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KERKDIENSTEN
Vrijdag 22 april, Goede Vrijdag
19:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Gez. 48: 1, 4
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 24 april 2011, Pasen
09:30 uur:
Ds. J. Broekman, Openbare geloofsbelijdenis
Introïtuslied: Paasliederen
18:30 uur:
Ds. W. de Bruin, Harderwijk
Introïtuslied: Ps. 92: 1, 2
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Paascollecte
Zondag 1 mei 2011
09:30 uur:
Ds. B.J. van der Kamp, Hierden
Introïtuslied: Ps. 43: 4, 5
18:30 uur:
Ds. G. Wassinkmaat, Gameren
Introïtuslied: Ps. 93: 1, 2
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Kinderoppas:
24 apr:
Willy van Arkel en Esmee van der Meijden
1 mei:
Ria Treffers en Anita van Mourik
Schoonmaakrooster
18 tm 22 apr: Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd
2 tm 6 mei: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet
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Meditatie
En als Christus niet is opgewekt, dan is onze
prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook
uw geloof (1 Kor. 15: 13).
Veel mensen willen vandaag de dag niets
aanvaarden wat met het verstand niet te beredeneren valt. „Je moet het
kunnen begrijpen, anders kun je er niets mee.‟ In de cultuur van
Griekenland en dus ook van Korinthe was het in de tijd van Paulus net
zo. Het denken, de rede, was erg belangrijk. Griekenland kende heel
wat wijsgeren.
Het is logisch dat het aannemen van de opstanding van de Heere
Jezus daarom problemen opriep. Want dood is toch dood? Hoe kun je
ooit begrijpen dat iemand weer kan gaan leven als hij dood is? Toch
probeert Paulus in 1 Kor. 15 op een logische, redelijke manier de
opstanding van Jezus duidelijk te maken, waarbij hij de Korinthiërs
trouwens wel aanspreekt op hun geloof.
De apostel laat in bovenstaande tekst aan duidelijkheid niets te wensen
over. Eindelijk weer eens radicale taal in de kerk: als Christus niet is
opgewekt, dan bent u bedrogen, en ik als predikant ben een bedrieger.
Pasen is echter heus geen eerherstel van predikanten, opdat ze verder
hun ambt kunnen blijven vervullen en wij als voorheen geduldig naar
hen luisteren. De eerste predikers, de eersten die het bericht van Jezus‟
opstanding hebben verspreid, hebben het aanvankelijk zelf niet willen
geloven. Totdat Jezus hun hoofd voor hoofd onder handen nam.
Petrus… Thomas… Zo moet Hij het ook met ons doen…
Jezus‟ opstanding zorgt ervoor dat het met de dood niet is afgelopen.
De Heidelbergse Catechismus zegt in Zondag 17 dat de opstanding
van Christus voor ons een zeker onderpand van onze eigen heerlijke
opstanding is. Met een vernieuwd lichaam mogen we eens voor altijd
met Hem leven. Er is veel meer van Hem te verwachten dan we nu al
kunnen zien…
Ds. J. Broekman
UIT DE GEMEENTE
Zieken
We kennen allemaal zieken in de gemeente of in
familie- of vriendenkring. Soms wordt er heel wat
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afgetobd en afgereisd van het ene onderzoek naar het andere. Laten
we daarbij ook de weg naar boven niet vergeten.
Mevr. M. Overheul- Van Weelden, Zandsteeg 10, is van het UMC
overgebracht naar Lingesteijn in Leerdam. Laten we hopen en bidden
of er nog wat vooruitgang in haar situatie komt.
Mevr. J. Temminck- van Kleij uit Avondlicht ligt nu nog in het
Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. Het onderste deel van haar
rechterbeen is geamputeerd. Ze maakte dus een ingrijpende operatie
mee, maar gelukkig is haar vertrouwen op de Heere niet beschaamd.
Mevr. M. de Fockert- van Arendonk, Kolstraat 31, wordt deze week
opgenomen in het Beatrixziekenhuis voor een galblaasoperatie. We
bidden om een spoedig herstel.
We geven alle zieken bemoedigende woorden uit Psalm 146 mee:
Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn
verwachting stelt op de HEERE, zijn God! Die God van Jakob is
namelijk een liefdevolle God, die zelfs Zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft tot verzoening van onze zonden. En die Zoon is als een Lam
geslacht, maar ook opgewekt uit de doden. En dan zingen wij vanuit het
geloof: Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is
voldaan. Dat mag een troost zijn voor zieken en gezonden.
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.
In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:
Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam
Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1
Dhr. en Mw. Van Horssen-van der Meijden
"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
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Meeleven
De kerkenraad ontving bericht van overlijden van Gijsbert de Bruijn op
de leeftijd van 66 jaar. Lange tijd heeft hij onder ons gewoond aan de
Achterweg. De laatste jaren woonden hij en zijn vrouw in Leerdam. Na
een moeilijke periode van lichamelijk lijden is hij op 14 april 2011
overleden. Hij werd op de Algemene Begraafplaats te Herwijnen
begraven. We denken aan zijn vrouw, kinderen en kleinkind, nu er een
lege plaats in dit gezin gekomen is. Mogen zij ook de rust vinden in de
tekst die bovenaan de kaart is afgedrukt: Matt. 11: 28. We bidden hen
Gods kracht en troost toe.
Uit dankbaarheid I
Lieve mensen,
Mogen we jullie van harte bedanken voor jullie medeleven met de
operatie. We voelden ons gedragen door uw gebed en ook door de
voorbeden in de kerkdienst. Daarnaast hebben heel velen een kaart
gestuurd. Het heeft ons ongelooflijk goed gedaan.
De operatie was van begin af aan goed gegaan. Daarna was er
tegenslag omdat achteraf bleek dat een van de medicijnen grote
misselijkheid veroorzaakte. Dat belemmerde het eten en maakte dat ik
in gewicht afnam. Dat medicijn is nu vervangen door een ander en het
gewicht begint toe te nemen en de krachten terug te keren. Ik heb een
bijzonder plezierig dieet voorgeschreven gekregen dat ik waarschijnlijk
nooit meer zal krijgen, nl. eet maar zoveel als je kunt. In mei gaat de
revalidatie beginnen en hoop ik wat meer op krachten te komen.
We zijn God dankbaar voor de kennis en kunde van de medici en al
die vele mensen die proberen iets voor je te betekenen.
We wensen u gezegende Paasdagen.
Met vriendelijke groet, fam. D. Heikoop
Uit dankbaarheid II
We willen iedereen hartelijk bedanken die de afgelopen periode aan
ons gedacht heeft. Erg fijn was het om kaarten, bloemen, telefoon en
bezoek te krijgen. Dit heeft ons heel goed gedaan.
Vriendelijke groet, Nel en Kees Vos
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 3 apr:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€
€
€
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112,40 diaconie
121,95 kerkrentmeesters
130,15 pastoraat en pred.

