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Avonddienst 18.30 uur

ZONDAGSSCHOOl

Elke zondagmorgen tijdens de
kerkdienst in het kerkelijk centrum

CRECHE

Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal
Herovientje

35e Jaargang, no. 1057, 12 oktober 2012
KERKDIENSTEN
Zondag 14 oktober 2012
09:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 96: 1, 9
18:30 uur:
Cand. J. Boom, Sliedrecht
Introïtuslied: Ps. 40: 3, 4
e
1 collecte:
Werelddiaconaat
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 21 oktober 2012
09:30 uur:
Cand. W.J. Westland, Renswoude
Introïtuslied: Ps. 108: 1, 2
18:30 uur:
Ds. B.A. Belder, Brakel
Introïtuslied: Ps. 41: 4, 5
e
1 collecte:
Bloemengroet
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool
14 okt:
Ps. 96: 1b
21 okt:
Ps. 108: 2a

Kinderoppas:
14 okt:
Gerda en Arianne de Fockert
21 okt:
Jacolien van Zante en Anita

Schoonmaakrooster
15 t/m 19 okt: Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet
22 t/m 26 okt: Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd
1

Meditatie
Als wij zeggen dat wij geen zonden
hebben, misleiden wij onszelf en is de
waarheid niet in ons
(1 Joh.1:8)
Hoe komt u bij God? Dat lijkt op het
eerste gezicht niet de vraag die Johannes
hier stelt. En toch gaat hij uit van die
vraag. Er waren in de eerste eeuw na Chr. veel religies die mensen bij
God zeiden te brengen. Eén ervan, de gnostische leer van Simon de
tovenaar (Hand. 8:4-24), was binnen de kerk heel sterk geworden.
Maar Johannes grijpt in en leert de mensen: iedere weg naar God
buiten Christus om is een menselijk verzinsel en dus zonde.
Niemand kan uit zichzelf bij de HEERE komen. Niet door werken, niet
door kennis (gnosis), want Gods Woord leert: er is geen mens
rechtvaardig op de aarde die goeddoet en niet zondigt (Pred. 7:20).
Maar wie zijn zonden aan God belijdt en bij Hem om heil aanklopt, dìe
zal vergeving ontvangen en de toegang tot Zijn Koninkrijk.
Wij moeten maar niet vergeten dat er plaats in ons leven gemaakt moet
worden voor de Heere Jezus. Het wordt wel eens voorgesteld dat wij
geen ontdekking van onze zonden nodig zouden hebben. Zelfs wordt
ons voorgehouden dat het belijden van onze zonden niet nodig zou zijn.
Maar de Bijbel zegt ons dat wij onze zonden moeten belijden. En dat
niet alleen tegenover de Heere, maar ook tegenover de naaste. Dan
komt er plaats voor vergeving. Dan komt er een vragen naar Jezus
Christus. Ja, als wij onze zonden belijden, gaan wij verstaan: Wie kan
die prijs der ziele, dat rantsoen voor God in tijd of eeuwigheid voldoen?
(Ps. 49:3). Dat kan niemand, behalve de Zoon van God, die Zijn leven
gegeven heeft tot een losprijs voor velen. Zijn bloed reinigt ons van alle
ongerechtigheid.
Daarbij moet nooit vergeten worden dat Hij Zijn leven gegeven heeft.
Daarom krijgt Christus alle eer!
Om Hem worden de zonden vergeven.
Om Hem wordt de verhouding met God hersteld.
Ds. J. Broekman
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
Mevr. J. Meerman- van Krieken, Kromme Akkers 14,
heeft de eerste chemokuur gehad. De komende
maanden volgen er meer. Dit is een behandeling uit
voorzorg. We weten gelukkig dat de operatie geslaagd
is en alles weggenomen is en er geen uitzaaiingen
zijn. Toch blijft het een inspannende tijd en daarbij wensen we haar
veel sterkte toe.
We leven ook mee met de heer C. de Joode, Waaldijk 60, die weer een
epileptische aanval heeft gekregen. Dat brengt de nodige spanning met
zich mee. Ook hem wensen we veel sterkte toe in de komende tijd.
Ook anderen die tobben met hun gezondheid wensen we veel sterkte
toe. De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder, tot Wie ik
de toevlucht neem, zegt de dichter van Psalm 18. Dat is de beste plek
waar we met onze zorgen en problemen naar toe kunnen. Laten we in
onze gebeden elkaar opdragen aan die Toevlucht!
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
Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg
Henny van der Meijden, Merwebolder, Klipper 4, Touwbaan 1,
3363 WB Sliedrecht
Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem
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Huwelijksjubileum
Op 10 oktober is het 50 jaar geleden dat de heer en mevr.
Van Arendonk- van Maren, Achterweg 57, in het huwelijk traden. Een
mijlpaal die herdacht mag worden, want de Heere heeft hen al die jaren
voor elkaar en voor hun gezin gespaard. En daar zijn ze ook dankbaar
voor. Ze zijn destijds in het gemeentehuis en in de kerk te Haaften
getrouwd. Hun huwelijk werd ingezegend door ds. C. Baas, toen
predikant te Haaften. Als trouwtekst kregen ze woorden uit Psalm 25
mee: HEERE! Maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Leid mij
in Uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils. Zo zong
David het in zijn leven en dat gebed mogen wij in ons leven overnemen.
Wat mag er dan een dankbaarheid zijn als we na 50 jaar mogen
zeggen dat de Heere een Leidsman is geweest. Hij leidde hen door
hoogte- en dieptepunten heen in al die jaren.
Na hun huwelijk waren ze eerst ‘kerk-buren’ aan de dijk, waar hun
eerste twee kinderen geboren werden. Daarna gingen ze aan de
Achterweg wonen, waar de andere twee kinderen geboren werden. Na
een druk leven met o.a. een autorijschool en een garagebedrijf, doen
ze het wat rustiger aan, nog steeds op dezelfde plek aan de Achterweg.
In familiekring herdenken ze dit heugelijke feit en wij bidden hen Gods
zegen toe voor de toekomst. De HEERE is goed (Psalm 25:8).
Dankbetuiging
Voor uw belangstelling getoond tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze moeder, schoonmoeder, oma en oud-oma
Christina Filippina van Mil-van der Zalm
willen wij u hartelijk danken.
Vooral de kinderen van de zondagsschool die zeer trouw hun eigen
gemaakte kaarten bleven sturen, heel hartelijk bedankt.
Ad en Jannie van Mil-Pippel
Chris en Adri van Mil-van Veen
Klein- en achterkleinkinderen
Herwijnen, oktober 2012
VERANTWOORDING
Collecten
Donderdag 20 sept: ZC Avondlicht
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€ 163,60

