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KERKDIENSTEN

Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt)
Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt)
Avonddienst 18.30 uur

ZONDAGSSCHOOl

Elke zondagmorgen tijdens de
kerkdienst in het kerkelijk centrum

CRECHE

Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal
Herovientje

36e Jaargang, no. 1061, 7 december 2012
KERKDIENSTEN
Zondag 9 december 2012, 2e Adventszondag
10:00 uur:
Ds. R.R. Eijsinga, Schoonrewoerd
Introïtuslied: Ps. 50: 2, 3
18:30 uur:
Ds. W.J. Jochemsen, Noordeloos
Introïtuslied: Ps. 51: 1, 2
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 16 december 2012, 3e Adventszondag
10:00 uur:
Ds. J. Broekman, bediening Heilige Doop
Rechtstreekse uitzending via Radio Lingewaal
Introïtuslied:Ps. 52: 4, 5
18:30 uur:
Ds. A. Schroten, Leerdam
Introïtuslied: Ps. 53: 5, 6
e
1 collecte:
Kinderen in de knel
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Lied van de Zondagsschool
We oefenen voor het kerstfeest.
Kinderoppas:
9 dec:
Moninque Hobo en Aron
16 dec:
Ria Treffers en Betty
Schoonmaakrooster
10 t/m 14 dec: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
17 t/m 21 dec: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn
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MEDITATIE
Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons
gegeven heeft (1 Joh. 3:1a).
Zouden wij als christenen elkaar niet liefhebben
als we beseffen hoe God ons heeft liefgehad al voor wij Hem kenden?
En wat een rijkdom staat ons nog te wachten?
We leven weer in de adventstijd. En tijd van boete doen, een tijd van
verwachten en uitzien. Hij komt om d’aard’ te richten, de wereld in
gerechtigheid. Gods Liefde is in de wereld gekomen en Hij komt weer.
Zo lief heeft God de wereld. Wie moet dan niet denken aan die
wereldberoemde tekst Joh. 3: 16: Want zo lief heeft God de wereld
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in
Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft?
Wie zal ooit kunnen omschrijven hoe de liefde van God is? Het is een
liefde van eeuwigheid. Een liefde voor Zijn kerk. Want Zijn kerk hoort
het in de tijd zeggen: Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde;
daarom heb Ik u getrokken met koorden van goedertierenheid. De
liefde van een man tot zijn vrouw en van ouders tot hun kinderen kan
groot zijn. Maar deze liefde kan niet in de schaduw van Gods liefde
staan. Geen liefde komt in de buurt van Zijn liefde. Geen liefde is zo
groot. Mogen wij delen in de liefde van God, zodat wij kinderen van
God genoemd worden? Het is waar dat wij van de wereld dan niet veel
te verwachten hebben. Zij zal ons houden voor het uitvaagsel van de
wereld. Waarom? Omdat zij de Heere niet kent. Maar als ons hart
vervuld mag zijn van de liefde van God ons door de Heere geschonken,
