35e Jaargang, no. 1048 – 20 april 2012

KERKDIENSTEN

Zondag 22 april 2012
09.30 uur:
Ds. H. Westerhout, Harderwijk
Introïtuslied: Ps. 62 : 1 en 4
18.30 uur:
Ds. D. Heikoop, Nieuwegein
Introïtuslied: Ps. 9 : 11 en 12
1e collecte: Werelddiaconaat
2e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 29 april 2012
09.30 uur:
Ds. B.J. van de Kamp, Hierden
Introïtuslied: Ps. 62 : 1 en 5
18.30 uur:
Ds. C. van der Scheur, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 10 : 2 en 3
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Onderhoudsfonds

Zondag 6 mei 2012
09.30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 75 : 1 en 4
18.30 uur:
Ds. B.P.J. de Bruin, Andel
Introïtuslied: Ps. 11 : 3 en 4
1e collecte: Bloemengroet
2e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
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Lied van de Zondagsschool
22 apr:
Ps. 62 : 1a
29 apr:
Ps. 62 : 1b
6 mei:
Ps. 75 : 1a

Kinderoppas
22 apr:
Jacolien van Zante en Jacco
29 apr:
Linda Duizer en Roxanne
6 mei:
Monique Hobo en Sjanet

Schoonmaakrooster
30 apr t/m 4 mei: Mw. van Brakel, Mw. Kornet
14 mei t/m 18 mei: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
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MEDITATIE
…opdat u vervuld wordt tot heel de volheid van God
Efeze 3: 19
Wat moeten wij verstaan onder de volheid van God?
De apostel Paulus doet in hoofdstuk 3 van zijn brief aan
de gemeente van Efeze voorbede om verdieping van het geloof. Allereerst
bidt hij om innerlijke, geestelijke kracht: door het geloof word je een sterke
persoonlijkheid (vs. 16). Het geloof mag niet verslappen, moet gesterkt
worden, zodat er groeikracht in zit. Zo stelt het ons in staat moeilijke taken
aan te kunnen, weerstand te bieden aan alle tegenstand en vol te houden.
Kortom: het vermogen om christen te zijn.
Iets anders dat hier vast aan verbonden is, is dat wij een vast fundament
hebben in ons leven, dat uit liefhebben bestaat (vs. 17). Als de apostel
vervolgens zegt: opdat u vervuld wordt tot heel de volheid van God, dan
wil hij daarmee zeggen dat wij vervuld zijn met de liefde van Christus. Ons
hart moet dus vol zijn van Christus. Christus is de volheid van God.
U hebt ongetwijfeld wel eens gehoord van Maarten Luther. Hij was een
geleerd man, maar toch ook een eenvoudig man in wie de volheid van
God woonde. Op een morgen moest hij les geven aan zijn studenten.
Voordat hij begon, vertelde hij aan zijn studenten dat zijn hart vervuld was
met Christus. Hij kon niet anders dan lof op de God en Vader van de
Heere Jezus Christus bezingen.
Zijn wij evenals Luther vol van Christus? Wanneer dit het geval is, zal men
dit vandaag aan ons horen en aan ons zien. Weet u wat wij dan zingen?
‘Hoort wat mij God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn
geest.’
Een dominee uit afgescheiden kring heeft eens gezegd: “Jezus alleen,
Jezus genoeg, Jezus volkomen.”
Ook voor ons? Ik weet wel zeker dat de Heere dan de eer ontvangt.
Ds. J. Broekman.
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
De zieken in onze gemeente mogen rekenen op ons
meeleven en vooral ook op ons gebed. Ook hen die niet
altijd met name genoemd worden.
In de afgelopen weken heeft mevr. T. van Cronenbergvan Rossum, Meerenburg 28, een aantal dagen in het
ziekenhuis gelegen. Gelukkig is er niets ernstigs uit de onderzoeken naar
voren gekomen. Wij wensen haar sterkte toe.
In de komende weken zal mevr. A. Bambacht- Overheul, Kolstraat 24, in
het ziekenhuis opgenomen worden om de tumor uit haar darm te
verwijderen. We bidden haar kracht toe in de moeilijke weg die zij gaan
moet.
Mevr. A. Blom- Schram, Achterweg 4, heeft geen goed bericht ontvangen
in verband met de ziekte die geconstateerd is. Wat zal de toekomst
brengen? Wij weten het niet, maar die ligt wel in Gods hand. Dat moge
haar enige troost geven.
De dichter van Psalm 84 eindigt zijn lied met de woorden: welzalig de
mens die op U vertrouwt. En hoewel dat in geval van ernstige ziekte niet
meevalt, is dat toch de kern van de troost die geboden mag worden. Zalig
de mens die op God vertrouwt! Gaat zo’n mens door het dorre dal van de
moerbeibomen, dan mag de Heere toch zijn levensbron zijn. Dan kunnen
we van kracht tot kracht steeds voortgaan door dit leven, met uitzicht op
de God van het leven. Veel sterkte toegebeden!
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
Dhr. C. Hobo, afdeling Zonnebloem
Dhr. en Mw. Van Horssen-van der Meijden, afd.: in den Bogerd
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"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.
Meeleven
We leven mee met de familie Tonnie de Wit uit Haaften, nu hun
(schoon)moeder en oma mevr. Eelke Jacoba de Wit- van Maaren op de
leeftijd van 91 jaar is overleden. Sterke de Heere hen in het verwerken van
dit verlies.
Uit dankbaarheid
Na een plotselinge ziekenhuisopname mocht ik medio vorige week weer
naar huis terugkeren. Hier ben ik erg blij om en wil in de eerste plaats mijn
Schepper daarvoor danken.
Ook deze keer werd ik door Hem bewaard.
Dank ook aan al de mensen die aan mij hebben gedacht en hieraan uiting
gaven door het sturen van een kaart of een bemoedigend telefoontje,
Ds. Broekman voor zijn bezoek in het ziekenhuis en de Bloemengroet
commissie voor het vrolijke voorjaarsboeket, dat ik zaterdag jl. mocht
ontvangen. Heel, heel hartelijk dank hiervoor.
Truus van Cronenberg - van Rossum
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 1 apr