Collecten
Zondag 23 sept:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 142,65
€ 124,30
€ 126,75

Kerk en Israël
kerkrentmeesters
past. en prediking

Zaterdag 29 sept: Startmiddag/BBQ € 261,00
Zondag 30 sept:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 174,90
€ 176,50
€ 158,50

plaats. jeugdwerk
kerkrentmeesters
past. en prediking

Giften
Ontvangen via:
Mw. T. Kruis € 10,00
Diaken A. van Mourik € 20,00 voor de bloemengroet
Ds. Broekman € 25,00 + € 20,00 + 2x € 10,00
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
RONDOM HET WOORD
Diensten
D.V. komende zondagmorgen 14 oktober vervolgen we de prekenserie
over Hizkia. We vervolgen ook de lezing uit het tweede boek Koningen:
2 Koningen 19: 1-22. De vorige keer lazen we van een veldtocht die
koning Sanherib van Assyrië ondernam tegen Juda en Jeruzalem.
Daarbij was geen sprake van een inname van Jeruzalem, maar de
commandant van het Assyrische leger hield voor de muren van
Jeruzalem wel een scherpe toespraak om het godsvertrouwen van
Hizkia te ondermijnen. Hij zei: Wat is dit voor vertrouwen dat u koester?
We hebben toen over deze woorden nagedacht. In het vervolg lezen
we wat Hizkia dan doet: hij gaat bidden! Tekstwoorden voor de preek
zijn woorden uit dat gebed van Hizkia: Nu dan, HEERE, onze God,
verlos ons toch uit zijn hand. Dan zullen alle koninkrijken van de aarde
weten dat U, HEERE, alleen God bent (2 Kon. 19:19). Thema voor de
preek: ‘In hoger beroep’.
Zondag 21 oktober sluit aan op de herfstvakantie en is daarom een vrije
zondag voor mij. Ik wens u gezegende diensten toe!
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Kringen
Na de herfstvakantie komen D.V. alle kringen weer bij elkaar:
Maandag 22 oktober: Bijbelgesprekskring om 20.30 uur.
Dinsdag 23 oktober: Kring Groeien in geloof om 20.30 uur.
Woensdag 24 oktober: Lidmatenkring om 20.00 uur.
We zijn dankbaar voor de goede opkomst!
Ja zeggen – nee doen
Dat kan natuurlijk niet, denkt u, als u dit leest. Want als je iets belooft,
moet je het ook doen. Terecht! Want zo gaan mensen toch met elkaar
om? Je moet op elkaar kunnen rekenen, zeker na gedane beloften. Je
moet doen wat je belooft! Misschien denkt u nu wel aan die gelijkenis
van die twee zonen. Een vader zei tegen zijn eerste zoon: Ga vandaag
maar in mijn wijngaard werken. Maar deze antwoordde zijn vader: Nee,
ik wil niet. Maar toen zijn vader al was weggegaan, kreeg hij spijt en
ging toch in de wijngaard werken. Ondertussen was die vader naar zijn
tweede zoon gegaan met dezelfde boodschap en deze antwoordde
braaf: Natuurlijk, ik zal het meteen doen. Maar toen de vader wegging,
bleef hij rustig zitten en kwam zijn belofte niet na. Het is duidelijk wat
Jezus hiermee aan de orde stelt: ja zeggen – nee doen, dat kan niet!
Weet u waarom ik dit schrijf? Omdat ik bezorgd ben over het kleine
aantal catechisanten dat er in onze gemeente is. En die bezorgdheid
komt voort uit liefde tot de jeugd. Om hun betrokkenheid tot kerk en
geloof. Om hun behoud.
Er zijn in onze gemeente momenteel 70 jongeren in de leeftijd van
12 tot en met 20 jaar. Onlangs zijn ze allemaal uitgenodigd om naar de
