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KERKDIENSTEN
Zondag 11 november 2012
10:00 uur:
Ds. J. Broekman, voorbereiding Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 118: 1, 11
18:30 uur:
Ds. G. Mulder, Kootwijk
Introïtuslied: Ps. 45: 3, 4
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 18 november 2012
10:00 uur:
Ds. J. Broekman, viering Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 116: 1, 2
18:30 uur:
Ds. J. Broekman, dankzegging Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 46: 5, 6
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Avondm.coll: Luisterend Dienen
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Lied van de Zondagsschool
11 nov:
Ps. 118: 1b
18 nov:
Ps. 116: 1a
Kinderoppas:
11 nov:
Linda Duizer en Annette
18 nov:
Marleen Ruitenburg en Arne
Schoonmaakrooster
12 t/m 16 nov: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn
19 t/m 23 nov: Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet
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MEDITATIE
De wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar
wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid
(1Joh.2:17).
Johannes roept de gemeente op de wereld niet lief te hebben. In de
voorgaande verzen schrijft hij de ‘vaders, jonge mannen en kinderen’
aan. Zijn boodschap is dus voor de breedte van de gemeente. Als
Johannes schrijft: Heb de wereld niet lief, dan is deze boodschap voor
iedereen bedoeld. Het is niet zo dat jongeren meer openstaan voor
allerlei verleidingen dan ouderen.
Met ‘wereld’ bedoelt de evangelist alles waar iemand los van God mee
bezig is en zich voor inzet. Doordat het van de Heere wordt
losgemaakt, wordt het een macht tegenover Hem en trekt het ons van
Hem af. Is dat het geval, dan staat de liefde die de Vader voor ons
heeft niet meer centraal in ons leven en worden we ook niet meer
beheerst door de liefde van onze kant jegens de Vader.
Het denken en doen van de wereld zal eens ophouden. Alle grootsheid
zal verdwijnen. Men zal voor de Heere met lege handen staan, omdat
men de werken van de wereld, dit is de werken van de duisternis, liever
gehad heeft dan de werken van het licht. Ook de aantrekkingskracht,
die de wereld heeft, zal eens verdwijnen. Haar begeerten zijn vele,
maar ook die zullen verdwijnen.
Maar nu is het wonder: de Heere haalt de Zijnen uit deze wereld. Hij
trekt ze vanuit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. Hij snijdt ze af van
de eerste Adam om ze in de tweede Adam over te zetten. De
uitverkorenen, de gekenden van de Vader, doen de wil van de Vader
en zij zullen leven tot in eeuwigheid.
De wereld met al haar glitter stelt in Gods ogen niets voor. De Heere
blaast erin en wèg is alles…
Wie echter de wil van God doet en met God leeft, heeft een grandioze
toekomst.
Doe de juiste keus!
Ds. J. Broekman.
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
We denken aan de zieken in onze gebeden. Veel is er
soms gaande in het leven van verschillende
gemeenteleden. Het is goed daar voortdurend aan te
denken.
Mevr. M. de Fockert- de Joode, Molenkamp 78, is sinds het verschijnen
van het vorige kerkblad van Breda overgebracht naar het
Beatrixziekenhuis te Gorinchem en vandaar naar Lingesteijn in
Leerdam. Daar hoopt ze weer wat op krachten te komen na die toch
wel zware hartoperatie. We wensen haar Gods zegen toe.
Mevr. Gea van Os, Buitenweg 15 te Haaften, is deze week weer thuis
gekomen uit het Rivierenlandziekenhuis te Tiel. De operatie en vooral
de gevolgen daarvan zijn toch wat tegengevallen, maar we hopen dat
het nu weer wat beter mag gaan.
David belijdt in Psalm 38: Maar op U, HEERE, hoop ik; U zult verhoren,
Heere, mijn God. Laten we in dit vertrouwen onze weg gaan, in ziekte
en gezondheid.
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
Het was 25 oktober jl. 50 jaar geleden dat de heer en mevr.
Van Zandwijk- van Rijnsbergen, Molenstraat 14 getrouwd zijn. Een
jubileum dat ze eigenlijk stil voorbij wilden laten gaan. Het is immers
