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35e Jaargang, no. 1047, 6 april 2012
KERKDIENSTEN
Vrijdag 6 april 2012, Goede Vrijdag
19:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Gez. 39: 1, 4
1e collecte:
diaconie
e
2 collecte:
kerkrentmeesters
Uitg.collecte : pastoraat en prediking
Zondag 8 april 2012, Pasen
09:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Paasliederen
18:30 uur:
Ds. D. van de Streek, Voorthuizen
Introïtuslied: Ps. 7: 2, 3
e
1 collecte:
diaconie
2e collecte:
kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Paascollecte
Zondag 15 april 2012
09.30 uur:
Ds. J. Broekman, rechtstr. uitz. radio Lingewaal
Introïtuslied: Ps. 136: 22, 26
18:30 uur:
Ds. G.J. Mink, gezamenlijke dienst in Herv. kerk
Introïtuslied: Ps. 8: 2, 3
e
1 collecte:
diaconie
2e collecte:
kerkrentmeesters
Uitg.collecte : pastoraat en prediking
Lied van de Zondagsschool
8 apr:
Ps. 21: 4b
15 apr:
Ps. 136: 26
Kinderoppas:
8 apr:
Jannet van Zante en Jeanine
15 apr:
Gerda de Fockert en Arianne
Schoonmaakrooster
9 t/m 13 apr: Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet
16 t/m 20 apr: Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd
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MEDITATIE
Passie en Pasen 2012
Ernst Christoph Homburg (1605-1681) was in
Naumberg advocaat en procureur. Een mens die
er op los leefde, getapt bij zijn vrienden, een graag
geziene gast in de herberg. Populair was hij
vanwege de liefdes- en drinkliederen die hij dichtte.
Ernstige ziekte van hemzelf en van zijn vrouw en allerlei zorgen,
leerden hem echter God te zoeken. ‘Het kruis in je leven leert je te
leven naar Gods wil. Een christen zonder kruis en tegenslag is als een
scholier zonder boek’. Dat werd zijn levenservaring. Wat schaamde hij
zich voor zijn losbandige jeugd, zijn goddeloze liederen en gedichten.
Openlijk te midden van zijn vrienden nam hij afstand van zijn wereldse
bundel.
In 1659 verscheen er van zijn hand een geestelijk liedboek met 148
liederen. Daarin staat ook het lijdenslied ‘Jesu meines Lebens Leben’,
met als opschrift: ‘Opgedragen aan mijn Heiland, die zo zwaar geleden
heeft’. In dit lied krijgt zijn advocatentaal over schuld en bevrijding, over
het in boeien zijn en vrijgekocht worden een diepgeestelijke dimensie.
De dank van hem, die vanuit zijn beroep wist hoe dankbaar zijn cliënten
waren, als ze vrijgesproken werden, wordt in elk refrein bezongen en
speciaal in het laatste couplet komt er geen einde aan.
Homburg zei het steeds weer: ‘Wat Jezus gedaan en geleden heeft,
komt allemaal mij ten goede’.
Jezus, leven van mijn leven,
Jezus, dood van mijne dood,
Die voor mij U hebt gegeven
In de grootste zielennood,
Opdat ik niet hooploos sterven,
Maar Uw heerlijkheid zou erven,
Duizend-, duizendmaal, o Heer,
Zij U daarvoor dank en eer!
Dank, mijn Heiland, voor Uw lijden,
Voor Uw bittre, bange nood,
Voor Uw heilig, biddend strijden,
Voor Uw trouw tot in de dood,
Voor de wonden, U geslagen,
Voor het kruis door U gedragen,
Duizend-, duizendmaal, o Heer,
Zij U daarvoor dank en eer!
(Uit: Bekende liederen en hun verhaal, drs. H. van ’t Veld)
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
In de voorbede van de gemeente denken we aan de
zieken. Ook als er geen namen genoemd worden, zijn
er wel zieken in onze gedachten. Namen van hen die
onderzoeken ondergaan tijdens geregelde bezoeken
aan het ziekenhuis of namen van hen die kuren
ondergaan. Altijd is er wel iemand die we kennen en met wie we
meeleven.
Deze keer noemen we in het kerkblad mevr. A. Bambacht- Overheul,
Kolstraat 24. Zij heeft in het ziekenhuis gelegen en er is een tumor in
haar darm geconstateerd. In de tweede helft van deze maand zal ze
geopereerd worden, maar nu is al bekend dat niet alles weggenomen
kan worden. Er zijn ook uitzaaiingen gezien. Mevr. Bambacht heeft een
moeilijke weg te gaan. We gedenken haar in onze gebeden en wensen
haar sterkte toe in de komende tijd. De HEERE is uw Bewaarder, de
HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand (Ps. 121:5).
Mevr. E.J. van Rossem- van Maren, Breede Kampen 3, werd vorige
week plotseling opgenomen in het ziekenhuis in Tiel. Ze had
verschijnselen van een opkomende beroerte, maar na onderzoek bleek
dat gelukkig niet het geval te zijn en mocht zij weer snel naar huis.
Gelukkig gaat het weer goed.
Ds. J. Groenenboom, Baronie 16 Leerdam, is voor een prostaatoperatie
opgenomen geweest in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. De
operatie is goed geslaagd en de volgende dag mocht hij weer naar
huis.
Sommigen krijgen een goede uitslag, voor anderen breekt er een
spannende tijd aan. Hoe het ook zij, we mogen met David vol overgave
zeggen: Mijn tijden zijn in Uw hand (Ps. 31:16). Als we ons leven in
Gods handen leggen, mogen we weten dat Hij in alle omstandigheden
nabij is.
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.
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In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:
Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam
Dhr. C. Hobo, afdeling Zonnebloem
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
Dinsdag 28 februari 2012 mochten wij ons 50 jarig huwelijk vieren met
kinderen en kleinkinderen. Het werd een onvergetelijke dag, mede door
de vele felicitaties vanuit de gemeente.
Op deze manier willen wij bedanken voor de vele kaarten etc. die wij
mochten ontvangen.
Cor en Anna de Joode
VERANTWOORDING
Collecten
Donderdag 16 feb:dienst ZC Avondlicht €

