KERKGEBOUW

Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT

Ds. J. Broekman
Waaldijk 137
4171 CC Herwijnen
0418 – 581505
j.broekman@solcon.nl

OUDERLINGEN

D.J. van Arkel
H.G. Hak
T.J. Hijkoop
J. van Kuilenburg
A. Ruitenburg

OUDERLINGENH. van Eeken
KERKRENTMEESTER A.J. Hobo
D. de Joode, scriba
Lunet 18, 4214 GA Vuren
0183 – 637092
ddejoode@planet.nl
DIAKENEN

D. de Bruijn
J.A. Hobo
A. van Mourik

ORGANISTEN

C. van den Bergh
H.J. de Bruyn
P. van de Minkelis

KOSTERS

M. van Zante, Wilgenlaan 6, tel. 581235
Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133
Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987

KERKDIENSTEN

Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt)
Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt)
Avonddienst 18.30 uur

ZONDAGSSCHOOl

Elke zondagmorgen tijdens de
kerkdienst in het kerkelijk centrum

CRECHE

Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal
Herovientje

33e Jaargang, no. 1003, 16 april 2010
KERKDIENSTEN
Zondag 18 april 2010
09:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 42: 6, 7
18:30 uur:
Ds. D. Westerneng, ’s Gravenpolder, Gez. dienst
Introïtuslied: Ps. 24: 4, 5
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 25 april 2010
09:30 uur:
Ds. A. Stijf, Ede
Introïtuslied: Ps. 68: 9, 10
18:30 uur:
Ds. H.J. Lam, Ridderkerk
Introïtuslied: Ps. 25: 1, 2
1e collecte:
Deelgenoten GZB
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Lied van de Zondagsschool
18 april:
Ps. 42 vers 5b
25 april:
Ps. 68 vers 10a
Kinderoppas:
18 april:
25 april:

Willy van Arkel en Esmee van der Meijden
Ria Treffers en Anita van Mourik

Schoonmaakrooster
19 t/m 23 apr: Mw. Kruis en Mw. Van de Weerd
3 t/m 7 mei: Mw. Van Brakel en Mw. Kornet
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MEDITATIE
Simon Petrus zeide tot hen: Ik ga vissen. Zij
zeiden tot hem: Wij gaan ook met u. Zij gingen uit,
en traden terstond in het schip, en in die nacht
vingen zijn niets (Joh. 21: 3).
In dit besluit van Petrus ligt de hele teleurstelling van de discipelen
opgesloten, die het feit van de Paasmorgen nog steeds niet erg hoog
aansloegen. Petrus begint weer daar, waar hij eenmaal zijn loopbaan
had onderbroken, toen Jezus destijds van hem vroeg zijn netten te
laten liggen, omdat de Heere hem wilde maken tot een visser van
mensen. Maar hoe kan men een visser van mensen zijn als men niet
weet rondom wie men de mensen moet samenbrengen?
Rondom Christus? - maar Die was in het leven van Petrus de grote
teleurstelling geworden.
Hij had alles immers op één kaart gezet? Maar het lot bleek een ‘niet’ te
zijn. Want Jezus was in het graf!
Zonder zich hier lang mee af te tobben, had Petrus meteen de
consequentie getrokken: hij vat zijn oude beroep van visser weer op.
Een sympathiek man! In een dergelijke uitzichtloze situatie moet men
z’n verstand bewaren.. Visser te zijn was tenslotte een eerlijk beroep,
dus … - of…?
Maar toen kwam het: ze vingen niets!
En plotseling stond de Heere daar weer, die Zijn teleurgestelde en
verstrooide discipelen opnieuw samen bracht. En zij herkenden Hem!
Toen wist Petrus wat Hij moest doen. En hij wilde het nu ook.
Sinds dat moment hebben de discipelen tot op de dag van vandaag
maar één onderwerp: Jezus is de Levende, de Christus, de Zoon van
de levende God!
Is dat ook uw belijdenis? Dat is voldoende.
Ds. J. Broekman
UIT DE GEMEENTE
Zieken
Er kan in twee weken veel gebeuren. Dat is in de
afgelopen periode wel weer gebleken.
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Twee gemeenteleden hebben in het ziekenhuis gelegen. De heer
M. van Zante, Wilgenlaan 6, verbleef korte tijd in het Beatrix-ziekenhuis
te Gorinchem. Men vond het toch beter hem korte tijd op te nemen,
maar er zal wel een langere tijd van onderzoeken volgen. We wensen
hem en zijn vrouw veel sterkte toe.
De heer H. van Krieken, Waaldijk 141, moest plotseling in het
ziekenhuis opgenomen worden, nadat hij tijdens het werk onwel
geworden was. Een vernauwing van de hartslagader bleek de oorzaak
te zijn en dus werd hij in het UMC te Utrecht geopereerd en kreeg twee
omleidingen. Inmiddels is hij, na een geslaagde operatie, weer thuis en
nu zal er een periode van aansterken aanbreken. Ook hem wensen we
veel sterkte toe.
In de zondagse erediensten heeft de voorbede voor de zieken in de
gemeente een vaste plaats. En zo hoort dat ook. En dan denken we
aan alle zieken en niet alleen aan hen van wie de namen genoemd
worden. Jakobus schrijft in zijn brief (5:16): Bid voor elkaar, opdat u
gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel
tot stand. Wie berust, kijkt naar beneden, maar wie bidt, kijkt naar
boven. Leg uw nood aan de HEERE voor en bezie alles vanuit Hem. En
als u door God gezegend wordt, vergeet niet Hem daarvoor te danken.
In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:
Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.
Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.
Mevr. 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
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.
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Dankbetuiging
Na het overlijden van mijn man, onze (schoon)vader en opa,
Ad van Eeuwijk
zijn wij gesterkt door uw aanwezigheid tijdens de condoleance en
begrafenis.
Tevens ook onze dank voor de vele kaarten en brieven die we mochten
ontvangen.
Het is fijn om te weten dat er zo veel mensen met ons meeleven.
G. van Eeuwijk- van der Leij
Kinderen en kleinkinderen
Uit dankbaarheid
Dankbaar mogen wij terug kijken op een mooie dag op 13 maart jl.
We mochten met onze kinderen en kleinkinderen ons 40 jarig huwelijk
vieren.
Ongelofelijk hoe er met je wordt meegeleefd en wij willen een ieder
bedanken die ons heeft gefeliciteerd door middel van een kaart, e-mail,
bloemen of een persoonlijk woord.
Maar onze oprechte dankbaarheid gaat uit naar onze Schepper die ons
nabij is geweest en waar wij al die jaren op mochten vertrouwen.
Henk en Corrie van Wijgerden
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 28 mrt:

