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
A.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
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33e Jaargang, no. 1004 – 30 april 2010
KERKDIENSTEN
Zondag 2 mei 2010
09:30 uur:
Ds. M. Dubbeldam, Giessenburg
Introïtuslied: Ps. 68 : 10, 11
18:30 uur:
Ds. W. Kalkman, Papendrecht
Introïtuslied: Ps. 26 : 9, 10
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Past. en prediking
Zondag 9 mei 2010
09:30 uur:
Prof. Dr. C. G. Baart, Renswoude
Introïtuslied: Ps. 68 : 10, 12
18:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 27 : 6, 7
1e collecte:
De Hoop
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Past. en prediking
Donderdag 13 mei 2010, Hemelvaartsdag
09:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 68 : 10, 13
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Past. en prediking
Zondag 16 mei 2010
09:30 uur:
Ds. B.J. van der Kamp, Hierden
Introïtuslied: Ps. 68 : 10, 13
18:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 28 : 1, 2
e
1 collecte:
Bloemengroet
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Past. en prediking
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Lied van de Zondagsschool
2 mei:
Ps. 42 : 10b
9 mei:
Ps. 68 : 10c
16 mei:
Ps. 68 : 10d

Kinderoppas:
2 mei:
Sjanet ‟t Lam en Annette Ruitenburg
9 mei:
Elly van Vliet en Jacco Ruitenburg
13 mei:
Corine Osté
16 mei:
Gea van Os en Manon van der Meijden

Schoonmaakrooster
3 t/m 7 mei: Mw. van Brakel, Mw. Kornet
17 t/m 21 mei: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
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MEDITATIE
En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen
terwijl zij het zagen
Handelingen 1:9
Wat God belooft, maakt Hij waar! Als de Heere Jezus
Zijn discipelen gebiedt om in Jeruzalem te blijven
wachten op wat de Vader beloofd heeft, dan zal dat
voor hen werkelijkheid worden. Zij zullen de doop met de Heilige Geest
ontvangen. Daardoor zullen zij kracht ontvangen om het evangelie te
verkondigen.
Al voor Zijn dood had Jezus Zijn discipelen de opdracht gegeven van
Hem te getuigen. Nu, na Zijn opstanding, spreekt Hij veel met hen over
het Koninkrijk van God. De uitwerking daarvan vinden we in het boek
Handelingen beschreven en in de brieven van de verschillende
apostelen. In de periode na de opstanding en voor de hemelvaart
vertoont de Heere Zich met veel kentekenen, o.a. dat Hij met de Zijnen
at en dronk. Zo zien we dat mensen, die Jezus‟ lichamelijke opstanding
loochenen, het totaal bij het verkeerde eind hebben.
Aanvankelijk keken de discipelen nog wat menselijk tegen het
Koninkrijk van God aan. Ze zagen het Koningschap van Jezus beperkt
tot Israël alleen. Maar Hij zou Koning zijn over Joden èn heidenen.
Paulus maakt dat later heel duidelijk in zijn brief aan de Efeziërs. De
discipelen hebben zich op het moment voor Jezus‟ hemelvaart alleen te
houden aan wat Hij hen opdraagt.
Ook een les voor ons! Wij moeten ook leren de stem van God te
verstaan en uit te voeren wat Hij ons beveelt. Zonder ons nog te
verdiepen in wat Hij nog van plan zou kunnen zijn.
Terwijl Jezus de discipelen zegent, wordt Hij opgenomen. Maar met Zijn
Geest blijft Hij in hen en in allen die Hem als hun Verlosser aanvaarden.
Eens komt Hij terug zoals Hij opgevaren is, om de gelovigen altijd bij
Zich te nemen. Wat een dag zal dat zijn!
Ds. J. Broekman.
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
Marco van Zante, Seringenhof 15, één van onze
kosters, heeft korte tijd in het ziekenhuis gelegen. Hij
moest aan zijn amandelen geholpen worden. Een
korte ingreep, maar wel met lastige gevolgen. We
hopen met hem op spoedig herstel.
De heer H. van Krieken, Waaldijk 141, kwam na zijn hartoperatie vanuit
het UMC weer thuis. Toch is hij weer enkele dagen terug geweest en
heeft men vocht achter de longen weggehaald. Het proces van herstel
gaat langzaam en we hopen met hem dat hij spoedig weer mag
aansterken.
We denken ook aan andere gemeenteleden die tobben met hun
gezondheid of wachten op een oproep voor een operatie. De Heere
zegene u in uw omstandigheden. Vlak voor Zijn hemelvaart zei Jezus:
En zie, Ik ben met u al de dagen, tot het einde van de wereld
(Mat.28:20).
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
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
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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.