152,80

Woensdag 14 mrt: 1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€
€
€

74,60 diaconie
82,65 kerkrentm.
1.284,40 Bidstondcollecte

Zondag 18 mrt:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€
€
€

110,20 diaconie
126,60 kerkrentm.
128,60 past. en pred.

Zondag 25 mrt:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€
€
€

143,40 HGJB
136,45 kerkrentm.
130,55 onderh.fonds

Collectebussen kringen en catechisatie €
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256,45

Giften
Ontvangen via:
Ds. Broekman 2x € 20,00 voor de bidstondcollecte
Ds. Groenenboom € 10,00
Ouderling Van Eeken € 50,00 op huisbezoek
Ouderling Van Arkel € 10,00 voor de bloemengroet
Collectezakjes € 100,00 + 2x € 10,00 voor de Bidstondcollecte
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
RONDOM HET WOORD
Diensten
We leven toe op de Goede Vrijdag en de Paasdagen. We vieren feest,
het hoogfeest van de kerk. En dat doen we ook in de kerk. Waar
kunnen we nu beter het sterven en de opstanding gedenken dan onder
de verkondiging van het Woord en met de lofzang van de gemeente?
Laat daarom ook in Herwijnen de jubel klinken: De Heere is waarlijk
opgestaan.
Voordat we het Paasfeest vieren is er eerst de Goede Vrijdag. In de
Stille week hebben we elke avond uit het Evangelie naar Mattheüs
gelezen en die lezing zetten we vrijdagavond voort. We lezen dan Matt.
27: 33-50. De tekst voor de preek is vers 46: Jezus riep met luide stem:
Eli, Eli, lama sabachtani! Een kreet in de duisternis van de verlatenheid.
Wij kunnen ons dat niet indenken, maar wij kunnen het wel gedenken.
Daarom komen we naar de kerk.
En dan is het 8 april: Pasen! Na zeven lijdensweken mag de paasjubel
klinken: Hij is opgestaan. We komen weer naar de kerk en zingen eerst
een aantal paasliederen. En we zetten de lezing uit de Bijbel voort en
lezen Matt. 28: 1-10 en de tekst voor de preek is vers 6: Hij is hier niet,
Hij is opgewekt! De blijdschap is niet van de lucht, want de overwinning
is behaald: U zij de glorie, opgestane Heer!
In de periode tussen Pasen en Pinksteren sta ik slechts twee maal voor
een ochtenddienst op het preekrooster. In die periode valt namelijk een
aantal weken vakantie. Op die twee zondagen wil ik, net als
voorgaande jaren, enkele psalmen in de preek centraal stellen. Op D.V.
15 april zal dat Psalm 5 zijn. Het thema van de preek is de titel van een
bekend boek van prof. Van Ruler: Waarom zou ik naar de kerk gaan?
Aan de hand van Psalm 5: 8 zoeken we naar het antwoord.
Ik wens u gezegende diensten en hoop op en bid om een trouwe
opkomst, ook bij de gastpredikanten.
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Ds. J. Groenenboom
Ds. Groenenboom heeft onlangs een operatie ondergaan. Gelukkig is
dat goed gegaan, maar daardoor kan hij zijn werkzaamheden in de
gemeente niet doen. Nu liep hij al langer met de gedachte om vanwege
zijn leeftijd aan het einde van het seizoen te stoppen met zijn pastoraal
werk. Nu de operatie er tussen gekomen is heeft hij besloten met
ingang van deze maand al te stoppen. Wij respecteren natuurlijk dit
besluit en zullen binnenkort in een ochtenddienst officieel afscheid van
hem nemen. Nu zijn er ouderen die er vast op rekenen dat hij rond hun
verjaardag op bezoek komt, maar dat zal dus niet meer gebeuren. De
kerkenraad beraadt zich over een oplossing.
Ondertussen bedanken we ds. Groenenboom al vast voor het vele werk
dat hij al die jaren heeft mogen doen en wensen hem verder herstel toe
na de operatie.
Zendingsbusje
Als de catechisanten en de leden van de kringen bijeen komen, staat er
altijd het bekende groene busje op tafel. Het zgn. zendingsbusje. Van
het vele goede dat wij ontvangen, mogen we dan ook iets afstaan voor
de zending. Op het busje is een foto geplakt van Mark en Annemarie
Horst die door de GZB zijn uitgezonden naar Zimbabwe. Via het project
