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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
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0183 – 637092
ddejoode@planet.nl
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G. de Joode
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ORGANISTEN
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H.J. de Bruyn
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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. 1007, 2 juli 2010
KERKDIENSTEN
Zondag 4 juli 2010
09:30 uur:
Ds. J. Broekman, Bediening Heilige Doop
Introïtuslied: Ps. 34: 9, 10
18:30 uur:
Ds. M.J. van Oordt, Hendrik Ido Ambacht
Introïtuslied: Ps. 35: 9, 10
e
1 collecte:
St. Hulp Oost Europa
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 11 juli 2010
09:30 uur:
Ds. J. Groenenboom, Leerdam
Introïtuslied: Ps. 36: 1, 3
18:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 37: 9, 10
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Lied van de Zondagsschool
Zomervakantie
Kinderoppas:
In de zomervakantie, van 3 juli t/m 15 augustus, wordt de crèche
verzorgd door de Gereformeerde Kerk.
Schoonmaakrooster
12 t/m 16 juli: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet
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Meditatie
Uit Uw bevelen krijg ik verstand…
(Psalm 119: 104).
Steeds weer zijn er ogenblikken in ons leven,
waarop wij bij wijze van spreken ons voor het hoofd willen slaan:
‘alweer verkeerd gereageerd’. In zulke situaties komen we eigenlijk
vaak terecht. Alweer gesproken waar gezwegen had moeten worden.
Alweer gezwegen waar gesproken had moeten worden. Alweer teveel
vertrouwd op het gezonde instinct in plaats van de zaak beter
onderzocht te hebben. Alweer het temperament de vrije teugel gelaten
in plaats van meer innerlijke discipline opgebracht te hebben. Weer om
zich heen geslagen te hebben in plaats van……
Telkens weer lopen we tegen deze dingen op in ons leven.
En dan lezen we in Psalm 119: Uit Uw bevelen krijg ik verstand. Gods
bevel geeft ons inzicht. God Woord geeft ons inzicht. Gods Woord heeft
een omwentelende macht. Als wij horende, wachtende, hopende,
biddende mensen willen zijn, maakt de omgang met de Bijbel ons tot
wijze mensen, tot mensen met inzicht.
De Bijbel leert ons heel veel dingen. Laat niemand nu menen dat de
Bijbel ons alleen zou leren hoe we zalig kunnen sterven. Dat is
natuurlijk wel het allerbelangrijkste, maar niet het enige. Nee, de Bijbel
leert ons ook hoe we zalig kunnen leven. Dat wil zeggen dat de Bijbel
ons leert op zo’n manier met de HEERE onder de mensen te verkeren
dat we niet voortdurend afbreken, maar oprichten. Niet steeds maar tot
een last worden, maar zelf lasten dragen. Niet steeds dwingeland zijn,
maar mensen van wie leiding uitgaat.
In het gezin, in de maatschappij, in de kerk…
Psalm 119 vervolgt in vers 105: Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht voor mijn pad.
Ds. J. Broekman
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
Het is rustig wat betreft de zieken in de gemeente.
Althans voor zover mij bekend. Dat wil natuurlijk niet
zeggen dat er geen mensen zijn die tobben met hun
kwalen, waarvan de dokter zegt dat je ermee moet
leren leven. Dan heb je heel wat mee te dragen, want
in feite leer je er nooit mee te leven. We mogen dan vanuit het geloof
wel weten dat de HEERE een Schaduw aan onze rechterhand is
(Psalm 121:5). En een schaduw gaat altijd met je mee…
Op vrijdag 25 juni jl. is mevr. M. van Wijgerden- Duijzer uit Avondlicht in
het ziekenhuis opgenomen geweest. Zij heeft een nieuwe pacemaker
gekregen. Gelukkig mag het weer goed gaan met haar.
We bidden alle zieken, allen die zorgen mee dragen over hun
gezondheid, allen die de krachten voelen afnemen Gods onmisbare
nabijheid toe. Mijn hulp is van de HEERE die hemel en aarde gemaakt
heeft.
In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:
Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.
Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.
"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, Klipper 4 - Touwbaan 1, 3363 WB Sliedrecht.
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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Geboren
Sinds vrijdag 25 juni 2010 zijn Henco en Gerdien de Bruijn de trotse
ouders van Martinus Johannes, hun zoon die zij de roepnaam Maarten
gaven. Gerdien en Maarten hebben een nachtje in het ziekenhuis
doorgebracht, maar mochten de volgende dag alweer naar huis. Met
elkaar brengen ze ‘dank aan God de Schepper die nieuw leven gaf en
spaarde’. En wij feliciteren onze organist en zijn vrouw ook in dit
kerkblad van harte met de geboorte van hun zoon en bidden hen
wijsheid toe bij de opvoeding van Maarten tot een volgeling van de
Heere Jezus. Looft Hem met snarenspel en orgel!
Henco en Gerdien wonen aan de Brugstraat 1, 4147 AX Asperen.
Nieuwe start
Henny van der Meijden, die in het kerkblad altijd genoemd wordt onder
hen die elders verblijven, heeft ons bericht gedaan dat zij een nieuwe
woning, een nieuwe kamer krijgt en dus een nieuwe start maakt. Zij is
verhuisd van Dordrecht naar Sliedrecht en woont nu op Klipper 4Touwbaan 1, 3363 WB Sliedrecht.
We hopen en bidden dat het haar goed mag gaan.
Uit dankbaarheid
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen,
telefoontjes en bezoeken, die ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en
bij thuiskomst mocht ontvangen.
Dankbaarheid verschuldigd aan Hem, die ons leven in Zijn hand heeft.
Anne van Arkel
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 6 juni:

