, overtuigt ons van zonde, gerechtigheid en oordeel. En als Hij ons 

dat, wat wij fout doen in het leven vertelt, maar daarnaast ook de redding in Jezus Christus dan 

worden wij zachtmoedige mensen. Want als Christus zoveel voor ons heeft overgehad, hoe 



zouden wij dan hard kunnen zijn naar een ander toe? Nee, dan blijft de mildheid als vrucht van 

de Geest. Opdat die zachtmoedigheid ons zal wijzen op Christus. 

Ds. F.J.M. van Veldhuizen 

 
KERKDIENSTEN 

Let op gewijzigde tijden 

 

ZONDAG 26 JUNI  

Wijk 1:   9.00 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen 

Wijk 2: 10.30 uur: Ds. D.J.W. Kok, Bediening Heilig Avondmaal 

Wijk 2: 19.00 uur: Ds. D.J.W. Kok, Dankzegging Heilig Avondmaal 

Collecten:  1. Wijk 1: werelddiaconaat, Wijk 2 :Project 10 27; 2. Instandhouding  

             eredienst; 3. Bijstand Pastoraat  

 

ZONDAG 3 JULI 

Wijk 1:   9.00 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen  

Wijk 2: 10.30 uur: Ds. P.J. Krijgsman, Ridderkerk 

Wijk 2: 19.00 uur: Ds. D.J.W. Kok 

Collecten: 1. Wijk 1: ZWO, Wijk 2: IZB; 2. Instandhouding eredienst;  

                                       3. Onderhoud kerk 

 

 

 

VAN DE REDACTIE 

De eerstvolgende Kerkklok verschijnt D.V. 8 juli. Deze is voor twee weken. Kopij dient uiterlijk  

vrijdag 1 juli binnen te zijn. Let op! De algemene berichten en de kopij voor wijk 1 bij ds. F.J.M. van 

Veldhuizen, predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl  en de kopij voor wijk 2 bij Anneke Kok, 

kerkklok02@gmail.com. De bezorging wordt geregeld door fam. Boele. Graag inleveren als 

Worddocument in Times New Roman 11. 

 

COLLECTEN 

Digitale collecte 

Op de website www.hervormdstolwijk.nl ziet u rechts een foto van een collectezak met daarbij de tekst 

‘digitale collecte’.  Wanneer u hierop klikt, komt u op de webpagina van Samen Goed Doen. 

Op de pagina van Samen Goed Doen kunt u per collecte uw (anonieme) gift doen. Het totaalbedrag van 

de giften wordt via IDEAL overgemaakt.  

 

KERKRENTMEESTERS 

Vrijwillige bijdrage:   Rabobank: NL64 RABO 0361 4024 73 

Algemeen:    Rabobank: NL76 RABO 0361 4007 05 

E-mail:    kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl  

 

Collectemunten bestellen en ophalen 

Het kerkelijk bureau is elke dinsdag avond tussen 19.00 – 20.00 uur  geopend in Rehoboth voor 

het ophalen van de (bestelde)collectemunten. 

Er zijn 2 mogelijkheden: 

 1e: Ga naar de website van de kerk. Op Digitale Collecte / Collectemunten kan een bestelling 

geplaatst worden. Hierna kunnen ze op een dinsdagavond opgehaald worden. 

2e: Neem het bekende invulformulier mee naar het kerkelijk bureau en de munten kunnen gelijk 

in ontvangst worden genomen. 

Zie ook stukje onder algemene berichten 
 

KERKELIJK BUREAU     

Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk / kerkelijkbureau@hervormdstolwijk.nl  

 

Heeft u wijzigingen voor de kerkelijke administratie, dan kunt u dit doorgeven per email of per post op 

bovengenoemd adres. Voor kopieerwerk: 
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- wijk 1: J. van Vliet  

- wijk 2: A. Verdoold  

 
CENTRALE DIACONIE 

Rabobank: NL59 RABO 0361 4019 81 

E-mail: collegevandediaconie@hervormdstolwijk.nl  

 

Collecte:  

zie stukje onder algemene berichten. 

 

HOE oude metalen levens kunnen veranderen 

HOE staat voor de stichting Hulp Oost Europa. Via HOE willen we het werk van evangelisten in de 

regio Oltenia (Zuid-Roemenië) ondersteunen. In de maanden januari t/m juni is de opbrengst van de 

metalen voor dit project. In een volgende Kerkklok krijgt u hier meer over te lezen.  