1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €

156,85
154,65
151,40

diaconie
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

Vrijdag 2 apr:

1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €

66,30
60,25
66,55

diaconie
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

Zondag 4 apr:

1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €

181,95
188,50
437,45

diaconie
kerkrentmeesters
paascollecte
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Giften
Ontvangen via:
Ds. Broekman 2x € 10,00
Vanuit Zorgcentrum Avondlicht diverse giften € 20,00 voor de
paascollecte
Nagekomen voor de bidstondcollecte € 2,00
Ouderling Hak € 50,00 voor de kerk, € 10,00 voor de paascollecte en
€ 5,00 voor het kerkblad
Dhr. A. van Rossem € 5,00 voor de kerk en € 20,00 voor de
paascollecte
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
Rondom het Woord
Diensten
De Paasdagen liggen weer achter ons. We kijken terug op een
gezegende doopdienst op de morgen van de eerste Paasdag. U zij de
glorie!
Als ik het preekrooster voor de komende weken overzie, dan komt mijn
naam daar maar één keer op voor. Dat heeft te maken met onze
vakantie, waarvan we nu het eerste deel opnemen. Dat betekent dat ik
alleen D.V. komende zondagmorgen in de dienst voorga. En dat is
meteen de enige ochtenddienst tot aan Pinksteren. Vervolgstof tussen
Pasen en Pinksteren zit er dus niet in. Daarom heb ik zo kort nog na de
paasdagen de keuze laten vallen op het eerste hoofdstuk van de eerste
brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Paulus schreef deze brief
aan mensen die pas tot het geloof gekomen waren. Die zitten natuurlijk
nog vol vragen. En daar gaat Paulus op in. Bijvoorbeeld: hoe is het
leven van een christen? In ieder geval staat dat leven in het licht van de
opgestane Christus. Komt u maar luisteren. We lezen 1 Thess. 1 en de
verzen 9b en 10 vormen de tekst voor de preek. Heb verder goede
diensten met de gastpredikanten!
Gedoopt
Op de Eerste Paasdag werd Cornelis Adrianus van Arkel gedoopt, zoon
van Peter en Willy van Arkel- van Arendonk en het broertje van Aniek,
Achterweg 101a. Hij kreeg als dooptekst mee 2 Kor. 5: 17: Als iemand
in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbij gegaan,
zie, alles is nieuw geworden.
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Vakantie
Van D.V. 19 april tot 2 mei hebben we vakantie. Een deel van die tijd
zullen we in de Eifel in Duitsland doorbrengen en een deel van die tijd
thuis zijn. Het is fijn om na het drukke winterseizoen er even uit te zijn.
In noodgevallen weet de scriba ons te bereiken.
Bevestiging en intrede
Op D.V. zondag 25 april hoopt ds. G.J. Mink als predikant verbonden te
worden aan de Gereformeerde Kerk van Herwijnen. Een gelukwens
voor onze gereformeerde broeders en zusters is ook in ons kerkblad op
zijn plaats, nu het einde van de vacaturetijd in zicht is. We heten collega
Mink en zijn vrouw een hartelijk welkom toe in ons dorp en bidden om
zegen op het werk dat in de Naam van Christus gedaan mag worden. Ik
hoop bij de intrededienst aanwezig te zijn en hen namens onze
gemeente hartelijk welkom te heten.
HGJB
De HGJB bestaat dit jaar honderd jaar. De Hervormd Gereformeerd
Jeugd Bond mag al een eeuw lang de boodschap van genade in Jezus
Christus dichtbij jongeren brengen. Dat is mede te danken aan de
warme betrokkenheid van heel veel mensen. Ook in onze plaatselijke
Gemeente maken we bij het jeugdwerk volop gebruik van materiaal van
de HGJB. De organisatie is verder bekend van de landelijke activiteiten
en vakanties voor kinderen, tieners en jongeren.
Om dit werk te blijven doen, zijn donateurs van groot belang. Vandaar