dan nemen we de woorden van een oud gedicht op onze lippen:
Weg wereld, weg schatten.
Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben.
‘k Heb alles verloren, maar Jezus verkoren
Wiens eigen ik ben.
Deze hoop, deze verwachting doet ons leven. Geen andere hoop doet
ons leven, omdat alleen in Christus een zondig mens rechtvaardig is
verklaard door vergeving van zonden te ontvangen. Zijn we
gerechtvaardigd, dan willen we door de Geest ook niet anders meer
dan rechtvaardig leven, ondanks de moeite die dat vaak oplevert.
Is het onze adventsverwachting dat we uitzien naar die liefde in deze
wereld en in ons leven?
De Vader geeft het u als u erom vraagt…
Ds. J. Broekman
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
We horen van hen die onderzoeken of behandelingen
ondergaan in de verschillende ziekenhuizen. Soms is
er een ziekenhuisopname voor een poliklinische
behandeling. Anderen zijn nog met kuren bezig. Veel
kan er in onze dorpsgemeenschap of onze kerkelijke
gemeente aan de hand zijn. Laten we er niet alleen over praten, maar
hen die het aangaan ook in onze gebeden gedenken.
We leven mee met Gera Visser- Hijkoop, Bloklandweg 3a, die maandag
10 december voor een ingrijpende operatie wordt opgenomen in het
Daniël den Hoed Oncologisch Centrum in Rotterdam. Veel komt er op
haar en haar man en kinderen in deze tijd, maar ook in de komende
tijd, af. We wensen haar veel sterkte toe en Gods zegen bij het
verwerken van alles wat op haar weg komt.
We denken aan wat de engel Gabriël tegen Maria zei, toen hij de
geboorte van de Heere Jezus aankondigde: Want geen ding zal bij God
onmogelijk zijn. Die woorden mogen ons hoop voor de toekomst geven.
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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Uit dankbaarheid I
Wij bedanken jullie hartelijk voor alle felicitaties rondom ons huwelijk, in
de vorm van kaarten en gesprekken. Dit voelt als een warm welkom in
de Gemeente.
Bedankt hiervoor, Jan-Willem en Carolien Boogert
Uit dankbaarheid II
Hierbij willen wij u/jou bedanken voor de felicitaties, kaarten, mooie
tekeningen, gelukwensen en cadeaus welke wij mochten ontvangen
naar aanleiding van de geboorte en Heilige Doop van onze zoon ons en
broertje Ricardo.
Richard, Stijnie, Henri en Jari van Maaren
Uit dankbaarheid III
Het is alweer even geleden, maar toch willen wij iedereen hartelijk
danken voor de vele gelukwensen die wij mochten ontvangen rondom
ons 25 jarig huwelijk. We hebben vele kaarten, bloemen en persoonlijke
felicitaties ontvangen. Daarvoor onze hartelijke dank.
Maar onze grootste dank gaat uit naar onze Hemelse Vader, die ons
deze jaren samen en met onze kinderen en kleinkinderen gespaard en
bewaard heeft.
Hartelijke groet, Maarten & Truus van Zante
VERANTWOORDING
Collecten
Donderdag 15 nov:

