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33e Jaargang, no. 1001, 19 maart 2010
KERKDIENSTEN
Zondag 21 maart 2010, uitzending via Radio Lingewaal
10:00 uur:
Ds. D. Heikoop, Nieuwegein
Introïtuslied: Ps. 43 : 3,4
18:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 21 : 9,10
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 28 maart 2010
10:00 uur:
Ds. H. Jongerden, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 43 : 3,5
17:00 uur:
Ds. J. Broekman, afsluiting winterwerk
Introïtuslied: Ps. 22 : 9,10
1e collecte:
Plaatselijk jeugdwerk
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Lied van de Zondagsschool
21 mrt:
Ps. 43 : 3a
28 mrt:
Ps. 43 : 3b
Kinderoppas:
21 mrt:
Gerda en Arianne de Fockert
28 mrt:
Anneliene Woudenberg en Demi van Eeuwijk

Schoonmaakrooster
22 t/m 26 mrt:
Mw. van Brakel, Mw. Kornet
29 mrt t/m 2 apr:
Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
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MEDITATIE
… doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid
op Hem doen aanlopen
(Jes. 53:6)

We leven in een wereld die ons verbijstert. Wat doen mensen God en
elkaar toch aan! Op de bodem aller vragen ligt der wereld zondeschuld.
Maar hoe kan en moet die grote schuld afbetaald worden? Wat moet er
gebeuren? Hoe en door wie?
Om dit erin te prenten had God tegen Zijn volk Israël gezegd dat ze
dieren moesten offeren voor de verzoening van hun zonden. De
offerdienst was echter tijdelijk. Eens zou de Messias komen. Die zou
het volmaakte offer brengen, het offer van Zijn leven.
De Heere Jezus werd geboren uit het bijna uitgestorven geslacht van
David. Vergeleken met Zijn hemelse afkomst was er niets aan Hem wat
Hem aantrekkelijk maakte: Hij had Zichzelf vernederd. Wie had gedacht
dat in de vreemde weg van Christus‟ lijden de HEERE Zelf aan het werk
was? Wij hadden door onze zonden ziekte en pijn verdiend, maar God
heeft die op Jezus gelegd. Hij heeft zelfs onzer aller ongerechtigheid op
Hem doen aanlopen! Onze straf komt op Hem neer. God maakt met
onze zonden schoon schip, neemt ze uit onze handen weg en werpt ze
op Jezus. Is het u duidelijk? Dat is vergeving, dat is geloof in God. Dat
is christelijk leven: dat we onze zonde niet zelf willen houden, maar met
het gebed: „Heere, wees mij zondaar genadig‟, tot Jezus gaan, die
bereid is onze zonde weg te nemen, weg te wassen. Zo staat het
letterlijk in de Bijbel. Zo realistisch, hard en onverkwikkelijk de zonde is,
zo realistisch is ook het feit dat de mens met zijn zonde niet klaar komt.
Hij is op hulp van buiten aangewezen.
De weg die Jezus ging was zwaar. Diep werd Hij vernederd, tot op het
kruis van Golgotha. Maar die weg van Jezus was wel een weg die door
lijden heen naar de heerlijkheid ging. De kern van het Evangelie is:
Jezus sterft voor anderen en God beloont Hem daar rijk voor, wat
velen, ook ons, ten goede komt.
Gezegend de mens die op deze vreemde hulp een beroep doet.
Gezegend de mens die het adres kent en zeggen kan: „Gij werpt al mijn
zonden achter U, opdat ik vrede vind‟.
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Komt, knielen wij voor Jezus samen
met vrolijk uitzicht op ons lot!
Het is volbracht, volbracht, ja, amen,
het is voor ons volbracht bij God.
Ds. J. Broekman.
UIT DE GEMEENTE
Zieken
Er zijn mensen in de gemeente die met ziekte of
lichamelijke zwakheid te maken hebben. Er zijn
mensen die grote problemen hebben waar ze soms
niet overheen kunnen kijken. Soms weten we ervan
en soms ook niet. Het zal duidelijk zijn dat we van die persoonlijke
verhalen niet in het kerkblad plaatsen. Het hoeft niet overal bekend te
worden, als het maar bij de Heere bekend is. Leg daarom al uw noden
bij Hem neer. De profeet mag zeggen: Hij heeft onze krankheden op
zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen. Hij weet er dus
van, want Hij heeft ook geleden tot in het diepst van zijn bestaan.
