35e Jaargang, no. 1058 – 26 oktober 2012
KERKDIENSTEN
Zondag 28 oktober 2012
09.30 uur:
Ds. P. Vermaat, Veenendaal
Rechtstreekse uitzending via Radio Lingewaal

Introïtuslied: Ps. 108 : 2 en 3
18.30 uur:
Ds. J. Broekman, Themadienst
Introïtuslied: Ps. 42 : 4 en 5
1e collecte: Eleos
2e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Onderhoudsfonds
Zondag 4 november 2012
10.00 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 118 : 1 en 7
18.30 uur:
Ds. W. de Bruin, Harderwijk
Introïtuslied: Ps. 43 : 1 en 2
1e collecte: Najaarzendingscollecte
2e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
Woensdag 7 november 2012, Dankstond voor Gewas en Arbeid
19.30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 44 : 11 en 12
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Dankstondcollecte
Lied van de Zondagsschool
28 okt:
Ps. 108 : 2b
4 nov:
Ps. 118 : 1a
Kinderoppas
28 okt:
Jasperina de Fockert en Marieke van Mourik
4 nov:
Joke Oudijk en Sarah Hobo
Schoonmaakrooster
29 okt. t/m 2 nov:Mw. van Brakel, Mw. Kornet
5 t/m 9 nov:
Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
1