Deelgenoten ondersteunen wij hun werk, ook via dit zendingsbusje.
Aan het eind van dit seizoen is het busje opengemaakt en de inhoud
geteld. Er zat € 256,45 in. Dank aan de ouders die hun kinderen wat
meegaven en dank aan de leden van de kringen die aan het eind van
elke avond een bijdrage gaven!
Vakantie
Van D.V. 16 tot en met 29 april 2012 ben ik twee weken vrij van werk in
de gemeente. Ik zal mij gaan voorbereiden op twee studiedagen in mei
rond het onderwerp ‘Preken met volmacht’ en mijn vrouw en ik hopen
ook een midweek weg te zijn.
Gezamenlijke ontmoetingsavond
Woensdagavond 18 april hopen we samen met de Gereformeerde Kerk
een gezamenlijke ontmoetingsavond te houden. Aanvang 20.00 uur, in
de grote zaal van het kerkelijk centrum aan de Waaldijk.
Te gast hoopt te zijn de heer Anne van Laar, tot voor kort directeur van
De Herberg, pastoraal diaconaal centrum in Oosterbeek. Van Laar is
ook evangelist geweest, via de Noorderkerk in Amsterdam.
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De Herberg is velen van ons niet onbekend. Het is een plaats voor
mensen die, om wat voor reden dan ook, tot rust moeten komen; een
plaats voor mensen die lichamelijk of psychisch moe zijn, bijvoorbeeld
doordat het leven ze zwaar valt, omdat er allerlei vragen zijn, omdat er
ingrijpende gebeurtenissen zijn (geweest). Zeker in de jachtige tijd
waarin we leven, kan De Herberg voor veel mensen veel betekenen.
De Herberg zegt zelf over zijn missie: ,,Het Pastoraal Diaconaal
Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke
gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan
individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even
afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen
bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen
een rol spelen.”
We hopen velen van u woensdagavond 18 april te ontmoeten.
Paascollecte
Binnenkort wordt als het goed is op alle adressen waar iemand woont
die is ingeschreven bij de Hervormde Gemeente Herwijnen, een
enveloppe voor de Paascollecte bezorgd. Het is niet uitgesloten dat er
hier en daar iets niet helemaal goed gaat. Dit omdat de afstemming met
LRP (nieuwe systeem van ledenregistratie van de PKN) nog niet altijd
optimaal is. We vragen uw begrip voor eventuele foutjes.
Hebt u naar uw mening ten onrechte wel of geen enveloppe gehad, of
is de naamsvermelding niet goed, dan vragen wij u dat te melden via
info@nhkherwijnen.nl.
De bedoeling is dus dat op alle ‘hervormde adressen’ een enveloppe
wordt bezorgd, gericht aan het zogeheten ‘hoofd van de pastorale
eenheid’. De opbrengst van de collecte is bestemd voor het plaatselijke
kerkenwerk.
De lay-out van de begeleidende brief is niet helemaal wat we ervan
verwacht hadden. Ook dat heeft te maken met de afstemming met LRP.
We hopen desondanks dat het feest van Pasen u mag inspireren tot
een gift, zodat de blijde en bevrijdende boodschap van Christus’
overwinning op de dood ook in Herwijnen met kracht kan blijven worden
uitgedragen.
Brochure over Crisis en Christendom
De Gereformeerde Bond geeft regelmatig brochures uit. Enige tijd
geleden verscheen de brochure Crisis en Christendom, nummer 5. De
tekst gaat in op de verhouding tussen de (krediet)crisis en de
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christelijke waarden. Een van de vragen is ‘Kan het christendom
bijdragen aan een verbetering van het economisch proces?’ En zo ja, in
welke richting moeten wij dan denken? De brochure is besproken in de
kerkenraad en naar aanleiding daarvan is besloten de gratis brochure
ook te verspreiden onder de gemeenteleden die daarvoor
belangstelling hebben. De brochure ligt achterin de kerk.
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
14-04 J.C. de Jongh-van Arendonk 87
20-04 K. van Mourik-Overheul
87