nog betrekkelijk kort geleden dat hun zoon Gijsbert van hen
weggenomen werd en dat verdriet dragen ze nog dagelijks met zich
mee. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat zij niet dankbaar zijn dat de
Heere hen zo lang voor elkaar en voor hun gezin gespaard heeft. En
dat was weer een reden dat er toch in huiselijke kring aandacht aan
besteed is en dat ze op die donderdag de 25 e toch een gezellige dag
met elkaar gehad hebben. Als gemeente zijn we dankbaar met hen en
feliciteren hen alsnog met dit huwelijksjubileum. De dichter van
Psalm 42 zegt: Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in
mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen
verlossing van Zijn aangezicht.
Uit dankbaarheid I
Wij willen graag iedereen hartelijk bedanken voor de vele felicitaties,
bloemen, planten en kaarten ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk.
Bovenal danken wij de Heere voor zijn bewarende hand.
Catrien en Jenny van Arendonk
Uit dankbaarheid II
Namens onze ouders, Dirk en Alie, willen we een ieder hartelijk danken
voor de vele bloemen, kaarten en andere attenties die onze moeder
mocht ontvangen.
Ook willen wij de kinderen van de Zondagsschool bedanken voor de
mooie kaart.
De vele blijken van medeleven doen ons allen goed.
Johan en Dirk-Jan Blom
Achterweg 4
VERANTWOORDING
De opbrengst van de collecten worden in het volgende kerkblad
vermeld.
Ontvangen via:
Ds. Broekman 2x € 20,00 + € 10,00
Mw. Van Kuilenburg € 10,00 voor de dankstond ontvangen op
seniorenbezoek
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Ouderling Ruitenburg en bezoekbroeder H. de Bruin € 20,00 op
huisbezoek
De bank 100,00 voor de kerk
Voor al deze giften hartelijk dank.
RONDOM HET WOORD
Diensten
De komende twee zondagen staan in het teken van de viering van het
Heilig Avondmaal. Het is een grote zegen van onze God dat dit nog
geregeld in onze gemeente mag plaatsvinden. De Heere wil Zijn
verzoeningswerk dan niet alleen hoorbaar bekend maken, maar ook
zichtbaar. En dat is dan voor hen die aangaan, maar ook voor hen die
(nog) niet aangaan. Zo mogen we ook in de Avondmaalsdiensten Zijn
genade ervaren.
We naderen het einde van de serie preken over Hizkia. W e horen er
nog twee: in de voorbereidingsdienst en in de toeleiding tot de viering
van het Avondmaal.
Zondag 11 november lezen we Jesaja 38: 9-20. Na zijn ziekte en
genezing, waarover we de laatste keer hoorden, maakt Hizkia een
danklied. Dat lied gaat over het gewone dagelijkse leven. In de preek
hoop ik de lijn door te trekken naar de Heere Jezus, die in Zijn dood en
opstanding de dood heeft overwonnen. Die dankbare gedachtenis mag
ons toeleiden tot de viering van het Avondmaal.
D.V. zondag 18 november zal er ’s morgens de viering van het
Avondmaal zijn en ’s avonds de dankzegging. Ik kan het niet genoeg
zeggen: deze diensten horen bij elkaar! In de morgendienst lezen we
2 Koningen 20: 12-20. Hizkia ontvangt een gezantschap uit Babel, dat
hem komt feliciteren met zijn herstel. Hij toont hen al zijn schatten en
daarover onderhoudt Jesaja hem. De schrijver van 2 Kon. 20 wil ons
laten zien dat Hizkia de ware Messias niet is en weer mogen we de lijn
doortrekken naar de Heere Jezus, die ook de weg van Hizkia is
gegaan. Hij is een Vorst die Knecht werd. Ons tot heil. Daarom
gedenken wij Zijn dood en opstanding in brood en wijn aan de tafel van
de Heere.
In de avonddienst van deze Avondmaalszondag is er de dankzegging.
Dan staat Zondag 31, de laatste Zondag over het Heilig Avondmaal,
centraal in de preek. Daar gaat het over de sleutels van het hemelrijk:
de verkondiging van het Evangelie en de kerkelijke tucht.
Ik hoop en bid dat we goede en gezegende zondagen hebben rond de
viering van het Avondmaal.
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Bezinningsuur Heilig Avondmaal
In de week van voorbereiding hopen we weer bij elkaar te komen om
ons te bezinnen op de viering van het Avondmaal. Wij lezen en
overdenken een gedeelte uit het formulier, dat begint met de woorden:
Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf
aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. Ook als wij
door genade een kind van God zijn, worden er nog veel gebreken bij
ons gevonden. Hoe kunnen wij dan deelnemen aan het Avondmaal?
Tot onze troost wordt in het gedeelte uit het formulier dat we die avond
overdenken gezegd dat wij toch mogen aangaan. Niet om enige
verdienste van ons, nee, alleen om Christus’ wil. Alles wat wij missen,
heeft Hij verworven. Maar hoe is het mogelijk dat de Heere ons aan Zijn
tafel wil zien? Naast Christus noemt het formulier de genade van de
Heilige Geest. Die is voldoende. En het besef dat aan de tafel geen
zondelozen, maar goddelozen komen! We lezen en overdenken ook
Luk. 22: 14-23.
D.V. donderdag 15 november in de grote zaal van het kerkelijk centrum.
We beginnen om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur is er koffie of thee.
Bijstand in het pastoraat
Na het vertrek van ds. J. Groenenboom heeft de kerkenraad zich
bezonnen op de ontstane situatie. We zijn blij en dankbaar dat we in de
persoon van kand. J.H. de Vree uit Dodewaard een opvolger hebben
gevonden. Hij zal één dagdeel in de week pastoraal bezoekwerk in
onze gemeente gaan doen en dan met name onder ouderen van
75 tot 84 jaar. Hij begint op donderdag 15 november, dus vanaf die dag
kunnen ouderen in de genoemde leeftijd hem verwachten. Ik hoop dat
hij een goede ingang vindt. Ontvang hem in ieder geval hartelijk!
Hieronder stelt hij zichzelf even voor.
Het afgelopen half jaar hebben de bezoekdames uit de wijkteams het
bezoekwerk van ds. Groenenboom enigszins overgenomen. Daar is
met de komst van kand. De Vree een eind aan gekomen. Ook via het
kerkblad wil ik die dames hartelijk danken voor hun extra inzet.
Voorstellen
Beste gemeenteleden van Herwijnen. Namens uw kerkraad ben ik
gevraagd om een halve dag per week in uw midden te komen werken.
Daarom stel ik mij nu voor.
Mijn naam is Jacob de Vree. Op 29 augustus 1962 ben ik geboren te
Dodewaard. In het huis waar ik geboren ben woon ik nog steeds. Ik was
de vijfde uit een gezin van uiteindelijk 9 kinderen. Voor mijn vijfde jaar
stierf mijn vader. We hadden een boerderij en ik ben gewend geweest
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thuis mee te werken. Jaren heb ik, in maatschap met mijn moeder, het
boerenvak uitgeoefend.
Zeven jaar geleden heb ik mijn studie theologie afgerond. In dat jaar
ben ik ook helemaal gestopt met de boerderij. Inmiddels heb ik in vele
gemeenten pastoraal werk verricht en preekbeurten verzorgd.
Op dit moment werk ik 1 dag per week in mijn woonplaats, in de
Hervormde gemeente van Hien-Dodewaard. Ook een dag per week
werk ik in de Hervormde gemeente van Rouveen-Staphorst. En op
18 november word ik voorgesteld aan de Hervormde gemeente van
Asperen om daar een dag per week te gaan werken. Verder ben ik het
werk in de Hervormde gemeente van Hasselt aan het afbouwen.
Op zondag ga ik wekelijks, een of meerdere malen, voor in
kerkdiensten. In 2006 en in 2011 ben ik ook een keer in uw midden
voorgegaan.
Verder kan ik vertellen dat ik ruim 16 jaar getrouwd ben. Dat we twee
kinderen hebben. Een zoon van 12 jaar en een dochter van 10 jaar.
Van huis uit ben ik christelijk opgevoed. En vanaf mijn jeugd heeft de
Heere mijn hart ingewonnen om Hem te willen dienen. Het is ook mijn
wens en bede om zegenrijk in uw midden te mogen werken.
Het is voorlopig de bedoeling dat ik op donderdagmorgen en het begin
van de middag bezoekwerk doe bij gemeenteleden van 75 tot en met
84 jaar. Het gaat om een halve dag werk per week. Ik werk in Herwijnen
in de tijd dat mijn kinderen op school zijn en probeer thuis te zijn als zij
thuis komen. In de schoolvakanties werk ik in de regel niet.
Met vriendelijke groeten van kandidaat J.H. de Vree, Welysestraat 27,
6669 DJ, Dodewaard, tel. 0488-413146.
Kringen
Bijbelgesprekskring: maandag 12 november, 20.30 uur:
hfd. 3: Maar Ik zeg u
Groeien in geloof: dinsdag 20 november, 20.30 uur:
hfd. 3: Christus, de hoop op de heerlijkheid.
Lidmatenkring: woensdag 21 november, 20.00uur:
