35e Jaargang, no. 1040 – 23 december 2011
KERKDIENSTEN
Zaterdag 24 december 2011, Kerstzangdienst
21.30 uur:
Ds. J. Broekman, meditatie
m.m.v. Muziekvereniging Wilhelmina
Zondag 25 december 2011, 1e Kerstdag
10.00 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Kerstliederen
18.30 uur:
Ds. G.J. Mink, Gezamelijke dienst in de Ger. kerk m.m.v. het
Haaftens Mannenkoor

1e collecte: IZB
2e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
Collecte gez. Avonddienst: De Hoop
Maandag 26 december 2011, 2e Kerstdag
18.30 uur:
Kerstviering Zondagsschool “Bethel”
Zaterdag 31 december 2011, Oudjaarsdag
19.30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 140 : 9 en 10
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Oudejaarscollecte
Zondag 1 januari 2012, Nieuwjaarsdag
10.00 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 141 : 9 en 10
18.30 uur:
Ds. H.J. Donken, Meerkerk
Introïtuslied: Ps. 142 : 2 en 3
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
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Zondag 8 januari 2012,
10.00 uur:
Ds. C. van der Scheur, Veenendaal -

Rechtstreekse

uitzending Radio Lingewaal

Introïtuslied: Ps. 8 : 1 en 2
Ds. M. Dubbeldam, Giessen-Nieuwkerk
Introïtuslied: Ps. 143 : 9 en 10
1e collecte: Evangelisatiecommissie
2e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
18.30 uur:

Lied van de Zondagsschool
Geen opgave

Kinderoppas
25 dec:
Gera Visser en Sarah
1 jan:
Jacolien van Zante
8 jan:
Nettie Pippel en Jacco

Schoonmaakrooster
26 t/m 30 dec Mw. van der Linden, Mw. G. van der Vliet
2 t/m 6 jan: Mw. Kruis, Mw. van der Weerd
9 t/m 13 jan: Mw. van Brakel, Mw. Kornet
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MEDITATIE
Meditatie

En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden
in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe
Lukas 2:12.
De engel komt in opdracht van God met de boodschap van de geboren
Zaligmaker bij de herders in de velden van Efratha, in de buurt van
Bethlehem. En wat een boodschap krijgen ze te horen: Heden is voor u in
de stad van David de Zaligmaker geboren; Hij is Christus, de Heere. De
Heere weet heel goed dat dit een bijna ongelooflijke boodschap voor de
mensen is. Daarom geeft Hij er een teken bij. Iets op het menselijk vlak, uit
de alledaagse werkelijkheid, waaraan de ontvangers van de boodschap
kunnen zien, dat het echt waar is wat God zegt. Dat doet de Heere wel
vaker. De regenboog bijvoorbeeld is het teken van Gods verbond met de
aarde en alle levende wezens, dat Hij de aarde nooit meer onder water zal
zetten door een zondvloed. En Maria heeft ook een teken gekregen, toen
ze te horen kreeg dat zij de moeder mocht worden van de Heere Jezus:
haar nicht Elizabet is ook zwanger in haar ouderdom. Op dat niveau zit
ook het teken dat de herders krijgen van de engel bij de boodschap van de
geboren Zaligmaker: u zult het Kindje vinden … liggend in de kribbe. Dus:
neergelegd in een voerbak voor de beesten. Dat is naar Gods keuze het
herkenningsteken. Dat moeten ze zoeken.
Dit hemelse teken was een teken van vernedering. En dat is altijd zo
gebleven. Toen Christus hier op aarde was, heeft Hij Zich door niets zo
onderscheiden als door voorbeelden van Zijn vernedering. Paulus schrijft
in zijn Lofzang op Christus (Fil. 2): Hij heeft Zichzelf vernederd … tot de
kruisdood. In het hemels teken van vernedering tot in de kribbe, zien we al
de vernedering tot aan het kruis. Men zegt wel eens: kribbe en kruis zijn
uit hetzelfde hout gesneden. We zien in beiden een daad van verzoening.
Verzoening die nodig is om vergeving te krijgen voor onze zonden. Het
hemels teken dat de engel geeft, staat dus in het teken van verzoening.
Dit zal voor u het teken zijn, zei de engel tegen de herders. Voor u… Voor
ons ook? Ja, dat dacht ik maar wel! De engel zegt niet zomaar hoe ze het
Kind zullen vinden, nee, hij wijst op iets waar een mens van nature zich
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aan ergert. Hij wijst op de vernedering. Dát is het teken, waaraan zij de
geboren Zaligmaker zullen kennen.
In Bethlehems stal, lag Christus de Heer,
In doeken gehuld, als kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis;
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.
Ds. J. Broekman.

