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KERKDIENSTEN
Zondag 26 februari 2012
10.00 uur:
Ds. A. Romein, Ede – uitzending via radio Lingewaal
Introïtuslied: Ps. 30 : 1 en 2
18.30 uur:
Ds. R.R. Eijsinga, Schoonrewoerd
Introïtuslied: Ps. 150 : 1 en 2
1e collecte: De Hoop
2e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Onderhoudsfonds
Zondag 4 maart 2012
10.00 uur:
Ds. J. van Oostende, Scherpenzeel
Introïtuslied: Ps. 30 : 2 en 3
18.30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 1 : 1 en 3
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool
26 feb:
Ps. 30 : 2a
4 mrt:
Ps. 30 : 2b

Kinderoppas
26 feb:
Carin Vos en Esmee
4 mrt:
Corine Oste en Anita

Schoonmaakrooster
27 feb t/m 2 mrt
Mw. van Baalen, Mw. van Baalen, Mw. de Bruijn
5 mrt t/m 9 mrt
Mw. van der Linden, Mw. G. van der Vliet
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MEDITATIE
…ik denk in mijn gebeden aan u .
Efeze 1: 16b
Enkele jaren geleden nam een predikant afscheid van zijn
gemeente omdat hij door God geroepen was elders in Zijn
Koninkrijk de herdersstaf op te nemen. Aan het eind van
zijn toespraak zei hij tegen de gemeente: „Dag lief volk van
God, ik zal u in mijn gebeden gedenken.‟
Hetzelfde vinden wij bij de apostel Paulus, wanneer hij bovenstaande woorden
aan de Efeziërs schrijft. Vanwege gevangenschap had hij moeten stoppen
met arbeiden en werken, maar de boeien zouden zijn gebed niet verhinderen.
Hij dankt de Heere voor de genade die Hij geschonken heeft in de gemeente
van Efeze. De Heere heeft zijn bediening willen gebruiken. Er zijn parels aan
de middelaarskroon van Koning Jezus gehecht. Maar let wel: de apostel dánkt
niet alleen voor het heerlijk werk van de Heere in de harten van ouderen en
jongeren, maar hij bidt ook voor hen.
God voor elkaar danken is iets heel wezenlijks in Gods gemeente. Maar even
wezenlijk is het, dat wij ook biddend bij de Heere aankloppen en Hem
aanspreken over de zorg en de geestelijke behoeften van hen die ons op het
hart gebonden zijn. Voor elkaar bidden om de voortgang en verdere
verdieping in het geloof. Dat hoort er wezenlijk bij. Danken en bidden gaan
hand in hand. Danken voor alles wat de Heere ons gaf. „Vergeet niet een van
Zijn weldadigheden‟. Maar ook aanhoudend bidden: „Uw werk, o Heere, houd
dat in stand.‟
Hebben de Efeziërs dit gebed van de apostel dan nodig? Ja! Want een kind
van God blijft van zichzelf niet staande. Wat kunnen er een aanvallen van
zonde, wereld en duivel op hem gedaan worden. Als de Heere Zijn volk niet
staande houdt, kwam er niets van haar terecht. Bidt daarom voor elkaar en
weet:
De HEER‟ is zo getrouw als sterk,
Hij zal Zijn werk voor mij volenden.
Ds. J. Broekman.
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
Soms gaan kuren en onderzoeken week in week uit