hfd. 2: Een bijzondere genezing.
Nieuwe leden zijn altijd welkom!
Gezamenlijke ontmoetingsavond
Graag verwijs ik u naar de aankondiging elders in dit kerkblad.
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Inleveren spullen rommelmarkt, oud ijzer en oud papier
Voorlopig blijft de mogelijkheid bestaan om op het adres Waaldijk 73
spullen in te leveren voor de rommelmarkt. Dit geheel in de geest van
Anne van Arkel, die grote betekenis heeft gehad voor onze
rommelmarkt. We zijn dankbaar dat we de mogelijkheid krijgen.
Het inleveren van spullen voor de rommelmarkt kan op de eerste en de
derde zaterdag van de maand, steeds tussen 9.00 en 10.00 uur.
Ook het inleveren van oud ijzer en oud papier blijft mogelijk, elke
woensdag gedurende de gehele dag.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Verkoopdag
We mogen terugzien op een prima verlopen verkoopdag op vrijdag
26 oktober. In eerste instantie mochten we al een prachtige nettoopbrengst van € 8.750 afkondigen. Achteraf waren er nog een paar
meevallers, waardoor het uiteindelijke resultaat zelfs nog iets hoger
uitvalt: € 8976,10! Dat is echt een geweldig bedrag.
Graag willen we iedereen bedanken die op welke manier dan ook een
bijdrage heeft geleverd aan de verkoopdag. Met name de leden van de
Commissie Verkoopdag verrichten een enorme hoeveelheid werk. Maar
ook andere vrijwilligers zetten zich vol overgave in voor het welslagen
van deze dag. Nogmaals: allen heel hartelijk bedankt.
Uitslag grote verloting
1. (200 euro): Nelly de Bruijn (Waaldijk 193)
2. (tuinbank): Leen Koek (Raayweg 2)
3. (tuindecoratie): Jennie van de Berg (Hellouw)
4. (levensmiddelenmand): Marc van Mourik (Achterweg 39)
5. (taart): Rob Brinkman (Kolstraat)
Bril
Begin van de avond is op een van de tafels in het dorpshuis een
(lees)bril gevonden, met een ovaal rood montuur. De eigenaar kan
contact
opnemen
met
Dyke
de
Joode
(0183-637092,
ddejoode@planet.nl)
Nagiften Actie Kerkbalans
Voor de Actie Kerkbalans is recent een extra gift van € 100,00
ontvangen. Daarnaast zijn er twee nagekomen giften ontvangen, van
€275,00 en van €125,00.
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Daarmee komt de tussenstand wat betreft toezeggingen en concrete
giften op € 61.400. Om de begroting sluitend te krijgen, is een
opbrengst begroot van € 62.650.
Langzaam aan gaan we ons voorbereiden op de Actie Kerkbalans
2013. Dat betekent ook dat we naar de afronding gaan van de Actie
Kerkbalans 2012. Veel van de dit jaar toegezegde bedragen zijn al
daadwerkelijk overgemaakt, maar nog niet allemaal. Vandaar dat we
vragen of iedereen na wil gaan of de eerder gedane toezegging al is
vertaald in een concrete gift. Als dat nog niet het geval is, vragen we u
vriendelijk uw toezegging over te maken (Rabobank 3280.00.531;
ING 950925, steeds ovv Kerkbalans 2012); contant voldoen mag
natuurlijk ook.
Bij voorbaat hartelijk dank voor de medewerking.
Dankstondcollecte
Woensdag 7 november (Dankdag) wordt/ is tijdens de avonddienst 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 mogen ontvangen. We hopen dat die
dankbaarheid ook financieel vertaald mag worden.
Wie nog een bijdrage wil leveren voor de Dankstondcollecte kan dat
doen via Rabobank 3280.00.531 of ING 950.925; graag steeds onder
vermelding van ‘Dankdag’; een contante gift meegeven met iemand
anders, of een envelopje in de collectezak kan uiteraard ook.
Alvast bedankt,
de kerkrentmeesters.
Registratie geboorte / burgerlijke staat
Om ons ledenbestand zo goed mogelijk actueel te houden, verzoeken
wij u in geval van verhuizing, geboorte of wijziging van de burgerlijke
staat dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de scriba of predikant.
Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de
ledenadministratie te bevorderen en te handhaven.
info@nhkherwijnen.nl / telefoonnummers zie de omslag van het
kerkblad.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking,
het college van kerkrentmeesters.
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THEMA-AVOND