UIT DE GEMEENTE
Zieken
De zieken in de gemeente verdienen onze voortdurende
aandacht en zorg. Als u meeleven wenst vanuit de kerk,
moet u het natuurlijk wel even laten weten. Het is goed
voor elkaar te bidden en de zieken te gedenken in de
voorbede.
De heer A. van der Bijl, Meerenburg 19, heeft vorige week in de St.
Maartenskliniek te Nijmegen gelegen. Hij heeft zes uur per dag aan het
infuus gelegen, in de hoop dat er wat verlichting in zijn ziekteproces komt.
Wij wensen hem veel sterkte en Gods zegen toe.
De heer D. de Waal is vanuit het Rivierenlandziekenhuis in Tiel weer terug
in Avondlicht. Hij is erg verzwakt en er zijn zorgen om hem. We bidden om
Gods genade.
Het begin van Psalm 27 luidt: De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie
zou ik vrezen? De dichter zegt hiermee: met de Heere sta je sterk en
rotsvast. Want Hij is mijn licht en mijn heil. Het licht maakt alle dingen
zichtbaar en doet ons oog krijgen voor het Licht der wereld, de
Zaligmaker, de Heilbrenger, die in Bethlehem geboren werd. Men kan
alles verliezen en is toch niet verloren, als dat Licht ons leven beheerst.
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).
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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, afd.: in den Bogerd
"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, Woonvoorziening de Lei, Pearl Buck-erf 167,
3315 BD Dordrecht.
Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 4 dec

1e collecte € 135,40 Deelgenoten
2e collecte € 137,00 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 133,00 Past. en prediking