€ 155,15

dienst Avondlicht
diaconie
kerkrentmeesters
Gevangen zorg Ned
pastoraat en pred.

Zondag 18 nov:

1e collecte
2e collecte
Avondmaalscoll.
Uitg.collecte

€
€
€
€

Zondag 25 nov:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 183,80
€ 182,55
€ 172,70

Zendingsbussen

achter in de kerk € 153,00
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100,40
121,60
124,00
114,30

Woord en Daad
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

Giften
Ontvangen via:
Ouderling Hijkoop en bezoekbroeder M. van Mourik € 25,00 op
huisbezoek
Ds. Broekman € 50,00 + € 20,00
Kand. De Vree € 20,00 + € 10,00 + € 5,00
Bezoekdame J. de Fockert € 15,00
Dhr. A. van Rossem € 20,00 voor de kerk via bloemengroet
RONDOM HET WOORD

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Diensten
Er staan in de maand december bij heel wat diensten op het
preekrooster waar mijn naam bij vermeld staat. U zult dat in het
volgende kerkblad wel zien. Reden voor mij om de dienst van komende
zondag te ruilen met collega Jochemsen uit Noordeloos.
De zondag daarna, 16 december, zal D.V. een doopdienst zijn. Op
deze derde adventszondag lezen we de gelijkenis van de slechte
landbouwers: Lukas 20: 9-16. Dit gedeelte wordt wel eens Jezus’
kerstpreek genoemd. De eigenaar van een wijngaard stuurde slaven
om de vrucht van de wijngaard op de halen. Die slaven werden echter
mishandeld door de landbouwers die de wijngaard gehuurd hadden.
Ten einde raad zei de heer van de wijngaard: ‘Ik zal mijn geliefde zoon
sturen.’ Wat zal er door Jezus heengegaan zijn, toen Hij dit zei? Want
Hij is die zoon die werd gezonden om de vruchten op te halen. Toen
werd het Advent in die wijngaard…
Doopdienst
Op D.V. zondag 16 december zal Simon Jurriën Arie van Mourik
gedoopt worden. Simon is de zoon van Richard en Wietske van Mourik
en het broertje van Anna. Het gezin woont aan de Breede Kampen 14.
We wensen hen met hun familie een goede voorbereiding op deze
feestelijke gebeurtenis.
Kringen
Op D.V. dinsdag 18 december hoopt de Kring ‘Groeien in geloof’ om
20.30 uur weer samen te komen. We vervolgen de lezing uit de brief
aan de Kolossenzen. Hoofdstuk 2: 4-15 is aan de beurt. Paulus
waarschuwt de gemeente voor dwaalleer en zegt hen te blijven bij wat
ze in Christus ontvangen heeft. Hoogst actueel ook voor onze tijd!
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Op woensdag 19 december volgt dan om 20.00 uur de bijeenkomst van
de Lidmatenkring. ‘Zeg me wie uw vrienden zijn…’, staat er boven het
hoofdstuk dat we behandelen. Dit naar aanleiding van Markus 2: 13-17.
Allen weer hartelijk welkom!
Bloemenactie/kerststerren
Graag herinneren we u nog aan de jaarlijkse kerststerrenactie, die we
vrijdag 7 december hopen te houden. De vrijwilligers gaan al ’s
morgens op pad, dus dan kunt u er rekening mee houden.
Mensen die niet thuis zijn maar toch graag een kerstster willen kopen,
kunnen vooraf reserveren via mourik59@kpnplanet.nl of 0418581966.
Alvast bedankt voor uw medewerking
Nagiften Actie Kerkbalans
Voor de Actie Kerkbalans is nagekomen: een extra gift van € 30,00 en
een extra gift van € 100,00. De tussenstand aan giften en toezeggingen
is nu € 61.757,10. Het benodigde bedrag van € 62.650 is daarmee bijna
bereikt.
De Actie Kerkbalans 2012 is bijna afgerond. Veel van de eerder 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,
De kerkrentmeesters
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. 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.
Bedankt voor uw medewerking
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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.
Datum
07-12
11-12

Naam
A.A. Blom-van der Velden
A.C. Verploegh-van Aalsburg

Leeftijd
89
89

Adres
ZC Avondlicht
Zworrelstraat 51

Oefenen Kerstfeest Zondagsschool!
Zondag 9 en zondag 16 december D.V. hopen wij met de kinderen te
oefenen voor het kerstfeest van de Zondagsschool op 26 december
a.s. Wij zullen dit doen na de ochtenddienst in de kerk. Wij zouden het
erg fijn vinden als uw kind(eren) hierbij aanwezig kunnen en zullen zijn.
U kunt uw kind(eren) een uur na afloop van de kerkdienst weer
ophalen.
De leiding van Zondagsschool "Bethel"
Uitnodiging Jeugdavond
De jeugdraad organiseert op vrijdagavond 14 december weer een
avond voor jullie in de leeftijd vanaf 12 jaar.
Wat is er te doen?

Een filmavond

Waar?

Het kerkelijk centrum aan de Waaldijk

Hoe laat?

Om 19.30 uur start de film voor de jongelui
van 12 t/m 15 jaar en om ong. 21.30 uur
starten we de film voor de jongelui vanaf
16 jaar

