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

OUDERLINGENKERKRENTMEESTER

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

DIAKENEN

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

ORGANISTEN

C.J. van den Bergh
H.J. de Bruijn
A.P. van de Minkelis

KOSTERS

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

CRÈCHE

Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal
Herovientje

1

34e Jaargang, no. 1028 – 10 juni 2011
KERKDIENSTEN
Zondag 12 juni 2011 - Pinksteren
09.30 uur:
Ds. J. Broekman, Voorbereiding Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Pinksterliederen
18.30 uur:
Ds. M. van Campen, Zwartebroek-Terschuur
Introïtuslied: Gez. 123 : 1 en 2
1e collecte: Pinsterzendingscollecte
2e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
Zondag 19 juni 2011
09.30 uur:
Ds. J. Broekman, Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 121 : 1 en 3
18.30 uur:
Ds. J. Broekman, Dankzegging Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 100 : 1 en 2
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkrentmeesters
Avondmaalscollecte:
Project GZB
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
Lied van de Zondagsschool
Geen opgave
Kinderoppas
12 jun:
Willy en Aron
19 jun:
Arda en Roxanne van Eeuwijk
Schoonmaakrooster
27 jun t/m 1 jul: Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd
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MEDITATIE
En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest
Handelingen 2 : 4
Pinksteren is niet alleen maar een herdenkingsfeest.
Eens was er het eerste Pinksterfeest. Maar Pinksteren
mag steeds weer „geschieden‟.
Het mòet zelfs in ons leven plaatsgrijpen. Pinksteren is een herhaalbaar
feest. Maar niet herhaalbaar op de manier, waarop men reproducties kan
maken van bijvoorbeeld de „Nachtwacht‟ van Rembrandt of zoals men
door middel van oorlogsfilms de oorlog nog weer eens kan beleven.
Pinksteren „geschiedt‟ sinds de eerste keer steeds weer op een directe
en originele manier. Een Kerk zonder Pinksteren, wijzelf zonder
Pinksteren zouden schillen zijn zonder vrucht. Het is zoiets als
„christelijk‟ willen leven zonder Christus, of: bidden tot God, terwijl de
hemel onbereikbaar is.
Het is goed te weten, dat sinds het eerste Pinksterfeest de Heilige Geest
Zich, waar en wanneer Hij wil, meedeelt aan hen die om deze Geest
bidden.
Geest van hierboven, leer ons geloven
hopen, liefhebben door Uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
(Muus Jacobse)
Ds. J. Broekman.
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
Er zijn gemeenteleden die tobben met hun
gezondheid. En vaak is er de spanning als er gewacht
moet worden op de uitslag van een onderzoek. We
hopen dat het dan mee mag vallen. Maar we bidden
ook om kracht en
gezondheid. Dat doen we ook voor Jan Kruis, Rozenstraat 5, die vorige
week in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem is opgenomen. Hij heeft een
flinke ontsteking aan zijn been en daardoor ook weer hartproblemen. Dat
brengt natuurlijk weer de nodige spanning met zich mee. En toch gaat
ook de bemoediging uit Psalm 121 mee: De HEERE is uw Bewaarder,
de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.
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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Geboren
In Tiel is op 1 juni jl. een jongetje geboren: Daan Dinand Ammeraal. En
de gelukkige ouders zijn Richard en Susanne Ammeraal- van Arkel. Een
hartelijke gelukwens in dit kerkblad voor de ouders, grootouders en
verdere familie. En we zijn met Richard en Susanne dankbaar dat alles
goed gegaan is. De geboorte van een kind is altijd weer een wonder.
Nieuw leven van God dat aan mensen is toevertrouwd. We hopen dat
Daan in gezondheid mag opgroeien en we wensen de ouders Gods
zegen toe bij de opvoeding. Het gezin woont op het adres: Bakkerstraat
19, 4001 JB Tiel.

VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 1 mei

1e collecte € 109,05 diaconie
2e collecte € 120,55 kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 117,10 pastoraat en prediking

Zondag 8 mei

1e collecte € 119,00 bloemengroet
2e collecte € 132,75 kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 133,60 pastoraat en prediking

Zondag 15 mei 1e collecte € 117,65 diaconie
2e collecte € 145,90 kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 133,75 pastoraat en prediking
Zondag 22 mei 1e collecte € 129,40 IZB
2e collecte € 130,00 kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 129,40 pastoraat en prediking
Giften
Ontvangen via:
Ds. J. Broekman € 50,00 en € 20,00
Ds. J. Groenenboom 2x € 20,00
Mw. van der Linden € 20,00 voor het kerkblad
De heer A. van Rossem € 8,00 + € 6,00 + € 44,00 voor de kerk.
Voor al deze giften hartelijk dank
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RONDOM HET WOORD
Diensten
De komende twee zondagen staan in het teken van Pinksteren en de
viering van het Heilig Avondmaal.
Komende zondag vieren we het Pinksterfeest. Voor de dienst begint
zingen we een aantal pinksterliederen, ook een lied voor de kinderen. In
de dienst luisteren we naar het Pinksterevangelie, maar is er ook
voorbereiding op het Avondmaal. Omdat ik ook de serie preken over de
psalmen wil vervolgen, kwam ik tot het volgende: we lezen Psalm 149 en
Hand. 2: 1-4 en 29-33. In Psalm 149 lezen we: De HEERE is Zijn volk
goedgezind , Hij zal de zachtmoedigen aanzien geven met heil. En in
Hand. 2 lezen dat op die eerste Pinksterdag van dat heil iets te zien en
te horen was (vs.33). En dat is ook het geval bij de viering van het
Avondmaal: het hoorbare evangelie wordt ook zichtbaar gemaakt in
brood en wijn. Ik hoop het u allemaal duidelijk te maken. Halverwege de
preek lezen we het eerste deel van het Avondmaalsformulier. Laten we
toeleven op een feestelijke dienst!
D.V. zondag 19 juni is de Avondmaalszondag: ‟s morgens de viering en
‟s avonds de dankzegging. Op deze zondag staan enkele gedeelten uit
Psalm 119 centraal. In de dienst van de viering van het Heilig
Avondmaal lezen we van Psalm 119 de verzen 17 tot 24. De
tekstwoorden vinden we in vers 19: Ik ben een vreemdeling op aarde. En
‟s avonds in de dienst van dankzegging lezen we uit dezelfde psalm de
verzen 57 tot 64. Dan vinden we de tekstwoorden in vers 63: Ik ben een
metgezel van allen die U vrezen. In het verlengde daarvan lezen we op
deze zondagavond na Pinksteren ook nog Hand. 2: 37-47,waar we lezen
hoe de eerste bekeerden in dankbaarheid „als metgezellen‟ met elkaar
omgingen. Ik hoop dat u trouw opkomt onder de bediening van Woord en
sacrament.
Censura morum
In verband met de viering van het Heilig Avondmaal is er gelegenheid tot
censura morum op D.V. woensdag 15 juni van 19.30 tot 20.00 uur in de
pastorie.
Bezinningsavond Heilig Avondmaal
Aan de viering van het Heilig Avondmaal gaat een week van
voorbereiding vooraf die begint met de dienst van voorbereiding. De
Heere zegt bij monde van de apostel Paulus tegen ons: laat ieder mens
zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de
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drinkbeker (1 Kor. 11: 28). Dat wil zeggen: je moet jezelf eerst
onderzoeken. Weet ik hoe het er eigenlijk met mij voorstaat bij God? Heb
ik een hekel aan de zonden die ik doe? Geloof ik van harte de beloften
van God? Neem ik me voor in dankbaarheid voor God te leven?
Dergelijke en andere vragen kunnen ons bezig houden. Zelfonderzoek
heeft echter niet het doel ons van het deelnemen aan het Avondmaal af
te houden, maar juist er naar toe te leiden. Het is goed daar geregeld
met elkaar over te praten. Daarom is er in de week van voorbereiding de
bezinningsavond.
We komen samen D.V. donderdag 16 juni in het kerkelijk centrum. Om
19.45 uur is er koffie en om 20.00 beginnen we. We lezen en
overdenken 1 Petr. 2: 1-10 en een gedeelte uit het avondmaalsformulier,
dat begint met: Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken…
Het is goed daar met elkaar over te spreken, want in je eentje kom je
daar niet toe… laten we maar eerlijk zijn. Daarom hoop ik dat de meeste
avondmaalsgangers aanwezig zullen zijn.
Examens
De examens zitten erop. En nu in spanning wachten op de uitslag.
Hoewel… ik begreep dat voor sommigen de spanning niet zo groot is…
het is wel goed gegaan. Voor anderen blijft het echter spannend! Sterkte
ermee!
Doopaangifte
Er is weer gelegenheid tot het doen van doopaangifte. Ouders die hun
kindje willen laten dopen, kunnen daartoe tot uiterlijk vrijdag 15 juli
contact opnemen met ds Broekman. Een doopdatum wordt zoveel
mogelijk in onderling overleg vastgesteld.
Hap en Trap; fietstocht kerken Lingewaal
Als onderdeel van de viering van 25 jaar Lingewaal, houden de
gezamenlijke kerken van Lingewaal zaterdag 10 september een
toeristische fietstocht HAP en TRAP langs de kerken. Het thema is
‘De kerken van Lingewaal: verrassend anders’.
De bedoeling is dat deelnemers bij elke kerk kunnen opstappen, om
vervolgens een tocht langs alle kerken (of een deel ervan) te maken.
Elke kerk afzonderlijk zorgt voor een eigen invulling ter plaatse. De dag
duurt van 10.00 tot 16.00 uur.
Details over de fietstocht volgen later, maar noteer nu vast de datum in
uw agenda: zaterdag 10 september, HAP en TRAP.
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Pinksterzendingscollecte
Zondag 12 juni a.s. vieren wij in de kerk het Pinksterfeest waarop wij
gedenken dat de Heilige Geest is uitgestort.
Afgelopen zondag zijn er in de kerk folders uitgedeeld waarin u kunt
lezen waar de collecte dit jaar o.a. aan besteed wordt, n.l. voor de meer
dan 800 huisgemeentes in Cambodja en voor de Christenen in het
“nieuwe” Egypte.
Juist het Pinksterfeest is bij uitstek hèt feest waarop het zendingsappèl
centraal staat.
Geef daarom met een biddend en gul hart.
De zendingscommissie
Laat het even weten
Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met een
predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of feestelijke gebeurtenissen, in
vreugde en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'.
Ook uw kerkenraad ziet 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. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van
de kaartenbak te handhaven.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Het college van kerkrentmeesters
Bloemengroet
Mevr. A. Schram
Dhr. A. Groen
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Zworrelstraat 37
Zworrelstraat 35