catechisatie te komen. De respons was nihil…
Ouders, denk toch aan uw belofte die u met uw ja-woord bij de doop
van uw kind hebt uitgesproken. Toen u bij het doopvont stond met uw
lieve kleine in de armen en die toen het teken van Gods verbond
ontving. Toen de Heere vroeg: Belooft u en neemt u voor uw rekening
dit kind bij het opgroeien in de Bijbelse leer naar uw vermogen te
onderwijzen en te laten onderwijzen? Daar hebt u ‘ja’ op gezegd. Nu
biedt de kerk de gelegenheid om uw kind te laten onderwijzen en om u
te helpen uw ja-woord na te komen, maar ik moet constateren dat velen
in onze gemeente die mogelijkheid niet benutten. Sterker nog: velen
zeggen ‘ja’ en doen ‘nee’. Misschien ligt het aan mij, maar ik kan het
niet anders zien.
Ouders, in alle liefde roep ik u op hierover na te denken. Ja zeggen en
nee doen, kan niet. Als je iets belooft, moet je het ook doen. Dat geldt
niet alleen in het dagelijks leven, maar ook in het leven van het geloof.
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Denk niet te snel: mijn kind gaat naar een christelijke school. Want op
school leren ze met het hoofd en op de catechisatie met het hart. Zo wil
ik omschrijven dat daar een wezenlijk verschil tussen is.
U had het goede met uw kind voor toen u het liet dopen. U hebt nu bij
het opgroeien van uw kind alles voor hem of haar over. Onthoud uw
kind dan ook het geestelijk voedsel niet. De Heere zegene u in de
opvoeding.
Acceptgiro Solidariteitskas
Een dezer dagen worden de enveloppen voor de Solidariteitskas
rondgebracht (vroeger bekend als Generale Kas). Sommigen van u
ontvangen de enveloppe met acceptgiro gelijktijdig met het kerkblad,
anderen iets later.
Van elk lid (belijdend lid en volwassen dooplid) van de kerk vragen we
een bijdrage van 10 euro. De opbrengst wordt deels gebruikt voor het
betalen van de verplichte afdrachten aan de landelijke kerk. Het andere
deel is bestemd voor het plaatselijke kerkenwerk.
Via de Solidariteitskas worden gemeenten gesteund die tijdelijk het geld
hard nodig hebben. Wij als Hervormde Gemeente in Herwijnen hebben
in het verleden ook met succes een beroep gedaan op de
Solidariteitskas (hoewel die toen nog een andere naam had), bv bij de
renovatie van de kerk.
We hopen dat u allen de bijdrage wilt overmaken.
Nagiften Actie Kerkbalans
De afgelopen week is € 25,00 als extra gift voor de Actie Kerkbalans
binnengekomen. De tussenstand is nu € 60.825. Er is € 62.650 nodig
om de begroting sluitend te krijgen.
We hopen dat iedereen nog een keer wil kijken naar zijn of haar
bijdrage, op basis van de publicaties in de laatste kerkbladen over de
actie kerkbalans, de richtbedragen etc. Een (aanvullende) bijdrage kan
worden overgemaakt via Rabobank 3280.00.531 of ING 950.925;
steeds graag onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2012’.
Bij voorbaat hartelijk dank voor de medewerking.
Kerststerrenactie
Om vast te noteren in de agenda’s:
kerststerrenactie. U hoort er later meer over.
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vrijdag
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december