Adres
ZC Avondlicht
ZC Avondlicht

Bedankt en Uitnodiging Boerenerf Rommelmarkt
17 maart was de ophaaldag voor de rommelmarkt. Samen met onze
vrijwilligers hebben we deze dag weer heel veel leuke en interessante
spullen opgehaald.
Hierbij willen we iedereen hiervoor bedanken en natuurlijk uitnodigen
op onze gezellige Boerenerf Rommelmarkt op zaterdag 14 april a.s. van
09.30 tot 13.30 uur.
Graag tot dan!!
De Rommelmarkt Commissie
Registratie geboorte / burgerlijke staat
Om ons ledenbestand zo goed actueel mogelijk te houden, verzoeken
wij u in geval van verhuizing, 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
ledenadministratie te bevorderen en te handhaven. Bij voorbaat
hartelijk dank voor uw medewerking.
info@nhkherwijnen.nl
voor telefoonnummers: zie de omslag van het kerkblad.
Het college van kerkrentmeesters
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Meubels, Lampen, enz



Boeken, CD’s, DVD’s



Elektrische apparaten



Huishoudelijke artikelen, Textiel, Aardewerk



Curiosa, Antiek, Servies, Glas



Speelgoed, Spelletjes, Knuffelberen, Grabbelton



Gezellig terras, Hamburgers, Aardbeien

Organisatie:
Rommelmarkt Commissie van de
Hervormde Gemeente van Herwijnen
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Herhaalde oproep - Gastgezinnen gezocht!!!
We zijn nog op zoek naar een paar gastgezinnen waar de jongeren van
het Young Dorcas Choir zouden kunnen overnachten. Het is de
bedoeling dat ze ’s avonds na het concert 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.
Vind u /jij het leuk om gastgezin te zijn voor twee jongeren meld je
dan aan bij:
Anja de Vries, Meerenburg 1, 582332, a.m.devries@filternet.nl
Werkgroep Dorcas Herwijnen
Concerttour "Young Dorcas Choir" uit Roemenië. ( 20 t/m 26 april)
Het Young Dorcas Choir uit Roemenië geeft in Herwijnen hun
1e concert van deze tour.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Entree:

