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KERKDIENSTEN
Zondag 29 januari 2012
10.00 uur:
Ds. J. Broekman, voorbereiding Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 19 : 1 en 5
18.30 uur:
Ds. W. de Bruin, Harderwijk
Introïtuslied: Ps. 146 : 1 en 2
1e collecte: Woord en Daad
2e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Onderhoudsfonds
Zondag 5 februari 2012
10.00 uur:
Ds. J. Broekman, viering Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 25 : 1 en 2
14.30 uur
J. Broekman, voortgezette bed. In Zorgcentrum Avondlicht
18.30 uur:
Ds. J. Broekman, dankzegging Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 47 : 9 en 10
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
Avondmaalscollecte: project GZB
Lied van de Zondagsschool
29 jan:
Ps. 19 : 1b
5 feb:
Ps. 25 : 2a
Kinderoppas
29 jan:
Sjanet ‟t Lam en Roxanne
5 feb:
Ria Treffers en Aron
Schoonmaakrooster
30 t/m 3 feb: Mw. van der Linden, Mw. G. van der Vliet
6 t/m 10 feb: Mw. Kruis, Mw. van der Weerd
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MEDITATIE

Waardige gast en verboden toegang.

In de dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal wordt het eerste
deel van het formulier gelezen. Daarin staat de zgn. „zondecatalogus‟. Dat
kan nog wel eens bedreigend op ons af komen. Dat geldt ook voor Rom.
12:2:
Word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd
door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat
de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.
Deze tekst geeft de basis op grond waarvan een christen het goede kan
doen (de waslijst van Rom. 12:9-21). We worden voor waardige gasten
aan Gods tafels gehouden als we zó gezind zijn. Dat „zo‟ slaat terug op het
voorgaande: kenmerken van een avondmaalsganger zijn dat hij of zij a.
erkent een zondaar te zijn b. de vaste beloften van God gelooft en c. uit
dankbaarheid voor de gratis ontvangen gerechtigheid van Christus zich
van harte voorneemt om God en de naaste lief te hebben.
Het Evangelie is dat God ons –dankzij Christus- voor waardige gasten
houdt, ook al zijn we het van huis uit niet waard om bij Christus aan tafel te
mogen komen. Dat is een wonder. Ik ben niet waardig, maar God ziet mij
aan als waardig. Zijn genadige blik zet mij in een ander licht. Hij trekt mijn
zondaarskleed uit en kleedt mij met het noodzakelijke feestkleed. Dank zij
Christus word ik, wat ik niet ben. De keerzijde van dit Evangelie is een
ernstige en scherpe terugwijzing van hen die willens en wetens in
bepaalde openlijke zonden voortleven en zich niet bekeren. Nadat de deur
van Gods Koninkrijk wijd open is gegaan (en straks opnieuw open zal
gaan), wordt nu de deur gesloten. Aangrijpend!
Naast de prediking van het heil is er dus ook de aankondiging van het
oordeel: je mag niet deelnemen aan het Avondmaal en je wordt geen
burger van Gods Koninkrijk als je „dit getuigenis in je hart niet gevoelt‟. Met
andere woorden: als je God laat praten en niet zielsgraag en oprecht
verlangt naar een leven overeenkomstig de wil van God. Deze scherpe
oordeelsprediking heeft tot doel dat zondaren wakker geschud worden en
zich bekeren.
Als je het formulier goed leest, vind je in de opsomming van de „ergerlijke
zonden‟ vrijwel alle tien geboden terug. Ergerlijke zonden zijn zonden die
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openlijk gedaan worden en die andere gemeenteleden negatief kunnen
beïnvloeden.
Voor ons allen geldt de hoofdzaak waar we het drukst mee moeten zijn:
het slechte door het goede overwinnen (Rom. 12:21). Dat is meer dan het
slechte niet doen!
Ds. L.W. Smelt
(uit: Van kracht tot kracht)

