+35e Jaargang, no. 1050 – 25 mei 2012
KERKDIENSTEN
Zondag 27 mei 2012, Pinksteren
09.30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Pinksterliederen
18.30 uur:
Ds. D.M. Elsman, Loenen aan de Vecht
Introïtuslied: Gez.132 : 1 en 3
1e collecte: Pinksterzendingscollecte
2e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
Zondag 3 juni 2012
09.30 uur:
Ds. J. Broekman, voorbereiding Heilig Avondmaal
Rechtstreekse uitzending via Radio Lingewaal
Introïtuslied: Ps. 42 : 1 en 5
18.30 uur:
Ds. G. Mulder, Kootwijk
Introïtuslied: Ps. 15 : 1 en 2
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
Zondag 10 juni 2012
09.30 uur:
Ds. J. Broekman, Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 42 : 5 en 7
18.30 uur:
Ds. J. Broekman, Dankzegging Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 16 : 5 en 6
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkrentmeesters
Avondmaalscollecte: project GZB
Uitg.collecte: Pastoraat en prdiking
Lied van de Zondagsschool
27 mei:
Ps. 68 : 10b
3 jun:
Ps. 42 : 5a
10 jun:
Ps. 42 : 5b
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Kinderoppas
27 mei:
Joke Oudijk en Jasperina de Fockert
3 jun:
Ramona van Zante en Lia van Baalen
20 juni:
Ria Treffers en Berty en Jelle
Schoonmaakrooster
28 mei t/m 1 jun: Mw. van Baalen, Mw. van Baalen, Mw. de Bruijn
11 t/m 15 juni: Mw. van der Linden, Mw. G. van der Vliet