Donderdag 7 apr:
Zondag 10 apr:

e

1 collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€

102,70 dienst Z.C. Avondlicht

€
€
€

123,25 Wereldiaconaat
150,00 kerkrentmeesters
131,65 onderhoudsfonds

Giften
Ontvangen via:
Ds. Groenenboom € 20,00 + 3x € 10,00 + € 5,00
Mw. Van der Linden-van Arkel in ZC Avondlicht € 10,00 voor de kerk
Dhr. A. van Rossem € 13,30 (kleingeld)
RONDOM HET WOORD

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Diensten
Als dit kerkblad verschijnt leven we in de Stille Week. We leven toe op
Goede vrijdag en Pasen. Dat doen we van maandag tot en met
donderdag elke avond met een kort Avondgebed. En op de Goede
Vrijdag 22 april komen we D.V. naar de kerk om de dood van de Heere
Jezus te gedenken. We vervolgen dan de lezing uit het
Johannesevangelie door met elkaar te lezen uit hoofdstuk 19 de verzen
17 tot en met 30. Tekst voor de preek is vers 30: Toen Jezus dan de
zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd
en gaf de geest.
En na de Stille Zaterdag breekt dan het Paasfeest los. De jubel mag
klinken, want de Heere is waarlijk opgestaan! En we gaan met z‟n allen
naar de kerk om dat feest te vieren. We zingen paasliederen en
bekende psalmen en we lezen uit de Bijbel Joh. 20: 1-10. Daarom is
het thema van de preek: Komen, zien, geloven! En we hopen natuurlijk
dat velen komen, zien en geloven. Deze dienst wordt nog extra
feestelijk omdat Teuny Kruis- Verploegh belijdenis van haar geloof
hoopt af te leggen. Een groot moment voor haar, nadat we ons in het
afgelopen seizoen daar intensief op hebben voorbereid. We wensen
haar een gezegende dienst.
Na de paasdagen heb ik twee weken vakantie en zijn er
gastvoorgangers. Heb het ook met hen goed!
Vakantie
Na de paasdagen heb ik twee weken vakantie. Mijn vrouw en ik hopen
ook nog een aantal dagen weg te gaan. Maandag 9 mei hoop ik het
werk in de gemeente weer op te pakken. Mocht er in die periode
pastorale hulp nodig zijn, neemt u dan contact op met de scriba of uw
wijkouderling.
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Tussentijdse verkoop rommelmarkt
Terwijl de rommelmarktcommissie al weken volop bezig is met de
voorbereidingen voor de grote rommelmarkt op Koninginnedag, gaat de
tussentijdse verkoop via Anne van Arkel gewoon door. Na de melding
van de vorige keer heeft hij al weer voor € 750,00 verkocht aan
rommelmarktspullen, oud ijzer en oud papier. Opnieuw: hartelijk dank
daarvoor.
Kerkdiensten via internet
Sinds enige weken zijn de kerkdiensten van onze Hervormde
Gemeente ook via internet te beluisteren. Op de website van de kerk
www.nhkherwijnen.nl staat een link. Voorlopig gaat het alleen om de
diensten van onze eigen predikant, Ds. Broekman.
Arianne de Fockert
Arianne de Fockert (Rij- en Uitweg 26) is afgelopen weekend
vertrokken naar de Verenigde Staten. Ze blijft acht maanden weg.
Zeven maanden daarvan zal zij benutten om stage te lopen in Texas. In
het kader van haar studie Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek
aan de Hogeschool Utrecht gaat ze die tijd werken op de Texas A&M
University in College Station. Rond 16 december hoopt Arianne terug te
keren in Nederland. We zullen Arianne dus een tijdje gaan missen, ook
als clubleiding en als vertrouwd gezicht bij The Young Voice. We
wensen haar een fijne, leerzame en gezegende tijd toe in de States. En
uiteraard een veilige thuiskomst.
Paascollecte
Ongeveer gelijktijdig met dit kerkblad, ontvangen velen van u ook de
enveloppe voor de Paascollecte. We bevelen deze collecte van harte
bij u aan. We mogen als Gemeente leven vanuit het verzoenend lijden
en sterven en vanuit de opstanding van onze Heere Jezus Christus. Dat
is een geweldig vreugdevolle boodschap, een boodschap van redding
en behoud. Laten we met z‟n allen, ook financieel aan het uitdragen
van die boodschap mee (blijven) werken.
U kunt een gift overmaken via de acceptgiro die in de enveloppe zit. In
de dienst op eerste paasdag wordt tijdens de kerkdienst de
paascollecte gehouden. U kunt ook die collecte gebruiken om een gift
te doen.
Het banknummer van de kerkrentmeesters: 3280.00.531 (Rabobank) of
950925 (ING).
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Verloting
De verkoop van de loten voor de grote verloting, met de trekking op de
rommelmarkt op 30 april, is in volle gang. De loten kosten een euro per
stuk en er zijn mooie prijzen mee te winnen. We hopen ook hierbij op
de hulp van velen, zowel bij de verkoop als bij de koop!
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
24-04
06-05