Er staat een container voor ijzer, koper, aluminium, lood etc. bij dhr. J. van Dam. Let op: alleen metalen, 

andere materiaal geeft onnodige kosten! 

Alvast hartelijk dank voor uw metalen. 

 

 

ALGEMENE BERICHTEN 

Website: www.hervormdstolwijk.nl 

Kerkgebouw: Achter de Kerk 3, tel: 06 82837439  

Hervormd Centrum Rehoboth: Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk 

    Tel: 341787;  

    Mail: reserveringrehoboth@gmail.com  

 

Collecte 

Beste gemeenteleden, 

Door nieuwe maatregelen binnen de bancaire sector is het voor zowel de kerkrentmeesters als de 

diaconie moeilijker om contant geld te storten. Daarom doen wij gezamenlijk een oproep aan u als 

gever, om zo mogelijk gebruik te maken van de digitale collecte via SKG, de kerkmunten of in Wijk 1 

de Kerkapp. Hierdoor houden we de kosten voor de kerk laag en heeft u daarnaast de mogelijkheid uw 

gift via de belastingaangifte af te trekken. We hopen dat we samen op deze manier de contante 

geldstroom kunnen beperken. Rest ons u namens de kerkrentmeesters en diakenen te danken voor uw 

giften. 

 

Rommelmarkt 

Zaterdag 25 juni is het zover: 

 De jaarlijkse rommelmarkt van de hervormde gemeente Stolwijk. Na een paar jaar afwezigheid 

vanwege corona gaat hij dit jaar door. Dus kom langs. Er zijn veel spullen, dus u vindt altijd wel wat. 

 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT 

“Jij nog een bekertje cola?“ 

“Dropje?” 

“Zullen we een potje voetballen?” 

“Zullen we busje trap doen?” 

“Wat is Youth for Christ eigenlijk?” 

Zomaar enkele vragen die we op een donderdagavond bij de voetbalkooi bij de twee basisscholen in 
het dorp horen. Daar staan we elke week met de MOP (Mobiele OntmoetingsPlek voor jongeren) en 
ontmoeten veel jongeren (tussen de 15 en 25!). 
We zoeken deze jongeren op en nodigen ze uit. Vervolgens willen we ze verder uitdagen en de 
verdieping opzoeken. We bieden een luisterend oor en uitgestoken hand. We bouwen aan relaties 
waarin ruimte ontstaat om ons geloof in Jezus te delen met de jongeren.  
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We zijn op zoek naar mensen die betrokken willen zijn en ook voor jongeren een hart hebben.  
We zoeken vrijwilligers (18+) die vanuit Gods liefde en gedrevenheid jongeren willen ontmoeten elke 
donderdagavond van 19.30 – 21.30 uur (start nieuwe seizoen september 2022). Je krijgt training en 
toerusting vanuit YFC en wordt begeleid door ons.  
 
Voel jij je aangesproken of  ken je iemand, deel dit bericht dan gerust! 
 
Voor meer info kun je bellen met Diederik of Priscilla van Os of even een kijkje nemen op de website. 
https://krimpenerwaard.yfc.nl/ontmoetingsplek-stolwijk/ 

 

 
 
 
 

RTV KRIMPENERWAARD 

De Hervormde gemeente te Stolwijk verzorgt samen met kerken uit de Krimpenerwaard iedere 

zondagmorgen tussen 9:00 en 9:30 uur het programma Rondom de Kerken.  Via de website 

www.rtvkrimpenerwaard.nl kunt u via ‘uitzending gemist’ de uitzending terug luisteren. RTV 

Krimpenerwaard kunt u vinden op 106.6 MHz in de ether en op 98.3 MHz op de kabelnetwerk van de 

Rekam. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

WIJKGEMEENTE 1 

Predikant:  ds. F.J.M. van Veldhuizen 

predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl 

Scriba:    Herjan Kelder 

scribawijk1@hervormdstolwijk.nl  

Info:   infowijk1@hervormdstolwijk.nl  

CD’s van de dienst:  fam. A.C. de Mik 

 

Bij de diensten 

Zondag 26 juni begint de dienst om 9.00 uur, omdat wijk 2 dan Heilig Avondmaal heeft. 

In deze dienst willen we afscheid nemen van de kinderen die de KND verlaten en de dienst ook in 

bijzonder richten op de KND. Dus alle kinderen zijn welkom met hun ouders. Zouden jullie ook voorin 

willen gaan zitten? Volgens het rooster van de KND is dan de geschiedenis van Annanias en Saffira uit 

Handelingen 5 aan de beurt. 