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

158,15
129,85
129,30

IZB
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

Zondag 13 juni:

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

104,90
121,40
168,25
125,15

diaconie
kerkrentmeesters
project GZB
pastoraat en pred.

Donderdag 16 juni:

Avondlicht

111,20
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€

Zondag 20 juni:

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

131,25
121,05
125,65

Medische Zending
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

Giften
Ontvangen via:
Ds. J. Broekman €50,00 + € 20,00 + €10,00
Ds. J. Groenenboom € 25,00 + € 10,00
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
RONDOM HET WOORD
Diensten
De vakantietijd nadert. Het is de zgn. komkommertijd. Kranten zijn
dunner en in de kerkbladen staan minder aankondigingen over allerlei
activiteiten. Maar gelukkig staan er altijd wel de diensten aangekondigd.
Het hart van het gemeentewerk gaat gewoon door, omdat de Heere
ook doorgaat met het werk van Zijn handen. Dat laat Hij nooit varen…
En wij roepen elkaar op om even trouw te zijn onder de verkondiging
van het Woord.
Dit kerkblad is voor twee weken en wat mij betreft heb ik een ochtenden een avonddienst te vermelden.
D.V. komende zondag 4 juli is er weer een feestelijke dienst, omdat er
twee kinderen gedoopt worden:
Lieke Wilhelmina Rosina, dochter van Ad en Marloes de Bruijn,
De Hoenderkampen 13 te Hellouw.
Hendrik Leendert, zoon van Gijs en Netty Pippel, Wilgenlaan 29 te
Herwijnen.
Tijdens de doopzitting hebben we de betekenis van de doop besproken
en we hebben met elkaar ook gelezen wat we in de doopdienst ook
lezen en waarover gepreekt wordt: Psalm 121 en Markus 10: 13-16.
We hopen op een gezegende dienst.
Tot aan onze vakantie heb ik nog twee avonddiensten te vervullen en
wel op D.V. 11 en 25 juli. De avonddiensten waarin ik voorga zijn
gewoonlijk leerdiensten en dan behandel ik de Heidelbergse
Catechismus. Maar omdat het vakantietijd is en er wellicht
gemeenteleden weg zijn onderbreek ik de gewone gang van de
leerdiensten. Vakantiegangers zouden dan de uitleg van de zondagen
10 en 11 missen. Daarom ga ik na de vakantie hiermee door.
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Ik ben de laatste tijd bezig met preken over een aantal psalmen. We
hebben de psalmen 68 en 13 al gehad en tijdens de doopdienst wordt
over Psalm 121 gepreekt. De serie over psalmen wil ik dan op
bovengemelde zondagavonden voortzetten. Eerst komt Psalm 1 aan de
beurt en de tweede keer Psalm 2. De eerste twee psalmen geven
eigenlijk een samenvatting van alles wat in het Psalmboek aan de orde
komt. Daarom gebruik ik deze twee liederen om de serie preken over
de Psalmen af te sluiten. Indien mogelijk bent u er toch?
Belijdenis (herhaling)
We zijn dankbaar dat er een aantal jonge mensen met Pinksteren
belijdenis heeft gedaan. Samen met de groep van het vorige jaar
hebben ze zich daarop voorbereid en samen gaan ze het komende
seizoen door als een lidmatengroep. Het is fijn dat er deze groei is in de
gemeente.
Hoewel het nog wel even duurt voordat het nieuwe seizoen begint,