MEDITATIE
En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest
Hand. 2 : 4a
Het Pinksterfeest is het feest dat de laatste in de rij is
van feesten in het kerkelijk jaar. Maar is het voor ons
echt feest? Veel christenen zitten er een beetje mee,
want je kunt je er bijna niets bij voorstellen. Geen Kind
in de
kribbe, geen kruis, geen opstanding, alleen maar de uitstorting van de
Heilige Geest.
Alleen maar…? Op de eerste Pinksterdag is een wonder van de eerste
orde gebeurd: wij worden ingeschakeld. In Hand. 2 lezen we dat mensen
gaan spreken van de grote daden van God. Mensen worden ook tot daden
aangezet. Kortom: ze worden er vol van.
Een mens kan van veel vol zitten. ’t Meest zit hij wel vol van zichzelf. In
alles heeft hij zichzelf op het oog. Maar vervuld worden met de Heilige
Geest is een gave van God. En aan wie schenkt de Heere Zijn Heilige
Geest? Aan allen bij wie er plaats is voor de Geest van God en die erom
gesmeekt hebben. Dit alles kunnen wij opmerken als wij het
pinksterevangelie lezen uit Handelingen 2.
De Heilige Geest heeft niet de harten vervuld van allen die zo vol waren
van andere dingen. Nee, Hij is daar uitgestort en Hij heeft die harten
vervuld waar en door wie Hij verwacht werd. Het was in de pinksterzaal,
een van de zalen van de tempel en Hij vervulde de harten van allen die
leeg waren en Hem verwachtten.
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Opnieuw vieren wij het Pinksterfeest. Weten wij van de Heilige Geest in
ons hart? Weten wij van Jezus door de Heilige Geest in ons leven? Dan
zullen er van dit leven van de Geest ook vruchten gehoord en gezien
worden.
Dan kunnen wij niet zwijgen van Hem van Wie de Kerk zegt:
Alles aan Hem is geheel en al begeerlijk (Hooglied 5: 16).
Dan zij wij ook vol van Jezus!
Ds. J. Broekman.
UIT DE GEMEENTE
Zieken
In deze rubriek en in de kerk worden we regelmatig
opgeroepen voor de zieken te bidden. Dat is goed en
moeten we ook bij herhaling doen. Maar hebt u er ook
wel eens aan gedacht voor de dokters te bidden? Voor
uw huisarts of uw specialist in het ziekenhuis? Aan hem
of haar schenkt u uw vertrouwen in het bestrijden van
een ziekte.
Prijs u gelukkig als u een dokter hebt die u volkomen kunt vertrouwen. En
weet dat hij zijn werk doet bij de gratie van de grote Geneesheer. En
wanneer u bidt, vergeet dan niet God ook te vragen of Hij als de grote
Geneesheer het werk van de kleine geneesheer wil zegenen. Uw dokter
staat in dienst van God, u ten goede.
Ik las ergens het volgende gebed:
Vader, ik bid tot U
voor allen die ziek zijn.
Blijf hen allen en ook mij
in Jezus Christus nabij
met Uw trouw en genade.
Trouwe God, ik vraag Uw zegen
voor alle dokters
die vechten voor ons leven.
Doe mij geloven, dat ook mijn dokter
in Uw dienst staat
en dat hij zijn werk doet mij ten goede.
Zegen zijn werk
en laat ik mogen weten,
dat U achter hem staat
als mijn Geneesheer,
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aan Wie ik mij zonder vrees
mag toevertrouwen.
Geef mij in Jezus Christus
Uw vrede. Amen.
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
"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.
In memoriam
‘Dankbaar voor alles wat zij voor ons geweest is, geven wij u kennis , dat
de Heere uit ons midden heeft weggenomen na een kortstondige ziekte,
onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder Artje Bambacht- Overheul
op de leeftijd van 84 jaar.’ Zo opent de rouwbrief waarmee haar dochter en
schoonzoon, alsmede de klein- en achterkleinkinderen het overlijden
aankondigt. Opa en oma zijn er nu niet meer, want mevr. Bambacht was
sinds 30 oktober 1998 weduwe van Hendrik Bambacht. Ze woonde aan de
Kolstraat 24. Ze overleed op 11 mei 2012.
Haar leven begon in Hellouw, in 1927. Ze kwam uit een gezien van tien
kinderen. Het betekende in die tijd dat de kinderen al jong aan de slag
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moesten om een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. Mevr.
Bambacht had daarom al vroeg verschillende werkhuizen. En gewerkt
heeft ze, haar leven lang. In 1952 trouwde ze en na eerst nog in Hellouw
gewoond te hebben, kwamen ze naar Herwijnen. Eerst woonden ze in een
huisje aan de dijk bij het gemaal, en later in het gemaal zelf, toen dat tot
woonhuis verbouwd was. Het is daar een goede tijd geweest. Moeilijk was
het toen zij in 1998 alleen kwam te staan. Zij had veel steun van haar
gezin en haar zus en broer. Nog niet eens zo lang geleden wees
onderzoek uit dat zij een tumor in haar darm had. Met uitzaaiingen. Een
operatie bracht niet het gewenste resultaat. Het geloof gaf haar rust in de
gedachte dat ze niet lang meer zou leven. Haar einde kwam toen eigenlijk
nog heel snel. Twee uur voor haar overlijden spraken we nog over onze
God, die bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst wil geven. Nadat
ze de zegen ontving, is ze ingeslapen.
Op vrijdag 18 mei hebben we haar begraven, na een rouwdienst in de
kerk. We lazen het laatste Bijbelgedeelte dat ze in haar leven hoorde, n.l.
Psalm 121. Een reiziger die opgaat naar Jeruzalem en op zijn weg zingt
van de God van Israël, die zijn Bewaarder is. We hebben dit in het
perspectief van Openb. 21 gezet, waar gesproken wordt van het nieuwe
Jeruzalem, de eeuwige woonplaats van allen die geloven.
We bidden allen die treuren om het heengaan van mevr. Bambacht Gods
nabijheid toe.
Meeleven
Op zondag 20 mei 2012 overleed Adriana van Wijk- van Horssen op de
leeftijd van 86 jaar. Zij woonde in Gorinchem en was geen lid van onze
gemeente. Toch waren er van vroeger uit (familie)banden met Herwijnen.
Toen haar man overleed is hij in Herwijnen begraven en ds. Van Dijk heeft
toen die begrafenis geleid. Mevr. Van Wijk heeft daarom een aantal
maanden geleden aan mij gevraagd of ik haar begrafenis wil leiden. Zij
was toen ernstig ziek en daarom heb ik haar ook een aantal keren
bezocht. Nu zij overleden is voldoen wij aan haar wens en wordt zij op
vrijdag 25 mei, na een rouwdienst in de kerk, bij haar man begraven op de
begraafplaats aan de Peperstraat. We wensen de naaste familieleden, die
haar tot op het laatste verzorgd hebben, veel sterkte en Gods zegen toe.