Maar laten wij als gemeente ook niet vergeten de noden van onze
broeders en zusters in Christus voor Zijn troon der genade neer te
leggen. De voorbede hoort een vaste plaats in ons leven te hebben.
Bidt voor elkaar, zo roept de apostel Jakobus ons op.
We bidden allen die dit aangaan veel sterkte van onze God toe.
In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:
Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.
Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.
Mevr. H. Blom -Huisman
"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling “De Krieken”, Haaften
Mw. C. F. van Mil -van der Zalm, kamer 202
Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.
Henny van der Meijden, Cannenburg 151, 3328 AX Dordrecht.
Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.
Mevr. W.T. Kaldenberg, Ceramstraat 82, 3312 SJ Dordrecht.
Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden
en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van
hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een
eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de
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voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en
de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het
krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het
Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze
zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.
In memoriam
Op zondag 14 maart 2010 overleed op de leeftijd van 78 jaar
Adriaan van Eeuwijk,
Meerenburg 21. Toch nog vrij plotseling kwam er een einde aan zijn
leven.
Hij werd op 21 januari 1932 geboren aan de dijk op het Boveneind, hier
in Herwijnen. Hij had een sterke band met zijn moeder, maar die stierf
al toen hij nog maar 17 jaar was. Hij heeft het daar altijd moeilijk mee
gehad. Maar toen hij in 1950 trouwde kon zijn vrouw die lege plek
opvullen en daar was hij erg gelukkig mee. Na zes jaar in Zuilichem
gewoond te hebben, kwamen zij toch weer aan het Boveneind te
wonen. Hij ging trouw elke werkdag op zijn brommer naar zijn werk in
Zaltbommel. En hij deed dat voor zijn vrouw en groeiend gezin. Want
zijn vrouw, kinderen en later ook de kleinkinderen waren alles voor
hem. Hij was een gezinsmens en was daarom het liefst thuis bij zijn
vrouw. Naar de buitenwereld was hij gesloten en op zichzelf.
Hij werd afgekeurd voor zijn werk toen hij 58 jaar was. Toen al had hij
last van zijn bloedvaten. Zo‟n 16 jaar geleden verhuisden ze naar de
Meerenburg. Daar hebben ze het samen goed gehad, maar zijn kwaal
werd langzamerhand erger. Hij had angst om behandeld te worden en
dus ook voor ziekenhuizen. Toch moest hij vorig jaar aan zijn darmen
geopereerd worden. Na die tijd is het langzamerhand toch achteruit
gegaan. Hij werd enkele weken geleden nog gedotterd, maar het bracht
niet het gewenst resultaat. Hij wist dat zijn einde spoedig zou komen.
De pijn verdween en in alle rust is hij ingeslapen.
In het ziekenhuis las ik Psalm 23 met hem. Dat sprak hem aan en
daarom hebben we die psalm ook overdacht op de dag van zijn
begrafenis. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Het is
een groot wonder als een mens tot die overtuiging mag komen. Na de
dienst in de kerk hebben we hem in het graf gelegd.
De lege plaats die hij achterlaat is groot. Vooral ook voor zijn vrouw, die
zo veel voor hem betekend heeft. Maar ook voor de kinderen en
kleinkinderen, die een geliefde vader en opa nu moeten missen.
Daarom bidden we hen Gods troost en nabijheid toe bij het verwerken
van dit verlies.
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VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 28 feb

1e collecte € 122,95 fonds “Chr. Belangen”
2e collecte € 140,20 kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 138,00 onderhoudsfonds

Zondag 7 mrt

1e collecte € 180,00 diaconie
2e collecte € 194,55 kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 194,20 past. en prediking