UIT DE GEMEENTE
Zieken
In het vorige kerkblad meldde ik dat mevr. J. de JoodeKlop uit Avondlicht in het ziekenhuis te Gorinchem
opgenomen was. Zij is inmiddels weer thuis en het mag
goed gaan met haar.
In de periode tussen het verschijnen van het vorige kerkblad en dit
kerkblad is ook mevr. J. de Jongh- van Arendonk, eveneens uit Avondlicht,
in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ‟s Hertogenbosch opgenomen geweest.
Men probeerde te onderzoeken waar de pijn vandaan komt, waar zij zo‟n
last van heeft. Ze heeft enkele pijnlijke injecties gehad. De pijn is weg,
maar de oorzaak weet men nog niet. Ze heeft ongeveer een week in het
ziekenhuis gelegen.
De heer H. Satter, Achterweg 66, ligt momenteel in het Canisius
Ziekenhuis te Nijmegen. Hij is vrijdag 20 januari geopereerd op een plek
hoog in zijn nek. Achteraf gezien heeft hij de laatste weken een grote kans
op een dwarslaesie gehad. De operatie is geslaagd, maar er wacht wel
een weg van revalidatie.
Bovengenoemde personen, maar ook anderen in de gemeente die in
spanning zijn over hun ziekte, bidden we Gods zegen toe. De Heere Jezus
zegt: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust
geven. Na de oproep om Hem te volgen, lezen we de beschrijving van de
echte toestand van de mensen: vermoeid en belast. Het is al een
bevrijding dat te mogen inzien, want velen zij moe van het leven, dat hun
niet geeft wat ze wensen. En ze zijn belast. Ze vertillen zich aan de last
van hun levenslot. Maar Jezus‟ juk is zacht en Zijn last is licht. Want wat
Hij vraagt is in Hemzelf te vinden. Jezus gaat ons voor op het levensspoor.
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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, 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 163,
3315 BD Dordrecht.
Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

Uit dankbaarheid I
Wij waren ontroerd door de vele blijken van medeleven in de afgelopen
maanden.
Uw telefoontjes en kaarten met bemoedigende woorden hebben ons goed
gedaan. Dank u wel daarvoor.
We weten dat ons een moeilijke periode te wachten staat. Dan helpt het
als we er niet alleen voor staan. Dan helpt het bovenal als onze Hemelse
Vader met ons meegaat.
Piet en Gijsje van Dusseldorp
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Uit dankbaarheid II
Als achterom kijken pijn doet,
Vooruitblikken zo moeilijk is,
Kijk dan naast je,
Hij is met je, alle dagen.
Graag willen wij een ieder bedanken die, na bijna drie jaar ziekte, nog
steeds met ons meeleeft.
Het is heel bijzonder om al die lieve bemoedigende woorden te ontvangen.
Sinds september 2011 weten we dat de ziekte bij mij (Anja), tot onze grote
teleurstelling weer is teruggekomen.
Behandelingen om de ziekte voldoende terug te dringen zijn niet meer
mogelijk.
Toch is er een mate van rust gekomen, omdat er geen spanning meer is
aangaande uitslagen, controles en chemokuren.
Van de tijd die ons nog rest proberen we iedere dag de mooie momenten
te zien, en die zijn er nog volop, hoewel de gevolgen van de ziekte steeds
meer voelbaar worden.
We begrijpen Gods weg met ons niet, maar vertrouwen Hem wel.
Nogmaals hartelijk dank, ook namens onze kinderen,
Bart en Anja van Zandwijk

Uit dankbaarheid III
Graag wil ik iedereen bedanken voor de kaartjes, berichtjes en andere
reacties die wij gekregen hebben na de geboorte van Motiënna, bij mijn
ziekenhuisopname en ook bij de doop van Motiënna.
Gelukkig was de ziekenhuisopname van korte duur maar het herstel na de
longembolie gaat nog even duren.
Het is fijn te weten dat er aan je gedacht wordt, ook al wonen we niet meer
in Herwijnen.
Hartelijke groeten, Moreo, Leontien en Motiënna.

VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 8 jan

1e collecte € 158,90 Evangelisatiecomm.
2e collecte € 148,70 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 168,45 Past. en prediking
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Zondag 15 jan

1e collecte € 157,45 De Herberg
2e collecte € 146,30 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 141,85 Past. en prediking

Giften
Ontvangen via:
Ds. J. Broekman € 50,00
Ds. J. Groenenboom € 50,00 + € 15,00 en € 10,00
Ouderling Hijkoop en bezoekbroeder M. van Mourik op huisbezoek
€ 14,00
Mw. W. van Mourik € 10,00 tijdens bezorgen bloemengroet
Dhr. A. van Rossem € 5,00 + € 20,00 (nagift oudejaarscollecte)
Voor al deze giften hartelijk dank
RONDOM HET WOORD
Diensten
De diensten van de komende zondagen staan in het teken van de viering
van het Heilig Avondmaal. En ik maak een vervolg met de serie preken
over de brief van Paulus aan de Fillipenzen. Uit hoofdstuk 1 heb ik op 15
januari jl. gepreekt en vorig jaar op de eeuwigheidzondag. Dus nu
beginnen we met hoofdstuk 2.
D.V. komende zondag 29 januari lezen we in de voorbereidingsdienst Fil.
2:1-11. In dat gedeelte staat de bekende Christushymne. Het begin
daarvan heb ik als tekst voor de preek gekozen: de verzen 5-7. Veel
christenen bidden of zij als Jezus mogen zijn. Maar we zijn noch de Zoon
van God, noch zonder zonde. Wij kunnen niet volbrengen wat Christus
volbracht heeft. We kunnen wel de gezindheid aannemen die Hij had. De
Heilige Geest bewerkt die, als u erom vraagt. De Heere Jezus nam de
gestalte van een slaaf aan. Dat is ook de houding en de gezindheid van de
avondmaalsganger. Het thema voor de preek is dan ook: Als een die
dient…
Op de avondmaalzondag, D.V. 5 februari, lezen we in de morgendienst Fil.
2:12-18. De korte toeleidingspreek tot de viering van het Avondmaal heeft
als thema: De zaligheid uitwerken. Dit naar aanleiding van de verzen 12
en 13, die de tekst vormen.
In de middag van deze zondag wordt de viering van het Heilig Avondmaal
voortgezet in Zorgcentrum Avondlicht. De dienst begint om 14.30 uur en
deze keer ben ik aan de beurt de dienst te leiden.
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In de avonddienst, de dienst van dankzegging, lezen we Fil. 3: 1-14. Als er
iemand was die naar de wet gerechtvaardigd kon worden, dan Paulus wel.
Maar hij ontdekte dat de HEERE maar één weg tot rechtvaardiging kent:
het aannemen van het offer van Christus, dat wij in het Avondmaal
gedenken. Paulus jaagt naar die volmaaktheid. Uit dankbaarheid. Het
thema van de preek is: Een dankbare jacht.
Voorbereiding, viering en dankzegging horen bij elkaar. We verwachten
zeker de avondmaalsgangers in die diensten te ontmoeten. Blijf niet
zomaar weg, ook niet als u (nog) niet aan het Avondmaal kunt gaan. De
Heere Jezus heeft er alles voor over gehad om u te redden, dan heeft u er
toch alles voor over om Hem te ontmoeten?
Gezegende diensten toegewenst!
Censura morum
Met het oog op de viering van het Heilig Avondmaal is er gelegenheid tot
censura morum op D.V. woensdag 1 februari van 19.30 tot 20.00 uur in de
pastorie.
Bezinningsavond
De agenda beheren is een kunst. En soms gaat het mis als de agenda
overvol is. Zo is het mij gegaan. Bij het plannen van de activiteiten in de
gemeente heb ik de bezinningsavond in de week voor de viering van het
Avondmaal over het hoofd gezien. In dit geval is het moeilijk de gemaakte
afspraken te verzetten. Daarom moeten we deze keer de bezinningsavond
helaas overslaan. Voor de volgende keren heb ik die avonden nu al
vastgelegd in de agenda.
Kringen
Op D.V. maandag 30 januari komt de Bijbelgesprekskring weer bijeen om
20.30 uur in het kerkelijk centrum.
Ruim een week later, op 7 februari, hopen we de leden van de kring
Groeien in geloof weer te ontmoeten om 20.30 uur in het kerkelijk
centrum.
Het wordt in het kerkblad vermeld, zodat nieuwe leden in de kring aan
kunnen schuiven. Welkom!
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'.
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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
14 jan. Dhr. A. van der Bijl, Meerenburg 19
21 jan. Mw. J. de Joode-Klop, Avondlicht