Naam
I. Duijzer-Snijder
D.T. de Looff

Leeftijd
87
91

Adres
Zorgcentrum Avondlicht
Meerenburg 11

Verantwoording bloemengroet
De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd
bij:
27 mrt Ds. J. Broekman
3 apr Arne Ruitenburg
Vakantie-bijbel-spelweek 2011
Aan iedereen die ooit eens medewerking heeft verleend aan de
vakantie-bijbel-spelweek en aan u en jou die dit jaar voor het eerst
mee willen doen:
Dit jaar wordt voor de 15e keer de vakantie-bijbel-spelweek
georganiseerd. Dit willen wij als stuurgroep natuurlijk niet zomaar
voorbij laten gaan. We hebben extra leuke activiteiten bedacht, maar
kunnen deze niet uitvoeren zonder uw hulp.
Vanwege het 15-jarig bestaan van de vakantie-bijbel-spelweek hebben
wij besloten om ook op maandagmiddag een extra activiteit te
organiseren. Deze week hopen we te houden van maandag 8 t/m
vrijdag 12 augustus 2011.
Het thema houden wij nog even geheim!
Zoals hiervoor ook al vermeld, kunnen wij voor het organiseren van
deze vakantie-bijbel-spelweek niet zonder uw hulp. Ieder jaar groeit
het aantal deelnemende kinderen. Dit is natuurlijk fantastisch, maar we
hebben uw hulp hierbij dringend nodig. We zullen het erg op prijs
stellen als u een gaatje in uw agenda zou kunnen vinden om ons een
(half) dagje te helpen bij de begeleiding van de kinderen.
We hebben medewerkers nodig voor de groepsleiding (elke dag
aanwezig zijn, maar mag ook door 2 pers. ingevuld worden), de
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programma’s, de kantine (min. 2 pers.) en de oppas in
peuterspeelzaal „Herovientje‟ (min. 2 pers.). Tevens zoeken wij ook nog
medewerkers die samen met een stuurgroeplid verantwoordelijkheid
willen dragen voor een activiteit.
Natuurlijk kunnen bepaalde activiteiten gecombineerd gedaan worden
door dezelfde mensen.
Mogen wij u vragen zo snel mogelijk te reageren middels het
formulier in het kerkblad of via de e-mail, zodat we op tijd verder
kunnen met de voorbereidingen?
Vanwege het extra feestelijke tintje van deze vakantie-bijbel-spelweek
hebben wij nog meer medewerkers nodig dan gebruikelijk. Geef uzelf
daarom op om mee te helpen met de vakantie-bijbel-spelweek. Dan
kunt u zelf ervaren hoe leuk de kinderen het hebben.
Als de formulieren bij ons binnen gekomen zijn, zullen wij u zo spoedig
mogelijk laten weten op welke dag en bij welke activiteit u ingedeeld
bent.
Ook wij willen digitaal gaan. We willen u daarom verzoeken om tevens
uw e-mailadres op het formulier in te vullen.
Er is oppas aanwezig voor de kinderen van de medewerkers.
U kunt uw keuze, bij voorkeur, kenbaar maken via ons e-mailadres:
vakantiebijbelspelweek@gmail.com. Ook is het uiteraard nog mogelijk
om dit briefje in te leveren bij één van de onderstaande personen.
Met vriendelijke groeten,
Stuurgroep vakantie-bijbel-spelweek:
Marianne van Burk
Geerstraat 48
Marleen Ruitenburg
Kolstraat 32
Sjanet ‟t Lam
Geerstraat 19
Chantal Hoornstra
Pieterswaard 15
Tamara van Dommelen
Lijsterbeslaan 5
Martine Walraven
Kolstraat 62
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582992
582439
582571
581828
582732
640712

Vakantie-bijbel-spelweek Herwijnen 2011
naam:
adres:
telefoon:
e-mailadres:

Maandagmiddag 8 aug:

1e keus

2e keus

1e keus

2e keus

1e keus

2e keus

1e keus

2e keus

1e keus

2e keus

Kantine
Groepsleiding onderbouw
Groepsleiding bovenbouw
Oppas voor kinderen in de PSZ
Spelbegeleiding onderbouw
Spelbegeleiding bovenbouw