gewoon door en zijn vaak een belasting voor hen die ze
moeten ondergaan. En de zorgen stapelen zich soms
op.
Anderen worden door hun geloof weer bepaald bij de zorg van de Heere.
En dat is weer tot troost. Laten we de zieken in onze gemeente niet in ons
gebed vergeten.
Mevr. N. Hijkoop- Maat, Bloklandweg 3, is weer thuis gekomen uit het
ziekenhuis. Uit de onderzoeken is gebleken dat zij een slecht hart heeft.
Het is een kwaal die in haar familie vaker voor komt. Zij is er dus mee
bekend, maar het heeft veel invloed op het dagelijkse leven. Ook zij zal
een weg moeten vinden om hiermee om te gaan. Daarbij bidden we haar
Gods zegen toe.
Marieke Duizer, Breede Kampen 1, heeft een operatie ondergaan aan
haar heup. Een hele ingreep voor zo‟n kleine meid. Maar toch is zij er
goed doorheen gekomen en was na enkele dagen weer thuis. We wensen
Jan Willem en Linda veel sterkte toe met de zorg voor hun beide dochters.
We wensen ook de andere zieken Gods zegen toe.
De destijds bekende ds. J.J. Poort schreef eens een boekje met de titel:
Kijk ook eens naar boven. Daarin schrijft hij: „Vaak wens je elkaar sterkte
toe, voor een operatie of iets dergelijks. „Veel sterkte!‟ Maar ja, wat is
sterkte? Een merkwaardig antwoord op die vraag kreeg ik in Angoulême,
een oude stad in Midden-Frankrijk. Dat antwoord wordt toegeschreven
aan één van de adellijke bewoners van het kasteel, waarachter het
bewaard wordt in de fraaie vormen van een plantenmozaïek. De tuinlieden
van de gemeente verzorgen het zorgvuldig. Er staat: Fortitudo mea civium
fides: „Mijn sterkte is in het geloof van mijn burgers‟. Is dat niet
merkwaardig? Die sterkte lag dus niet in die adellijke persoon zelf. Die
sterkte lag in het geloof van die burgerij. Dat droeg haar – die burgerij zal
ook wel gebeden hebben voor haar, want ook dat behoort tot geloof.
Aan welke mensen hebt u uw sterkte te danken?
En: welke mensen hebben aan u hun sterkte te danken?‟
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.
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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 allemaal waren ontroerd door de vele blijken van medeleven in de
afgelopen maanden.
Uw telefoontjes, aardigheidjes, bloemen, kaartjes met bemoedigende
woorden hebben ons heel goed gedaan. Ook voor de vele bezoeken van
Ds. Broekman.
Afgelopen week heeft onze zoon Ruben ook een operatie ondergaan, de
uitslag hiervan krijgen we 20 februari a.s., laten we hopen op een positief
bericht.
We weten dat ons nog een moeilijke tijd te wachten staat. Maar ook dat
heel veel lieve mensen met ons meeleven. Het helpt ons te weten dat we
er niet alleen voorstaan.
Nogmaals ontzettend bedankt!
Elly en Egbert Wellner, Roel, Ruben en Hanneke
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Uit dankbaarheid II

