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35e Jaargang, no. 1043, 10 februari 2012
KERKDIENSTEN
Zondag 12 februari 2012
10:00 uur:
Ds. M. van Campen, Ede
Introïtuslied: Ps. 25: 2, 6
18:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 148: 4, 5
e
1 collecte:
Werelddiaconaat
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 19 februari 2012
10:00 uur:
Ds. A.C. de Kruijf, Haaften
Introïtuslied: Ps. 32: 1, 6
18:30 uur:
Ds. C.A. van der Graaf, Waardenburg
Introïtuslied: Ps. 149: 4, 5
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Lied van de Zondagsschool
12 feb:
Ps. 25: 2b
19 feb:
Ps. 32: 6
Kinderoppas:
12 feb:
Amanda de Bruin en Marieke
19 feb:
Arda van Eeuwijk en Demi
Schoonmaakrooster
13 t/m 17 feb: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet
20 tm 24 feb: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
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MEDITATIE
…omdat Hij ons voor de grondlegging van de
wereld in Hem uitverkoren heeft… (Ef. 1:4a).
In het eerste kerkblad van dit jaar heb
gemediteerd over enkele woorden van Paulus aan de christenen
Efeze. Al denkend kwam ik op de gedachte hier een vervolg aan
geven en in de kerkbladen van de komende tijd kort enkele woorden
schrijven naar aanleiding van enkele teksten uit de Efeze-brief.

ik
te
te
te

Paulus schrijft in onze tekst dat de Heere ons in Christus heeft
uitverkoren. Laten we allereerst bedenken dat de Heere vrij is om te
doen wat Hij wil. We zingen wel eens uit Psalm 145: De HEER is recht
in al Zijn weg en werk. Dat is ook van toepassing op het feit dat Hij Zich
een volk tot het eeuwige leven heeft uitverkoren.
U weet: het hele menselijke geslacht is sinds Adam in zonde gevallen.
De mensheid heeft de dood over zich heen gehaald en geldt als
verdorven. Niemand was er die voor God kon bestaan. Welnu, uit dat
hele menselijke geslacht heeft de Heere jongeren en ouderen
uitverkoren tot het eeuwige leven. Zij zullen voor Hem leven en Hem de
lof geven. Zij zullen Hem roemen in het eeuwig welbehagen. Zij zullen
Hem grootmaken, die Zijn leven voor hen gegeven heeft op Golgotha.
Zij zijn in Christus uitverkoren. Geweldig als wij door genade in Christus
het leven gevonden hebben. Want dan is het tot onze troost dat de
Heere ons nooit zal verlaten.
Toch kan ik me voorstellen dat er iemand is die zegt of op zijn minst
denkt: ‘Ik durf niet te zeggen dat ik uitverkoren ben’. Ik kom zulke
mensen wel eens tegen en zij ervaren dat als een strijd. Gelukkig dat
die strijd er is, want als er die niet was, was er ook geen geloof. Dat
allereerst. Vervolgens zeg ik dan dat we aan onze uitverkiezing niet
hoeven te twijfelen omdat Christus alles volbracht heeft. En als we
soms toch twijfelen, moeten we bedenken: ‘Het kan nog!’ Als u vandaag
nog aan de Heere vraagt: ‘Heere, schrijf mij alsnog in het boek des
levens’, zou Hij, die zelfs Zijn Zoon voor uw redding heeft gegeven, dat
dan niet doen? Christus is juist gekomen om zondaren te redden!
Ds. J. Broekman
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
Op het moment dat ik dit schrijf zijn er, ondanks het
helder vriezende weer, nogal wat zieken in de
gemeente. Dat was te merken aan de kerkgang
afgelopen zondag. Opeens voelt iemand zich niet
goed. Het is niet ernstig, maar wel heel vervelend.
Laten we hopen dat het snel weer voorbij is.
Er zijn er ook die lopen te tobben met hun gezondheid en het ene
onderzoek na het andere moeten ondergaan. Ook dat is heel
vervelend, maar wel van een andere aard dan een lichte griep. We
denken aan hen in onze voorbede.
Mevr. N. Heikoop- Maat, Bloklandweg 3, voelde zich benauwd en is
plotseling in het ziekenhuis te Gorinchem opgenomen. Er bleek in
eerste instantie vocht achter haar longen te zitten en men dacht aan
een lichte longontsteking. Nu ik dit schrijf, ligt ze nog in het ziekenhuis
en is niet duidelijk wat er verder gaat gebeuren. Laten we hopen dat ze
weer gauw thuis mag komen.
De heer H. Satter, Achterweg 66, is ontslagen uit het
Canisiusziekenhuis te Nijmegen, maar heeft nog een lange weg van
revalidatie te gaan. De komende maanden zal hij drie keer per week
naar Tiel moeten voor die revalidatie. Niet gemakkelijk, maar hij gaat er
voor. En dat is de juiste instelling! Daarnaast mag hij rekenen op de
voorbede van de gemeente en dat samen geeft hoop voor de toekomst.
De dichter van Psalm 90 zong en wij zingen hem dat van harte na:
Hij, die op Gods bescherming wacht,
wordt door de hoogste Koning
beveiligd in de duis’tre nacht,
beschaduwd in Gods woning.
Dies noem ik God, zo goed als groot
voor hen, die op Hem bouwen:
mijn burg, mijn toevlucht in de nood,
de God van mijn betrouwen.
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
3