Ben je nieuwsgierig welke film er gedraaid gaat worden(vrienden en/of
vriendinnen van jullie zijn natuurlijk ook welkom) kom dan vrijdag de
14e naar de Waaldijk.
Uiteraard is er weer van alles te eten en te drinken, en gaat ook de
frituurpan weer aan.
Heb je nog vragen of wil je doorgeven dat je komt, stuur dan een mailtje
naar: jeugdraadherwijnen@gmail.com
Groetjes en hopelijk tot ziens op 14 december a.s.
De jeugdraad, Gijs, Marleen, Peter, Sjanet en Marco
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Postzegelproject Woord en Daad
De stichting Woord en Daad helpt mensen in ontwikkelingslanden met
het Woord èn daadwerkelijk. Zo helpen ze bijvoorbeeld straat- kinderen
aan voedsel. Dat doen ze o.a. met het postzegelproject.
Hoe kunt u helpen? Door de postzegels die u gebruikt niet op het
postkantoor te kopen, maar bij Woord en Daad.
De stichting koopt partijen geldige oudere postzegels op, sorteert en
verpakt ze in zakjes van 10×2 zegels. Het enige verschil is dat men
twee zegels moet plakken i.p.v. één.
Het kost u niets meer, maar de straatkinderen hebben een bordje
eten! Helpt u mee?
P.S. Met ingang van 2013 worden de postzegels duurder.
De porto wordt met € 0,04 verhoogd en komt dus op € 0,54.
Woord en Daad heeft nieuwe combinaties gemaakt, zodat er toch maar
twee zegels geplakt hoeven te worden.
Kerstzegels
Evenals vorige jaren zijn er ook weer Kerstzegels te koop. Ze zijn per
zakje à 20 stuks verkrijgbaar. De porto per postzegel is hetzelfde als op
het postkantoor nl. € 0,40, dus per zakje à 20 stuks € 8,00.
U kunt ze kopen bij fam. Van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 584142.
Met vriendelijke groet en alvast bedankt namens de straatkinderen
Uitzending verzoekplatenprogramma
In verband met een activiteit in zorgcentrum Avondlicht wordt de
uitzending
van
woensdag
19
december
verplaatst
naar
dinsdag 18 december 2012 om 18.30 uur.
Zanguurtje
Op D.V. 9 december zal aansluitend aan de avonddienst weer het
‘zanguurtje’ worden gehouden. We zullen deze avond een mix van
bekende (kerst)liederen zingen. Voordat we met elkaar gaan zingen
drinken we eerst een kopje koffie of thee. Het programma wordt
rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio. De luisteraars thuis zullen
vooraf een liederenblad ontvangen. U en jij zijn van harte welkom!
Evangelisatieactie
Samen met de Gereformeerde kerk wordt ook dit jaar een huis-aan-huis
kerstactie gehouden. In het vorige kerkblad hebt u al kunnen lezen over
de jaarlijkse actie.
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De evangelisatiecommissie zoekt hiervoor nog mensen die mee willen
helpen met het huis-aan-huis rondbrengen in de week voor kerst tussen
17 en 22 december.
Het gaat per persoon om niet meer dan ongeveer 25 bezorgadressen,
overigens wie meer wil heel graag!
Aanmelden kan via de intekenlijst die vanaf 2 december in de hal van
de kerk ligt of door contact op te nemen met Alex Ruitenburg, per mail:
a.ruitenburg2@kpnplanet.nl of op tel.: 582439. Zet u of jij er uw/jouw
naam, adres en telefoonnummer bij?
De pakketten kunnen worden opgehaald op zaterdagmorgen
15 december tussen 10 en 11 uur in de Gereformeerde kerk.
Laten we zo als Gemeente gehoor geven aan de opdracht van God zelf
om het Evangelie door te geven aan ons hele dorp. Dat is een
geestelijke zaak en daarom vragen we u ook om dit werk te gedenken
in uw persoonlijk gebed.
De evangelisatiecommissie
TENSLOTTE
In deze periode worden
weer
veel
kerstbomen
opgetuigd. Dat hoort er
kennelijk bij.
In Amerika kwam men op
een ander idee:
een ‘theologenkerstboom’.
Op een universiteit ergens
in Amerika te bewonderen.
Ook in ons kerkblad.
Althans…
ik hoop dat deze foto in
zwart-wit
enigszins
herkenbaar blijft.
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman
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AGENDA
Zondag 9 dec
Dinsdag 18 dec
Dinsdag 18 dec
Woensdag 19 dec

20.00 uur
18.30 uur
20.30 uur
20.00 uur

zanguurtje na de avonddienst
uitzending kerktelefoon
Groeien in Geloof
Lidmatenkring

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 17 december 2012
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
NB. Let op!
De kopij voor het volgende kerkblad is voor drie (3) weken.
Het inleveren van de vaste gegevens voor de komende tijd graag
voor 15 december a.s.

Volgende inleverdata zijn:
7 jan 2013
voor 2 weken
21 jan
voor 2 weken
4 feb
voor 2 weken
18 feb
voor 2 weken
4 mrt
voor 2 weken
18 mrt
voor 3 weken
8 apr
voor 2 weken
22 apr
voor 2 weken
6 mei
voor 3 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