Zondag 3 juli hoop ik om 9.00 uur in uw midden voor te gaan. Houdt u er rekening mee dat we dan 

weer naar 9.00 uur gaan door de maandwissel. Wij luisteren dan naar het vervolg uit Handelingen 5. 

 

Huwelijksjubileum 

Op 16 juni mochten de heer en mevrouw Langendoen 50 jaar getrouwd zijn. Wij willen hen met dit 

jubileum van harte feliciteren. Daarnaast willen wij hen ook Gods zegen toewensen voor de tijd die voor 
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hen ligt. 50 jaar is een lange tijd. Met de mooie en moeilijkere zaken. Maar de Heer heeft in die jaren 

voor u willen zorgen. 

 

Examens 

Ik hoorde al van een aantal dat jullie je examen hebben gehaald. Gefeliciteerd! Wellicht dat ik het nog 

niet van iedereen heb gehoord, dus meld het mij nog even. Jullie mogen nu even uitrusten voordat de 

vervolgopleiding wacht. Vergeet niet om God te danken dat hij je heeft geholpen om dit te halen. 

 

Gemeenteavond 

Dank voor alle ideeën die zijn geopperd op de gemeenteavond. We hebben ze geïnventariseerd. Als het 

mogelijk is, gaan we er ook mee aan de slag. (soms spreken verschillende ideeën elkaar namelijk tegen, 

zodat we niet alles kunnen doen). Wat we in ieder geval gaan doen is in september een gemeenteavond 

organiseren over het Heilig Avondmaal. Dat wordt een avond waarin wij met elkaar willen doorspreken 

over wat het Avondmaal voor ieder van ons persoonlijk betekent. 

 

Belijdeniscatechisatie 

Jawel, het afgelopen seizoen is net afgelopen. Maar allemaal hebben we de prachtige woorden van 

Cynthia namens alle belijdeniscatechisanten gehoord. Dan hebben we ook gehoord hoe de 

belijdeniscatechisatie hun geloof heeft geholpen. En daarom alvast de vraag: ga eens nadenken of het 

volgend seizoen niet wat voor jou is om ook zo bezig te zijn met je geloof en de relatie tot God. 

 

Ten slotte 

Fijn dat we weer op de gebruikelijke wijze avondmaal mochten vieren. In de kring als gemeenschap van 

Christus, Hem gedenkend en uitkijkend naar Zijn toekomst. Zo mogen we ook gemeente onderweg zijn. 

Samen achter Hem aan, gedragen door Hem. we kijken ook terug op een prachtige belijdenisdienst. De 

Geest is aan het werk en laten we bidden dat Hij doorgaat en ons daarin wil gebruiken. Ook als in de 

komende maanden de activiteiten wat minder zullen zijn. Maar eerst nog de rommelmarkt. Laten we 

bidden om een goede opbrengst, maar ook om goede gesprekken.  

Ontvang een hartelijke groet, mede namens Coby, Marc Jan en Timo. Weet dat de Heer nabij is. 

Uw Ds. Frank van Veldhuizen 

 

Agenda 

Zondag 26 juni 

Organist: Rob van Esseveldt 

KND: in de kerk 

Crèche: Reina Noordegraaf, Femke Graveland en Keano Kamer 

 

Zondag 3 juli 

Organist: Marco Vos mmv het combo 

KND: Onderbouw: Naomi  en Jara, Bovenbouw: Hester 

Crèche: Sanne van Dam, Jara de Vries en Luuk Jonkheid 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

WIJKGEMEENTE 2 

Predikant:  Ds. D.J.W. Kok  

   predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl 

Bijstand:   Ds. J. van Dijk, Ridderkerk 

Scriba: A. Plug  

scribawijk2@hervormdstolwijk.nl 

CD’s kerkdienst: Henk Fredrikze  

 

 

VOORZANG: 

26 juni   vm: Ps. 142:5  nm: Ps. 123:1 

03 juli   vm: Ps. 2:7  nm: Ps. 36:3 
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UIT DE PASTORIE 

Geboorte: 

Op donderdag 2 juni ontvingen Jurrian en Perita Keijzer-Vink een zoon. Zij gaven hem de namen 