MEDITATIE
Hij is een verzoening voor onze zonden - 1 Joh. 2: 2
Toen ik jong was bestond er nog geen basisschool. Wij
zijn met het onderwijs begonnen op een kleuterschool.
De juffrouw van deze school liet ons vaak zingen
Geen Naam is er beter en zoeter voor ’t hart. Zo jong als wij waren,
begrepen wij dat met de ‘Naam’ de Heere Jezus was bedoeld. Zijn Naam
gaat boven alle namen. Zijn Persoon boven alle personen. Van Hem staat
geschreven dat Hij een verzoening is voor al onze zonden.
Moeten we erin berusten dat we zondaren zijn? ‘Nee’, zegt Johannes, ‘ik
schrijf u deze dingen, opdat u niet meer zondigt.’ De strijd tegen de zonde
is geen onbezonnen werk! Maar áls we in zonde gevallen zijn, is de
situatie voor ons niet uitzichtloos: ‘wij hebben een Voorspraak bij de
Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.’ Hij maakt onze zonde
onzichtbaar. God ziet ze dan niet meer en dan moeten wij die zonden ook
maar niet meer zien.
In Christus is er voor ons bij de Vader vergeving van al onze zonden. Maar
dat betekent niet dat wij maar aan kunnen zondigen. Integendeel! Als wij
in Christus een nieuw leven begonnen zijn, moeten we ook echt de oude
zonden achter ons laten en geen nieuwe zonden opnemen, maar naar
Gods wil, naar Zijn geboden, leven. Daaraan kan iedereen zien of ons
geloof ècht is. Daarom moeten we onszelf de vraag stellen: werken Gods
geboden door in ons leven? Als dat het geval is, valt dat ook aan te wijzen.
Daaruit blijkt dan dat we Jezus kennen, dat er een levende relatie tussen
Hem en ons bestaat. We treden dan in Zijn voetstappen.
Wat ligt er een bemoediging in bovenstaande woorden. Als de Heere ons
al onze ongerechtigheden toont, wat is het dan groot te weten dat Jezus
die last van de toorn van God weggedragen heeft.
Zijn Naam is wat Hij is: Jezus, Redder, Zaligmaker.
Daarom is er geen Naam beter voor ’t hart.
Zijn Naam is goed voor het gemoed!
Ds. J. Broekman.
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
We leven mee met de zieken in de gemeente. Daarom
is deze rubriek altijd in het kerkblad aanwezig. Op deze
manier kunnen we met elkaar meeleven, ook in het
gebed.
De heer C. de Joode heeft in de afgelopen weken een aantal dagen in het
ziekenhuis gelegen. Laten we hopen dat nieuwe medicijnen nu ook het
gewenste resultaat geven.
Ook de heer H. G. Hak, Boutlaan 62, is in het ziekenhuis opgenomen
geweest. De klachten kwamen van een te hoge bloeddruk. Ook hier zijn
medicijnen nodig om de bloeddruk weer op een lager niveau te krijgen.
Laten we hopen en bidden dat dit ook gaat gebeuren.
Deze week is mevr. M. de Fockert- de Joode, Molenkamp 78, opgenomen
in het ziekenhuis te Breda voor een hartoperatie. Als alles volgens plan
verloopt wordt zij woensdag geopereerd en aan het eind van de week naar
het Beatrixziekenhuis in Gorinchem overgebracht. Zij was de laatste tijd
erg vermoeid en kon bijna niets meer. Laten we hopen dat zij de kracht
krijgt deze operatie te doorstaan en dat het een positieve uitwerking mag
hebben. Laten we bidden om herstel.
Deze week wordt/ is mevr. Gea van Os, Buitenweg 15 te Haaften,
opgenomen in het Rivierenlandziekenhuis in Tiel. Ook haar wensen we
het goede toe bij de maagoperatie die zij weer moet ondergaan.
Er zijn dingen in ons leven die ons vaak kunnen benauwen. Zoals David
ook veel meemaakte in zijn leven. Na een van die momenten maakt hij
Psalm 56 en daarin laat hij zien dat er te midden van al die duisternis licht
begint te stralen. We lezen een uiting daarvan in vers 4: Op de dag dat ik
vrees, vertrouw ik op U. Laten wij dat in onze omstandigheden ook maar
doen: vertrouwen op de HEERE, want daardoor wordt onze vrees
overwonnen.
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
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.
In Memoriam
Het heeft de Heere behaagd 11 oktober 2011 op de leeftijd van 79 jaar uit
het midden van familie, vrienden en bekenden weg te nemen de voor ons
allen zo bekende heer Anne van Arkel.
Aan een zorgzaam leven naar iedereen toe is vrij plotseling een einde
gekomen. Anne van Arkel is geboren op de plek waar hij zijn hele leven