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
01-02 M. van Wijgerden-Duijzer

Leeftijd Adres
88
Zorgcentrum Avondlicht
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Dorcaszangavond 2012
De jaarlijkse zangavond, georganiseerd door de Werkgroep Herwijnen,
wordt gehouden op D.V. vrijdag 10 februari in de Gereformeerde kerk in
Herwijnen, aanvang 19.30 uur.
Aan deze avond zal het Haaftensch
mannenkoor medewerking verlenen. De
toegang is gratis maar er is zoals altijd een
collecte na afloop en de mogelijkheid om
iets te kopen bij onze cadeautafel of
enveloppentafel. Ook is er koffie, thee of fris
te
koop met een heerlijke plak cake.
De opbrengst van deze avond komt ten goede aan het hulptransport naar
Oekraïne in D.V. oktober, waarvoor de voorbereidingen al weer in volle
gang zijn.
Graag tot ziens en horens op vrijdag 10 februari 2012, 19.30 uur.
Tenslotte
Je leest soms over de wonderlijkste dingen. Een Amerikaanse krant zette
mensen op een rijtje die miljonair geworden zijn vanwege het Evangelie.
Zo heeft de televisie-evangelist Kenneth Copeleand een mooi huis van
circa zes miljoen dollar, zijn eigen kerk en een landingsbaan. En Charles
Blake leeft, in tegenstelling tot zijn gemeenteleden, in een huis van 10.000
vierkante meter te Beverly Hills en heeft een salaris van circa 1 miljoen
dollar. En wat dacht u van Benny Hinn, een bekend prediker. Hij heeft een
huis, inclusief golfbaan en een eigen vliegtuig. Hij is goed in het
collecteren van geld.
Maar het kan ook anders. In het door RTL5 uitgezonden programma
„Operation Repo‟ volgt een camerateam een bedrijf dat auto‟s op moet
halen, omdat deze niet worden afbetaald. Meerdere keren filmde het
programma dominees van wie de auto werd opgehaald. Te zien was dat
een dominee geconfronteerd werd met zijn betalingsachterstand. Zijn
traktement werd door de kerk wel overgemaakt, maar door hem
uitgegeven aan zijn verslaving: het casino.
Ik ben met geen van de hierboven voorbeelden te vergelijken. Ik ben maar
een eenvoudige dorpsdominee met een oude, tweedehands auto en een
nog oudere, tweedehands fiets. Er is geen landingsbaan voor onze privéjet langs de dijk en nog minder ruimte voor een golfbaan. Ik krijg elke
maand keurig het door de landelijke kerk vastgestelde traktement en
verder heb ik niets nodig. Laat de gemeente het geld maar besteden aan
de Zaak des Heeren! Gedenk de actie Kerkbalans maar met een ruim hart
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en een ruime bijdrage. Daar wordt u rijk van, maar dan wel anders dan die
Amerikaanse dominees. „Het is zaliger te geven dan te ontvangen‟ zegt de
Schrift (Hand. 20:35).
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman.

AGENDA
Maandag
Woensdag
Zaterdag
Dinsdag
Vrijdag
Woensdag
Zaterdag

30 jan.
1 feb.
4 feb
7 feb.
10 feb
15 feb.
3 mrt

20.30 uur Bijbelgesprekskring
18.30 uur uitzending kerkradio
9-10 uur inleveren rommelmarkt
20.30 uur Groeien in Geloof
19.30 uur Zangavond Dorcas
18.30 uur uitzending kerkradio
9-10 uur inleveren rommelmarkt

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

Volgende inleverdata zijn:
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)
10

11