Overleden
Op 20 april is Geessien Bok- Corporaal op de leeftijd van 87 jaar
overleden. Zij woonde de laatste tijd in Avondlicht, voorheen aan de Rijen Uitweg. Op maandag 26 april vond de begrafenis plaats vanuit de
kerk. In verband met onze vakantie leidde ds. G. Schaap uit Hellouw de
dienst. In het volgende kerkblad zal een „In Memoriam‟ verschijnen rond
dit overlijden. Ondertussen wensen we de kinderen en
(achter)kleinkinderen Gods nabijheid toe in het verwerken van dit
verlies.

VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 11 apr. 1e collecte € 140,85 IZB
2e collecte € 139,65 kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 122,45 past. en prediking
Donderdag 15 apr.ZC Avondlicht € 124,50
Zondag 18 apr. 1e collecte € 92,90 diaconie
2e collecte € 85,75 kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 74,85 past. en prediking
1e coll. gez. dienst € 207,45 Woord en Daad
Giften
Ontvangen via:
Ds. J. Groenenboom € 20,00 + € 15,00 + 3 x € 10,00 + 2 x € 5,00
De heer A. van Rossem € 80,00voor de kerk
Voor al deze giften hartelijk dank
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RONDOM HET WOORD
Diensten
Deze kerkbode is voor drie weken en daarom staan er heel wat
diensten in aangekondigd. Dat is een reden om dankbaar te zijn, want
zo laat de Heere zien dat Hij ook in onze gemeente doorgaat met Zijn
werk. Als we dat beseffen dan zijn we er uit dankbaarheid ook bij en
laten we onze plek niet te snel leeg.
Komende zondag ga ik in verband met onze vakantie niet voor in eigen
gemeente, maar hoop ik wat verder weg in Kamperveen voor te gaan.
Op 9 mei preek ik ‟s morgens in mijn geboorteplaats IJsselstein en ‟s
avonds ben ik weer hier voor de leerdienst. We vervolgen de prediking
uit de catechismus en aan de beurt is Zondag 6, waar het gaat over de
Middelaar, die ons verlossen kan en daarom zowel waarachtig mens
als waarachtig God moet zijn. Ook nu worden we weer op onze Heere
Jezus Christus gewezen. Naast evangelieprediking is onderwijs in de
gemeente van groot belang. Vandaar ook de leerdiensten die er
vanouds geweest zijn, maar die, ook landelijk gezien, weer volop in de
belangstelling komen. In de kerkelijke pers wordt er veel aandacht aan
besteed. En het is onze aandacht ook waard. In de dienst lees ik de
eenvoudige weergave van de catechismus van Dr. Verboom. En zoals
we de laatste tijd gewend zijn, ligt de tekst daarvan bij de ingang van de
kerk. De vorige keer waren ze allemaal op en dus zal ik er voor zorgen
dat er wat meer exemplaren liggen. Van harte ter voorbereiding
aanbevolen!
Daarna volgt op 13 mei de Hemelvaartsdag. Welk feest vieren we dan?
Het Kroningsfeest van de Heere Jezus. Wel, is dat geen reden is om in
de kerk feest te vieren? In de dienst gaan we dan ook de nadruk leggen
op de kroning van Jezus vanuit de tekst Hebr. 2:9: Wij zien Jezus met
heerlijkheid en eer gekroond. Het thema voor de preek is: De andere
kant van Hemelvaart.
En tenslotte de derde zondag die in dit kerkblad aangekondigd wordt:
16 mei. Na ‟s morgens in buurgemeente Hellouw gepreekt te hebben,
hoop ik ‟s avonds weer hier voor te gaan. En weer is het een leerdienst.
En ook nu komen indringende vragen aan de orde, zoals: worden alle
mensen verlost? En: wat is geloven eigenlijk? Ik hoef bovenstaande
wat ik schreef bij de dienst van 9 mei niet te herhalen. Ook nu ligt de
tekst van de eenvoudige weergave in de kerk.
Ik kondig de diensten wat uitgebreid aan, zodat u er zich op kunt
voorbereiden en de kerkgang bewuster wordt. En vergeet niet dat de
Heere ook gastvoorgangers gebruikt om Zijn heil te verkondigen!
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Belijdenis van het geloof
Op de eerste Pinksterdag zullen er enkele gemeenteleden belijdenis
van hun geloof doen. In dit kerkblad wil ik ze al aan u voorstellen:
Monique Hobo - Bok, Wilgenlaan 19, Herwijnen (Monique)
Pieter Bastiaan Mouthaan, Waaldijk 90, Herwijnen (Peter)
Maartje Hermina Mouthaan - van Dieren, Waaldijk 90, Herwijnen
(Maartje)
Johan Arend Jan van Mourik, Drostlaan 70, Asperen (Arjan)
Janske Alida van Mourik- Verweij, Drostlaan 70, Asperen (Jiska)
Jiska van Mourik zal op haar belijdenis ook gedoopt worden.
De aannemingsavond is op D.V. maandag 3 mei om 20.00 uur in de
pastorie.
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 bij feestelijke gebeurtenissen,
in vreugd 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 (of
één van de andere kerkenraadsleden) 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.
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 dan voor uw medewerking.
Het college van kerkrentmeesters
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Verantwoording Bloemengroet
De afgelopen weken is de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:
Zondag 11 april
Zondag 18 april

