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KERKDIENSTEN
Zondag 27 januari 2013
10.00 uur:
Ds. J. Broekman, voorbereiding Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 121 : 3 en 4
18.30 uur:
Ds. J. van Dijk, Zeist
Introïtuslied: Ps. 62 : 3 en 4
1e collecte: Woord en Daad
2e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Onderhoudsfonds
Zondag 3 februari 2013
10.00 uur:
Ds. J. Broekman, Bediening Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 121 : 2 en 4
14.45 uur:
J. Broekman, voortzetting bediening H.A. Zorgcentrum Avondlicht
18.30 uur:
Ds. J. Broekman, Dankzegging Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 63 : 4 en 5
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
Avondmaalscollecte: project GZB
Lied van de Zondagsschool
27 jan:
Ps. 121 : 4a
3 feb:
Ps. 121 : 4b
Kinderoppas
27 jan:
Corine Oste en Kay
3 feb:
Corrie Hobo en Betty
Schoonmaakrooster
28 t/m 1 feb: Mw. van der Linden, Mw. Van der Vliet
4 t/m 8 feb: Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd
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MEDITATIE
Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in
onszelf aantreffen, namelijk dat wij nog geen volkomen
geloof hebben.
Je moet niet gemakkelijk zeggen dat je niet volmaakt bent omdat nu
eenmaal niemand volmaakt is, met de bedoeling lekker te blijven
doorzondigen. Maar je mag je wel diep begrepen voelen als het
Avondmaalsformulier bevrijdend erkent dat je geen ‘volkomen geloof’ hebt.
Zelfs ontbreekt regelmatig de echte ijver om God te dienen en de naaste
lief te hebben.
Dagelijks is er de strijd tegen de zondige begeerten die nog steeds in je
opkomen of via allerlei kanalen op je af komen. Je herkent je wellicht in
Petrus. Zolang hij op Jezus ziet en niet op de hem omringende golven
wankelt hij niet (Matt. 14: 22-33). Maar zodra hij de Vaste Rots in de
branding uit het oog en hart verliest, zakt hij door de golven heen. Paulus
erkent eerlijk: ‘Niet dat ik … reeds volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar…’
En dat in die ontspannen inspanning van het geloof, dat hij door Christus
gepakt is en vastgehouden wordt.
Wij zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Maar soms heb ik het gevoel, dat
ik er helemaal nog niet ben en nog erger: dat ik de eindstreep nooit haal.
Ik moet denken aan een gezegde van Luther: ‘Soms geloof ik met heel
mijn gevoel. Dan beleef ik een blijdschap! Vaker voel ik echter niet
datgene wat ik geloof. Dat is vervelend. Toch geef ik het geloven dan niet
op of misschien moet ik zeggen: dan begint het geloven pas echt. Nog
vaker voel en zie ik het tegenovergestelde van wat ik geloof. En tòch
geloof ik dan dwars tegen mijn gevoelens in!’
Dat ‘en tòch’ (‘nochtans’) is hetzelfde als dat zalige ‘maar’. Luther, Calvijn,
Kohlbrugge en vele anderen hebben daar boeken over volgeschreven.
Enerzijds is er de pijn over mijn zonden en zwakheden, die ik tegen mijn
wil in doe en waarmee ik God nog steeds weer verdriet doe. Anderzijds is
er het hartelijk verlangen om tegen de zonde te strijden en vòòr God te
leven. En de blijvende, vrolijke wetenschap dat God op grond van Zijn
liefde in Christus, die van één kant komt, mij, onwaardige, voor een
waardige gast blijft aanzien!
Ds. L.W. Smelt.
Uit: Van kracht tot kracht.
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
In het vorige kerkblad meldde ik dat mevr. A. van
Rooijen - van Arendonk uit Avondlicht nog in het
ziekenhuis lag, Zij is inmiddels weer thuis en het mag
redelijk goed met haar gaan.
In de afgelopen periode heeft ook mevr. G.A.E. van Cronenberg - van
Rossum, Meerenburg 28, in het ziekenhuis gelegen. Hoewel zij wel weer
thuis is, zal zij een weg van verder onderzoek moeten gaan. We wensen
haar en haar man sterkte en Gods zegen toe.
Er zijn ook andere gemeenteleden die het moeilijk hebben. Zij gaan van
onderzoek tot onderzoek en medicijnen moeten hen op de been houden.
Gelukkig is de grote Medicijnmeester er ook nog en die is een Toevlucht te
allen tijde.
We denken ook aan hen die kuren ondergaan met de nodige spanning
erbij. De weg is soms moeilijk. Maar de Heere Jezus zegt: Ik ben de Weg,
de Waarheid en het Leven. Hij is de Weg naar vrede met God. Hij heeft
de weg geopend tot de boom des levens, die afgesloten werd toen Adam
en Eva vielen, door de voldoening die hij ons aan het kruis bracht. Door
Zijn bloed mogen wij met vrijmoedigheid naderen, en hebben wij toegang
tot Gods tegenwoordigheid. Daarom hoort Hij ook “mijn smekingen, mijn
klagen”. Ook in uw ziek-zijn.
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.
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Henny van der Meijden, Merwebolder, Klipper 4, Touwbaan 1,
3363 WB Sliedrecht.
Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.
Uit dankbaarheid I
Dankbaar voor de geslaagde operatie eind december in het UMC te
Utrecht.
Dankbaar voor het hartelijk meeleven d.m.v. mooie kaarten, bloemen en
attenties.
Dankbaar bovenal jegens onze Hemelse Vader die mij op wonderlijke
wijze heeft gespaard.
R. van Zandwijk - van Rijnsbergen Molenstraat 14
Uit dankbaarheid II
Geheel onverwacht en voor dezelfde klachten werd ik weer voor korte tijd
in het ziekenhuis opgenomen. Gelukkig ben ik nu weer thuis. Dank aan
God die mij deze genade schenkt. Ieder die op welke wijze dan ook van
zijn of haar belangstelling heeft blijk gegeven dank ik van harte.
Truus van Cronenberg – van Rossum
VERANTWOORDING
Collecten
Dinsdag 1 jan

