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Voor alle aankondigingen geldt: zo de HEERE wil en wij leven. Deze uitgave is voor 2 weken. Op 

donderdag 6 juni verschijnt de volgende Voetius. 

Diensten    

Zondag 26 mei 

09.30 uur ds. L.W. den Boer, Sliedrecht 

18.30 uur ds. M.A. Kuijt 

Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) 

09.30 uur  ds. M.A. Kuijt 

Zondag 2 juni 

09.30 uur  ds. M.A. Kuijt 

18.30 uur  ds. J.C. de Groot, Dordrecht 

Woensdag 5 juni 

14.30 uur  ds. M.A. Kuijt (huwelijksbevestiging van Marjolein Bok en Albert-Jan de Jong) 

 

Kinderoppas  Zondag 26 mei staan voor de kinderoppas mw. E. Luteijn en Myrthe van Rijswijk op het 

rooster. Voor Hemelvaartsdag passen mw. C. Branderhorst en Jeanine Bax op de kinderen. Voor 2 

juni staan Vivian van Esch en Benthe van Esch op het rooster. 

Kerkauto  Zondag 26 mei rijdt dhr. A. van Esch (06-53313904) en op Hemelvaartsdag rijdt dhr. C. 

Bouman (691139).  Zondag 2 juni staat dhr. B. Fuijkschot (693144) op het rooster. 

Collecten De eerste collecte is zondag 26 mei voor de kerk en de tweede collecte is voor het 

onderhoudsfonds kerkelijke gebouwen. Op Hemelvaartsdag (30 mei) wordt gecollecteerd voor de 

diaconie en voor der kerk. De eerste collecte op zondag 2 juni is bestemd voor de diaconie (hulp 

eigen gemeente), de tweede collecte s voor de kerk en de extra collecte is ook voor de kerk (kerkelijk 

quotum). 

Bij de diensten   In de aanloop naar Hemelvaartsdag willen we a.s. zondagavond stilstaan bij een 

gedeelte uit het Oude Testament, namelijk Daniël 7, waar we lezen over de Zoon des mensen Die op 

de wolken van de hemel verschijnt en aan Wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Een 

woord dat Jezus Zelf aanhaalt in Matth.26:64. Een zeer indringende boodschap voor de machtigen 

maar ook een zeer troostvolle boodschap voor de machtelozen. Op Hemelvaartsdag staan we stil bij 

Handelingen 1 over de wolk die het zicht op Christus beneemt. Afwezig is Christus en toch aanwezig! 

Zo willen we stilstaan bij de rijke betekenis van de hemelvaart van Christus. Gezegende diensten 

toegewenst. 

Nieuwe belijdende lidmaten  Zondag 19 mei deden belijdenis van het geloof: Julia Winanda (Julia) 

Baks, Bloklandsingel 8,4261 TR (tekst: Matth.5:16);  Anneke Maria Ruth (Anne-Ruth) Vos, Veldstraat 

12, 4261 TB (tekst Joh.11:28b, 29); Charlotte Jacoba (Lotte) Weerheim, Oude Kerkstraat 14, 4261 BL 

(tekst: Koll.3:23,24); Willemina Johanna (Willine) van de Wetering, Engelsestoof  5, 4261 RA (tekst 

Rom.12:11b, 12). In de dienst hoorden we over de God van de vrede Die de grote Herder van de 

schapen heeft teruggebracht uit de doden (Hebr. 13:20,21). We kunnen ook lezen: naar boven 

trekken.  We lezen deze woorden tegen de achtergrond van de doodswateren, waaruit Mozes als klein 

kind in het biezen mandje omhoog getrokken is. Later trekt Mozes als herder door de Rode Zee de 

schapen van de kudde op het droge. Op grond van het bloed van het eeuwige verbond (denk aan de 

hogepriester Aaron) is er verlossing! De Heere draagt als Herder de schapen op Zijn schouder. En 

brengt ze aan de veilige oever. Hij rust de schapen toe in grazige weiden om adem te scheppen. Om 

Hem te dienen en Zijn wil te doen. We wensen de nieuwe lidmaten toe dat zij mogen blijven zien op 
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de grote Herder  van de schapen en dat ze ook in moeilijke tijden (blijven) zingen: ‘de God des heils 

wil mij ten Herder wezen, ‘k heb geen gebrek, ‘k heb geen gevaar te vrezen!’  Fijn, dat u als gemeente 

rondom de nieuwe lidmaten hebt gestaan en dat u dat ook aan hen kenbaar hebt gemaakt! Door een 

kaartje, een zegenwens, een ‘welkom in de strijd’, een handdruk… Laten we hen blijvend omringen in 

onze gebeden en met hen optrekken onder de grote Herder van de schapen. 