gewoond heeft: Waaldijk 73, aan de dijk bij de stoep naar de Achterweg.
Na zijn schooltijd kwam hij thuis op de boerderij werken. Hij kreeg een
speciale voorliefde voor paarden en bezocht later ook veel
paardenmarkten. Toen zijn vader overleden was, woonde en werkte hij
samen met zijn moeder op de plek waar de generatie voor hem ook al
woonde en werkte. Anne sprak veel over zijn moeder, voor wie hij, toen zij
ouder werd, de zorg op zich nam. Toen zij 20 jaar geleden overleed, blijft
hij alleen achter. Rond zijn 65e jaar stopte hij met boeren. Hij had toen
meer tijd, maar die tijd besteedde hij in dienst van de kerk en van zijn
naaste. Anne was daardoor niet eenzaam. Hij kreeg veel aanloop en ging
ook graag weg. Hij stelde in feite zijn hele huis ter beschikking voor de
rommelmarkt van de kerk. Hij was bij velen gekend en geliefd, een
dorpsfiguur met een ruim hart.
De laatste jaren namen zijn krachten langzamerhand af. Na enkele
operaties moest hij het kalmer aan gaan doen, maar zijn auto bracht hem
waar hij wilde zijn. Hij was altijd in de kerk: twee keer per zondag op zijn
eigen plekje om zijn plaats onder de verkondiging van het Woord in te
nemen. Tot op de laatste zondag die hij hier op aarde was. De dinsdag
daarna gebeurde dat ongeluk. Het leek aanvankelijk mee te vallen, maar
het viel niet mee. Samen met de kwalen die hij had, betekende dit het
plotselinge einde van zijn leven. Enkele uren nadat hij de zegen van God
gekregen had, overleed hij in het ziekenhuis te Gorinchem. Bij velen was
er grote verslagenheid om dit plotselinge overlijden en velen waren dan
ook in de kerk op de dag van zijn begrafenis.
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In de dienst lazen en overdachten wij Psalm 90. Deze Psalm wijst op de
vergankelijkheid van een mens, maar ook op de eeuwige God: Heere, U
bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie. Zo was het
ook voor Anne: God is een Toevlucht! Na de dienst hebben we zijn
lichaam in het graf gelegd, waar het zal zijn tot de jongste dag.
We bidden allen die treuren om het heengaan van Anne van Arkel Gods
troost en nabijheid toe, in het bijzonder toch wel de heer Dirk Heinen, die
als een broer voor hem was.
Geboren
Dankbaar en blij zijn Richard, Wietske en Anna van Mourik met de
geboorte van hun zoon en broertje Simon Jurriën Arie. Simon werd
geboren op 16 oktober 2012. Wiestke moest hiervoor opgenomen worden
in het ziekenhuis, maar de God van het leven gaf en spaarde in Zijn
genade het leven van moeder en kind.
De naam Simon betekent: God heeft gehoord. Zo’n naam is als een
belijdenis. God heeft ook gehoord naar de gebeden, zeker ook als we
denken aan wat er enkele jaren geleden in dit gezin is gebeurd. Maar nu
mag de dankbaarheid overheersen: twee gezonde kinderen, Anna en
Simon. We zijn met hen dankbaar en wensen Richard en Wietske Gods
zegen toe bij de opvoeding van de kinderen.
Het gezin woont aan de Breede Kampen 14, 4171 AT.
Huwelijk
De kerkenraad kreeg bericht dat op D.V. vrijdag 26 oktober 2012 JanWillem Boogert en Carolien de Baat hopen te gaan trouwen. In het midden
van de gemeente te Hoogblokland zal hun huwelijk op zondag 28 oktober
bevestigd worden en vragen zij een zegen over hun huwelijk. De dienst
wordt geleid door ds. H.J. Donken.
Jan-Willem komt uit Meerkerk en Carolien uit Hoogblokland. Zij hebben
een huis gekocht in Herwijnen en willen ook met onze gemeente gaan
meeleven. Wie bij de barbecue ter gelegenheid van de opening van het
winterwerk aanwezig was, heeft al kennis met hen kunnen maken. We
hopen dat zij een goede tijd in ons midden mogen hebben, maar eerst nog
fijne dagen rond hun huwelijk. Een afvaardiging van de kerkenraad zal in
de dienst aanwezig zijn.
Hun adres is: Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen.
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Uit dankbaarheid
Een ieder hartelijk bedankt voor het sturen van een kaartje of brengen van
een bezoekje tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en in Avondlicht.
Mientje Vroegh
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 7 okt