Tenslotte
Hebt u de bloemzaadjes al gezaaid die u na afloop van de dienst sluiting
winterwerk meegekregen hebt? Ik wel! Maar het resultaat is een beetje
droevig. U weet natuurlijk dat de pastorie nauwelijks een tuin heeft. En het
kleine reepje grond dat er nog is, is zeer onvruchtbaar. Bovendien komt er
nooit zon. Dus groeien die plantjes nauwelijks. Dat ligt dus niet aan het
zaad, maar aan de grond. Ik hoop dat het zaad dat tien meter verderop (in
de kerk) gezaaid wordt, fleuriger opgroeit en meer vrucht draagt. In de kracht
van de Heilige Geest…
Mede namens mijn vrouw gezegende Pinksterdagen toegewenst,
Ds. J. Broekman.
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AGENDA
woensdag
donderdag
woensdag

8 juni 18.30 uur uitzending kerktelefoon
16 juni 19.45 uur bezinningsavond Heilig Avondmaal
22 juni 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 20 juni 2011 vóór 16.00 uur ingeleverd te
zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
E-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata:
4 juli
voor 6 weken
15 aug
voor 2 weken
29 aug
voor 2 weken
12 sep
voor 2 weken
26 sep
voor 2 weken
10 okt
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
KERKRENTMEESTERS

Bankrekeningnr. 950925
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 of te downloaden van de website
à € 0,60 /€ 0,70 / € 1,00
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