De melodie van psalm 115
Wie aanwezig was in de avonddienst van zondag 30 september, zal
hebben gemerkt dat er iets misging bij het zingen van psalm 115. Dat
komt doordat er in de ‘Hervormde bundel’ van 1938 in psalm 115 een
drukfout staat.
Als u een psalmboek hebt met muzieknoten, kunt u zien dat in de
psalmmelodieën twee soorten noten worden gebruikt: witte noten (met
een open bolletje) en zwarte noten. De witte noten duren lang, de
zwarte kort.
Wat er mis ging was dat de gemeente in de tweede regel van psalm
115 nietsvermoedend de drukfout van de ‘Hervormde bundel’ zong en
de organist de melodie speelde zoals die in de meeste
organistenboeken staat. De organist speelde dus korte noten waar de
gemeente lange zong. U begrijpt dat het dan mis gaat.
Hier ziet u waar het om gaat:

Omdat het hier om een duidelijke drukfout gaat zouden we die graag
willen herstellen, zodat we psalm 115 voortaan op de juiste manier
zingen. Op die manier staat psalm 115 namelijk ook in andere
psalmboeken en wordt die ook op de scholen geleerd.
U hebt vast geleerd dat u niet in uw psalmboekje mag schrijven of
tekenen. Bij hoge uitzondering mag u de twee bewuste noten nu een
keer zwart maken! Daarmee wordt verwarring voortaan voorkomen.
Henco de Bruijn en Peter van de Minkelis
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Van de zendingscommissie:
Onderstaand bericht ontvingen we van Mark en Annemarie Horst, het
echtpaar dat via de GZB uitgezonden is in Zimbabwe:
Even een update n.a.v. de
camera, telefoons en batterijlader
die via Herwijnen gedoneerd zijn.
We hebben voor de camera en
lader samen meer dan $100
gekregen waar we een mobiele
bloeddruk/zuurstofmeter
(zie
plaatje) voor de poli van hebben
kunnen kopen. Hartelijk dank voor
de bijdrages. U kunt overigens
nog steeds camera’s, telefoons en
opladers inleveren voor dit doel,
achterin de kerk.
Kledingactie Werkgroep Dorcas Herwijnen
Na een mooi najaar zijn de kledingkasten veelal
weer winterklaar gemaakt. Heeft u kleding die u zelf
niet meer draagt maar nog goed is om gedragen te
worden, wij willen dan graag proberen om voor deze
kleding een nieuwe eigenaar te
zoeken.
De ingeleverde kleding gaat
naar Dorcas Hulp Andijk en
daar
wordt
een
nieuwe
bestemming gezocht. Een deel
gaat naar de diverse projecten
van Dorcas maar een ander deel wordt verkocht
om de transportkosten te kunnen financieren.
U kunt uw gebruikte, maar nog wel goed bruikbare kleding inleveren in
dichtgebonden plastic zakken op zaterdag 20 oktober van 09.00 tot
16.00 uur op de volgende adressen:
Fam. P. Brouwer

