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KERKDIENSTEN
Zondag 29 mei 2011
09:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 134: 2, 3
18:30 uur:
Ds. D.M. Heikoop, Rijswijk
Introïtuslied: Ps. 97: 2, 3
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Donderdag 2 juni 2011, Hemelvaartsdag
09:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 98: 1, 2
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 5 juni 2011
09:30 uur:
Ds. I. Hoornaar, Ermelo
Introïtuslied: Ps. 121: 1, 2
18:30 uur:
Cand. E.J. Prins, Houten
Introïtuslied: Ps. 99: 1, 2
1e collecte:
Deelgenoten GZB
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Kinderoppas:
29 mei:
Gea van Os en Anita
2 juni:
Jacoliene van Zante
5 juni:
Carin Vos en Esmee van der Meijden
Schoonmaakrooster
30 t/m 3 juni: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn
13 t/m 17 juni: Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet
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Meditatie
…want Hij, die het beloofd heeft, is getrouw
(Hebr. 10: 23 slot).
Wat God belooft, dat maakt Hij waar!
Als Jezus op de dag van Zijn hemelvaart Zijn discipelen gebiedt om in
Jeruzalem te blijven wachten op wat de Vader beloofd heeft, dan zal
dat voor hen allen werkelijkheid worden. Zij zullen de doop met de
Heilige Geest ontvangen. Door die doop zullen zij kracht ontvangen
voor zichzelf, een sterke werking van Gods Geest en de kracht om het
Evangelie te prediken (Hand. 1:8). Zoals uit de rede van Petrus op de
Pinksterdag blijkt, heeft God deze zegen voor álle gelovigen bestemd.
Al voor Zijn dood had Jezus Zijn discipelen de opdracht gegeven om
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 en in de verschillende brieven van de apostelen. In
deze periode vertoont de Heere Jezus Zich met veel kentekenen, o.a.
dat Hij met hen at en dronk. Zo zien we dat mensen die Jezus‟
lichamelijke opstanding loochenen, het totaal bij het verkeerde eind
hebben. Bovendien komt deze mededeling van Lukas, die alles
nauwkeurig onderzocht had.
Aanvankelijk keken de discipelen nog wat menselijk tegen het
Koninkrijk van God aan. Ze zagen het Koningschap van Jezus beperkt
tot Israël alleen. Dat Hij Koning zou zijn over Joden èn heidenen, werd
later o.a. aan de apostel Paulus heel duidelijk geopenbaard. De
discipelen hebben zich nu alleen te houden aan wat Jezus hun
opdraagt. Ook een les voor ons! Wij moeten leren de stem van God te
verstaan en uit te voeren wat Hij ons beveelt. Zonder ons te verdiepen
in wat Hij nog van plan zou kunnen zijn.
Terwijl Jezus Zijn discipelen zegent, gaat Hij van hen weg. 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 ons voor
altijd bij Zich te nemen. Wat een dag zal dat zijn…!!
Ds. J. Broekman
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
We gedenken de zieken in onze gebeden, thuis en in
de kerk. Als we ziek zijn, gaan we naar de dokter.
Soms moeten we in het ziekenhuis worden
opgenomen. En we vertrouwen op hen die ons behandelen en de
medicijnen die ons voorgeschreven worden. Evenzo is het heilzaam in
dergelijke situaties om op onze God te vertrouwen. Laten we in geval
van ziekte niet alleen naar de dokter gaan, maar ook naar onze
hemelse Vader. Hij is de grote Medicijnmeester. Het is trouwens ook fijn
als u de predikant inlicht…
Voor alle zieken de volgende bemoediging:
Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja,