1e collecte € 131,20 Diaconie
2e collecte € 140,00 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 133,85 Past. en prediking

Zondag 14 okt

1e collecte € 113,95 Werelddiaconaat
2e collecte € 111,30 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 116,90 Past. en prediking

Giften
Ontvangen via:
Ds. J. Broekman € 500,00 + € 10,00
Ouderling Ruitenburg en bezoekbroeder H. de Bruin € 10,00 op
huisbezoek
Voor al deze giften hartelijk dank
RONDOM HET WOORD
Diensten
De komende twee zondagen zijn er weer vier diensten. We mogen
dankbaar zijn dat we zo’n genadige God hebben, dat Hij ons twee maal
per zondag de gelegenheid geeft Hem onder de verkondiging van het
Woord te ontmoeten. Voor twee van de vier diensten sta ik op het rooster.
Komende zondag D.V. 28 oktober ga ik voor in de avonddienst. Deze
dienst is een zogenaamde themadienst, waarvan we er twee per jaar
hebben. Het thema voor deze dienst is: Farizeeër of tollenaar? We lezen
Lukas 18:9-14, het verhaal van de Farizeeër en de tollenaar die naar de
tempel gingen om te bidden. Deze mensen zijn ‘typen’, dat wil zeggen: ze
staan voor twee ‘soorten’ mensen, maar beelden ze niet uit wat in ieder
mens zit? Zit in ieder mens niet iets van een Farizeeër en een tollenaar? Ik
hoop dat verder uit de leggen in de preek. We zingen naast de psalmen
ook een aantal liederen uit de bundel ‘Op Toonhoogte’. Verder zal het koor
Haeel Immannoe uit Brakel meewerken door voor ons een aantal liederen
te zingen.
Op zondag 4 november vervolg ik de prekenserie over Hizkia, die we op 2
september begonnen zijn. Deze keer lezen we 2 Koningen 20: 1-11. Dat
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gedeelte gaat over de ziekte en de genezing van Hizkia. Deze dienst zal
ook een doopdienst zijn, waarover hieronder meer.
Doopdienst
Op D.V. 4 november a.s. zullen in de ochtenddienst twee kinderen
gedoopt worden: Naomi en Jamie de Fokkert. Naomi werd geboren op 24
oktober 2005 en Jamie op 11 januari 2009. We zijn dankbaar en blij dat
Jan en Yvonne tot dit besluit gekomen zijn. Het zal een hoogtepunt in het
leven van dit gezin worden, zeker ook voor de kinderen, waar ze al
geruime tijd naar toe leven. We bevelen hen in de voorbede van de
gemeente aan. In een later stadium, als zij belijdenis doet, zal ook Yvonne
gedoopt worden. Het gezin woont aan de Zworrelstraat 58.
Schooldienst
Op de dankdag, D.V. 7 november a.s., is er ’s morgens weer de
schooldienst. Dit jaar gaan de kinderen van de christelijke school naar de
gereformeerde kerk en ds. G.J. Mink zal in de dienst, die om 10.45 uur
begint, voorgaan. Er wordt ook dit jaar aangesloten bij het thema van de
Chr. Kinderboekenmaand. Dit jaar gaat het over het ontmoeten van
kinderen uit de hele wereld in en door verhalen, om te ontdekken hoe ze