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
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 22 jan:

Zondag 29 jan:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 136,95
€ 141,75
€ 154,25

diaconie
kerkrentmeesters
past. en prediking

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 124,20
€ 128,65
€ 127,05

Woord en Daad
kerkrentmeesters
onderhoudsfonds

Giften
Ontvangen via:
Ds. Broekman € 50,00
Mw. Marianne van Mourik € 10,00 tijdens seniorenbezoek
Dhr. N. Brouwer € 10,00 voor de kerk
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
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RONDOM HET WOORD
Diensten
Stond ik in het vorige kerkblad bij vier van de vijf diensten vermeld, nu
staat mijn naam maar bij één dienst. Dat wil niet zeggen dat ik maar
één keer preek, maar ik ben te gast in andere gemeenten, zoals wij ook
gastpredikanten hebben in onze gemeente de komende zondagen.
De ene dienst waarin ik hoop voor te gaan is de avonddienst van
komende zondag 12 februari. En deze avonddienst zal D.V. weer een
leerdienst zijn. In deze dienst staan de artikelen 10, 11 en 12 van de
Apostolische Geloofsbelijdenis centraal. We lezen daarvan in het slot
van Zondag 21 en in Zondag 22, ofwel de vragen 56, 57 en 58. De
catechismus is niet zomaar een leerboek, maar veel meer een
troostboek. We ontdekten dat al in Zondag 1 en in het gedeelte dat
zondagavond voor ons ligt zien we dat thema weer terug komen. Het
gaat over de troost van de vergeving van zonden, van de opstanding
van het lichaam en van het eeuwige leven. Zo spreekt onze belijdenis
in de laatste drie artikelen uitgebreid over troost. Alle reden om te
komen luisteren! De tekst van de vragen en antwoorden ligt weer bij de
ingang van de kerk voor u klaar.
De ochtenddienst van zondag 19 februari heb ik geruild met
ds. De Kruijf uit Haaften. Wellicht komen we elkaar op de
Graaf Reinaldweg tegen als hij naar Herwijnen komt en ik naar Haaften
ga om het heerlijk Evangelie van onze Heere Jezus Christus te
verkondigen. Heb met hem en de andere gastvoorgangers goede en
gezegende diensten!
Op donderdag 16 februari ben ik weer aan de beurt voor de dienst in
Huize Avondlicht. We beginnen om 14.30 uur en we vervolgen de
lezingen over het leven van Mozes.
Kringen
In week zeven van dit jaar hoopt de Lidmatenkring weer bij elkaar te
komen en wel op D.V. woensdag 15 februari om 20.00 uur. We zijn
bezig met de behandeling van een aantal geboden en deze keer is het
zevende gebod aan de beurt onder het thema: ‘Trouw moet blijken’.
Omdat week 8 (20-25 februari) een vakantieweek is, zijn er in die week
geen kringen.
Vakantie
De voorjaarsvakantie komt er al weer aan en in die week ligt het
meeste gemeentewerk stil. Zoals ik hierboven al schreef zijn er geen
kringen, maar ook met de catechisatie slaan we een week over.
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Mijn vrouw en ik zullen ook enkele dagen weg zijn en zonder telefoon
en email wat rust proberen te zoeken.
Verjaardag
Voor de derde keer mag ik D.V. mijn verjaardag in uw midden vieren.
Ik hoop 13 februari jarig te zijn, maar doe er die dag verder niets aan.
Toch stellen mijn vrouw en ik het bijzonder op prijs als u ons komt
feliciteren onder het genot van een hapje en een drankje, zoals dat
heet. Ons lijkt de zaterdag (evenals voorgaande jaren) een geschikte
dag, omdat de meeste mensen op die dag wat ruimer in de tijd zitten.
Daarom bent u van harte welkom op zaterdag 18 februari zo ongeveer