Huwelijksjubileum  Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) zijn Johan en Gerrianne Bouman-Jonker, 

Jasmijnstraat 43, 4261 CR, 12 ½  jaar getrouwd. We willen jullie met deze gedenkdag hartelijk 

feliciteren! Als we terug zien op de jaren die voorbij zijn gegaan, dan mogen we daarin de hand van de 

Heere zien. Dat wil niet zeggen dat het altijd voor de wind gaat en dat alles vanzelf gaat. Dat niet! 

Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad, zegt de Bijbel. Maar iedere dag mogen we het ook 

zoeken bij de Heere. Zijn barhartigheid is iedere dag nieuw. Zijn trouw is groot. Hij draagt ons dag aan 

dag in Zijn gunst. We wensen jullie voor de toekomst Gods rijke Zegen toe in afhankelijkheid van de 

Heere, samen met jullie kinderen Noa, Milan en Levi.  

Huwelijksjubileum Zaterdag 1 juni hopen Aad en Corina Weerheim-van den Bergh, Oude Kerkstraat 

14, 4261 BL, 25 jaar getrouwd te zijn. Van harte willen we jullie gelukwensen met deze dag! Dankbaar 

en blij zien jullie terug op de jaren die de Heere jullie samen heeft gegeven. Van Hem, de Vader van 

alle lichten, kwam en komt de zegen. Zegen is meer dan succes hebben. Een zegen kan nooit 

losgemaakt worden van Christus Die al zegenend ten hemel voer (hemelvaart!).  Het gaat er om dat 

we onder Zijn zegenende handen zullen leven in diepe afhankelijkheid. Gods genade in Christus, met 

opengevouwen handen naar Boven, maakt ons tot gezegende mensen en houdt ons dicht bij de Bron 

is van alle goed. We danken de Heere voor jullie inzet voor de gemeente. Om te dienen op de plaats 

waar de Heere roept. Om zo tot zegen te zijn. Dat beperkt zich niet tot de christelijke gemeente, maar 

wil ook zichtbaar worden in ons dagelijks werk, in onze omgeving. De Heere geve jullie voor de 

toekomst Zijn onmisbare Zegen. Samen met Aniek, Lotte en Floor.  

Huwelijk Woensdag 5 juni hopen Marjolein Bok, Anjelierstraat 15, 4261 CJ en Albert-Jan de Jong, 

Noordeloos, elkaar het ja-woord te geven om 13.00 uur in het Oude Kerkje van Aalburg. Gods Zegen 

over hun huwelijk willen zij vragen in een dienst in onze kerk, die om 14.30 uur begint. We willen jullie 

van harte feliciteren met jullie voorgenomen huwelijk. Om samen verbonden te mogen zijn in liefde en 

in trouw. Het huwelijk wordt wel eens genoemd een paradijsbloem. Niet dat het huwelijk altijd bloeit als 

een bloem. Door de zonde is veel kapotgemaakt en is er veel misgegaan. Maar de Heere is de 

Heelmeester, de Bruidegom, Die op de bruiloft van Kana aanwezig was en in alle gebrek voorzag. Zo 

is de Heere nog steeds. Het is een zegen als we samen de Heere willen dienen en volgen. Dat is ook 

jullie diepste verlangen om samen in Zijn weg te gaan en Zijn liefde te mogen kennen. Dat alleen 

brengt het huwelijk op de juiste toonhoogte! We wensen jullie een fijne en gezegende dag toe, samen 

met familie en bekenden. En ook een goede tijd op jullie toekomstig adres: Maatsteeg 6, 3911 VL 

Rhenen. 

Vrouwenvereniging Bid en Werk  Op 3 juni willen we jullie uitnodigen voor een gezellige 

bijeenkomst in de tuin bij Marleen van Vulpen ter afsluiting van ons winterseizoen. Wanneer de 

weersomstandigheden het niet toelaten om buiten te zijn, gaan we naar binnen. Dus we houden het 

op 3 juni en wijken niet meer uit naar 17 juni. Het zou fijn zijn wanneer we er allemaal kunnen zijn! De 

koffie en thee met lekkers staat klaar; we hopen op een gezellige en zonnige ontmoeting! Tijd: van 

13.30 uur 15.00 uur/15.30 uur. U kunt gaan wanneer u wilt. 

Adres: Engelsestoof 3. Tot dan, het bestuur. 