1e collecte € 125,40 diaconie
2e collecte € 138,95 kerkrentmessters
Uitg.collecte € 135,25 past. en prediking

Vrijdag 6 apr

1e collecte € 60,50 diaconie
2e collecte € 62,85 kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 71,10 past. en prediking

Zondag 8 apr

1e collecte € 138,60 diaconie
2e collecte € 152,00 kerkrentmessters
Uitg.collecte € 302,70 Paascollecte
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Giften
Ontvangen via:
Ouderling R. van Mourik € 50,00 op huisbezoek
Diaken D. de Bruijn € 7,00 voor de bloemengroet
De heer A. van Rossem € 17,66 in natura als Paasgift
Voor al deze giften hartelijk dank
RONDOM HET WOORD
Diensten
De zondagen 22 en 29 april vallen in onze vakantie en dan zullen er
gastvoorgangers zijn. En omdat dit kerkblad voor drie weken is, mag ik al
wel melding maken van de dienst van D.V. 6 mei. Ik meld dit altijd, zodat u
zich er op voor kunt bereiden. Op de morgen van die 6e mei wil ik in de
dienst graag preken over Psalm 6. Ik had u al aangekondigd dat ik in de
twee morgendiensten tussen Pasen en Pinksteren wilde preken over de
Psalmen 5 en 6. En zo is op 6 mei Psalm 6 aan de beurt. Deze Psalm is
een van de zeven boetpsalmen. De dichter is door eigen schuld in een
diep dal terecht gekomen, van waaruit hij tot God roept om vergeving en
verlossing. Een drietal verzen uit deze psalm vormen het uitgangspunt
voor de preek, n.l. de verzen 4, 5 en 10. Het thema van de preek is: Een
klacht in de nacht. Ik hoop en bid om de doorwerking van de Geest in alle
diensten van de komende drie weken.
Vakantie
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. Indien nodig, kunt u contact opnemen met de scriba.
Ontmoeting zendingsechtpaar
U bent er bekend mee dat onze gemeente via het project Deelgenoten van
de GZB het zendingsechtpaar Mark en Annemarie Horst financieel
ondersteunt in hun werk in Zimbabwe. Nu verwachten ze hun tweede kind
en voor de bevalling komen ze naar Nederland. Maar ze willen ook van de
gelegenheid gebruik maken om in de gemeenten die hen ondersteunen,
iets van hun werk te vertellen. Ze komen ook naar Herwijnen en de
zendingscommissie heeft met hen afgesproken dat ze op zondag 6 mei in
de morgendienst aanwezig zullen zijn. Zij zullen dan kort wat vertellen en
na de dienst is er gelegenheid hen te begroeten in de grote zaal van het
kerkelijk centrum. Nu is het zo dat de geboorte van een kind niet in de
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agenda vast gezet kan worden. Als de bevalling rond die datum is, dan
komt Mark alleen of komen geen van beiden. Het is dus een aankondiging
onder voorbehoud, maar desondanks hopen we dat velen van u van de
gelegenheid gebruik maken hen/ hem de hand te drukken en zegen op het
werk toe te wensen.
Doopaangifte
De kerkenraad geeft ouders de gelegenheid tot het doen van doopaangifte
van hun kind. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen contact
opnemen met ds Broekman (581505; email: j.broekman@solcon.nl) tot
uiterlijk woensdag 2 mei, 20.00 uur.
Boerenerfmarkt
De zaterdag 14 april gehouden Boerenerfmarkt heeft opgebracht 3.414
euro netto. Samen met de opbrengst van de voorverkoop, 1821 euro,
komt de totaalopbrengst daarmee op 5.235 euro. Dat is echt een heel
mooi resultaat! Een resultaat ook om dankbaar voor te zijn. Ook qua sfeer
en onderlinge gezelligheid was het een geslaagde dag.
Graag wil het college van kerkrentmeesters iedereen die op welke manier
dan ook een bijdrage heeft geleverd, heel hartelijk bedanken. Een speciaal
woord van dank aan de leden van de rommelmarktcommissie, die niet
alleen de weken direct voor de rommelmarkten actief zijn, maar in feite het
hele jaar door.
Een speciaal woord van dank ook aan Anne van Arkel, voor de geboden
gastvrijheid en voor het beschikbaar stellen van erf, achterhuis en
schuren. Ook voor hem geldt: het hele jaar door.
Paascollecte
Wie nog geen gift heeft overgemaakt voor de paascollecte en dat alsnog
wil doen: dat kan via een gift in de collectezak, via predikant,
kerkenraadslid of bezoekbroeder/bezoekdames. Via de bank overmaken
kan natuurlijk ook: Rabobank 3280.00.531; ING: 950 925. Graag steeds
onder vermelding van Paascollecte 2012.