de vraag vanuit de HGJB om dit werk eenmalig of structureel te
ondersteunen. Zodat steeds nieuwe generaties jongeren kunnen
worden aangeraakt door het Evangelie. En om plaatselijke Gemeenten
te ondersteunen bij het werk onder de jeugd.
Op de lectuurtafel in het halletje van de kerk ligt een aantal folders met
informatie. Op de folders staat een donateurkaart. U kunt die invullen
en inleveren in de bus voor de collectebonnen, de kerkrentmeesters
zorgen ervoor dat de kaarten naar de HGJB gaan.
Lentemarkt
Met nog wat nagekomen inkomsten en de definitieve verrekening van
alle onkosten komt de opbrengst van de Lentemarkt op € 3.530,03. Dus
zo’n € 400,00 meer dan in eerste instantie gemeld. Met de tussentijdse
verkoop erbij komt de opbrengst op € 4765,03! Nogmaals: een heel
mooi resultaat. Dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd.
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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
14-04
20-04
24-04

Naam
J.C. de Jongh-van Arendonk
K. van Mourik-Overheul
I. Duijzer-Snijder

Leeftijd
85
85
86

Adres
Zorgcentrum Avondlicht
Onderweg 15
Zorgcentrum Avondlicht

Benoeming jeugddiaken
Dankbaar en blij kunnen we melden dat G. de Joode (Parallelweg 32)
zijn benoeming tot jeugddiaken heeft aangenomen. Zoals het er nu
naar uit ziet zal de bevestiging plaatshebben Deo Volente in de
ochtenddienst op zondag 20 juni.
Ook vanaf deze plaats bidden we Gijs en zijn gezin een goede
voorbereiding toe in de aanloop naar de 20 ste juni. Dat zijn werk de
komende tijd een positieve uitwerking mag hebben op het jeugdwerk en
de jeugd in onze Gemeente. Laat dat jeugdwerk ook een zaak zijn
waarmee we als Gemeente biddend én werkend bezig zijn.
Laat het even weten
Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de
predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of feestelijke gebeurtenissen, in
vreugde en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'.
Ook uw predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om
waarlijk nabij te zijn met het Woord van God en zo de gemeente van de
Grote Herder Jezus Christus te zijn.
Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte
kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De
contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met hem
is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte
afkondigingen en bezoeken.
Laat het daarom vooral even weten!
Registratie geboorte / burgerlijke staat
Per 1 oktober 1994 is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie
ingetreden.
Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke
ledenadministratie tot gevolg.
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In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en
burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet
worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom
dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit
z.s.m door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen
we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Het college van kerkrentmeesters
Verantwoording bloemengroet
De afgelopen weken werd de bloemengroet
bij:
Zondag 21 maart Mw. Van Zandwijk
Zondag 28 maart Mw. Van der Meijden
Zondag 28 maart Ds. Broekman
Zondag 4 april
Peter en Willy van Arkel

van de gemeente bezorgd
Molenstraat
Lindenlaan
Waaldijk
Achterweg

NOODOPROEP!
Medewerkers gezocht vakantie-bijbel-spelweek 2010
(10 augustus 2010 tot en met 13 augustus 2010)
Meldt u nu aan bij:
Sjanet ’t Lam
Marianne van Burk
Marleen Ruitenburg
Chantal de Bruijn
Chantal Hoornstra
Tamara van Dommelen
Martine Walraven