wacht op de HEERE (Ps. 27: 14).
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
In Memoriam
In de morgen van maandag 23 mei 2011 is voor ons mensen plotseling
overleden Jannigje Temminck- van Kleij. Zij is 79 jaar geworden.
Mevr. Temminck heeft de laatste zes jaar van haar leven in Avondlicht
gewoond.
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In de vooroorlogse crisistijd werd zij in Leerdam geboren. Daar groeide
zij ook op, daar ging ze naar school en naar kerk en catechisatie. Een
jaar na haar trouwen in 1953 deed zij ook belijdenis. Zij heeft met haar
man ongeveer tien jaar in Leerdam gewoond, waarna het gezin zich
vestigde in Heukelum. Daar heeft ze het goed gehad. Ze was zowel bij
het kerkelijk als maatschappelijk leven betrokken. Maar ook tegenspoed
kwam in haar leven. In 1989 stierf haar man en later werd zij lichamelijk
ook steeds meer afhankelijk. Toen zij verzorging nodig had, kwam zij in
Avondlicht wonen. Haar kinderen omringden haar met liefde en zij was
daar dankbaar voor. Ze tobde veel met haar benen en na een keer
uitstel werd er onlangs besloten toch haar rechteronderbeen te
amputeren. Ze is erg ziek geweest, maar toch knapte ze weer wat op.
Toen ze het afgelopen weekend voor een regulier onderzoek in het
ziekenhuis was, is ze plotseling overleden. Ze hield er zelf altijd al
rekening mee. Ze had haar vertrouwen volledig op de Heere gesteld
vanuit haar sterk geloof. Ze zei eens: „Als het niet goed gaat, is het toch
goed‟. Wij vertrouwen er daarom op dat ze nu bij de Heere is en dat
geeft troost!
Donderdag 26 mei is de dag van de begrafenis. De dienst is om
10.00 uur in de kerk van Herwijnen, waarna zij in Heukelum bij haar
man in het graf gelegd zal worden.
Ze genoot intens van de psalmen. Naast Ps. 23 was dat zeker ook
Ps. 27. Bovenaan de kaart is dan ook het zevende vers afgedrukt: Zo ik
niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten
zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Wat een
troost putte zij daaruit en wat een getuigenis gaf zij daarmee. Daarmee
was zij anderen weer tot troost en daarom hebben we die woorden ook
overdacht tijdens de dienst.
We bidden de kinderen en kleinkinderen de kracht van onze God toe bij
het verwerken van dit verlies. Het is ook een behoefte van de kinderen
om ieder dank te zeggen voor het meeleven tijdens de ziekte van hun
moeder. Ze mocht ook vele kaarten ontvangen, met name ook uit
Avondlicht!
Geboren
„De Heere, die leven gaf en leven spaarde, zegende ons gezin met de
geboorte van onze dochter en mijn zusje Geertruida Klazina Johanna‟,
zo melden Marco, Ramona en Rens van Zante van de Seringhof 15
(4171 BN). De kleine Noa werd geboren op 6 mei 2011. We feliciteren
dit gezin natuurlijk van harte en we wensen onze koster en zijn vrouw
Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen. We kunnen uitzien
naar de geboorte van een kind, maar het is altijd weer een wonder dat
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er nieuw leven geboren wordt en dat er leven gespaard blijft. Zo
erkennen we dat ons leven in Gods hand ligt. Marco en Ramona gaven
daar uiting van met de volgende woorden:
Klein ben je in deze wereld,
Als een zandkorrel langs het strand.
Maar God heeft jouw naam al geschreven,
In de palm van Zijn Vaderhand.
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 17 april:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte
Gez. dienst

