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

 

Diensten  zondag 25 oktober 

09.30  ds. M.A.Kuijt 

18.30  ds. C.H. Bijl, Papendrecht 

 

Collecten  

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

kerkelijke gebouwen. 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’. Hartelijk dank voor al uw gaven. 

Het College van Kerkrentmeesters. 

 

Kinderoppas   

Voor de oppas a.s. zondag zijn aanwezig mw. E. Luteijn en Julian Kant. 

 

Bij de diensten  

Afgelopen zondag hoorden we van de trompetten die het volk oproepen om samen te 

komen, om te strijden, om te gedenken! Komende zondagmorgen wil ik stilstaan bij de 

oproep van de Heere aan Israël om een teken aan de kleren te dragen (Numeri 15:37-

41). Een hemelsblauwe draad loopt door de gedenkkwasten die aan de hoeken van de 

kleren hangen. Het zijn dezelfde kwasten (=zomen van de mantel) die de bloedvloeiende 

vrouw aanraakt. En ze is genezen (Lucas 8:40-48). We willen zowel bij Numeri 15 

stilstaan als bij de bloedvloeiende vrouw. Gezegende diensten.  

 

Vrouwenvereniging    

Woensdag 28 oktober hopen we weer samen te komen. Deze avond willen we Prediker 2 

behandelen, dat over ‘echt genieten’ gaat.  De Bijbelstudie is te vinden in het 

juninummer van De Hervormde Vrouw. Deze avond willen we afscheid nemen van Corina 

als bestuurslid. Fijn, dat we Diana mogen verwelkomen in het bestuur. De afgelopen 

avonden hebben we gemerkt, dat we ondanks de afstand die we moeten houden, toch 

samen goede gesprekken kunnen hebben. Iedereen is weer van harte welkom in 

Rehoboth. Vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee voor u klaar.  

 

VakantieBijbelWeek   

Hallo Allemaal!  Dit jaar helaas geen WvOC vol met vrolijke kinderen.... Wij als 

stuurgroep hebben jullie gemist, maar we zijn blij dat we jullie toch een goodiebag 

hebben kunnen geven. We hopen dat jullie in de vakantie lekker hebben geknutseld, 

gekleurd met stoepkrijt, mooie foto´s hebben gemaakt en gesnoept. En hebben jullie ook 

naar de livestream gekeken? Met op maandag het bijbelverhaal van Petrus en het 

toneelstukje en op dinsdag de bingo!  Aanstaande zondagmiddag hopen we om 14.00 

uur de VBW af te sluiten in de kerk. Dit doen we in samenwerking met de zondagsschool. 

Jullie zijn daar  van harte welkom. We willen jullie wel vragen om bij 

gezondheidsklachten de dienst thuis mee te kijken via internet. I.v.m. de richtlijnen en 

COVID-19 regels willen we jullie vragen zo veel mogelijk zonder jullie ouders te 

komen! De kinderen die anders naar het zondagschooluurtje gaan verwachten we 

allemaal in de kerk. Wees welkom! 
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Gebedskring   

Je bent welkom op de gebedskring op dinsdagavond 27 oktober om 20.00 uur in de kerk. 

“Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer.” 

Kees, Henk 

 

De Wegwijzer 

Beste jongens en meiden,  Wat leuk dat er de vorige keer weer zoveel kinderen naar de 

club gekomen waren! Met 25 kinderen was het een grote maar gezellige groep! De 

volgende avond staat gepland voor 27 oktober. Zit je in groep 6, 7 of 8? Dan ben je van 

harte welkom in Rehoboth. We beginnen om 18.45 uur. Tot dan! Groetjes van Bram, 

Stephan, Dianne, Jelle en Rianne 

 

Het Visnet    

Hoi jongens en meiden, wat leuk dat jullie er allemaal waren! Op donderdagmiddag 29 

oktober is het weer club. Ook nu begint het om half 3 (gelijk uit school) tot 4 uur. 

Tot ziens! Els, Marleen, Carla 

 

Informatie A4-verkoop 

Voor de A4 verkoop zijn we nog steeds op zoek naar bakkers. Bij de Voetius van deze 

week zit het bestelformulier en kunt u zien wat er gemaakt gaat worden. Als u mee wilt 

bakken kunt u bellen naar Ella van Rijswijk (696224). Een appje kunt u sturen naar 

Susanne Goemaat (06-13882414) of mail naar actiedag@hervormdwijk.nl   

De baksels kunt u op vrijdagavond 6 november vanaf 19.00 uur tot 20.30 uur in 

Rehoboth brengen. Alvast bedankt voor uw medewerking. Uiteraard zien we uw 

bestellingen graag tegemoet. Zie de flyer voor meer informatie! 

 

Zondagsschool    

Aanstaande zondag is er tijdens het zondagsschooluur de afsluiting van de VBW. Samen 

met de VBW-commissie hebben we een mooi programma gemaakt. We verwachten alle 

kinderen dan ook in de kerk om 14.00 uur. We zien uit naar een goede VBW afsluiting! 

De leiding 

 

Berichtgeving kerkdiensten   

Om zo snel mogelijk u op de hoogte te stellen van eventueel gewijzigde regels rondom 

kerkgang i.v.m. corona situatie communiceren wij steeds via e-mail met onze 

gemeenteleden. Tevens plaatsen wij deze berichten op de website. Gezien de 

hoeveelheid communicatie is het ondoenlijk dit steeds via de post te doen. Wij willen u 

vragen, indien u nog geen bericht ontvangt maar wel een e-mail adres heeft, om dit 

adres door te mailen naar scriba@hervormdwijk.nl. Indien u geen e-mail heeft, vragen 

wij u de website in de gaten te houden. Mocht ook dit niet lukken, neem dan contact op 

met de scriba (tel. 0416-316370), zodat we kunnen zien op welke andere wijze wij u op 

de hoogte kunnen houden. 

 

Verjaardag   

Graag hadden wij op 29 oktober u in de pastorie willen uitnodigen ter gelegenheid van de 

60e verjaardag van mijn vrouw. We vinden het jammer dat we u nu niet kunnen 

ontmoeten vanwege de corona-maatregelen. We hopen de verjaardag in kleine kring te 

vieren.  
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Kopij   

De kopij voor de Voetius van volgende week is voor twee weken. In de week van 

Dankdag verschijnt er geen Voetius. Houd daar rekening mee voor het insturen van 

kopij. 

 

Gift  

Via de brs. Van Tuijl en Van Vulpen werd onder dank € 20 ontvangen t.b.v  kerk.   

 

Ten slotte    

Zondag wordt de VakantieBijbelWeek afgesloten. Dit jaar gebeurt dat samen met de 

zondagsschool in het kerkgebouw. We hopen er zelf ook bij te zijn. We merken hoe de 

corona-maatregelen invloed hebben op de vormgeving van het kerkelijk leven. Toch gaat 

het werk van de Heere door. Daar zijn we van overtuigd. Er wordt gezaaid. Ook in 

kinderharten. Planten en natmaken is (ten dele) ons werk. God Zelf belooft dat er groei 

zal zijn. Daar staat Hij voor in. Hij laat het zaad ontkiemen. Uit de Schrift blijkt wel dat er 

geen groei is zonder snoei. En snoeien doet pijn. Kijk het eens na bij uzelf, juist ook in 

deze corona-tijd: waar zit bij mij de snoei? En waar de groei? 

 

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

 

 