vraag ik me nu al af of we in september kunnen beginnen met een
nieuwe groep belijdeniscatechisanten. Er zijn nogal wat jongere, maar
ook oudere gemeenteleden die nog geen belijdenis hebben gedaan. Nu
weet ik wel: het moet een bewuste keus zijn, maar de praktijk van het
leven leert dat men daar pas over na gaat denken als de vraag gesteld
wordt.
Ik zou allen die het aangaan willen vragen daar de komende tijd eens
over na te denken. Nu is het juist de tijd om daarover in gesprek te
gaan. Met elkaar, maar eventueel ook met mij. Heb je vragen over de
belijdeniscatechisatie of over het belijdenis doen, neem gerust even
contact met mij op. Ik weet uit ervaring dat men dat niet snel doet naar
aanleiding van een oproep in het kerkblad, maar doe het gerust! Een
gesprek verplicht tot niets en trouwens: het volgen van de
belijdeniscatechisatie betekent ook niet dat je direct belijdenis gaat
doen. Die keuze komt later pas. Ik hoop dat er gemeenteleden zijn die
er serieus over na gaan denken. Jongeren, maar zeker ook ouderen:
laat van je horen!!
Examens
Ze hingen er weer op het dorp: vlaggen met tassen eraan. Een duidelijk
verhaal. Achter de gevel woont iemand die geslaagd is voor het
examen. Spannende dagen waren dat, toen uitslagen zouden komen.
In de winkel hoorde ik dat er nogal wat scholieren uit Herwijnen gezakt
waren. Dat is een grote teleurstelling. Maar ik hoorde ook opgeluchte
verhalen: gelukkig…. Eindelijk… geslaagd en nu rust!
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Bijna onwerkelijk na zo’n drukke en spannende tijd. Ik hoorde van een
viertal catechisanten dat ze geslaagd waren. Meiden… van harte! En
geniet ervan. Dank God! En succes met een mogelijke
vervolgopleiding. Misschien zijn er jongeren gezakt, waarvan ik het niet
weet, dan wens ik je veel sterkte met een volgende poging.
Afkondigingen in de dienst
De kerkenraad heeft besloten dat de afkondigingen voortaan gedaan
zullen worden door een lid van de kerkenraad, in veel gevallen door de
ouderling van dienst. Zoals in veel gemeenten gebruikelijk, is ervoor
gekozen de afkondigingen te doen voor aanvang van de dienst, in onze
situatie voor het zingen van het introïtuslied.
Waarschijnlijk wordt zondag 11 juli gestart.
Zijn de deuren dicht?
Het is de laatste tijd een aantal keren gebeurd dat de deur van het
kerkelijk centrum en/of de kerk open was, terwijl er niemand binnen
was. Graag willen we iedereen verzoeken de deuren op slot te doen,
als hij of zij het kerkelijk centrum of de kerk als laatste verlaat.
Graag in voorkomende gevallen ook even controleren of de achterdeur
van de grote zaal dicht is en of het koffiezetapparaat uit staat.
Hartelijk dank.
Jaarmarkt
De kraam van de creativiteitsclub op de afgelopen zaterdag gehouden
braderie heeft opgebracht € 571,65. Iedereen die een bijdrage heeft
geleverd aan die mooie resultaat wordt heel hartelijk bedankt. Een
speciaal woord van dank aan de vrijwilligers die zich weer vele uren
hebben ingezet, zowel bij de voorbereidingen als op de dag zelf.
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 Naam
02-07 J.J. Bijl
06-07 G.C. de Kruijff-van Beek