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.
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Datum Naam
24-04 I. Duijzer-Snijder
06-05 D.T. de Looff

Leeftijd Adres
88
Zorgcentrum Avondlicht
92
Meerenburg 11

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

Bloemengroet

8 april
15 april

In de afgelopen periode ontvangen:
Fam. W. van Zomeren
- Kolstraat 26
Fam. J. Broekman
- Waaldijk 137
Mw. J. Hobo
- Berkenlaan 36
Mw. A. Bambacht-Overheul - Kolstraat 24
Z.C. Avondlicht
Mw. G.A.E. van Cronenberg-van Rossum
- Meerenburg 28
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VakantieBijbelSpelWeek ( VBSW)
Beste ouders/verzorgers, wij hebben een trieste mededeling voor u. Na 15
jaar Vakantie Bijbel Spel Week zijn wij genoodzaakt om een sabbat jaar te
houden. Dit door een te kort aan bestuursleden. Wanneer er geen nieuwe
aanmeldingen komen hiervoor zal er ook vanaf volgend jaar geen VBSW
meer zijn!!!
Gaat het u ook aan het hart, dat in de toekomst, Herwijnen wellicht geen
VBSW meer zal hebben? Meldt u daarom direct aan!
Namens de stuurgroep VSBW
Marianne van Burk, tel.; 582992 - tvburk@hetnet.nl

Tenslotte
Ik las het volgende verhaaltje:
‘Een kleutermeisje werd voor het eerst van haar leven ineens voor een
levensgrote spiegel gezet. Dat kind kijken naar dat andere kindje in de
spiegel. Raar kindje. Maar toen het kind zich bewoog, bewoog het andere
kind zich precies zo. En toen kwam de schok van herkenning: dat andere
kindje ben ik!
Zo moeten we de Bijbel lezen. Als een spiegel. Je denkt eerst: wat
bewegen die mensen raar, wat doen ze vreemde dingen. Totdat je
ontdekt: zo beweeg ik me, zo ben ik. Niet een ander erop aankijken, maar
jezelf.’
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman
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AGENDA
Woensdag
Zaterdag

25 apr. 18.30 uur - uitzending kerkradio
5 mei 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 7 mei 2012 vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn
bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
E-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdatazijn:
21 mei
voor 3 weken
11 jun
voor 2 weken
25 jun
voor 2 weken
9 jul
voor 6 weken
20 aug
voor 2 weken
3 sep
voor 3 weken
24 sep
voor 2 weken
8 okt
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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Lente

Het voorjaar is gekomen
en alles wordt weer nieuw
de blaadjes aan de bomen
vogels zingen een lied
De bijen gaan weer zoemen
duiven bouwen een nest
velden vol met bloemen
de natuur is op zijn best.

Alles hier op aarde lijkt net een schilderij
wat God heeft geschilderd, maakt jou dat niet blij?
12