€
€
€
€

77,65
83,90
82,65
284,05

diaconie
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.
Woord en Daad

Vrijdag 22 april:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€
€
€

70,60
68,70
71,35

diaconie
kerkrentmeesters
onderhoudsfonds

Zondag 24 april:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€
€
€

159,10
162,00
347,50

diaconie
kerkrentmeesters
Paascollecte

€

53,30

Giften vanuit catechese en kringen €

240,60

Collectebus kopieerapparaat

Giften
Ontvangen via:
Ds. Broekman € 50,00 + € 25,00
Ds. Groenenboom € 25,00 + 2x € 20,00 + 2x € 10,00 + € 10,00 voor de
Paascollecte
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
RONDOM HET WOORD
Diensten
Op 15 mei jl. heb ik een begin gemaakt met het preken over een aantal
psalmen. Toen was dat Psalm 3 en komende zondag hoop ik te preken
over Psalm 4.
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Deze twee psalmen horen ook min of meer bij elkaar, evenals de
Psalmen 1 en 2. Psalm 3 is een ochtendlied en Psalm 4 is een
avondzang. Ook een psalm van David, maar in heel andere
omstandigheden gemaakt dan Psalm 3. Ik hoop u dat uit te leggen. We
concentreren ons op de woorden van vers 7: Velen zeggen: wie zal ons
het goede doen zien? Verhef over ons het licht van Uw aanschijn,
HEERE! Het thema van de preek is: „Slapen in het licht van Gods
aangezicht‟.
De donderdag daarna, D.V. 2 juni, is het Hemelvaartsdag. Een dag dat
we er nogal eens op uit trekken. Mijn vrouw en ik doen dat ook. Het is
traditie geworden dat we op die dag met onze vriendengroep bij elkaar
komen. Dat hopen we dit jaar ook te doen. Maar eerst gaan we naar de
kerk. Zo hoort het ook, want op die dag vieren we een van de grootste
feesten van de christelijke kerk: het Kroningsfeest van Christus. En dat
slaan we toch niet over?? Ook in die dienst lezen we uit een psalm en
overdenken we enkele woorden daaruit. Ik heb al drie keer uit Psalm 68
gepreekt, destijds rond de viering van het Heilig Avondmaal. Nu dus
een vierde keer en we doen dat vanuit ons tekstvers 19: U bent
opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd, U hebt
gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook aan
opstandigen: om bij U te wonen, HEERE God! Het thema is: „De grote
Overwinnaar komt Thuis‟.
Op de zogenaamde „weeszondag‟, de zondag tussen hemelvaart en
Pinksteren, hoop ik voor te gaan in IJzendoorn en Heteren. Daarna
maken we ons op voor het Pinksterfeest.
Examens
We zitten middenin de examentijd en voor sommigen betekent dat
stress. Ik kan me er iets bij voorstellen. Je hebt goed je best gedaan en
toch twijfel je aan bepaalde onderdelen. Hoe dan ook, blijf je best doen
en blijf vertrouwen op een goede afloop. Vertrouwen hebben is in het
leven heel belangrijk. Bovenal vertrouwen op God. Hij laat je niet
zomaar wat aanmodderen, maar heeft een plan met je leven. Als je dat
gelooft, komt het echt goed. En als je over een aantal weken de uitslag
krijgt, vind ik het fijn als je het me via een belletje of een mail laat
weten. Ik bid voor jullie!!
Waarom zou ik naar de kerk gaan?
Naar aanleiding van een hoofdstuk uit het catechisatieboekje hebben
verschillende jongeren in het afgelopen seizoen over deze vraag
nagedacht. Dit gebeurde naar aanleiding van een vijftal vragen en
antwoorden in ons boekje.
6

Omdat we er allemaal wat van kunnen leren heb ik in een aantal
afleveringen van het kerkblad deze vragen en antwoorden
overgenomen. Nu de laatste vraag:
Kerkgang kan toch ook een gewoonte worden?
Er zijn mensen die uit gewoonte naar de kerk gaan. Dat is op zich niet
verkeerd. Er zijn heel veel belangrijke dingen die we uit gewoonte doen:
eten, drinken, slapen, ademhalen, bewegen enz. Naar de kerk gaan is
een goede gewoonte. Jezus ging niet uit gewoonte, maar volgens Zijn
gewoonte naar de joodse synagoge (Luk. 4:16). Het is pas verkeerd als
we alleen uit gewoonte gaan. In de kerkgang draait het vooral om de
liefde. Als je van God houdt, houd je ook van Zijn gemeente. Daarom
ga je dus graag naar de kerk.
Acceptgiro kerkblad
In dit kerkblad is een acceptgiro toegevoegd, waarmee u een bijdrage
kunt overmaken voor het kerkblad. Via de opbrengst van deze actie
worden de kosten van het kerkblad betaald. U mag uiteraard ook
contact een gift doen, of een gift overmaken via internetbankieren. Het
rekeningnummer treft u aan op de acceptgiro.
We weten dat heel veel mensen, om verschillende redenen, het
kerkblad erg graag lezen. We rekenen dan ook op uw steun.
Bij voorbaat hartelijk dank.
De kerkrentmeesters
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
30-05
02-06
10-06
11-06

