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

 

Diensten   

Zondag 1 november 

09.30  uur ds. A.J. Mouw, Aalburg 

18.30  uur ds. M.A.Kuijt 

 

Woensdag 4 november, Dankdag 

14.00 uur  ds. M.A. Kuijt 

19.30 uur  kand.G.A. van Ginkel, Maartensdijk 

 

Zondag 8 november 

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

18.30  uur ds. M.A.Kuijt 

 

Collecten  

Zondag 1 november is de eerste collecte voor de diaconie en de tweede is bestemd voor de kerk. De 

derde collecte is de extra collecte voor de kerk (verbouwing gemeentehuis). Op Dankdag is er de 

bekende dankdagcollecte. Zondag 8 november is de eerste collecte voor de diaconie en de tweede is 

voor de kerk. De extra collecte is voor de kerk (energiekosten). De collecten kunnen overgemaakt 

worden naar het rekeningnummer  NL11 RABO 0373 3023 20, ten name van Hervormde Gemeente 

Wijk (bij Heusden).  Vermeldt u daarbij in de omschrijving ‘collecten zondag + de datum van de 

zondag en eventueel specificatie van uw bijdrage (bijv. ‘dankdagcollecte’) ’. Hartelijk dank voor al uw 

gaven. Het College van Kerkrentmeesters. 

 

Kinderoppas   

Voor de oppas zondag 1 november zijn aanwezig mw.C. Branderhorst en Emmelot Verzijl. Op 

Dankdag passen ’s middags op de kinderen Hanja Olieman en Floor Weerheim. Zondag 8 november 

passen mw. E. van Tilborg en Marit van Rijswijk op. 

 

Bij de diensten  

Afgelopen zondag stonden we stil bij de hemelsblauwe draad die door de kwastjes van de kleding is 

geweven van de mannen van Israël. We hoorden hoe de bloedvloeiende vrouw de zoom (= kwast) 

van Jezus’ mantel vastgreep. Zij kreeg te horen dat haar geloof haar behouden had. Ze mocht in 

vrede heengaan als een dochter van het verbondsvolk. Komende zondag willen we stilstaan bij 

Aäron. Aäron staat in een crisis-situatie met een vuurschaal vol reukwerk tussen de levenden en de 

doden (Numeri 16:48). Zo doet hij verzoening over de zonde van het opstandige volk en de plaag 

houdt op. Zondag 8 november willen we stilstaan bij de bloeiende staf van Aäron (Numeri 17). Op 

Dankdag staan we ’s middags stil bij Handelingen 27:14-44 met als kerntekst vers 35: “En toen hij 

(=Paulus) dit gezegd had en brood genomen had, dankte hij God in aanwezigheid van allen en na het 

gebroken te hebben begon hij te eten.” De apostel bevindt zich op een schip dat hem naar Rome 

vervoert. Onderweg wordt het noodweer en dobbert het schip twee weken lang over de woeste 

golven van de Middelandse Zee. Crisis! De Heere echter staat voor het leven van Paulus en de 

opvarenden in. Te midden van de storm die over het schip (en over hun leven) raast, dankt de 

apostel zijn God. En grijpen de anderen moed. Het thema is ‘Dank God in alles!’ Er wordt gebruik 
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gemaakt van de Dankdagmap die op verschillende scholen is gebruikt.De dienst ’s middags is vooral 

gericht op de kinderen. Zie onder ook het bericht over de gezinsdagboekjes.  Gezegende diensten. 

 

Dankdag actie voor Voedselbank Altena  

Volgende week woensdag 4 november hopen we dankdag te vieren als gemeente. Juist nu de 

inkomsten bij de voedselbanken teruglopen willen we als diaconie een inzameling van 

levensmiddelen organiseren. Deze levensmiddelen zullen overhandigd worden aan Voedselbank 

Altena. Ook op deze manier kunnen we als gemeente laten zien wat diaconaat is. Juist ook voor de 

kinderen in de gemeente is het een zichtbare en tastbare manier om onze dank aan God tot uiting te 

brengen door onze gaven te geven. Alles wat we uit Zijn hand ontvangen is genade en mogen we 

dankbaar voor zijn. De levensmiddelen kunnen in de kerk onder te toren op de tafel worden 

neergezet. Er is een lijst met gewenste levensmiddelen op de website van Hervormd Wijk geplaatst. 

We willen vragen aan mensen die niet fysiek niet aanwezig kunnen zijn maar toch levensmiddelen 

willen schenken, om deze aan iemand mee te geven die hiertoe wel in staat is. U kunt ook een gift 

overmaken op IBAN NL15 RABO 0373 3013 75, ten name van Diaconie Hervormde Gemeente Wijk 

(bij Heusden) met de vermelding 'Actie voedselbank'.  