van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.30 uur in de pastorie. We zien
uit naar uw komst!
Consulent
Op D.V. zondag 19 februari a.s. hoopt ds. C.A. van der Graaf afscheid
te nemen van de hervormde gemeente Waardenburg-Neerijnen. Hij
vertrekt naar de wijkgemeente Elim van de hervormde gemeente
Hendrik Ido Ambacht. We wensen hem en zijn gezin veel sterkte toe bij
het afscheid nemen van zijn huidige gemeente en Gods zegen bij het
begin van zijn ambtelijk werk in de nieuwe gemeente.
De werkgemeenschap Tuil en de kerkenraad van WaardenburgNeerijnen hebben mij gevraagd consulent te worden. Dat geeft
natuurlijk extra werk, maar we dienen elkaar ook in deze dingen tot hulp
te zijn. Vandaar dat ik dit werk met vreugde op me neem, maar wel in
de hoop dat de vacaturetijd niet te lang zal duren.
Bezoekbroeder
Zoals bekend is de heer J.J (Richard) van Mourik enkele weken
geleden bevestigd als wijkouderling. Dat betekent automatisch dat hij
stopt als bezoekbroeder in de wijk van ouderling Alex Ruitenburg. De
kerkenraad is dankbaar te kunnen melden dat Henk de Bruin
(Achterweg 97) bereid is bezoekbroeder te worden in de wijk van
Ruitenburg. Hij zal dus regelmatig mee gaan tijdens huisbezoek.
De Bruin heeft op vrijdag 27 januari tegenover een delegatie van de
kerkenraad de gelofte als bezoekbroeder afgelegd. Dat betekent onder
meer dat hij is gehouden aan geheimhouding van alles wat hem als
bezoekbroeder vertrouwelijk ter ore komt.
De kerkenraad
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Commissie Verkoopdag
De commissie Verkoopdag heeft de afgelopen tijd voor € 60,00 aan
spullen verkocht. Hartelijk dank voor de inzet.
Actie Kerkbalans
Na enkele weken van
voorbereidingen
kon
zaterdag 4 februari dan
eindelijk de (tussentijdse)
balans van de Actie Kerkbalans worden opgemaakt: in eerste telling
heeft de actie opgebracht € 56.019,90. Dat is een heel mooi resultaat
waarvoor we erg dankbaar mogen zijn.
Deze voorlopige opbrengst is zo’n € 1.500 hoger dan de opbrengst in
eerste telling vorig jaar. Iedereen die aan dit resultaat een bijdrage
heeft geleverd: heel hartelijk bedankt!
Aangezien nog niet iedereen zijn of haar reactie heeft ingeleverd,
hebben we goede hoop dat het resultaat de komende tijd verder in de
richting zal gaan van de € 63.000 die nodig is om de begroting sluitend
te krijgen. In een volgend kerkblad meer.
Wie een bijdrage wil overmaken kan dat doen naar rekeningnummer
3280.00.531 of ING 950925, ten name van de Hervormde Gemeente
Herwijnen, onder vermelding van Kerkbalans 2012.
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'.
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:
28 jan
Koos de Fokkert
Rozenstraat
4 feb
Leontien Liefde-van Arkel
Heukelum
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Oost-Europa steunen én straks genieten
van bloemen- en plantenpracht?
Dat kan met de actie: ‘Spaarpotgrond’ van werkgroep Dorcas Herwijnen
Over enkele maanden is het al weer voorjaar. Ongetwijfeld wilt u dan
weer genieten van mooie bloemen en planten in uw tuin en/of
bloembakken. Hiervoor heeft u natuurlijke en zuivere producten nodig,
zoals Jardino universele potgrond en daar kunnen wij voor zorgen!

Universele potgrond, 40 liter (1 zak) voor € 3,50!!
De actie ‘Spaarpotgrond’ is eenvoudig, u kunt namelijk op drie
verschillende manieren uw bestelling doorgeven:




Fam. van Wijgerden 581838, Hetty van Arkel 582269,
Anja de Vries 582332 of Bas de Vries 592826
dorcaspotgrond@gmail.com
of door onderstaande bestelstrook in te leveren