leven, waar ze van houden, wat ze eten enz. Daarbij volgt dan als vanzelf
de vraag: …en wie ben jij? Dat laatste is dan het thema. Er zal gelezen
worden uit Joh. 4: het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de put. Er
wordt gecollecteerd voor de nieuwe adoptiekinderen van de school.
Dankdagdienst
In de avond van de dankdag is er de dankdagdienst in de kerk. De Heere
heeft onze aarde en alles wat daarop leeft, geschapen. Dat heeft Hij met
uiterste precisie en op ordelijke wijze gedaan, Hij maakte leven mogelijk
op aarde. In de scheppingsgeschiedenis komt heel helder naar voren dat
de Heere de gewassen en de vruchtbomen geschapen heeft en tot
voedsel heeft bestemd voor de mensen. Daar mogen we Hem dagelijks
voor danken en in het bijzonder op de dankdag. Danken voor het groeien
en oogsten van het gewas … en danken voor de arbeid.
We lezen de scheppingsgeschiedenis uit Genesis 1 en het thema is: Dank
de Schepper.
Kringen
In de periode waarvoor dit kerkblad verschijnt komen de kringen niet bij
elkaar.
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Acceptgiro Solidariteitskas
Graag wijzen we alle doopleden en alle belijdende leden nogmaals op de
acceptgiro voor de Solidariteitskas die recent is verspreid, al dan niet
samen met het kerkblad. Graag willen we iedereen oproepen het tientje te
betalen, zodat we als plaatselijke Gemeente kunnen voldoen aan onze
verplichtingen richting de landelijke kerk.
Nagiften Actie Kerkbalans
Er is 75 euro extra nagekomen als extra gift voor de Actie Kerkbalans. De
tussenstand is nu € 60.900. Nog even als geheugensteuntje: 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.
Dankstondcollecte
Op woensdag 7 november (Dankdag) wordt tijdens de avonddienst (aan
de uitgang) zoals gebruikelijk de dankstondcollecte gehouden. De
opbrengst is bestemd voor onze plaatselijke Hervormde Gemeente. We
hopen dat u als gemeentelid ook via deze collecte dankbaarheid mag
tonen voor het vele goede dat we elke dag opnieuw van onze God mogen
ontvangen. Vaak staan we daar niet bij stil, omdat het zo vanzelfsprekend
lijkt. Toch is het goed te beseffen dat we in velerlei opzichten leven in
bevoorrechte omstandigheden.
We hopen dat die dankbaarheid ook financieel vertaald mag worden,
zodat het werk binnen onze Hervormde Gemeente van Herwijnen
voortgang mag vinden.
De zakjes voor de dankstondcollecte worden verspreid via dit kerkblad. U
kunt uw gift in het zakje doen en inleveren tijdens de dienst. U mag
uiteraard ook direct een gift overmaken (Rabobank 3280.00.531; ING
950.925 steeds graag onder vermelding van ‘Dankdag’), of een contante
gift meegeven met iemand anders.
Alvast bedankt.
De kerkrentmeesters.
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
27-10 J. Vroegh-Bergakker
31-10 H. de Bruin