 

Bijbellezing   

De eerstvolgende bijbellezing over Elisa is op woensdag 11 november. We staan stil bij 2 Koningen 3. 

Het gaat daar over de koning van Israël die samen met de koningenvan Juda en Edom de strijd 

aanbindt met het afvallige Moab. Als op zeker moment het water op is, wordt Elisa geraadpleegd. 

Wat zal hij zeggen? We zullen horen van zijn advies en hoe hij als ‘legerpredikant’ wordt betrokken 

bij de strijd. U kunt de bijbellezing digitaal volgen en ook is de kerk geopend. We beginnen om 20.00 

uur. Vóór en na de bijbellezing wordt op het orgel gespeeld.  

 

Catechese   

In de week van Dankdag zijn er geen catechisaties. Dat betekent wel dat we van de catechisanten 

verwachten dat zij de diensten op Dankdag volgen. Kerkbezoek zal niet altijd mogelijk zijn, maar 

luister thuis mee! ’s Middags is de preek afgestemd op de kinderen/jongeren. 

 

Bijbelstudieochtend (jonge) vrouwen   

Vrijdag 6 november is er weer een Bijbelstudieochtend voor (jonge) vrouwen. Deze ochtend is in het 

nieuwe Rehoboth. Inloop met koffie/thee vanaf 9.15 uur. Rond 9.30 uur beginnen we en we streven 

ernaar om rond 11.15 uur weer af te sluiten. We starten deze ochtend met hoofdstuk 7. Nog nooit 

eerder geweest? Probeer het eens, je bent van harte welkom! En heb je nog kleintjes thuis, neem ze 

gerust mee. Wij hopen weer op een mooie ochtend met elkaar! Uiteraard houden we rekening met 

de 1,5 meter norm en ook voor de ochtend geldt: heb je klachten die bij corona passen, blijf dan 

thuis. Hartelijke groeten, Gerda Preuter (06-43535762) en Harriëtte Swart (06-23328917) 

 

Zaterdagavondkring    

Zaterdagavond 7 november staat de deur van ‘Rehoboth’ weer open. Als kring willen we verder gaan 

met de bestudering en bespreking van de Bijbel. Ook gaan we samen een aantal liederen zingen. 

Deze avond is Psalm 2 aan de beurt. U bent van harte welkom, aanvang half acht. 

 

Gebedskring    



Voetius Hervormd Wijk (bij Heusden) 29 oktober 2020 
 

3 
 

‘Al wat u ontbreekt, schenk Ik zo gij ’t smeekt, mild en overvloedig’. Ongeveer het bekendste 

psalmvers roept ons op om onze tekorten vrijmoedig bij God te brengen. Om dat samen te doen kun 

je weer in de kerk terecht  op zondagmorgen 8 november om 7.00 uur.  Kees, Henk 

 

Zondagsschool   

We blikken terug op een mooie afsluiting van de VBW in de kerk, waar we als zondagsschool bij 

betrokken waren. Fijn, dat er zoveel kinderen waren!  A.s. zondag worden alle kinderen weer in 

Rehoboth verwacht. Jullie krijgen dan een briefje mee naar huis met informatie over ons 

sponsorkindje. Ons sponsorkindje Isemerline Pierre uit Haïti is nl. verhuisd en daarmee is een einde 

gekomen aan de sponsoractie voor Isemerline. We begrepen van Woord en Daad dat dit helaas vaker 

voor komt. In de brief stellen we een nieuw sponsorkindje aan jullie voor. Ook krijgen jullie nog een 

tijdschrift waarin mooie artikelen staan die bedoeld zijn voor jullie en jullie ouders.  

 

Zondagsschool Gezinsdagboekje   

Woensdag 4 november is het Dankdag. A.s. zondagmiddag delen we de gezinsdagboekjes uit op de 

zondagsschool. In het dagboekje staan te lezen bijbelgedeeltes en een stukje uitleg daarbij, 

gespreksvragen, gedichtjes, puzzeltjes en een leuke doe-opdracht. Goed om als gezin aan tafel te 

lezen en om er met elkaar over door te praten. Een mooie manier om toe te leven naar Dankdag! Het 

thema van deze Dankdag is: Dank God in alles, n.a.v. Handelingen 27:14-44. In de middagdienst zal 

onze dominee de preek hierop aansluiten. Het luisterblad voor de dankdagmiddagdienst voegen we 

eveneens toe aan het dagboekje. Nemen jullie dit luisterblad woensdag mee naar de kerk?  De 

leiding 

 

A4-verkoop   

Deze week is het de laatste kans om uw A4 bestelling in te leveren voor de actie op 7 november. 