GENADE
IS
SCHOKKEND!
Spreker: Arie de Rover
Waar?
Wanneer?
Hoe laat?

Gerformeerde Kerk
woensdag 21 november
20.00 uur

WELKOM !
georganiseerd als ontmoetingsavond voor gereformeerd
en hervormd Herwijnen en alle overige belangstellenden
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Bloemengroet
Geen opgave ontvangen.
Jeugdavond
De Jeugdraad van de Hervormde Gemeente organiseert op
vrijdagavond 9 november weer een gezellige avond!
Het is alweer de tweede avond, en we hopen dat het weer net zo
gezellig wordt als de vorige avond!
We willen deze avond een GAME AVOND houden! DE WII, de
PLAYSTATION en de X-BOX zullen er weer zijn!

Natuurlijk hebben we deze avond ook weer wat lekkers te eten en te
drinken.
Heb je zin om met elkaar spelletjes op de WII of de playstation te doen
of wil je gewoon lekker kletsen met elkaar kom dan op vrijdagavond 9
november naar het kerkelijk centrum, vanaf 20.00 uur zijn jullie weer
welkom.
Wij zouden het op prijs stellen als jullie van te voren even laten weten of
je wel of niet komt.
Dat kan op het volgende emailadres: jeugdraadherwijnen@gmail.com
Heb je nog vragen, neem dan contact op met: Gijs de Joode (582078),
Peter Hobo (581097, Marleen Ruitenburg (582439) of Marco van Zante
(581133)
We hopen op een grote opkomst dus heb je zin om te komen maar wil
niet allen komen, neem gerust je vrienden of vriendinnen mee.
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TENSLOTTE
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman.
AGENDA
Maandag 12 nov
Dinsdag 20 nov
Woensdag 21 nov
Woensdag 21 nov
Woensdag 21 nov
Zaterdag 1 dec
Woensdag 5 dec

20.30 uur
20.30 uur
18.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
9 -10 uur
18.30 uur

Bijbelgesprekskring
Groeien in Geloof
uitzending kerktelefoon
Lidmatenkring
gez. ontmoetingsavond
inleveren rommelmarkt
uitzending kerktelefoon

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

Volgende inleverdata zijn:
3 dec
voor 2 weken
17 dec
voor 3 weken
7 jan 2013
voor 2 weken
21 jan
voor 2 weken
4 feb
voor 2 weken
18 feb
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

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