Hans van Krieken
Kees Hobo

Waaldijk 141
Meerenburg 2

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
6 mei

Naam
D.T. de Looff

Leeftijd
90 jaar

Adres
Meerenburg 11

Hartelijk dank uit naam van ZOA !
De collecte zit er weer op voor een jaar.
De opbrengst was € 895,95. Ondanks de
crisis een beetje meer dan vorig jaar.
Alle gevers en medewerkers hartelijk dank.
Mia, Ria en Nel
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Tenslotte
We hebben een gedeelte van onze vakantie in Duitsland, in de Eifel
doorgebracht. In Üdersdorf om precies te zijn, ergens tussen Cochem
en Trier. Een dorp waar we een gedeelte van een huis gehuurd
hadden. Opa Müller woonde boven, wij beneden. Het was eerder zijn
ouderlijk huis. Hij was de schoenmaker van het dorp en een kleine
werkplaats had hij nog overgehouden en de enkeling die zijn schoenen
nog wil laten repareren kan bij opa Müller terecht. En je raakt ook wel
eens aan de praat met deze gemoedelijke man. Zelfs over de kerk. Hij
is katholiek en gaat op geregelde tijden naar de enige kerk op het dorp,
ook katholiek dus. Hij vertelde dat vroeger de kerk nog vol was en er
een pastoor aan de parochie verbonden was. Maar dat is allang niet
meer zo. Er komen nog maar weinig mensen in de kerk en in de verre
omtrek is er geen pastoor meer te vinden. Het klonk allemaal triest en
dat is het natuurlijk ook. Hij vroeg of dat in ons dorp ook zo was. Nou,
over het aantal kerkgangers kon ik tegenover opa Müller niet in
juichstemming uitbarsten, maar er kwam wel een gevoel van
dankbaarheid in me op. In ons dorp hebben we zelfs (sinds kort) twee
dominees en zijn er zelfs op zondag twee diensten in twee
kerkgebouwen. En Herwijnen is niet eens zoveel groter dan Üdersdorf.
Ik zei onlangs in de preek dat wij de neiging hebben te veel te kijken
naar wat we missen en dat er een gebrek is aan zicht op wat we wel
hebben. Daar werd ik tijdens onze vakantie weer mee geconfronteerd.
Vandaar tòch mijn dankbaarheid! Dat neemt natuurlijk niet weg dat er
ook in Nederland zorgen zijn om de kerkelijke betrokkenheid. Ook in
Herwijnen. Ik hoop en bid dat we niet de richting van Üdersdorf uitgaan.
Hoewel, als vakantieganger is het wèl mooi die richting uit te gaan.
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman.
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AGENDA
Woe 12 mei 18.30 uur - uitzending kerktelefoon
Voor alle gemeenteberichten en overige 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
maandag 17 mei vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
E-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl

N.B.: Let op!! De kopij voor het volgende kerkblad is voor een
periode van 3 (drie) weken

Volgende inleverdata:
7 jun
voor 3 weken
28 jun
voor 2 weken
12 jul
voor 5 weken, vakantieperiode
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)
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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
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