Giften
Ontvangen via:
Ds. J. Broekman € 15,00 + 2 x € 10,00
Ds. J. Groenenboom € 20 + € 10,00
Ouderling D.J. van Arkel en bezoekbroeder R. van Mourik € 10,00 op
huisbezoek
Ouderling D.J. van Arkel € 10,00 bij de bloemengroet
De heer A. van Rossem € 10,00 voor de kerk
Voor al deze giften hartelijk dank
RONDOM HET WOORD
Diensten
De komende twee zondagen hoop ik in de beide avonddiensten voor te
gaan. Komende zondagvond is er weer de leerdienst, waarin we verder
gaan met de behandeling van de catechismus. Deze keer is Zondag 5
aan de beurt. Met Zondag 5 beginnen we aan het tweede deel van de
catechismus, n.l. het deel van de verlossing. En de eerste vraag is
meteen al helder: „Kun je van je ellende verlost worden?‟ „Ja‟, zegt ook
de psalmist: „er is vergeving altijd bij U geweest‟. Woorden uit Psalm
130, die we dan ook zullen lezen. De weg van de verlossing wordt dus
meteen ingezet en er wordt gewezen op onze Middelaar en Verlosser
Jezus Christus.
We lezen de eigentijdse weergave van de catechismus opgesteld door
dr. W. Verboom. En ook nu ligt de tekst daarvan komende zondag
zowel ’s morgens als ’s avonds bij de ingang van de kerk. Ik heb
gemerkt dat verschillende mensen de vorige keer een exemplaar
hebben meegenomen. Het verhoogt de betrokkenheid bij de uitleg.
Aanbevolen!
De zondag daarna is er alweer de dienst, waarin de afsluiting van het
winterwerk centraal staat. Om te zorgen dat groot en klein aanwezig
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kan zijn beginnen we om 17.00 uur. Groot en klein zal ook
medewerking verlenen in deze dienst. En ik moet een preek maken die
gericht is op de leeftijd van 8 tot 80 jaar. Dat lukt natuurlijk nooit, maar
als de jongeren het begrijpen, dat begrijpen de ouderen het ook. We
nemen het begin van het verhaal van Jona als uitgangspunt. Elders in
dit kerkblad leest u er meer over.
Catechisatie
Komende maandag en dinsdag is er voor het laatst catechisatie dit
seizoen. Het was fijn de jeugd van de gemeente rond een geopende
Bijbel te leren kennen in het afgelopen seizoen en ik hoop, jongelui, dat
het jullie ook niet is tegengevallen. Je krijgt een band met de Heere,
maar ook met elkaar. Ik hoop je weer te ontmoeten in het nieuwe
seizoen. Wie, ik? Ja, jij!
Met de belijdenisgroep gaan we nog even door. De belijdenisdienst is
op de eerste pinksterdag vastgesteld.
Kringen
We hebben een goed seizoen achter ons. Op het moment van schrijven
van dit bericht liggen er nog enkele bijeenkomsten voor ons, maar het is
nu al goed te constateren hoe opbouwend en verruimend het kringwerk
in de gemeente is. Er liggen al plannen om in het nieuwe seizoen met
nog weer een nieuwe kring te starten. Tot opbouw en uitbreiding van de
gemeente van Christus.
Op weg naar Pasen
Het is een goede gewoonte om in de week voor Pasen, de
zogenaamde “Stille Week”, ons te bezinnen op het lijden en sterven
van onze Heere Jezus Christus. Zoals al een aantal jaren de gewoonte
is, willen we ook nu in de week van 29 maart op de avonden maandag
t/m donderdag bijeenkomen om in een kort stilte - moment samen te
zijn. Met Schriftlezing, lied en gebed en zeker de stille overdenking,
mogen we toeleven naar Pasen, het feest van de Opstanding. De tijd
dat er ook in ons dorp in deze ”Stille Week” nagenoeg geen activiteiten
werden georganiseerd ligt helaas vrijwel achter ons. Daarom te meer,