Jurrian Arie Levi. Daarmee is Nathan de grote broer van Levi geworden. We feliciteren deze jonge 

ouders van harte met de geboorte van hun tweede zoon. Het is elke keer een groot wonder als de Heere 

nieuw leven wil geven en op Zijn tijd geboren laat worden. Tegelijkertijd geeft het ook een 

verantwoordelijkheid om Zijn geschenk aan ons op te voeden tot Zijn eer. Het is onmogelijk in eigen 

kracht. Maar wat een genade dat Hij Zichzelf bekend maakt in Zijn Woord en ons alles in handen geeft 

om Zijn Naam en werk voor te houden aan onze kinderen. We bidden jullie Gods genade en zegen toe 

om zowel Levi als Nathan in de weg van het Woord voor te gaan. Het geboortekaartje vertolkt jullie 

gebed: ‘Heer, wijs dit kindje de wegen waar zijn voeten veilig gaan. Maak zijn hart ertoe genegen,die 

blijmoedig in te slaan.’ De Heere zegene jullie en jullie kinderen opdat God Zelf groot gemaakt zal 

worden van generatie op generatie.  

 

Doopzitting: 

De eerstvolgende doopdienst staat gepland op zondag 10 juli. Ouders die hun kind graag willen laten 

dopen, kunnen dit aangegeven via de mail bij de scriba br. A. Plug (scribawijk2@hervormdstolwijk.nl) . 

Dinsdagavond 5 juli zal er doopzitting worden gehouden ter voorbereiding op de doopdienst. Beide 

ouders worden verwacht en neemt u het trouwboekje mee!  We beginnen de doopzitting om 19.30 uur in 

Rehoboth.  

 

Huwelijk: 

Op vrijdag 1 juli bij leven en welzijn trouwen Aron van Zaanen en Melanie Hertog. Ze geven elkaar het 

ja-woord in het Arsenaal te Nieuwpoort. Om 18.45uur vragen zij Gods zegen over hun huwelijk waarin 

ik-zelf hoop voor te gaan. Deze dienst vindt plaats in de Hervormde Kerk van Nieuwpoort. Op hun 

trouwkaart geven zij de woorden van psalm 108:5 weer ‘Hemelhoog is Uw liefde, tot aan de wolken 

reikt Uw trouw.’  We wensen bruid en bruidegom een goede voorbereiding op deze dag met de 

wederzijdse families. We vinden het jammer dat deze twee jonge mensen onze gemeente gaan verlaten, 

maar bidden hen boven alles Gods rijke zegen toe in hun nieuwe woonplaats. De HEERE is niet aan een 

bepaalde plaats gebonden. Het is het allerbelangrijkste dat we in Zijn wegen wandelen, zodat Hij aan 

Zijn eer komt!  

 

Belijdenis doen? 

Op dit moment denk je misschien over verschillende zaken na, onder andere ook over het wel of niet 

volgen van de belijdeniscatechisatie. Er zijn inmiddels aanmeldingen voor het nieuwe seizoen. De 

Heere ziet uit naar uw en jouw antwoord. Het is niet 'niets' om op belijdeniscatechisatie te komen. 

Tegelijk willen we u en jou er hartelijk toe aansporen. Vanuit onze doop (ook iemand ,die niet gedoopt 

is, is overigens van harte welkom) roept de HEERE ons tot geloof, tot een leven van bekering, tot Zijn 

dienst en tot het belijdenis doen. Die roep wordt steeds dringender naarmate we al wat ouder (dan 

bedoel ik een jaar of 17/18 of nog wat verder) zijn: waar blijft jouw/uw antwoord? Het doopvont kijkt 

je/u als het ware elke zondag aan: waar blijf je/blijft u? Tegelijk denk je misschien: maar ik kan het niet. 

Laat dat je in de knel brengen: roepend naar Boven, naar God, Die uitkomst geeft! Graag zie ik uw en 

jouw aanmelding in de mailbox verschijnen: predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl 

 

Bezinningsavond: 

Het is een goede gewoonte in onze gemeente om elkaar in de week van voorbereiding te ontmoeten.. Op 

deze avond lezen we een gedeelte uit het Woord van de Heere en een gedeelte uit het 

Avondmaalsformulier. We gaan kort in op dit gedeelte en laten ons door het Woord leiden. Het is 

verrijkend en verdiepend om zo met elkaar samen te komen en het volbrachte Middelaarswerk van de 

Heere Jezus te overdenken als voorbereiding op het gedenken. Een ieder van harte welkom op vrijdag 

24  juni om 19.45 uur in de kerk.  