Naam
A. Sterk
G. Burghart-Mijdam
J. de Kruijff
A. Groen

Leeftijd
90
86
88
88

Adres
Zorgcentrum Avondlicht
Zworrelstraat 27
Zorgcentrum Avondlicht
Zworrelstraat 35

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'.
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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!
Verantwoording bloemengroet
De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd
bij:
Jonette van Leeuwen
Jacob de Jongstraat 17
Mw. Mus
Zandsteeg 8
Mw. Pippel-van Willigen
Kolstraat 14
Rommelmarktcommissie
Zoals u weet kunt u iedere 1e zaterdag van de maand de spullen die u
niet meer gebruikt, maar die nog wel goed zijn en een ander misschien
nog wel kan gebruiken in leveren bij Dhr. Anne van Arkel aan de
Waaldijk 73 (ingang achterweg), zodat deze weer verkocht kunnen
worden.
Dat levert dan toch altijd wel weer een mooi bedrag op voor onze kerk.
Maar wist u ook dat u er ook uw oude ijzer in kunt leveren, dan leveren
wij het weer in bij een oud ijzerhandelaar en brengt dat ook weer een
mooie cent op voor onze kerk.
Dus als u nog wat oud ijzer in uw schuur/garage hebt staan en u wilt er
vanaf dan kunt u dat ook bij Dhr. Anne van Arkel in leveren.
Dus als u er nog niet van op de hoogte was, noteer het dan nu op uw
kalender:
Iedere eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur tot 10.00 uur
spullen en oud ijzer inleveren voor de kerk bij Dhr. Anne van Arkel.
Wij willen u ook vriendelijk verzoeken om allen van dit uur gebruik te
maken, omdat er dan altijd een paar commissieleden aanwezig zijn
zodat alles gelijk op zijn plaats kan worden gezet.
Dat scheelt ons en Anne een hele hoop tijd en werk.
Alvast hartelijk dank en tot ziens op ieder 1e zaterdag van de maand.
De rommelmarktcommissie
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Beste allemaal,
De vakantie-bijbel-spelweek komt in zicht! Dit jaar alweer
voor de 15e keer!
Met behulp van de beide kerken is het ons toch weer
gelukt om deze week te organiseren. Zoals bekend vindt
de vakantie-bijbel-spelweek de laatste week van de
zomervakantie plaats. Vanwege ons 15-jarig bestaan is
dat dit jaar van maandag 8 augustus tot en met vrijdag
13 augustus. Zoals je hiernaast kunt zien is het thema dit
jaar “…ECHT WEL”.
Het belooft zeker weer een week te worden die de moeite waard is.
Uiteraard hopen we ook dit jaar weer op een grote opkomst. De week is
bedoeld voor álle kinderen die na de zomervakantie naar groep 2 van
de basisschool gaan t/m klas 2 van het voortgezet onderwijs. Maar ook
eventueel vriendjes, vriendinnetjes en/of logeetjes zijn welkom.
Halverwege juni zullen op beide scholen in Herwijnen de
opgavenformulieren uitgedeeld worden. Geef dus nu uw kinderen al
op! Als organisatie zouden we graag vóór de zomervakantie een aardig
beeld willen hebben van de grootte van de groep. Als we op vorig jaar
afgaan, dan kunnen we wellicht weer meer dan honderd kinderen
verwachten. Heel veel kinderen om ‟s morgens bij de opening over
Jezus te vertellen. Heel veel kinderen om samen mee te zingen. Heel
veel kinderen om samen en in groepsverband mee plezier te maken.
We houden nog even geheim welke activiteiten er dit jaar op stapel
staan.
Voor het meehelpen aan de vakantie-bijbel-spelweek geldt nog steeds:
hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Hulp is dus nog altijd welkom. Ook
de jeugd vanaf een jaar of 14 kan mee helpen, dus help ons om er
weer een leuke week voor de kinderen van te maken. We kunnen nog
medewerkers gebruiken voor het begeleiden van groepjes, het
begeleiden van spelletjes, knutselen en diverse „hand- en
spandiensten‟ tijdens de spelweek. Voor aanmelding, zie onderstaande
namen.
Met vriendelijke groeten,
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Stuurgroep vakantie-bijbel-spelweek:
Marleen Ruitenburg
Kolstraat 32
Marianne van Burk
Geerstraat 48
Sjanet ‟t Lam
Geerstraat 19
Chantal Hoornstra
Pieterswaard 15
Tamara van Dommelen
Lijsterbeslaan 5
Martine Walraven
Kolstraat 62