nee geen oproep,maar wel de vraag, laten we proberen in de jacht van
dit leven, even een halfuurtje vrij te maken, om dankbaar en in
verwondering stil te zijn voor Zijn Aangezicht.
Aanvang half acht: plaats Hervormde kerk.
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Doopaangifte
De kerkenraad stelt doopouders graag in de gelegenheid om
doopaangifte te doen. Ze kunnen daartoe tot uiterlijk woensdag 24
maart contact opnemen met ds Broekman (581505).
Bidstondcollecte
De woensdag 10 maart gehouden bidstondcollecte heeft in eerste
telling opgebracht € 1.343,20. Dat is nagenoeg hetzelfde bedrag als
vorig jaar. Alle gevers heel hartelijk dank.
Wie woensdagavond niet in de kerk was of het collectezakje nog thuis
heeft liggen kan uiteraard nog een gift doen: contant via bijvoorbeeld de
collectezak, predikant of een kerkenraadslid. Overmaken per bank kan
uiteraard ook: 3280.00.531 (Rabo) of 950.925 (ING), graag steeds
onder vermelding van „bidstond‟. De opbrengst is bestemd voor onze
plaatselijke Gemeente.
Lentemarkt
De zaterdag 6 maart gehouden lentemarkt heeft opgebracht ruim
€ 3.100, hoewel er nog een kleine correctie kan komen. Samen met de
tussentijdse verkoop van € 1.235 komt het resultaat daarmee op
€ 4.335 netto. Dat is vergeleken met twee jaar geleden een behoorlijke
stijging. Een dankwoord is op z‟n plaats voor alle vrijwilligers die zich
rond deze markt hebben ingezet. Dat geldt uiteraard de
rommelmarktcommissie, maar ook alle andere „helpers‟, die soms twee
dagen in touw zijn geweest. Het is ook fijn om te zien hoe de onderlinge
contacten op zo‟n dag aangehaald worden. Ook dat is een belangrijk
onderdeel van ons Gemeente -zijn.
Onze dank geldt uiteraard ook de familie Van Rooijen, voor het
beschikbaar stellen van de ruimte en voor de geboden gastvrijheid.
Paascollecte
In de week voor Pasen wordt traditioneel de Paascollecte gehouden.
Een enveloppe met een acceptgiro valt bij u in de bus. Wat is het
geweldig dat we mogen leven uit het wonder van Goede Vrijdag en het
wonder van Pasen: dat onze Heere Jezus Christus eerst stierf voor ons
behoud en daarna ook op mocht staan uit de dood. Dat die boodschap
van hoop en liefde ook verder verkondigd mag worden, te beginnen in
ons eigen dorp, in onze eigen omgeving.
Met uw gift draagt u bij aan de instandhouding van onze plaatselijke
Gemeente en de verkondiging van het Woord in Herwijnen.
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Verjaardagsfonds
Het verjaardagsfonds heeft vorig jaar opgebracht € 1.535, 40. Dat is
een mooi bedrag. Iedereen die daaraan een bijdrage heeft geleverd,
gevers maar zeker ook de vrijwilligers worden heel hartelijk bedankt. De
opbrengst wordt besteed aan allerlei praktische aankopen.
Actie Kerkbalans; tussenstand
Er komen nog steeds giften binnen voor de Actie Kerkbalans. Via de
eerste telling van € 48.024,95 staat de teller inmiddels op € 52.436,91.
Misschien zijn er mensen die nog niet hebben gereageerd: u kunt uw
antwoordstrook uiteraard nog inleveren, of rechtstreeks een bedrag
overmaken via de banknummers 3280.00.531 (Rabobank) of 950925
(ING). Steeds onder vermelding van „kerkbalans 2010‟. Elke gift is heel
hartelijk welkom.
Jarigen in de gemeente
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de
periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken
en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.
Datum
22-03