 

Tenslotte:  

Wij zijn dankbaar om te merken dat er verschillende jongeren de vlag konden buiten hangen om te laten 

zien dat ze geslaagd waren. De Heere heeft jullie inspanningen willen zegenen! Laten we niet vergeten 

om Hem te danken. We hopen dat jullie kunnen genieten van een periode van rust en daarna met nieuwe 

energie jullie vervolgstappen kunnen zetten in studie of werkkring!  
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We zien ook heel dankbaar terug op de verschillende ontmoetingen die we hadden in de afgelopen 

week. Zowel ontspanning als inspanning (fysiek en mentaal) zijn aan de orde gekomen om de band met 

elkaar te versterken,en in het bijzonder om verwonderd te zijn dat de HEERE Zijn Woord geeft van 

verzoening, redding en heiligmaking. Dat geeft ons voortdurend in afhankelijkheid van Hem te leven. 

Bij het schrijven van deze berichten ligt de zondag nog voor ons. Dan komt de HEERE tot ons met Zijn 

Woord en de tekenen van brood en wijn. We mogen er kracht in ontvangen, zo dat onze aandacht 

gericht is op de levende God. ‘Eet en drink’ zo zegt Hij ‘anders zou de weg voor u te zwaar zijn.’ We 

zien ernaar uit dat u komt, -en ik denk ook aan de belijdeniscatechisanten, nog maar kort geleden 

hebben we ze welkom geheten in de strijd- om de dood van Christus te verkondigen. (Hij voor mij) en 

het zo buiten uzelf te zoeken in de Heere Jezus Christus. We bevelen elkaar in hoger handen! 

Ontvang de hartelijke groeten vanuit de pastorie, mede namens mijn gezin.  

ds. D.J.W. Kok 

 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 

Activiteiten Rooster 2022 – 2023 

We hopen D.V. voor het komende seizoen weer nieuwe data af te gaan spreken. Daarom 

een oproep aan alle clubs, kringen en verenigingen! Graag ontvangen wij voor 7 juli a.s. alle 

geplande activiteiten voor de komende periode, voorzien van data en aanvangstijd, per mail: 

kerkelijkbureau@hervormdstolwijk.nl 

 

VAN DE DIACONIE 

26 juni: Jemen – Ondersteuning van de Jemenitische gemeenschap buiten Jemen 

Op zondag 26 juni wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10:27 gehouden. De opbrengst 

is bestemd voor ondersteuning van de Jemenitische gemeenschap buiten Jemen. 

Jemen is één van de armste landen ter wereld. Er woedt een burgeroorlog met grote humanitaire 

gevolgen. Gevlucht voor de oorlog en/of vanwege hun christelijk geloof leven Jemenieten vaak in 

slechte omstandigheden buiten Jemen. De GZB maakt zich sterk voor verbetering van hun 

levenssituatie en de opbouw en toerusting van hun geloofsgemeenschap. 

Getuigenis van teamlid Said: “We konden een voedselpakket geven aan een familie die we eerder 

bezochten. Toen we ze belden en vertelden dat we het eten zouden komen brengen, waren ze erg blij. 

Ze dankten God en lieten ons naar hun huis komen. Toen we aankwamen, ontdekten we dat ze niet 

veel meer hadden dan voedsel voor één maaltijd, dus onze hulp konden ze goed gebruiken. De man 

stond op het punt van huilen omdat hij niet wist waar hij de volgende maaltijd moest halen. Daar 

kwamen wij dan en we brachten hen eten voor een maand…” 

De GZB wil de Jemenitische gemeenschap buiten Jemen ondersteunen. Helpt u ons mee bij deze 

missie? 

 

Collecte voor IZB 3-7-22 

De IZB staat voor zending in Nederland. Zij verlangen ernaar dat gemeente en gemeenteleden gestalte 

geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld, en dat zij daardoor mensen voor Hem winnen. 

Het is hun passie dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus komen en samen met zijn 

gemeente Hem navolgen. Laten wij de IZB opdragen in onze gebeden , om dit mooie werk te mogen 

doen. 