Zondag 11 dec 1e collecte € 135,60 Diaconie
2e collecte € 151,80 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 149,10 Past. en prediking
Giften
Ontvangen via:
Ds. J. Broekman € 2 x € 50,00 + € 40,00 + € 25,00 + € 10,00
De heer A. van Rossem € 20,00 voor de Dankstond
De heer N. Brouwer € 14,00 op huisbezoek
Voor al deze giften hartelijk dank
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RONDOM HET WOORD
Diensten
Tijdens de feestdagen aan het eind van het jaar zijn er altijd veel diensten
en kerstvieringen in de kerk of daarbuiten. Dit jaar vallen de feestdagen in
het weekend en dan is het altijd anders dan wanneer de feestdagen
middenin de week vallen. Wat mij betreft mogen de kerstdagen altijd in het
weekend vallen, maar daar heb ik natuurlijk niets over te beslissen. Laten
we in ieder geval dankbaar zijn dat de Heere het mogelijk maakt dat we
ook tijdens de feestdagen naar de kerk mogen gaan.
Als voorproefje op het Kerstfeest is er zaterdagavond 24 december de
Kerstzangavond met medewerking van fanfarekorps Wilhelmina o.l.v.
Arjen Bos. Henco de Bruijn speelt op het orgel en ik hoop de meditatie te
verzorgen. We lezen het kerstevangelie uit de brief van Paulus aan Titus
hoofdstuk 2 de verzen 11-14. In die tekst zitten een paar kerstcadeautjes
verpakt en zaterdagavond zal ik ze voor u uitpakken. We beginnen om
21.30 uur.
Op de eerste Kerstdag, zondag 25 december, komen we weer bij elkaar.
‟s Morgens luidt de klok van ons kerkgebouw om u op te roepen uw plaats
in de kerk in te nemen. Wij zingen enkele bekende kerstliederen vooraf en
we lezen in de dienst een gedeelte uit het kerstevangelie van Lukas 2,
maar ook Micha 5: 1-3. Micha 5: 1 zal de tekst voor de preek zijn en het
thema van deze feestelijke dienst is: De Heerser uit Bethlehem. Er zal een
gedrukte „orde van dienst‟ zijn.
‟s Avonds is er de gezamenlijke zangdienst in de Geref. kerk. Ik zal er niet
zijn, omdat ik gevraagd ben het kerstevangelie in Renswoude te
verkondigen.
Dan zijn er D.V. de diensten op oudejaarsavond en op nieuwjaarsdag. In
de diensten waarin ik hoop voor te gaan lezen we uit Zacharia 14. In mijn
Bijbel staat boven dit hoofdstuk: Toekomst voor Jeruzalem. Op de
oudejaarsavond, 31 december, lezen Zach. 14: 1-11 en op 1 januari lezen
we het vervolg: Zach. 14: 12-21. De tekst uit het eerste gedeelte is vers
7b: Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft. Een
prachtige tekst voor de oudejaarsavond, want na de viering van het
Kerstfeest worden we zo gauw weer geconfronteerd met onze
machteloosheid. Als we denken aan het jaar dat achter ons ligt en wat er
verweg en dichtbij allemaal gebeurd is, krijgen we meer een gevoel van
„duisternis‟ dan van „licht‟. Dan is er de bemoediging dat het (L)licht toch
blijft!
Op de morgen van de nieuwjaarsdag zal vers 17 de tekst zijn: Het zal
geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van
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de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de
HEERE van de legermachten, neer te buigen. Hoop en vertrouwen in het
nieuwe jaar is alleen van waarde, wanneer wij onze toevlucht blijven
nemen bij de HEERE. Ik hoop u en jou te mogen begroeten op de
nieuwjaarsdag.
Onlangs zei een gemeentelid tegen mij dat ze het zo fijn vond dat de
teksten voor de preken in het kerkblad staan. Want zij heeft de gewoonte
die voor de dienst door te lezen. En dat is nu juist de bedoeling van mij.
Als we ons zo voorbereiden op de diensten, zijn we er ook veel bewuster
bij betrokken. Dan zal het Woord ook steeds meer gaan leven.
Aanbevolen dus!
De derde zondag, 8 januari, die in dit kerkblad vermeld staat is voor mij
een vrije zondag. Nou ja, vrij… ik hoop te preken in mijn geboorteplaats
IJsselstein en in het verre Krabbendijke.
Heb ook met de gastvoorgangers gezegende diensten!
Kringen
Op D.V. maandag 9 januari 2012 hoopt de Bijbelgesprekskring weer bij
elkaar te komen om 20.30 uur in het kerkelijk centrum. De eerste helft van
het seizoen zit er inmiddels op en in het nieuwe jaar gaan we bij
gezondheid weer verder.
Catechisatie
Na een korte stop in de tweede helft van december hopen we de
catechese weer voort te zetten op 9 januari a.s. Ik hoop dat jullie er weer
zijn!
Zending
Onlangs heeft de zendingscommissie het verzoek aan de kerkenraad
gedaan voortaan de opbrengsten van alle collecten waarbij de
zendingscommissie betrokken is te mogen bestemmen voor de GZB. Dit
omdat de projecten van de GZB beter aansluiten bij het doel van de
zending dan de projecten van Kerk in actie. De kerkenraad heeft hiermee
ingestemd. Wel blijft de diaconie op de gebruikelijke manieren collecteren
voor Kerk in actie, die immers ook goed werk verricht. Daarnaast maakt de
keuze voor alleen de GZB het werk voor de leden van de
zendingscommissie eenvoudiger.
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Bloemenactie/kerststerren
De bloemenactie op vrijdag 9 december heeft opgebracht € 1832,60. Dat
is een prachtig resultaat. Alle vrijwilligers die zich hebben ingespannen
willen we dan ook heel hartelijk bedanken. Dat geldt natuurlijk ook voor
alle kopers van de kerststerren.
Eindejaarscollecte
In week tussen Kerst en oudejaarsdag hopen we de eindejaarscollecte te
houden. De enveloppen met de acceptgirokaarten worden bij u
thuisbezorgd. De opbrengst is voor het plaatselijke kerkenwerk.
Van harte bij u aanbevolen.
Vervoornstichting
Het college van kerkrentmeesters mocht van de Vervoornstichting een
bedrag van € 500,= ontvangen voor de aanschaf van de AED
(automatische externe defibrillator). We willen de Vervoornstichting daar
heel hartelijk voor bedanken.
De jeugdraad mocht eveneens € 500,= ontvangen, voor de aanschaf van
een beamer. Ook daarvoor willen we de Vervoornstichting hartelijk
bedanken.
Collectebonnen
De collectebonnen van 60 cent (geel) zijn op. Aangezien de drukkosten
vrij hoog zijn, heeft het college van kerkrentmeesters besloten op dit
moment geen bonnen van 60 cent bij te drukken. De collectebonnen van
70 cent (groen) en 1 euro (blauw) zijn wel beschikbaar.
Graag wijzen we op enkele voordelen van collectebonnen:
- in het geval u giften kunt aftrekken voor de belasting hebt u het vereiste
schriftelijke bewijs;
- u hoeft geen muntgeld te sparen om in de collectezak te doen;
- het college van kerkentmeesters heeft wat grotere bedragen in één keer
binnen.
De formulieren om collectebonnen te bestellen liggen achter in de kerk; op
de website van de kerk (nhkherwijnen.nl) kan een bestelformulier worden
gedownload.
Wellicht is dit een goed moment om stil te staan bij de betekenis van de
collecten en de opbrengst ervan. De eerste collecte is altijd bestemd voor
een diaconaal doel (plaatselijk, landelijk of wereldwijd). De tweede collecte
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is altijd voor het werk van de kerkrentmeesters (voor de eigen gemeente
dus).
De uitgangscollecte is eenmaal per maand voor het Onderhoudsfonds. Op
de andere zondagen wordt aan de uitgang gecollecteerd voor pastoraat +
prediking. De opbrengst van deze laatste collecte is voor het (pastorale)
werk in de eigen gemeente.
Collecteren in de kerkdienst is meer dan een traditie vanuit de vroege
kerk. Collecteren heeft alles te maken met delen van uw en jouw je gaven.
Dat delen of offeren is een wezenlijk onderdeel van de eredienst. Het is
een teken van dankbaarheid. De gemeente heeft ontvangen en de
gemeente geeft. Niet berekenend, maar graag. Uit dankbaarheid. Om zo
een bijdrage te leveren aan de voortgang van Gods werk in de plaatselijke
gemeente, in Nederland en wereldwijd.