1e collecte € 32,20 Diaconie
2e collecte € 37,40 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 36,30 Past. en prediking

Zondag 6 jan

1e collecte € 156,95 Evangelisatiecommissie
2e collecte € 154,45 Kerkrenmeesters
Uitg.collecte € 179,35 Past. en prediking

Zondag 13 jan

1e collecte € 131,20 De Herberg
2e collecte € 133,40 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 122,00 Past. en prediking

Giften
Ontvangen via:
Mw. A. van Kuilenburg € 20,00 op bejaardenbezoek
Voor al deze giften hartelijk dank
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RONDOM HET WOORD
Diensten
De diensten van de komende twee zondagen staan in het teken van de
viering van het Heilig Avondmaal. En op die zondagen wil ik D.V. de serie
preken over Matt. 13 voortzetten.
In de dienst van voorbereiding komende zondag 27 januari staat de
gelijkenis van het mosterdzaad centraal. Die lezen we in Matt. 13: 31 en
32. Daarnaast lezen we Ezechiël 17: 22 en 23. Het thema voor de preek
is: Het minste wordt het meeste.
In de toeleidingspreek tot de viering van het Avondmaal op zondag 3
februari lezen we wel een heel korte gelijkenis: die van het zuurdeeg ofwel
het gist (Matt. 13: 33). Gist is een beeld van bemoediging: er zit werking
in. En dat is nou net wat we nodig hebben om het Avondmaal te kunnen
vieren. We vieren het ook tot onze troost en bemoediging. Thema van de
korte preek: De keuken wordt kerk.
’s Middags is er de voortgezette viering in Avondlicht. Deze keer is onze
gemeente aan de beurt die te verzorgen en hoop ik dus voor te gaan in de
dienst die om 14.45 uur begint.
En dan is er ’s avonds de dankzeggingsdienst. Na samen het Avondmaal
gevierd te hebben, danken we ook samen. Dat hoort dus bij elkaar. We
lezen de gelijkenis van de schat in de akker (Matt. 13:44). Iemand vond
een schat in een akker en van blijdschap verkocht hij alles wat hij had om
die akker te kunnen kopen. Daarnaast lezen we ook het verhaal van die
rijke jongeman, die geen afstand kon doen van zijn bezittingen (Matt. 19:
16-26). Wat een vreugde en dankbaarheid als we de “Schat” vinden aan
de avondmaalstafel. Wat bijzonder als we deel mogen hebben aan alles
wat Hij voor ons heeft gedaan. Christus heeft alles gedaan. Brood en wijn
zijn tekenen van Zijn genade en van Zijn vergevende barmhartigheid. Het
Avondmaal is een voorproef van het grote feestmaal in het Koninkrijk der
hemelen. Daar blijven we toch niet voor thuis!?
Censura morum
In verband met de viering van het Heilig Avondmaal is er gelegenheid tot
censura morum op woensdag 30 januari van 19.30 tot 20.00 uur in de
pastorie.
Bezinningsavond Heilig Avondmaal
Naar goede gewoonte is er in de voorbereidingsweek een
bezinningsavond in verband met de viering van het Avondmaal. In onze