Dinsdagochtend 9 aug:
Kantine
Groepsleiding onderbouw
Groepsleiding bovenbouw
Oppas voor kinderen in de PSZ
Spelbegeleiding onderbouw
Spelbegeleiding bovenbouw
Woensdagochtend 10 aug:
Kantine
Groepsleiding onderbouw
Groepsleiding bovenbouw
Oppas voor kinderen in de PSZ
Spelbegeleiding onderbouw
Spelbegeleiding bovenbouw
Donderdagochtend 11 aug:
Kantine
Groepsleiding onderbouw
Groepsleiding bovenbouw
Oppas voor kinderen in de PSZ
Spelbegeleiding onderbouw
Spelbegeleiding bovenbouw
Vrijdagmiddag en -avond 12 aug:

Kantine
Groepsleiding onderbouw
Groepsleiding bovenbouw
Oppas voor kinderen in de PSZ
Spelbegeleiding onderbouw
Spelbegeleiding bovenbouw
Wie wil de organisatie van een spel op zich nemen tijdens een van deze dagen?
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Waarom zou ik naar de kerk gaan?
Naar aanleiding van een hoofdstuk uit het catechisatieboekje hebben
verschillende jongeren in de afgelopen tijd over deze vraag nagedacht.
Dit gebeurde naar aanleiding van een vijftal vragen en antwoorden in
ons boekje. Omdat we er allemaal wat van kunnen leren neem ik in de
komende afleveringen van het kerkblad deze vragen en antwoorden
over. Nu de derde vraag:
Wat heb je aan een kerkdienst?
Veel!! De één wordt bemoedigd door een stukje uit de preek. Een ander
hoort dingen uit de Bijbel die hij nog niet wist. Iemand kan geraakt
worden door een lied. Een ander wil God danken voor zijn genezing. En
weer een ander wil bidden om hulp. We kunnen mensen in arme
landen helpen. Of we steunen het zendingswerk. Dat kan allemaal,
omdat God beloofd heeft bij ons te zijn, als we samen komen in de kerk
(Matt. 18:20).
In de kerk wil God Zijn Geest en Zijn zegen geven. Hoe God precies te
werk gaat kunnen we niet zeggen. Maar dat Hij aan het werk is weten
we wel. Het is net als met de was. Als de was in de zon hangt, droogt
die snel op. Je ziet niet hoe het gebeurt. Maar het droogt wel.
De volgende keer de vraag: Waarom verloopt een kerkdienst vaak op
dezelfde manier?
Tenslotte
“Je kunt zien dat het Pasen wordt”, zeggen sommige mensen wel eens
als het voorjaar eraan komt. Een nieuwe lente en een nieuw geluid.
Maar wat heeft de lente met het Paasfeest te maken? Het betekent in
ieder geval dat het leven het wint van de dood en dat het leven zin
heeft. Maar als ik wil weten wat Pasen betekent, ga ik niet op een
bankje langs de Schoutensteeg zitten om naar de bloeiende
perenbomen te kijken of langs de vijver lopen om de eenden druk bezig
te zien, maar dan lees ik in de Bijbel. In de Bijbel staat dat Jezus, die
gestorven en begraven was, uit de dood en het graf opstond, en dat de
gelovige in dat nieuwe leven mag delen! Dat is pas echt lente…
Een hartelijke groet en gezegende paasdagen gewenst mede namens
mijn vrouw,
Ds. J. Broekman
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AGENDA
Woensdag 27 april
Zaterdag 30 april
Woensdag 11 mei

18.30 uur
10.30 uur
18.30 uur

uitzending kerktelefoon
rommelmarkt, Achterweg 57
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 2 mei 2011
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 voor een
periode van drie (3) weken.

Volgende inleverdata zijn:
23 mei
voor 2 weken
6 juni
voor 2 weken
20 juni
voor 2 weken
4 juli
voor 6 weken
15 aug
voor 2 weken
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De dood overwonnen
De dood overwonnen
niets hield U gebonden
U rees uit het graf
en stond op uit de dood.
Niets kan ons nog scheiden
geen dood en geen lijden
U hebt in ons leven
het laatste woord.
De kloof is verdwenen
ons wacht eeuwig leven
een leven met Hem
in Gods heerlijkheid.
Blijf niet staan bij dat graf
want daar is Hij niet meer
Jezus leeft en wij met Hem
dat is genade van onze Heer.

Cobi van der Hoeven
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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. 6558.12.320

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