Leeftijd Adres
92
Kolstraat 22
86
Meerenburg 23

Kerkdiensten in Zorgcentrum Avondlicht:
Tijdens de kerkdiensten die er worden gehouden in Huize Avondlicht is er
hulp van een aantal vrijwilligers om bewoners naar de zaal te brengen en
na afloop weer terug naar hun kamer.
Met name bij diensten waarin het Heilig Avondmaal wordt bediend is er
een tekort aan vrijwilligers. Wij zijn dan ook op zoek naar extra hulp voor
genoemde diensten.
Bent u bereid om ons te helpen?
Neem dan contact op met Lijntje van der Weerd, tel 582238.
Wij hopen op uw medewerking.
Najaarszendingscollecte 2012
Op D.V. zondag 4 november wordt in de kerk de najaarszendingscollecte gehouden.
De opbrengst van de collecte gaat naar ons project Deelgenoten, waar we
het werk van Mark en Annemarie Horst in Zimbabwe mee steunen.
Op zondag 6 mei jl. konden zij in de morgendienst en bij het koffiedrinken
nog aanwezig zijn, omdat Annemarie in Nederland was bevallen van hun
tweede kind. Zo werden wij tussentijds op de hoogte gehouden van hun
werk in het Morgenster ziekenhuis.
Kan de zending op uw gift rekenen? En op uw gebed?
Alvast hartelijk dank.
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
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Bloemengroet
In de afgelopen periode werd de bloemengroet bezorgd
bij:
Datum
Naam
Adres
14 okt.
Dhr. C. de Joode
Waaldijk 60
Tenslotte
De herfstvakantie ligt weer achter ons. De vorige keer schreef ik dat we
nog geen afspraak hadden gemaakt om ergens naar toe te gaan en dat
het wel een last-minute zou worden. Er is helemaal niets van gekomen. Ik
wilde de begrafenis van Anne van Arkel zelf leiden en daarom hebben we
geen andere afspraken gemaakt. We zijn overdag wel weggeweest. Ik
was nog nooit in Leiden geweest en we hebben er nu de tijd voor
uitgetrokken om eens door de oude binnenstad te wandelen, het
academiegebouw bekijken en de Hortus Botanicus te bezoeken. Een
andere mooie herfstdag hebben we een deel van de Lingeroute gefietst.
We hebben ontdekt dat je niet ver weg hoeft te gaan om een mooie
omgeving te zien. Al met al hebben we toch enige dagen afstand kunnen
nemen, hoewel het anders was dan anders…
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman.
Dorcas ervaringen
In de eerste week van oktober 2012 brachten we een bezoek aan het
uiterste zuidwesten van de Oekraïne, georganiseerd door de werkgroep
Dorcas-Herwijnen. Jaarlijks is er een hulptransport. Ook steekt een aantal
klussers de handen uit de mouwen om een project mede te realiseren, dit
jaar een kliniek in het dorpje Szerednye. Met een grote ploeg vrijwilligers is
een enorme inspanning geleverd met een prachtig resultaat. De kliniek
waar de klusgroep van vorig jaar heeft gewerkt is afgemaakt, zoals
beloofd, en volledig in gebruik!
Het hoofdkantoor van Dorcas in Oekraïne staat in Szürte, daar is ook het
depot waar de hulpgoederen werden afgeleverd en worden verdeeld
onder de mensen. Zelf lieten we op verschillende particuliere adressen
kleding, o.a. de truien van de breigroep uit Asperen, en voedsel achter.
We bezochten een mooi gerestaureerd opvanghuis waar dagelijks tussen
45 en 60 kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke handicap gratis
worden opgevangen. Er wordt computerles gegeven, spelletjes gedaan, er
is therapie, massage en fitness, individuele begeleiding bij tekenen,
pottenbakken etc. 1x per dag krijgen de kinderen een warme maaltijd.
Dorcas levert staf/personeel, kleding, eten, transport en trainingen.
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Daarnaast krijgen de kinderen 2x per jaar een voedselpakket mee voor
hun familie. Verder wordt via de diaconie van lokale kerken (70%
Reformed) hulp verleend aan de gezinnen van de gehandicapte kinderen.
Wat opviel was de liefdevolle opvang van deze kinderen, die zich kunnen
ontwikkelen en op deze wijze ook re-integreren in de samenleving.
Het bezochte zigeunerkamp gaf een trieste aanblik van huisjes/hutjes
gemaakt van stenen van leem en stro en dakplaten. Alles is modderig en
smerig, geen hygiëne en overal ligt afval. We bezochten een gezin, vader
en moeder en 7 kinderen, dat woonde in enkele zeer kleine ruimtes. Een
slaapkamer met een tweepersoonsbed, een tv kamer met een bank en
iets wat een keuken moest zijn (oud, kapot, vies en smerig). Het probleem
is dat de meeste zigeuners niet of nauwelijks (willen en kunnen) werken
en er daarom geen geld verdiend wordt. De oplossing is het krijgen van
kinderen; de overheid doneert voor ieder kind gedurende de eerste 3