582439
582992
582571
581828
582732
640712

TENSLOTTE
Twee mannen waren druk bezig met het bikken van stenen. Iemand
vroeg aan de eerste wat hij aan het doen was. Hij antwoordde: „Ik moet
die rottige stenen de hele dag bikken‟. Maar die tweede gaf een heel
ander antwoord: „Ik help bij het bouwen van een kerk‟. Het is maar net
hoe je je werk bekijkt. Of je weet wat je doet en waarvoor.
Een hartelijke groet vanuit de pastorie,
Ds. J. Broekman
AGENDA
Woensdag 25 mei
18.30 uur
uitzending kerktelefoon
Woensdag 8 juni
18.30 uur
uitzending kerktelefoon
Woensdag 22 juni
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 6 juni 2011
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
Volgende inleverdata zijn:
20 juni
voor 2 weken
4 juli
voor 6 weken
15 aug
voor 2 weken
29 aug
voor 2 weken
12 sept
voor 2 weken
26 sept
voor 2 weken
10 okt
voor 2 weken
24 okt
voor 2 weken
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Eenheid in geloof
Er is iets dat ik me niet voor kan stellen:
Dat, wanneer je aankomt bij de hemelpoort,
God daar staan zal, om de vraag te stellenL
“Bij welke kerk heb jij op aard‟ behoort?”
God heeft geen kast met vakken en laden,
Waarin je op je kerk wordt geselecteerd.
Hij zal de goeden scheiden van de kwaden,
Maar niet apart: hervormd of gereformeerd.
Je hoeft je lidmaatschap niet aan te tonen,
Bij het einde van je aardse levensreis.
En als je dan in Zijn huis mag komen wonen,
Is ‟t door gena en niet door je doopbewijs.
Ik denk daarom dat het meer nog van belang is,
Wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan,
Dan dat we elkaar met dogma‟s, exegeses,
En artikel zoveel om de oren slaan.
We moesten misschien wat minder fanatiek zijn.
God‟s Naam wordt door de wereld al te vaak bespot.
Omdat wij, Christenen zo vreselijk verdeeld zijn,
Dat het niet haalbaar (b)lijkt, één kerk te zijn van God!
(bron: NCRV reismagazine dec. 2003)
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Handelingen 1: 1-14 Hemelvaart

a

t e r

u g k o m e n

a p b k

l

b b o d n
i

e r e n f h
i

f u

r

e s

o s g

d f

s p

t

d t g v
l

i

k

j

b s

t

j

i

h

r h o c n n

u e p u k

e m w h w o
n

t

v g

l

k

l

j

e

w t

a d e m e a a h
t a

r e n b c

o p g e n o m e n d a
J e r

u z a

l

e m e w

apostelen

Jeruzalem

wolk

lucht

staren

kleren

opgenomen

terugkomen

bidden

wachten

13

14

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