Uw bestelling moet voor 6 maart a.s. bij ons binnen zijn. Uw bestelling
wordt op zaterdag 17 maart 2012 thuisbezorgd. U betaalt contant bij
bestelling of bij aflevering, of op de bankrekening van de werkgroep;
rekeningnummer 1033.80.302, t.n.v. Werkgroep Dorcas Herwijnen,
o.v.v. spaarpotgrond. (Bestellingen buiten de gemeente Lingewaal
worden niet thuisbezorgd, met uitzondering van de dorpen Hellouw en
Haaften.)
Kortom, u hoeft niet te sjouwen, u heeft geen reiskosten en u bent
verzekerd van een goed kwaliteitsproduct van Jardino én u steunt op
deze manier hulpbehoevende mensen in Oost-Europa. Uw geld komt
gegarandeerd goed terecht. Van de opbrengst kopen wij voedsel voor
het hulptransport van 2012.
-------------------------------------------------------------------------------------------Aantal zakken:
______ stuks
Naam:___________________________________________________
Straatnaam:_______________________________________________
Plaats:___________________________________________________
Telefoonnummer:___________________________________________
Betaling:

·0 Contant

0 Bank
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0 Bij aflevering

Inleveren voor 6 maart a.s. in de daarvoor bestemde dozen in de
kerken van Herwijnen of bij:
- familie S.B. de Vries, Gendershof 35 te Haaften
- familie T. de Vries, Meerenburg 1 te Herwijnen
- familie D.J. van Arkel, Molenkamp 7 te Herwijnen
- familie H. van Wijgerden, Waaldijk 10 te Herwijnen
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 of predikant. Op deze manier hopen
we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Het college van kerkrentmeesters
TENSLOTTE
Koster Marco stopte mij onlangs een kopie van een artikeltje in de hand
dat hij gelezen had in een kerkblad in Sliedrecht. Ik neem een gedeelte
daarvan over:
‘In de spreekkamer van een dokter kwam een man, die zich eens
grondig wilde laten onderzoeken. Hij vertrouwde het zelf niet helemaal
en na afloop van het onderzoek vroeg hij aan de dokter: ‘Hoe staat het
er met me voor?’ Hij voegde er onmiddellijk aan toe: ‘Ik wil dat u mij
onomwonden de waarheid zegt.’ De dokter deed dat ook en vertelde
dat de vooruitzichten somber waren. Het werd stil in de spreekkamer.
Na een tijdje overviel de patiënt de arts met de vraag: ‘Dokter, wat is er
na de dood?’ ‘Dat weet ik niet’, luidde het antwoord. ‘Ja, dat weet u
wel’, reageerde de man, ‘want u bent een gelovige dokter en daarom
ben ik juist naar u toe gekomen.’ ‘Goed’, zei de dokter,’ik zal het u
zeggen.’ Hij vertelde dat hij een hondje had. ‘Die hond is nog nooit hier
in mijn spreekkamer geweest. Dat wil ik niet hebben. Maar voor deze
keer zal ik hem binnen laten en dan moet u eens opletten.’ Hij deed de
deur open. Het hondje snuffelde wat aarzelend aan de dorpel. Het was
onbekend terrein voor hem. Met de staart tussen de poten liep hij heel
voorzichtig naar binnen. Plotseling zag hij midden in de kamer zijn baas
staan. Hij begon ineens te kwispelen en sprong tegen hem op.
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‘Sterven’, zei toen de dokter, is ergens heen gaan, waar je nog nooit
geweest bent. Maar één ding weet ik: waar ik kom daar is mijn ‘Baas’,
mijn Heere. Daarom kan ik onbevreesd gaan als Hij roept. Dit is genoeg
voor ons. HIJ zal er zijn! Dezelfde die we al kennen. Als Vriend en
Verlosser, Bevrijder en Voleinder. Dat kan onze drempelvrees toch wel
wegnemen!’
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman
AGENDA
Vrijdag 10 feb
19.30 uur
Zangavond Dorcas
Woensdag 15 feb
18.30 uur
uitzending kerkradio
Woensdag 15 feb
20.00 uur
Lidmatenkring
Woensdag 29 feb
18.30 uur
uitzending kerkradio
Zaterdag 3 mrt
9 -10 uur
inleveren rommelmarkt
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 20 februari 2012
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
Volgende inleverdata zijn:
5 mrt
voor 2 weken
19 mrt
voor 2 weken
2 apr
voor 2 weken
16 apr
voor 3 weken
7 mei
voor 2 weken
21 mei
voor 3 weken
11 juni
voor 2 weken
25 juni
voor 2 weken
9 juli
voor 6 weken
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Winterpuzzel
Zoek en kleur de woorden in de puzzel.
Ze staan van links naar rechts en van boven
naar beneden.
glad

sneeuwbal

ijzel

sneeuwpop

ijspret

slee

muts

donker

vlok

das

schaats
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wanten
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Je houdt zeven letters over. Schrijf die in de balk.
Je leest dan de naam van een dier.
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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
€ 0,70 / € 1,00