levensjaren € 5.000, daarna stopt de uitkering. De voorwaarde die wel
gesteld wordt is dat de kinderen naar school moeten, maar dit gebeurd
nauwelijks of maar enkele jaren en wordt niet gecontroleerd. Dorcas helpt
hier met voedsel en kleding, zodat de kinderen daar ook iets aan hebben.
Ook brachten we een bezoek aan een prachtig gerestaureerd gebouw met
een dagopvang voor oudere weduwen, van 70 – 85 jaar, vaak uit
bergachtige onherbergzame gebieden die een leven van hard werken in
het communistische systeem hebben gehad. In hun werkzame leven
hebben ze nooit tijd gehad voor ontspanning en nu worden zij dagelijks
opgehaald voor gezamenlijke activiteiten. Het is aan hen zichtbaar dat zij
daardoor gelukkigere mensen geworden zijn. Tijdens de gezamenlijke
maaltijd zingen de vrouwen 2 liederen in het Oekraïns voor ons: “The Lord
works amazingly” en “Who lives above the stars”. We bieden hen een
aantal sjaals en schouderdoeken aan die we meegekregen hadden uit
Meteren.
Tenslotte heeft een groep geprobeerd de situatie in dit gebied te peilen,
ons oog viel met name op de geestelijke en kerkelijke situatie. De meeste
christenen in het Westen van de Oekraïne zijn Grieks-Katholiek of
Oosters-Orthodox (in verbondenheid met Moskou). Pal naast het Dorcas
kantoor staat de Reformatuskerk, onderdeel van ongeveer 110 gemeenten
met ongeveer 100.000 leden en nauw verbonden met de Hongaarse
Gereformeerde Kerk. Deze kerken zijn in de laatste 20 jaar tot nieuwe
bloei gekomen, we bekeken een kerk in Beregszasz, een van de 13
kerken die de afgelopen jaren opnieuw in gebruik genomen zijn. Er is een
grote toeloop van mensen. Er is een hoopgevende tendens in het Oosten
van Europa zichtbaar, jonge mensen treden massaal toe tot de kerk.
Gevestigde protestantse kerken zijn verder de Evangelisch-Lutherse kerk,
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de Baptisten, de Zevende-dags-adventisten, Pinksterkerken, Mormonen,
Jehova’s getuigen. Wij bezochten in de sloppenwijken wonende zigeuners
en hun kerk: Church of the living God. Een zigeunerjongen toonde trots
zijn gitaar en zijn Russische bijbel en las daaruit Psalm 121. In het dorpje
Szerednye ontmoetten we Victoria lid van de Grieks-Katholieke kerk. De
kerk bestond ondergronds tijdens het regime, maar is nu weer duidelijk
present in de samenleving. Ze vertelde over het kerkelijk leven en de
opbloei en de voorzichtige oecumenische toenadering in het dorp. Het
kerkgebouw is nog maar 10 jaar oud en er worden 3 diensten gehouden
per week. Het is de hoofdkerk voor een district met 10 kerken. Hier vindt
ook veel kinderwerk plaats. De gebeden in het Westen voor de kerk in het
Oosten worden verhoord. Aan diverse christenen in het Oosten hebben
we gevraagd of zij voorbede zouden willen doen voor de kerk in het
Westen die nu zo’n moeilijke tijd doormaakt. We zijn tenslotte één Kerk,
één familie van God! We hebben zegen te verwachten. De christelijke
Kerk is, wereldwijd gezien, springlevend! Dit te ervaren maakt contacten
binnen de ene wereldlijke Kerk van Jezus Christus van grote waarde. Wij
zijn dankbaar dit te hebben mogen ervaren.
(een uitgebreider verslag is te lezen op www.gkherwijnen.nl)
AGENDA
Vrijdag
Woensdag
Zaterdag
Woensdag

26 okt 14.30 uur Verkoopdag
31 okt. 18.30 uur uitzending kerktelefoon
3 nov. 9-10 uur inleveren rommelmarkt
7 nov 10.45 uur Schooldienst

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 november 2012 vóór 16.00 uur ingeleverd
te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
E-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
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Volgende inleverdata zijn:
19 nov
voor 2 weken
3 dec
voor 2 weken
17 dec
voor 3 weken
7 jan 2013 voor 2 weken

21 jan
4 feb
18 feb

voor 2 weken
voor 2 weken
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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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
met taarten,

van avontuur

vlees, waardebonnen, speelgoed

etc.
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Doopgedicht
Dit jonge leven Heer
Die U hen toevertrouwt
Dat zegt ons alle keren weer
Hoeveel U van ons houdt
Wij geven U ons woord o Heer
Wij hebben het beloofd
God zegent nu dit kindje weer
Door het teken van de doop
De Goede Herder is de Heer
Die zorgt voor al wat leeft
Ons dankbaar hart is stil en blij
Voor alles wat Hij geeft
Wij bidden U, verhoor ons nu
Houdt Gij Uw woord gestand
En schrijf de naam van dit jonge kind
In de palmen van Uw hand
(via internet)
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