Naam
Mw. J.W. van Weeldenvan Weelden

Leeftijd
88 jaar

Adres
ZC Avondlicht

In het vorige kerkblad is vergeten te melden dat dhr. J. van Mourik,
(Onderweg 15) op 3 maart 87 jaar is geworden. Alsnog van harte
gefeliciteerd.
Afsluiting winterwerk op zaterdag 27 maart 2010
Voor het eerst in jaren zal er op de laatste zaterdag van het seizoen
weer een slotmiddag worden georganiseerd voor de gehele gemeente.
Vanaf 15.00 uur tot ongeveer 17.30 uur bent u allen, van jong tot oud,
van harte uitgenodigd voor een gezellig samenzijn in en rond het
kerkelijk centrum aan de Waaldijk.
Wanneer u even in de gelegenheid bent om langs te komen wordt dat
zeer gewaardeerd. Het is dus niet de bedoeling dat u van 15.00 uur tot
17.30 uur verplicht bent te blijven. Alles geheel vrijblijvend en
ongedwongen.
We zullen onder het genot van een kopje koffie of een glaasje fris
elkaar ontmoeten en de middag gezellig met elkaar doorbrengen,
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waarbij er door de jeugd (dit hoeft trouwens niet perse alleen de jeugd
te zijn) een aantal spelletjes kunnen worden gedaan.
Nogmaals iedereen van harte uitgenodigd voor deze afsluitingsmiddag
van het winterwerk.
Dienst afsluiting winterwerk op zondag 28 maart 2010
Op zondagmiddag 28 maart om 17.00 uur is er de dienst afsluiting
winterwerk. Hierin zal onze predikant Ds. Broekman voorgaan en de
dienst leiden. Daarnaast zijn uit vrijwel alle geledingen van onze
gemeente vrijwilligers gevonden om een taak in deze dienst voor hun
rekening te nemen. Het is goed om zo gezamenlijk het afgelopen
winterseizoen af te sluiten.
Het thema van deze dienst is Wie ik? Ja, jij! We lezen uit de Bijbel het
verhaal van de roeping van Jona. De naam Jona betekent 'duif'. En een
duif symboliseert 'vrede'. Dat is ook de kern van de boodschap die Jona
als profeet moet brengen. Hij moet schitteren als vredestichter, omdat
God in vrede met de mens, met ons, wil leven. En de vraag is of wij op
onze beurt ook willen schitteren in een leven in vrede met God. Wie,
ik? Ja, jij dus ook! Ook jij wordt geroepen een stralend licht te zijn in
deze wereld. Bekijk jezelf eens kritisch aan het eind van dit seizoen en
denk aan Jona. En met je conclusies denk je al aan het nieuwe
seizoen, want daarvoor word je nu al geroepen. Wie, ik? Ja, jij! Hoe je
kunt schitteren in deze wereld, hoor je in de preek. Zorg in ieder geval
dat je er bent. Wie, ik? Ja, jij!
Paasgroetenactie Friedensstimme
Mede gezien de positieve reacties van de voorgaande jaren wil de
zendingscommissie ook dit jaar een Paasgroetenactie van de Stichting
Friedensstimme organiseren. Deze stichting ondersteunt verdrukte en
vervolgde christenen onder meer door verspreiding van christelijke
lectuur in de landen van de voormalige Sovjetunie.
Hoe gaat het een en ander in zijn werk?
Op zondag 4 april 2010 a.s. staat er achterin de kerk een tafel waarop
lectuurpakketten liggen. Deze pakketten worden door Friedensstimme
kosteloos ter beschikking gesteld en zijn al voorzien van een adres. Het
is de bedoeling dat deze pakketten door leden van onze gemeente
worden gefrankeerd en verzonden. Als u/jij hieraan mee wilt werken
komen dus alleen de verzendkosten voor uw/jouw rekening. Deze
verzendkosten (± € 4,44) zijn afhankelijk van het gewicht van het
pakket. Het advies is daarom ook het pakket bij het postkantoor toch
even te laten wegen.
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De adressen die op de pakketten staan zijn van voorgangers,
evangelisten, leidinggevenden van zondagsscholen of van bibliotheken.
Deze behoren tot de gemeenten van niet-geregistreerde baptisten,
verspreid over de gehele voormalige Sovjetunie. Zij zorgen voor de
verdeling van de lectuur.
In de opening van iedere te verzenden envelop hebben wij een
handleiding voor de verzending gedaan. Hierin kunt u lezen hoe de
verzending precies in zijn werk gaat. Het is de bedoeling dat u deze
handleiding uit de envelop haalt, leest en het pakket verstuurd. De
handleiding moet uiteraard niet worden meegestuurd!
Mocht u/jij nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met
de zendingscommissie (Gera Visser-Hijkoop 0345-616763).
Wij vertrouwen erop dat alle pakketten kunnen worden verzonden en
dat u/jij dit werk ondersteunt met uw/jouw gebed. Op deze manier
mogen we een klein steentje bijdragen aan de verspreiding van het
evangelie.
De zendingscommissie
Verantwoording Bloemengroet
De afgelopen weken is de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:
Zondag 14 feb Ds. Broekman
Zondag 21 feb Mw. de Jongh-van Arendonk
Zondag 28 feb Dhr. van Eeuwijk
Zondag 7 mrt Mw. van Boggelen
Mw. van Weelden-van Weelden
Zondag 14 mrt Mw. Vos