 

OPPAS 

Beneden: 

26 juni Anne Verdoold, Lennart Weerheim en Luuk Verhoef 

3 juli Dirna Hogendoorn, Vera Hulst en Marlies Hertog 

10 juli Lianne Gelderblom,  Jacqueline Kool en Anne-Ruth Kok 

 

Boven:  

26 juni Neline de Jong, Hannah Gommer en Lotte Mes 

3 juli Gea Verhoef, Jort van Dam en Thomas Uittenbogaard 

10 juli Marleen Verburg, Niels Verhoef en Lucas van Wijngaarden 

 

AGENDA 

vr 24 juni 19.45 uur Bezinningsuur Heilig Avondmaal 

zo 26 juni   Viering Heilig Avondmaal 

mailto:kerkelijkbureau@hervormdstolwijk.nl


ma 27 juni   Huwelijkscatechese 

ma 27 juni 19.15 uur  Bijbelclub Gemiva 

di 5 juli    Doopzitting 

 

TERUGBLIK GUINEE 

“Breng ook de hartelijke groeten over aan je kerkelijke gemeente en bedank je kerk voor alles!” Dit 

is wat veel collega’s tegen mij zeiden toen ik weer terugkeerde naar Nederland. Bij dezen! 

Ze bedankten me voor jullie meeleven, gebeden en giften. Met de zak rijst die ze aan het einde van 

het jaar ontvingen, waren ze ontzettend blij! Daarnaast werd ik door collega’s bedankt voor de 

ondersteuning van hun kinderen in het schoolgeld. Hier later meer over. 

Dit jaar heb ik samengewerkt met Zézé en Viviaine. Zij zijn de verpleegkundigen van de wondpoli. 

Met elkaar hebben we de organisatie van de poli veranderd en hopelijk verbeterd. Ik heb ze les 

kunnen geven over wondzorg. 

Op de wondpoli kwam drie keer in de week Masara. Zij had een ontstoken bot aan haar been. 

Viviainne heeft de chirurg erbij gehaald. Masara is na een intensieve wondbehandeling en een 

operatieve ingreep weer in staat om te lopen en te rennen! 

Richard kwam drie keer in de week. Hij had een enorme wond aan zijn been, ontstaan na een kleine 

verwonding toen hij op het veld aan het werk was. Na van alles geprobeerd te hebben wat de 

traditionele dokter hem vertelde, werd de wond groter. Hij is naar Hoop Kliniek gekomen, en bleek 

ook een alcoholprobleem te hebben. Ik hoorde Zézé hierover met hem praten en zij vertelde hem 

ook over de Heere Jezus. Op een gegeven moment kwam Richard niet meer voor de wondzorg, ook 

al was zijn wond nog lang niet dicht. We weten niet waarom hij niet meer kwam. We zijn we blij dat 

hij het Evangelie heeft kunnen horen. 

Volgend jaar omstreeks januari / februari hoop ik weer naar Guinee te gaan. Voor nu woon en werk 

ik weer met veel plezier in Nederland. Tot ziens! 

Hartelijke groet, 

Agaath 

 

SCHOOLFONDS VOOR HOOP KLINIEK 

Zowel in Nederland als Guinee houden kinderen van spelen. Naar school gaan is voor hen fijn en ook 

heel belangrijk voor hun toekomst. Voor veel kinderen in Guinee is het niet vanzelfsprekend om naar 

school te kunnen gaan. Ouders zijn anders een groot deel van het inkomen kwijt aan de kosten voor 

onderwijs: schoolgeld en benodigde materialen. Om die reden gaan kinderen vaak niet naar school. 

Deze situatie is niet anders voor de kinderen van de medewerkers van Hoop Kliniek. Het 

managementteam van Hoop Kliniek hecht grote waarde aan onderwijs. Daarom is door hen het 

volgende bedacht: er is een schoolfonds opgericht om medewerkers van Hoop Kliniek te 

ondersteunen in de schoolkosten voor hun kind. Het doel is enerzijds: 

- de kinderen van de medewerkers goed te laten ontwikkelen, door naar school te gaan 

en anderzijds, 

- de medewerkers, die erg belangrijk zijn voor het bieden van goede zorg, te ‘binden’ aan 

Hoop Kliniek! 

In Guinee zal het geld worden beheerd door een medewerker van Hoop Kliniek. Hij/zij ziet erop toe 

dat het geld vanuit het schoolfonds ook daadwerkelijk aan schoolkosten wordt besteed. Elk jaar zal 

er verslag worden gedaan aan Agaath, wanneer zij in Guinee is. 

Help je mee om de kinderen van medewerkers van Hoop Kliniek een toekomst te geven? 

Voor maar € 7,00 per maand kunt u/jij voor één kind het verschil maken! 

Dit is in het kort ‘de werkwijze’. Mocht u/jij interesse of vragen hebben, mail dan naar het 

thuisfrontteam: tft.agaath@gmail.com 

Van harte aanbevolen! 

Hartelijke groet, 

ook namens het thuisfrontteam 

Agaath 

 



 
 

 