Leeftijd
91
85

Adres
Verpleeghuis Lingesteyn
Avondlicht
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Nieuw ingekomen/verhuisd
In deze rubriek staan de namen van mensen die van buitenaf in
Herwijnen komen wonen en staan ingeschreven bij de Hervormde
Gemeente. Ook de verhuizingen van leden naar buiten Herwijnen
worden vermeld. Wie niet vermeld wil worden, wordt verzocht dit tijdig
door te geven aan de kerkenraad.
Verhuisd:
H.W.G. van Alfen, Rij- en Uitweg 16, naar Tiel
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.
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
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GEREFORMEERD? IK?
‘Nee’, zul je zeggen, ‘ik ben hervormd’. En dat zal in de meeste
gevallen waar zijn. Grote kans dat je hervormd bent als je dit stukje in
het kerkblad leest. Want je bent uit hervormde ouders geboren en in de
hervormde kerk gedoopt.
Onlangs kreeg ik een boekje met bovenstaande titel. Best wel
interessant eigenlijk. Het gaat over Paul, een jongen van een jaar of 17.
Hij zit gewoon op school, houdt van voetballen, is een beetje verliefd en
gaat ’s zondags ook naar de kerk. Hij lijkt misschien wel op jou. Je kunt
wel aardig met hem kletsen, ook over het geloof. Hij is altijd bezig; is
het niet met school of voetballen, dan is het wel met zijn gehandicapte
zusje van 8 jaar. Met zijn broer van 14 klikt het minder.
Voor Paul is geloven best wel belangrijk. Hij praat er veel over.
Sommige mensen zeggen zelfs dat hij ‘gereformeerd’ denkt. Dan kijkt
Paul raar op, want hij voelt zich helemaal niet gereformeerd. ‘Ik ben
gewoon christen’, zegt hij dan. Maar toch denkt Paul gereformeerder
dan hij zelf beseft.
Wat maakt Paul nu gereformeerd? Op die vraag geeft het boekje dat ik
las een antwoord. Het gaat er in dat boekje natuurlijk niet om of je
hervormd bent en naar de kerk aan de Waaldijk gaat of dat je
gereformeerd bent en naar de kerk aan de Achterweg gaat. Het gaat
om je manier van denken. Hoe denk je over het geloof? Op welke
manier lees je de Bijbel? Hoe ga je met het lijden in de wereld om? En
met je verliefdheid? En nog veel meer vragen… Ook natuurlijk over wat
gereformeerd nu eigenlijk is!
Ik kan dit boekje van harte aanbevelen. Het leest vlot, hoewel het soms
een tikje dogmatisch is. Je kunt je ouders vragen of ze het willen
aanschaffen (€ 7,50) en dan moet je er maar bij zeggen dat zij er ook
veel van kunnen leren. Het is geschreven door Harmen van Wijnen en
Herman van Wijngaarden, resp. directeur en staflid bij de HGJB en
uitgegeven door Uitgeverij Jes!, een samenwerking tussen Uitgeverij
Boekencentrum en de HGJB. Zie ook www.jesvoorjou.nl
Tenslotte
Vanuit een warme pastorie een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman
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AGENDA
Woensdag 7 juli

18.30 uur

uitzending kerktelefoon

Voor alle gemeenteberichten, 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 D.V. maandag 12 juli 2010
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

NB: LET OP!!!! De kopij voor het volgende kerkblad is in verband
met de vakantieperiode voor 6 weken.

Volgende inleverdata zijn:
23 aug
voor 2 weken
6 sept
voor 2 weken
20 sept
voor 2 weken
4 okt
voor 2 weken
18 okt
voor 2 weken

10

Vakantie
Vakantie, even wat anders
Even er op uit gaan
Even aan de zij lijn staan
Zoals veel andere medelanders.
Vakantie, hele mooie tijden
Gaan en staan waar je wilt
Een tijd boven alles uitgetild
Lopen door bossen en weiden.
Vakantie, genieten van de natuur
Zo mooi in het zomer seizoen
Dat zal een ieder goed doen
En op zoek naar het avontuur.
Vakantie, ontspanning, vrijheid
Genieten van de mooie omgeving
Het is een unieke tijdpassering
En het geeft voor velen blijheid.
Vakantie, vier het met dankbaarheid
Vertrouw op Gods bewarende hand
Hij blijft met een ieder verwant
En houdt Zijn vleugelen uitgespreid.
Fedde Nicolai
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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