Graag wil ik een ieder bedanken voor het medeleven tijdens mijn verblijf in
het Erasmus Ziekenhuis.
Hartverwarmend dat er zoveel mensen met ons hebben meegeleefd.
Dankbaar ben ik dat ik weer thuis mocht komen. Als ik weer goed ben
aangesterkt volgt er nog best een grote operatie, maar we hopen die met
vertrouwen tegemoet te zien en met de kracht van onze Hemelse Vader
goed te doorstaan.
Een lieve groet van Ellie de Kock en familie

VERANTWOORDING
Collecten
1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte
Avondmaalscollecte
Zorgcenr. Avondlicht
Avondmaalscollecte
Zondag 5 feb

Zondag 12 feb

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 89,40 diaconie
€ 93,40 kerkrentmessters
€ 86,15 past. en prediking
€ 151,50 GZB Fam. v.d. Horst
€ 78,80 GZB Fam. v.d. Horst
€ 130,20 werelddiaconaat
€ 117,05 kerkrentmeesters
€ 114,65 past. en prediking

Giften
Ontvangen via:
Ds. J. Groenenboom 2 x € 20,00
Ouderling van Arkel en bezoekbroeder R. van Zante € 25,00

Voor al deze giften hartelijk dank
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RONDOM HET WOORD
Diensten
Vanwege de voorjaarsvakantie heb ik komende zondag een zogenaamde
„vrije zondag‟. Ik hoop wel voor te gaan in Hei- en Boeicop en Heteren.
Hier zijn dus gastvoorgangers.
Op D.V. 4 maart is er weer een themadienst. Van een aantal jongeren heb
ik een aantal thema‟s aangereikt gekregen en op hun lijstje staat ook „Spr.
4:27‟. En daar heb ik deze keer voor gekozen. Als je aan catechisanten
vraagt: waar zit je geloof? dan wijzen ze naar hun hart, of naar hun hoofd,
maar niet zo gauw naar andere lichaamsdelen. Maar ook die hebben alles
met geloof te maken. Het slot van Spreuken 4 maakt dat heel concreet: je
hart, je mond en je lippen, je ogen, je voeten. Dus alle lichaamsdelen
hebben met geloof te maken. Daarom is het thema: Wijs met je hele lijf.
Ik verwacht de catechisanten met hun ouders, maar natuurlijk ook andere
jongeren. Ouders: maak uw kinderen hier attent op, praat er over en kom
met hen naar de kerk! Trouwens: ook ouderen kunnen hier veel van leren.
Het koor „The Young Voice‟ zal medewerking verlenen. Er zal een
gedrukte liturgie zijn, omdat we ook liederen zingen buiten onze bundel
om.
Kringen
De komende weken komen D.V. de kringen weer bij elkaar:
Maandag 27 februari de Bijbelgesprekskring om 20.30 uur
Woensdag 29 februari de Lidmatenkring om 20.00 uur
Dinsdag 6 maart de kring Groeien in geloof om 20.30 uur.
Het is voor alle kringen alweer de voorlaatste bijeenkomst van dit seizoen.
Stage
Aniek van Velzen is dinsdag 21 februari vertrokken voor een stage in
Zambia. Aniek studeert in Zwolle en in het kader van haar opleiding is ze
voor vier maanden naar dit Afrikaanse land. Als het zo uitkomt doet ze ook
nog wat kerkelijk werk. We zijn benieuwd naar haar ervaringen en hopen
dat zij het daar goed mag hebben. Anieks ouders en broer wonen aan de
Waaldijk 142. Wij denken aan haar, ook in onze gebeden.
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Actie Kerkbalans

Zoals beloofd houden we u op de hoogte over de tussenstand van de
Actie Kerkbalans. De tussenstand is gestegen. Na de eerste telling (€
56.019,90) is nog een aantal giften nagekomen. De teller staat nu op
€ 59.017,30. Dat is weer een mooie stap voorwaarts. Iedereen die de
laatste twee weken alsnog heeft gereageerd: heel hartelijk dank!
Wie nog niet in de gelegenheid was zijn of haar bijdrage voor de Actie
Kerkbalans over te maken, kan dat doen via Rabobank 3280.00.531 of via
de ING: 950925. Graag steeds onder vermelding van „Kerkbalans 2012‟
Contant een bijdrage meegeven in een enveloppe mag natuurlijk ook.
Het bedrag dat uiteindelijk minimaal nodig is, is nog niet veranderd:
€ 63.000. Dat geld is nodig voor een gezonde financiele basis onder onze
Hervormde Gemeente, nu en in de (nabije) toekomst. Dat is de kerk ons
toch wel waard?
We rekenen op uw en jouw medewerking.