Waaldijk 137
ZC Avondlicht
Meerenburg 21
Meerenburg 13
Nieuwe Steeg 28
Schoutensteeg 1

Kledingactie Werkgroep Dorcas Herwijnen
Hoewel het nu nog steeds een beetje aan de
koude kant blijft komt het voorjaar er toch weer
aan. Misschien gaat u dan uw kasten opruimen
en blijft er goed bruikbare kleding over die u
eigenlijk zelf niet meer dragen wilt.
Dan willen wij graag proberen om voor deze
kleding een nieuwe eigenaar te zoeken. Als u
uw kleding inlevert tijdens de
kledingactie
wordt
deze
daarna gesorteerd om mee te
kunnen nemen naar Oekraïne tijdens het
hulptransport van D.V. september a.s. Kleding die
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niet meegaat met het transport gaat naar Dorcas Hulp in Andijk om van
daaruit naar diverse projecten te worden gebracht.
Ook kunnen we met het aanstaande transport
goed en compleet speelgoed meenemen. Het
moet natuurlijk wel duidelijk zijn voor de kinderen
in Oekraïne hoe een spel gespeeld moet worden.
Zij kunnen geen Nederlandse gebruiksaanwijzing
lezen. Let wel, het gaat om speelgoed en niet om
knuffelbeesten.
U kunt uw gebruikte, maar nog wel goed bruikbare kleding en
speelgoed inleveren in dichtgebonden plastic zakken op
zaterdag 10 april van 09.00 tot 16.00 uur op de volgende adressen:
Fam. P. Brouwer
Fam. T. de Vries

Rijthoek 8
Meerenburg 1

Haaften
Herwijnen

0418-591672
0418-582332

en op zaterdag 24 april van 09.00 tot 16.00 uur:
Fam. A. van Eck

De Rietput 127

Vuren

0183-631782

Natonale collecteweek van 21 t/m 27maart 2010
Het is weer zover. We mogen ZOA weer een handje helpen met hun
werk voor de armen en vluchtelingen in Afrika.
Er is nog steeds noodhulp en
wederopbouw nodig.
Er is ook scholing nodig. Zo wilde men
meehelpen een school te bouwen. Prachtig! Maar de mannen moesten
het timmeren en metselen eerst leren. Toch was ook dat een goede
investering.
Wij hopen, dat u niet “nee” zegt als wij u vragen een wijkje te lopen.
Alvast onze dank!
Mia van Mourik
Ria van der Meijden
Nel Lanting