Kerkbalans 2011; toezegging al overgemaakt?
De voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2012 zijn in volle gang.
Graag willen we ook de actie 2011 afsluiten. Nog niet alle toezeggingen
voor 2011 zijn binnen. Wellicht is het nu een goed moment om even na te
gaan of u uw toezegging van begin dit jaar al hebt omgezet in een
concrete bijdrage.
U kunt uw gift overmaken via Rabobank 3280.00.531 of ING 950.925.
Graag onder vermelding van „kerkbalans 2011‟.
Bedankt voor uw medewerking
Wat is de kerk u en jou waard?!/Kerkbalans 2012
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Dat is de vraag die ook in 2012 bij de Actie Kerkbalans aan u en jou wordt
gesteld: wat is de kerk u en jou waard.
De vraag is niet anders dan de afgelopen jaren. Daarom hoeven we er
misschien niet zoveel woorden aan te wagen. Toch zetten we graag nog
wat zaken op een rij.
Waar geeft u voor bij de Actie Kerkbalans.
Voor de verkondiging van Gods boodschap van hoop en redding; voor de
voortang van het kerkenwerk, voor het werk onder ouderen, voor het werk
onder jongeren; voor salarissen en vergoedingen, verwarming en
verlichting, verplichte afdrachten. Voor de toekomst van de Hervormde
Gemeente in Herwijnen. Een Gemeente waarvoor we met elkaar
verantwoordelijk zijn. Niet alleen als het gaat om de kerk nu, maar ook
voor de kerk van onze kinderen en kleinkinderen.
U vraagt: kan er niet bezuinigd worden?
Waar dat kan, doen we dat. Maar de kerkrentmeesters hebben het recent
bij het samenstellen van de jaarrekening 2010 nog eens vastgesteld:
zeker 95 procent van de kosten en misschien nog wel meer, is niet te
beïnvloeden. Overigens blijven tips welkom.
Wat moet de Actie Kerkbalans in 2012 opbrengen?
De Actie Kerkbalans moet in 2012 62.650 euro opbrengen, om een
sluitende begroting te krijgen. Dat is een lichte stijging ten opzichte van de
begroting 2011. Een lichte stijging is niet vreemd, aangezien ook de
kosten stijgen.
Is dat bedrag haalbaar?
Ja, dat is haalbaar. Als iedereen geeft volgens de in verschillende kerken
gehanteerde tabel (en iedereen die iets meer kan missen wellicht wat
meer) dan halen we dat bedrag!
Uit cijfers blijkt namelijk dat Herwijnen wat geven betreft, nog wat
achterblijft bij de rest van Gelderland en Nederland. Ook al is het verschil
de laatste jaren kleiner geworden. We hebben in 2010 en 2011 al flinke
stappen gemaakt (we zijn dus op de goede weg), we wachten echter op
het laatste sprongetje.
Hoe luidde de slogan ook alweer?:
„Geef volgens de tabel, dan redden we het wel‟
Veel mensen vinden zo‟n tabel fijn, hebben we gemerkt. De tabel is zo
opgesteld dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Veel
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gemeenteleden geven inmiddels volgens die tabel. Daar zijn we echt blij
mee. Sommigen geven zelfs meer dan de richtlijn aangeeft; dat is echt
geweldig en we hopen natuurlijk dat dat zo mag blijven!
Misschien kwam u er nog niet toe de tabel te hanteren als richtlijn. Wat
zou het fijn zijn als het daar in 2012 wel van komt; voor het financieel
gezond maken en houden van de Gemeente. Voor de toekomst van de
kerk.
Welke richtlijn geldt er dan voor de hoogte van de bijdrage aan Actie
Kerkbalans?
Als richtlijn geldt de tabel die hierbij is afgedrukt. Het gaat daarbij om
percentages van het totale netto-gezinsinkomen (salaris, AOW,
pensioen, rente-inkomsten).
Tabel
Netto inkomen
per maand:
€ 0 - € 500
€ 501 - € 1.000
€ 1.001 - € 1.500
€ 1.501 - € 2.000
€ 2.001 - € 2.500
€ 2.501of meer