Inleveren kan tot zaterdag 31 oktober 12.00 uur. Zie voor meer info het formulier. Wanneer u geen 

formulier meer heeft kunt u deze ophalen op Begoniastraat 6. U kunt ook online uw bestelling 

plaatsen. De link hiervoor staat op de website van de kerk www.hervormdwijk.nl. De bakkers worden 

gevraagd om de baksels op vrijdagavond 6 november in te leveren van 19.00 tot 20.30 uur in 

Rehoboth. Op zaterdag 7 november kunt u van 10.00 tot 12.00 uur uw bestelling ophalen in 

Rehoboth. Bij een bestelling van meer dan €15 maakt u tevens kans op mooie prijzen. Vanaf €25,- 

maakt u kans op de hoofdprijs. De opbrengst is voor Rehoboth en 'Voor elkaar vakantieweken' van 

de Hervormde Vrouwenbond. U doet toch ook mee? 

 

Ontmoeting  

De corona-maatregelen ontmoedigen steeds meer de onderlinge ontmoeting. Het blijft vreemd 

aandoen dat we trouwe gemeente-leden al maandenlang niet meer lijfelijk ontmoeten in de kerk 

en/of bij andere gelegenheden. In familie-kring kunnen veel dingen niet doorgaan. Zelf hadden  we u 

graag deze week rond de 60e verjaardag van mijn vrouw in de pastorie willen ontmoeten. Maar ook 

dit is niet mogelijk. Zo staat er op het rooster voor 15 november een koffie-moment gepland na de 

kerkdienst. Ook dit kan niet doorgaan. Ontmoedigend! Zo kunnen ook de ouderenmiddagen niet 

doorgaan. Onlangs werd de organisatie van de ouderenmiddagen een groet rondgebracht bij de 

ouderen, wat erg werd gewaardeerd (waarvoor dank, dames!). Vanwege de vrees voor besmetting 

zal de komende tijd het pastoraat weer meer telefonisch plaatsvinden, zoals dat tijdens de eerste 

golf ook gebeurde. We horen van neerslachtigheid bij sommigen en een wat lusteloos gevoel bij 

http://www.hervormdwijk.nl/
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anderen (‘corona-moeheid’). Al met al ligt er een domper, een sluier, over heel veel dingen die wij 

vroeger als ‘gewoon’ ervoeren. Laten we echter de momenten waarop contact wel mogelijk is (en die 

zijn er) benutten. Ik denk aan de gebedskringen. En ook de huiskringen. En de ontmoeting van 

kinderen en jongeren in de catechese, het jeugdwerk en de zondagsschool, zolang dit mogelijk is. 

Laten we bidden om Gods kracht, om bescherming en indamming van het virus. We volgen in de 

prediking het volk Israël door de woestijn. Ook dan is meer dan eens sprake van een crisis. Komende 

zondag zullen we horen dat het volk bijna weggevaagd wordt: wat een crisis! Maar in die crisis treedt 

Aäron, de priester naar voren. Hij komt tussen beide. Is hij zo niet heenwijzing naar Christus, onze 

grote Hogepriester Die tussenbeide trad in de grootste crisis ooit?  Door Zijn tussenkomst kunnen 

God en mens in vrede elkaar ontmoeten. Bij alle gebrek aan ontmoetingen mag iedere zondag weer 

de ‘ontmoetingstent’ geopend worden als het Evangelie klinkt. We  horen de klokken luiden als 

roepstem van God over ons dorp: laat u met God verzoenen! En leef uit de verzoening. Dan leeft u in 

vrede! Laat dat ons bemoedigen bij alle ontmoedigende ontwikkelingen. Laten we bidden om een 

opwekking en hernieuwde toewijding aan God. Onder jongeren en ouderen. Druk op de ketel is 

bijbels gezien heel normaal. En geeft niet alleen stoom maar ook room. Want: ‘de drukking van de 

melk brengt boter voort… ‘(Spreuken 30:31a). 

 

Gift  

Via br. Van Ginkel werd onder dank  € 10,- ontvangen voor voedselhulp in Namibië. 

 

Ten slotte    

Vanwege alle maatregelen vindt er dit jaar geen Reformatie-herdenking plaats, zoals we dat gewend 

zijn in andere jaren. In de prediking van zondagavond zullen we enkele lijnen trekken naar de 

Reformatie: de herontdekking van de betekenis van het offer van de Heere Jezus. Hij staat tussen 

levenden en doden. En doet verzoening. Nu is er zelfs voor de grootste zondaar barmhartigheid. En 

dat op grond van recht. En dat voor een ieder die gelooft. 

 

 

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

 

 