Rijthoek 8

Haaften

Fam. A. van Eck

De Rietput 127

Vuren

Fam. T. de Vries

Waaldijk 187
Herwijnen
(let op: nieuw inleveradres!)
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Verkoopdag
vrijdag 26 oktober
Commissie Verkoopdag Hervormde Gemeente Herwijnen

Dorpshuis De Poort Herwijnen
14.30 –17.00 uur; en vanaf 19.00 uur

verlotingen: spiegel, bloemenbankje
huishoudelijke artikelen
wijzerplaat (voor kinderen, altijd prijs)
(kinder)enveloppenkraam
diverse raadspelletjes: pop, kaas
textielkraam
plantenbakjes, bloemstukjes
tuindecoraties
koffie met cake,appeltaart etc
erwtensoep
slaatjes
en nog veel meer
’s middags en ’s avonds

rad van avontuur

met taarten,

vlees, waardebonnen,
speelgoed etc.
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Verantwoording bloemengroet
De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd
bij:
2 sept Dhr. C. de Joode
Waaldijk 60
9 sept Mw. Zeiderveld
Haaften
Dhr. C. Hobo
Meerenburg
16 sept Mw. J. Meerman
Kromme Akkers 14
Doopouders fam. Pippel en fam. Van Weelden
22 sept Mw. M. De Fockert-de Joode
Molenkamp 78
6 okt
Dhr. W. van Arendonk
Wilgenlaan 27
TENSLOTTE
De komende week is het herfstvakantie. Het werk in de gemeente ligt
dan even stil. Mijn vrouw en ik gaan er ook een paar dagen op uit. Het
wordt een last-minute afspraak, want we weten nog niet waar we heen
gaan. In ieder geval hopen we gezond en wel weer terug te keren, want
dat is altijd het mooiste van vakantie…
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman
AGENDA
Maandag 22 okt
Dinsdag 23 okt
Woensdag 24 okt
Vrijdag 26 okt
Woensdag 31 okt
Zaterdag 3 nov
Vrijdag 7 dec

20.30 uur
20.30 uur
20.00 uur
14.30 uur
18.30 uur
9 – 10 uur

Bijbelgesprekskring
Groeien in geloof
Lidmatenkring
verkoopdag
uitzending kerktelefoon
inleveren rommelmarkt
kerststerrenactie

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 22 oktober 2012
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
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Volgende inleverdata zijn:
5 nov
voor 2 weken
19 nov
voor 2 weken
3 dec
voor 2 weken
17 dec
voor 3 weken

7 jan 2013
21 jan
4 feb
18 feb

Merkwaardig
Heeft men gemerkt dat wij zijn gemerkt
met de naam van God in ons leven?
Heeft men gemerkt dat wij zijn gemerkt
met Zijn Liefde in handelen en streven?
Heeft men gemerkt dat wij zijn gemerkt
ons hart dus aan Christus behoort?
Heeft men gemerkt dat wij zijn gemerkt
God staat op nummer 1 – in deze tijd ongehoord?
Heeft men gemerkt dat wij zijn gemerkt
wij slechts buigen voor Hem die ons schiep?
Heeft men gemerkt dat wij zijn gemerkt
of gaat onze Liefde nog niet zo diep?
Wees radicaal in keuzes en taal
want alleen dan kan de wereld zich ijken.
Wees onbevreesd – kijk slechts naar Hem
die ons op ’t gebed op Hem doet lijken.
Wees vrijmoedig om op zijn tijd
de woorden van God te spreken.
Wees getroost want Hij werkt zelfs
door onze zwakheid en gebreken.
Wees verheugd – nog is er plaats
breng ieder aan Jezus’ voeten.
Wees standvastig – wie vertrouwt
zal God van zeer nabij ontmoeten.
Jolanda Holleman- Kropff
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voor 2 weken
voor 2 weken
voor 2 weken
voor 2 weken

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

ONDERHOUDSFONDS Bankrekeningnr.6358.15.184
ADM. KERKBLAD

Bankrekeningnr. 3280.24.643

WEBSITE

www.nhkherwijnen.nl

COLLECTEBONNEN

Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00

UITZENDING RADIO LINGEWAAL

Kabel UPC 93.1
Ether 104.9
PC www.lekwaaltv.nl
TV lokale omroep LWTK