VERANTWOORDING
Collecten
Deze worden in het volgende kerkblad vermeld.
Giften
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Ontvangen via:
Ds. J. Broekman € 10,00
Ouderling van Eeken € 20,00 voor de kerk, uit dankbaarheid.
Voor al deze giften hartelijk dank
RONDOM HET WOORD
Diensten
In het vorige kerkblad schreef ik al dat ik de komende tijd graag wil preken
uit het boek Handelingen. Op de Hemelvaartsdag heb ik daar een begin
mee gemaakt en hebben we Hand. 1:1-11 gelezen.
Komende zondag 27 mei is het Pinksteren. We vieren het feest van de
uitstorting van de Heilige Geest. Ik zal u niet als wezen achterlaten, zei
Jezus, Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven. En
we lezen verder uit het boek Handelingen: En toen de dag van het
Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen (Hand.2:1).
En dat is de tekst voor de preek op de 1e Pinksterdag. We lezen Hand. 2:
1-13. Thema: Het Pinksterfeest vervuld. Er is een gedrukte liturgie, want
we zingen voor de dienst een aantal Pinksterliederen.
De twee daaropvolgende zondagen staan D.V. in het teken van de viering
van het Heilig Avondmaal. Op 3 juni lezen we in de voorbereidingsdienst
Hand. 2: 37-47. Tekst voor de preek is vers 42: En zij volhardden in de
leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood
en in de gebeden. In deze dienst nemen we ook afscheid van ds.
Groenenboom, waarover u hieronder meer kan lezen.
Op de avondmaalszondag, 10 juni, lezen we uit Hand. 3. ’s Morgens, in de
dienst van viering van het Avondmaal, is er een korte toeleidingspreek
n.a.v. Hand. 3: 1-10. En ’s avonds, in de dankzeggingsdienst, lezen we
Hand. 3: 11-26. Het is goed zo kort na het Pinksterfeest de dood van de
Heere Jezus te gedenken. Het is juist de taak van de Heilige Geest om
ons op het verzoenend werk van Christus te wijzen. Laat daarom uw
plaats niet leeg.
Bezinningsbijeenkomst Heilig Avondmaal
De vorige keer is het er helaas vanwege een overvolle agenda niet van
gekomen, maar deze keer willen we de goede gewoonte om in de week
van voorbereiding samen te komen weer voortzetten. Er is in het verleden
gevraagd om nadere bezinning op het Avondmaal en dat doen wij tijdens
deze avonden aan de hand van een gedeelte uit de Bijbel en een gedeelte
uit het formulier. Daarom worden zowel avondmaalsgangers als nietavondmaalsgangers uitgenodigd. Zo kunnen we elkaar tot steun zijn in
onze overwegingen en bereiden we ons in een uur van rust voor op de
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viering van het Avondmaal de zondag daarna. In het drukke
doordeweekse leven komen we er niet zo gauw toe en daarom is het goed
een uur in de agenda daar voor te reserveren.
We komen bij elkaar op D.V. donderdag 7 juni in het kerkelijk centrum. Om
19.45 uur is er koffie en om 20.00 uur beginnen we. Deze keer lezen en
overdenken we uit de Bijbel: Efeze 5: 1-21. Uit het formulier is de zgn.
‘zondencatalogus’ aan de beurt. Graag wil ik daar een toelichting bij geven
en kunnen we daarover in gesprek gaan. Van harte welkom!
Afscheid ds. J. Groenenboom
Jarenlang heeft hij in onze gemeente pastorale werkzaamheden verricht.
Getrouw was hij op maandagmiddag in ons dorp om met name oudere
gemeenteleden te bezoeken. Velen kennen hem daarom ook goed. Maar
daar is nu een einde aan gekomen. Ds. Groenenboom was al van plan
deze zomer te stoppen, maar vanwege een operatie is het moment van
stoppen eerder gekomen. Wij zijn dankbaar voor het vele werk dat hij
verricht heeft en willen daarom op een passende manier afscheid van hem
nemen. Dat doen we in de morgendienst van zondag 3 juni. Na de dienst
is er gelegenheid hem en zijn vrouw de hand te drukken in een gezellig
samenzijn in het kerkelijk centrum bij koffie of thee. Wij nodigen u hartelijk
uit hierbij aanwezig te zijn.
Examens
Het is examentijd. Veel jongeren beleven een spannende tijd. Wellicht zijn
er ook jongeren in onze gemeente die bezig zijn met de examens. In de
kerk hebben we voor jullie gebeden. Maar ook op een andere manier
leven we graag met je mee. Laat gerust iets van je horen via telefoon of
mail. Zeker ook als je de uitslag hebt gekregen.
Tussentijdse verkoop
Hoewel de boerenerfmarkt nog vers in het geheugen ligt, kunnen we
melden dat de verkoop namens de rommelmarktcommissie gewoon
doorgaat. De afgelopen tijd is voor 570 euro aan spullen verkocht.
Iedereen die daaraan mee heeft gewerkt, en bovenal Anne van Arkel: heel
hartelijk bedankt.
De kerkrentmeesters