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
Leeftijd
Adres
20-02 W. van Zomeren
86
Kolstraat 26
26-02 M. de Jong-Offers
88
ZC Avondlicht
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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

9 feb. Dhr. H. Satter,
18 feb.Mw. N. Hijkoop,

Achterweg
Bloklandweg
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Gastgezinnen gezocht!!!
Op D.V. 20 april a.s. komt het “Young Dorcas Choir” uit Roemenië een
concert geven in Herwijnen. Dit koor bestaat uit 18 jongeren die zich in
willen zetten voor de nood in hun eigen land en daarbuiten. Met hun tour
door Nederland van 20 t/m 26 april willen zij geld inzamelen voor een
zomerkamp voor kinderen uit arme gezinnen uit Oekraïne en Roemenië.
Nu zoeken wij 9 gastgezinnen waar de jongeren zouden kunnen
overnachten.
Het is de bedoeling dat ze ‟s avonds na het concert
(van 20 april) rond 22.00u meegaan naar de
gastgezinnen waar ze
kunnen slapen.
De volgende morgen
ontbijten ze daar en
krijgen
ze
een
lunchpakket mee. Tussen 9 uur en half 10
worden ze dan weer bij de kerk verwacht en
zullen ze nog iets van de omgeving gaan
zien. Rond 12 uur gebruiken ze dan
gezamenlijk de lunch waarna ze naar de
volgende plaats vertrekken.
Vindt u /jij het leuk om gastgezin te zijn voor twee jongeren, meld je dan
aan bij:
Anja de Vries
Meerenburg 1
Herwijnen
0418-582332
a.m.devries@filternet.nl
Ook voor meer informatie kunt u terecht op bovenstaand adres.
En natuurlijk hopen de Roemeense jongeren en wij dat u/jij ook naar dit
concert komt waar Roemeense liederen worden gezongen, maar ook
internationaal bekende meezingers. Meer informatie volgt in een volgend
kerkblad.
Werkgroep Dorcas Herwijnen
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Voorjaarszendingscollecte
Wat doet de zending met uw geld?
Heel veel, want er zijn honderden zendingsprojecten in alle delen van de
wereld die van uw hulp afhankelijk zijn. Zoals bijvoorbeeld in Centraal Azië. U kunt er meer over lezen in de folder die huis aan huis verspreid
wordt. Door een gift en niet te vergeten uw gebed gaan in de
zendingsgebieden gesloten deuren open en het Evangelie breidt zich
steeds verder uit, maar er wordt ook daadwerkelijk geholpen met voedsel,
medicijnen en goed onderwijs.
In de voorjaarszendingsweek (27 febr. t/m 3 mrt.) komen de collectanten
het zendingsenvelopje bij u thuis ophalen.
Steun de zending
De zendingscommissie
Tenslotte
Rond mijn verjaardag heb ik vele blijken van meeleven ontvangen:
kaarten, telefoontjes, mailtjes en bezoekjes aan de pastorie. En wat te
denken van al die attenties die (natuurlijk onnodig, maar wel in dank
aanvaard) bij ons bezorgd werden of meegenomen: bloemen, advocaat,
koek, wijn enz. Voor alle vormen van meeleven: hartelijk dank!
Naast alle andere cadeautjes heb ik ook een paar nieuwe manchetknopen
gekregen. Waarom ik dit vertel? Omdat u er ook van kunt meegenieten. In
mijn witte overhemden draag ik altijd manchetknopen. Misschien is het u
al eens opgevallen als de manchet van mijn overhemd onder de mouw
van mijn toga uitkomt. Bij bijzondere gelegenheden dragen mannen vaak
manchetknopen. Wel, ik vind de kerkdienst zo bijzonder dat ik dan ook
manchetknopen draag. Het gaat immers om een ontmoeting met de
Koning van de Kerk? Ik houd wel van een beetje stijl en daarom draag ik
die mannensieraden graag. En die nieuwe zijn prachtig: echte zilveren…
Kom maar eens kijken…
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman.
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AGENDA
Maandag
Woensdag
Woensdag
Zaterdag
Dinsdag

27 feb
29 feb
29 feb
3 mrt
6 mrt

20.30 uur Bijbelgesprekskring
20.00 uur Lidmatenkring
18.30 uur uitzending kerkradio
9 – 10.00 uur inleveren rommelmarkt
20.30 uur Groeien in geloof

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

Volgende inleverdatazijn:
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 jun
voor 2 weken
25 jun
voor 2 weken
9 jul
voor 6 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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