tel.: 582209
tel.: 581220
tel.: 581778

Voorjaarszendingscollecte
De vorige week gehouden voorjaarszendingscollecte heeft € 1403,30
opgebracht.
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Een prachtige opbrengst waar we erg blij mee zijn.
Wij willen u hartelijk dankzeggen voor uw bijdrage en de collectanten
voor hun medewerking.
De zendingscommissie
Bejaardenbezoekcommissie en kerkradioteam
Hierbij wil ik u herinneren aan de bijeenkomst met de
bejaardenbezoekcommissie en het kerkradioteam.
Deze bijeenkomst zal worden gehouden op woensdag 24 maart 2010
om 9.30 uur in het kerkelijk centrum.
Er zijn in de afgelopen periode enkele wijzigingen gekomen in de te
bezoeken bejaarden. Het is dus vooral voor degenen, die bezoeken
afleggen, van belang zoveel mogelijk op deze bijeenkomst aanwezig te
zijn.
We kunnen deze zaken dan met elkaar doorspreken.
Mocht u echter verhinderd zijn, laat het dan even weten bij Dicky de
Fockert, telf. 581992.
Wij rekenen op uw aanwezigheid!
Zanguurtje
Op zondag 21 maart zal aansluitend aan de avonddienst weer het
„zanguurtje‟ worden gehouden. We zullen deze avond een mix van
bekende liederen zingen, met name gericht op Goede Vrijdag en
Pasen. Voordat we met elkaar gaan zingen drinken we eerst een kopje
koffie of thee. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de
kerkradio. De luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad
ontvangen. U en jij zijn van harte welkom!
Weblog Andrew & Carien Eijgenraam op www.gzb.nl
Inmiddels wonen Andrew & Carien Eijgenraam en hun kinderen al weer
6 jaar in Mexico. Om hun uitzending door de GZB mogelijk te maken
heeft onze gemeente financiële steun toegezegd. Op deze manier
willen wij heel concreet bij een stuk zendingswerk betrokken zijn.
Tot voor kort was er binnen de Presbyteriaanse Kerk in het zuiden van
Mexico weinig oog voor diaconaal werk. Om hier iets aan te doen gaan
Andrew en zijn collega ds. Santiago gemeenten langs, geven
cursussen en advies over concrete projecten en helpen die opstarten.
Zo is er onder andere een programma opgezet om iets te doen tegen
het grote alcoholprobleem in de samenleving. Sinds vorig jaar is er een
opvanghuis waar zo‟n 15 tot 20 verslaafden terecht kunnen. De
mensen die opgevangen worden zijn veelal dak- en thuisloze
verslaafden die door de maatschappij al zijn opgegeven.
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Vanaf 1 maart t/m 31 mei houden Andrew en Carien op www.gzb.nl een
weblog bij, waarin ze vertellen over werk, kerk, ontmoetingen, etc. en
ook terugblikken op de afgelopen 6 jaar dat ze als zendingswerkers van
de GZB in Mexico hebben gewerkt.
Uiteraard vinden Andrew & Carien het ook leuk als u op hun verhalen
reageert. Bij elk bericht dat zij op de weblog achterlaten, is daar de
mogelijkheid voor.
Tenslotte
Er is een schilderij van Rembrandt getiteld De oprichting van het kruis.
Als je goed kijkt, zie je dat één van de soldaten daar op Golgotha …
Rembrandt zelf is. Hij heeft zichzelf daar geschilderd. Omdat hij wilde
laten zien dat het niet de schuld van de Joden of de Romeinen is, maar
van ons allemaal. Hij is vòòr ons gekruisigd, maar ook dòòr ons.
Laten we daar maar veel aan denken in deze lijdenstijd.
Met een hartelijke groet,
ds. J. Broekman.
AGENDA
woe
17 mrt 18.30 uur uitzending kerktelefoon
zon
21 mrt
zanguurtje na de avonddienst
woe
24 mrt 09.30 uur bijeenkomst bejaardenbezoekcommissie
woe
7 apr 18.30 uur uitzending kerktelefoon
Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie
ook de website van onze gemeente: www.nhkherwijnen.nl
VAN DE REDACTIE
De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk 29
maart 2010 vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
E-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
Volgende inleverdata:
12 apr
voor 2 weken
26 apr
voor 3 weken
17 mei
voor 3 weken
7 jun
voor 3 weken
28 jun
voor 2 weken
12 jul
voor 5 weken
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23 aug

voor 2 weken

Voor alle in de toekomst liggende data in dit Kerkblad geldt:
“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)

Troost
Ook als het koud is in je hart,
en je geen warmte kan uitstralen.
Ook als je denken je verwart,
en je moet gaan door diepe dalen.
Ook als je niets anders dan zorgen ziet,
en als je alleen moet door de dagen.
Ook als je eenzaam je verdriet,
en onbegrepen pijn moet dragen.
Ook als je zelfs geen woorden vindt,
voor je ontmoedigde gedachten,
Ook dan zoekt God zijn moede kind!
Dat klein en stil op Hem blijft wachten.
En wie zichzelf zo machteloos
zo moe voelt en zo vol zorgen
die troost Hij, zo een moeder troost
die houdt Hij in zijn hart geborgen.
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