Jarigen in de gemeente
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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
02-06
11-06
15-06

Naam
G. Burghart-Mijdam
A. Groen
J.W. de Joode

Leeftijd Adres
87
Zworrelstraat 27
89
Zorgcentrum Avondlicht
85
Zorgcentrum Avondlicht

Pinksterzendingscollecte
Zondag 27 mei a.s. vieren wij het Pinksterfeest waarop wij gedenken dat
de Heilige Geest is uitgestort.
Afgelopen zondag zijn er in de kerk zendingszakjes uitgedeeld waarin u
uw gift kunt doen voor de pinksterzendingscollecte.
Met de opbrengst van de collecte steunt u het werk van het
zendingsechtpaar Mark & Annemarie Horst, die werkzaam zijn op de
Morgenster Mission in Zimbabwe.
Juist het Pinksterfeest is bij uitstek hèt feest waarop het zendingsappèl
centraal staat.
Geef daarom met een biddend en gul hart.
De zendingscommissie
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
Geen opgave ontvangen.
Tenslotte
Elke zondagavond komen de inwoners van een Frans dorpje naar hun
kerk. Allemaal hebben ze een ouderwets olielampje in de hand. Dat begon
al in 1550. De olielampjes zijn het eigendom van de kerk. Iedereen die
belijdenis van zijn geloof doet, krijgt zo’n lampje in bruikleen. Tot aan zijn
dood. Al 450 jaar gaan de lampen van hand tot hand. In de kerk worden
ze aangestoken en op de brede leuningen van de kerkbanken gezet. De
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gemeenteleden komen trouw naar de kerk, omdat ze weten dat het
donkerder wordt in de kerk als ze thuis blijven. Een mooi voorbeeld, want
wie zijn geloof belijdt, ontvangt van Christus een lamp. Het is zijn roeping
die lamp brandend te houden, en zo te zorgen dat de gemeente het licht
van de wereld is.
Mede namens mijn vrouw gezegende Pinksterdagen toegewenst!
Ds. J. Broekman.
AGENDA
Woensdag
Zaterdag
Woensdag
Donderdag

23 mei
2 juni
6 juni
7 juni

18.30 uur uitzending kerkradio
9-10.00 uur inleveren rommelmarkt
18.30 uur uitzending kerkradio
19.45 uur bezinningsbijeenkomst Heilig Avondmaal

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 11 juni 2012 vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn
bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
E-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
Volgende inleverdatazijn:
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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