D.V. vrijdag 20 april
Gereformeerde kerk, Achterweg 15, Herwijnen
20.00 uur, de zaal is vanaf 19.30 uur open
€ 3,00

Voorafgaand aan het concert is koffie, thee of fris te koop. Tijdens de
dienst wordt een collecte gehouden. De opbrengst is voor bestemd
voor hieronder vermeld doel.
In 2007 is de eerste Young Dorcas groep opgericht in Egypte, in 2008
is de groep officieel van start gegaan. Nu zijn er in een aantal andere
landen ook Young Dorcas (YD) groepen actief waaronder in Hongarije,
Nederland, Albanië en Roemenië. Deze groepen bestaan grotendeels
uit studenten en werkende jongeren. Zij willen zich inzetten voor de
nood in eigen land maar ook daar buiten. YD Roemenië organiseert
sinds 2009 bazaars, presentaties in kerken, helpt oudere mensen en
bouwde huizen voor mensen die hun huis waren kwijt geraakt door de
overstroming. Ook organiseert zij jaarlijks een kinderkamp voor
kinderen uit arme gezinnen uit Roemenië en de Oekraïne.
In 2009 heeft YD Roemenië een koor opgericht, ze geven concerten in
binnen en buitenland, zingen gedurende de kerst in winkelcentra,
verlenen ze hun medewerking tijdens kerkdiensten. Ze hebben nu hun
tweede cd opgenomen. Voor al hun activiteiten werven ze zelf de
benodigde financiën via allerlei fondswervende activiteiten.
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Ze komen naar Nederland om een
aantal concerten te geven in o.a.
Herwijnen, Holten, Andijk en Katwijk.
Met de verkoop van hun cd en giften
willen ze graag weer een kinderkamp
organiseren voor kinderen uit arme
gezinnen. Daarvoor is € 7000 nodig.
Ze zingen voornamelijk liederen van
Traian Dorz een van de leiders van
de Oastea Domnului ( Gods Leger).
Dit
is
een
evangelische
opwekkingsbeweging
vanuit
de
Roemeens Orthodoxe kerk. De
18 singers die naar Nederland
komen zien er erg naar uit om de
liederen op hun eigentijdse manier te
brengen. De muziek is voor
iedereen, jong en oud. Naast de
typisch Roemeense muziek zingen
ze ook een aantal meezingers. Het
wordt een waar groots evenement.
TENSLOTTE
Zo gaat het ongeveer in de Russische kathedralen in de Paasnacht: de
geweldige kerk ligt daar in het halfdonker, alleen een paar flakkerende
kaarsjes verspreiden een klein beetje licht. Met een gevolg van
priesters komt de bisschop naar voren en hij gaat overal zoeken, ook
tussen de mensen, naar de gekruisigde Christus. Als hij niets vindt,
gaat hij naar buiten op het duistere kerkhof om te zoeken, en dan komt
hij tenslotte somber en mistroostig weer naar binnen en dan…… begint
ineens de grote klok van de kathedraal te luiden met zware slagen.
Tientallen koorknapen vullen de kerk met licht. En dan staat de
bisschop voor het altaar, heft beide handen omhoog en roept uit:
“Christus is opgestaan!” En de mensen antwoorden massaal: “Christus
is waarlijk opgestaan!” En ze omhelzen elkaar en kussen elkaar. Het
Paasfeest is begonnen.
Ook zonder koorknapen, lichtjes en omhelzingen wens ik, mede
namens mijn vrouw, u allen gezegende Paasdagen.
Ds. J. Broekman
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AGENDA
Zaterdag 7 april
Woensdag 11 april
Zaterdag 14 april
Woensdag 18 april

9-10 uur
18.30 uur
09.30 – 13.30 uur
20.0 uur

inleveren rommelmarkt
uitzending kerkradio
rommelmarkt
gez.
ontmoetingsavond
met Gereformeerde Kerk

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 16 april 2012
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

NB: LET OP!! De kopij voor het volgende kerkblad is voor een
periode van drie (3) weken
Volgende inleverdata zijn:
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
20 aug
voor 2 weken
3 sept
voor 3 weken
24 sept
voor 2 weken
8 okt
voor 2 weken
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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
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