Kerkelijke bijdrage
percentage
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%

Bijdrage per jaar
€ 0 - € 30
€ 60 - € 120
€ 180 - € 270
€ 360 - € 480
€ 600 - € 750
€ 900 of meer

Heeft de tabel alleen betrekking op de Actie Kerkbalans?
Ja, de tabel gaat alleen over de Actie Kerkbalans. Andere bijdragen (bv
collecten) aan de kerk staan daar dus los van.
Er zijn zoveel andere dingen in het leven die geld kosten.
Dat klopt: we hebben ons geld ook nodig voor andere dingen. Toch willen
we u vragen een serieuze afweging te maken: wat is de kerk u waard, in
vergelijking met andere dingen als vakanties, auto‟s, luxe, mobieltjes,
hobby‟s, uitgaan, genotsmiddelen, kleding et cetera et cetera. Dan wordt
de kerk toch geen sluitpost?
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We hopen dat u en jij serieus over die vraag na (blijven) denken.
De actie wordt gehouden in januari, dus binnenkort hoort u meer van ons.
Bedankt voor de aandacht.
Het college van 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 Naam
30-12 M. van Akooy-van Helten

Leeftijd Adres
85
Zorgcentrum Avondlicht

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
Geen opgave
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Tenslotte
Het is vaste prik: tijdens de laatste weken van het jaar is er een terugblik
op wat geweest is. In de eindejaarsbijlagen en jaaroverzichten in de
kranten en op de tv trekt de wereld van 2011 nog een keer aan ons
voorbij.
We zien Anders Breivik, de jonge Noor die moordde onder zijn nog jonge
volksgenoten.
We zien vuurhaarden in de Arabische wereld. Het bebloede lichaam van
Khadaffi. Koptische christenen bij de asresten van hun kerk. We zien
donkere kinderen met hongerige ogen en een leeg bord op eten wachten.
Westerlingen die met hongerige ogen en volle magen protesteren tegen
het beknibbelen op de bonussen.
We zien Tristan van der V. die zijn vuurwapen richt op moeders achter een
winkelwagentje, op bejaarden met een boodschappentas, op vaders met
een kind aan de hand.
En dan waren er duizenden kinderen die niet mochten leven buiten de
moederschoot – maar die zien we niet. Waarschijnlijk blijven ook
christenen en de dodencel buiten beeld. Net als christenen die leven in
vrijheid, maar intussen ruzie met elkaar maken.
Het Kind in de kribbe was de onwaardigste onder de mensen.
Geen bomen en ballen, geen kaarslicht en knalvuur, geen
champagneglazen en cadeaus.
Ons kerkblad bevat geen wereldnieuws, en toch wil ik u aan het einde van
het Jaar onzes Heeren 2011 wereldnieuws meegeven: er is vergeving bij
het Kind van Bethlehem, die de Verstotene van deze wereld werd. Het
nieuwe jaar 2012 zal wel weer ongelooflijk nieuws brengen, maar in Zijn
voetsporen gaan we veilig.
Mede namens mijn vrouw wens ik u gezegende kerstdagen en een
voorspoedig nieuwjaar.
Hartelijke groet,
Ds. J. Broekman.
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AGENDA
Zaterdag
Maandag
Woensdag

7 jan 9-10 uur inleveren rommelmarkt
9 jan 20.30 uur Bijbelgesprekskring
18 jan 18.30 uur uitzending kerkradio

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 9 januari 2012 vóór 16.00 uur ingeleverd te
zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
E-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata:
23 jan
voor 2 weken
6 feb
voor 2 weken
20 feb
voor 2 weken
5 mrt
voor 2 weken
19 mrt
voor 2 weken
2 apr
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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