Geerstraat 19
Geerstraat 48
Kolstraat 32
Breede Kampen 10
Pieterswaard 15
Lijsterbeslaan 5
Kolstraat 62

582571
582992
582439
582311
581828
582732
640712

Of stuur een e-mail naar: 4171aa19@hetnet.nl
Zonder uw hulp geen spelweek!!!
Graag aanmelden voor 10 mei a.s.
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Streep alle letters van de naam Golgotha weg.
Welke twee woorden kun je maken van de
elf letters die overblijven?
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TENSLOTTE
Afgelopen zondag werd ik eraan herinnerd dat het precies een half jaar
geleden was dat ik bevestigd werd als predikant. Ik had er zelf niet eens
bij stil gestaan! ‘Wat gaat de tijd toch snel’, zeggen we vaak. En dat is
natuurlijk ook zo. En er is in dat halve jaar al veel gebeurd. We zijn
dankbaar voor de contacten die er inmiddels zijn en werken aan een
verder uitbreiding daarvan.
Inmiddels ben ik ook door de stapel boekjes over de geschiedenis van
Herwijnen heen. Sommige heb ik zelfs twee keer gelezen, zo
interessant vond ik het. De geschiedenis is belangrijk, want wie het
verleden niet kent, leert het heden nooit begrijpen. Vandaar mijn
interesse.
Onlangs zag ik in een boekje van Aart Bijl enkele tekeningen van de
oude kerk die ongeveer bij de ingang van de begraafplaats stond.
Opmerkelijk is dat die kerk op beide tekeningen er verschillend uitziet.
We weten dus niet precies hoe hij er uit zag. Er stond in ieder geval wel
een toren voor met op de spits een haantje en op het dak nog zoiets,
net als nu. Op de tekening van ene Wicart wordt een zeer idyllisch
gezicht op het dorp getekend, met de kerk in het midden. Maar of het
zo idyllisch was? Het leven was vaak hard in vroegere tijden. De
meeste mensen leerden op school wel de grondbeginselen van het
christelijk geloof, maar men zocht troost in spot en vermaak. Men
vergaapte zich aan kijkspelen en genoot van het carnaval. Op veel
plekken in ons vaderland was dat nog zo. Men leefde nog
middeleeuws. En ook de predikanten namen het niet zo nauw met de
leeftucht. Hun kijk op het kerkvolk was niet al te gunstig.
Ziet u wel dat we veel van de geschiedenis kunnen leren? We moeten
het verleden niet idealiseren en laten we leren van de fouten die in het
verleden gemaakt zijn. Dan kunnen we met vertrouwen de toekomst
tegemoet zien.
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman
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De Emmaüsgangers
En toen Hij hun brood brak
zagen zij pas
in blijde herkenning
dat Jezus het was
die hun op de weg
was verschenen
Hij zegende het brood,
brak het en
reikte het aan
Hij opende hun ogen
en ging henen...
Wij bidden op Pasen
kom Heer in ons midden
zie op de aarde die grote nood
geef dat wij
in broeders en zusters
U, Jezus, herkennen
reik hen door onze handen
uw zegen, uw brood
Wij bidden op Pasen
om brandende harten
wees ons tot brood
wees ons tot wijn
Wij zeggen op Pasen
dank Here Jezus
geef dat we zó uw kind mogen zijn

Trijntje van Barneveld-Burger (via internet)
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AGENDA
Woensdag 21 april

18.30 uur

uitzending kerktelefoon

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie
ook de website van onze gemeente; www.nhkherwijnen.nl

VAN DE REDACTIE
De kopij voor het volgende kerkblad dient
uiterlijk D.V. maandag 26 april 2010
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
Volgende inleverdata zijn:
17 mei
voor 3 weken
7 juni
voor 3 weken
28 juni
voor 2 weken
12 juli
voor 5 weken, vakantieperiode
23 aug
voor 2 weken
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KERKBLAD

Verschijnt éénmaal per 14 dagen

REDACTIELEDEN

N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren

CD-OPNAMEN

Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42

COLLEGE VAN
Bankrekeningnr. 950925
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. 3280.00.531

DIACONIE

Bankrekeningnr. 3280.01.767

BANKENFONDS

Bankrekeningnr. 3280.59.943

ADM. KERKBLAD

Bankrekeningnr. 3280.24.643

WEBSITE

www.nhkherwijnen.nl

COLLECTEBONNEN

Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00