Zondagsschool  Vrijdag 31 mei van 19.00-19.30 uur in Rehoboth kun je nog lege flessen inleveren 

voor ons sponsorkindje. Als je ze niet kunt brengen, mag je ook Mieke Vos bellen , 06-12819781.Dan 

worden ze bij je opgehaald.   Groet, de leiding 
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Gebedskring ‘Zoals een schoenmaker schoenen maakt en een kleermaker kleren, zo moet een 

christen bidden. Dat is zijn vak’, zei Luther. Dinsdagavond 28 mei om 20.00 uur is de kerk weer open 

voor ieder die zijn vak wil uitoefenen. Kees, Miranda, Henk  

Nacht van gebed  Bidden voor de vervolgde kerk, met opzet 's nachts, omdat juist dan vervolgde 

christenen het extra zwaar hebben. In principe is vervolging een bijbelse norm en verkeren wij (nog) in 

een uitzonderingspositie. De vraag is of we ons dat eigenlijk wel voldoende beseffen. Daarom is het 

goed dat er aandacht is voor broeders en zusters die vervolging aan den lijve ondervinden (en voor 

onze uitzonderingspositie). Kom je mee bidden voor hen van 21 op 22 juni, deels in de gemeente van 

Aalburg, deels in onze gemeente? Noteer de datum alvast! Verdere informatie volgt nog.  De 

gebedscommissie.  

Bezoek uit Elancourt  Enkele dagen na terugkomst in Frankrijk werd door eén van de Fransen 

geappt: I'm still on a cloud since I'm back, like in another world, het lijkt wel of ik op een ander 

continent terecht gekomen ben... Wij praten niet over Nederland, het weer, de reis maar over de 

contacten die we hadden, de ontmoetingen en begroetingen, de voeding door de eredienst die we 

beleefden, de zegen van God die we mochten ervaren. Als u niet zoveel op hebt met Fransen, dan is 

er hopelijk een ander volkje waar u wat mee hebt en waarvoor u/jij ook tot bemoediging kan zijn door 

hen te begroeten in Jezus' liefde; ons verdiepen in en geven aan de ander. 'Voel je niet te gering om 

te geven, voel je ook niet te trots om te ontvangen, in Gods Koninkrijk hebben we elkaar zo nodig'. 

Echter beseffend: niet ik/wij, maar Christus. Het gaat om Zijn eer, dat de ander Zijn liefde ontvangen 

mag en Hem leert kennen als Verlosser, Schuilplaats en Rots in de branding. Ook 

jeugdleden/jongvolwassenen hebben mogen ervaren dat ze elkaar nodig hebben en ook voor bijv. 

Anna 15jr., als enige tienermeisje in de kerk van Elancourt, tot bemoediging en vreugde er mochten 

zijn. Ze straalde alle dagen, heeft ervan genoten, top! We kunnen tot steun zijn voor christenen in 

Elancourt, Albanië of willekeurig; China, maar ook in ons dorp, omringende of eigen gemeente(n), bijv. 

ook voor de vier jongvolwassenen die afgelopen zondag belijdenis hebben gedaan. Draag elkaar in 

Jezus' naam. Combat le bon combat de la foi; Strijd de goede strijd van het geloof  (1Tim.6:12a). A 

Dieu la gloire. Op de website staan wat foto's van het bezoek van de Fransen aan Wijk. 

Uitgifte collecte munten  Maandag 3 juni is er weer gelegenheid om collecte-munten aan te schaffen 

van 19.00-20.00 uur in de consistorie van de kerk. 

Giften Via br. Van Ginkel werd 2 x € 20,- en 1 x € 10,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank. 

Ten slotte   Binnenkort staan we stil bij de Hemelvaart van de Heere Jezus. Veertig dagen na Zijn 

opstanding uit de dood is Jezus opgenomen in de hemel om plaats te nemen aan de rechterhand van 

de Vader, waar Hij ‘ons ten goede is’, zoals de Catechismus dat belijdt. Laten we niet klein denken 

over de betekenis van Hemelvaart. Hemelvaart wordt wel eens het stiefkind onder christelijke feesten 

genoemd. Het hangt er een beetje bij. Maar dat is onterecht. Door Hemelvaart te vieren worden we als 

gemeente eraan herinnerd dat Jezus Koning is en regeert. Tegelijk mag Zijn heengaan naar de Vader 

bij ons een diep verlangen wekken naar Zijn wederkomst.  

 

Een hartelijke groet aan u allen,  M.A. Kuijt 

 

 

 

 