hectische tijd komt het er vaak niet van ons te bezinnen en onszelf te
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onderzoeken als voorbereiding op de avondmaalszondag. Daarom is het
goed een uur met elkaar door te brengen rond Woord en formulier. Daar
gaat zegen van uit en zo kun je ook elkaar sterken, troosten en
bemoedigen. We lezen en overdenken met elkaar 1 Thess. 5: 1-11 en we
vervolgen de overdenking van het Avondmaalsformulier. We gaan verder
met het zgn. tweede deel. Ik lees altijd het eerste deel van het formulier in
de voorbereidingsdienst en het tweede deel in de dienst van de viering
van het Avondmaal. Het tweede deel begint met de woorden: Laten we nu
vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heere voor ons het
Avondmaal heeft ingesteld. We willen dan het eerste punt overdenken.
U bent van harte welkom op D.V. donderdag 31 januari om 20.00 uur in
het kerkelijk centrum. Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee.
Kringen
In de periode waarvoor dit kerkblad geldt, zijn er D.V. twee kringen:
Op maandag 28 januari de Bijbelgesprekskring om 20.30 uur. We
vervolgen de overdenking van de Bergrede, deze keer Matt. 7: 1-6, over
de splinter en de balk.
Op dinsdag 5 februari de kring Groeien in geloof om 20.30 uur. We
behandelen Kol. 3: 5-17, over de oude en de nieuwe mens.
Iedereen van harte welkom!
Kerkbalans 2013
Het zijn de weken van de Actie Kerkbalans. Misschien is de enveloppe al
bij u bezorgd, misschien valt de ze nog bij u in de
bus. In de enveloppe de brochure, waarin kunt lezen
over het hoe en waarom van de actie. Aangezien we
de afgelopen weken al veel over de actie hebben
geschreven, houden we het nu bij de hoofdlijnen.
Die hoofdlijn is dat de actie € 2.250 meer moet
opbrengen dan de werkelijke opbrengst in 2012. Ons streefbedrag is
63.750 euro. Met die opbrengst hebben we een sluitende begroting.
En dat is noodzakelijk, niet alleen om al het kerkenwerk nú doorgaan te
laten vinden, maar zeker ook voor de toekomst.
Is dat financiële doel haalbaar?
Ja, want weet u het nog:
Geef volgens de tabel, dan redden we het wel!
Geeft u al volgens de richtlijn van de tabel of zelfs meer?
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Steeds meer mensen nemen op deze manier hun verantwoordelijkheid.
We hopen dat dit zo blijft. En goed voorbeeld doet goed volgen.
Kwam het er nog niet van, te geven volgens de tabel?
Daar kunnen reden voor zijn geweest. Laat u nu inspireren door het goede
voorbeeld van anderen.
Gaat de tabel alleen uit van de Actie Kerkbalans?
Ja, de tabel heeft alleen betrekking op Kerkbalans. Andere giften
(collecten etc.) vallen daar buiten.
Kan er niet bezuinigd worden op de kerkelijke uitgaven?
Niet of nauwelijks, het overgrote deel van de kosten is niet te beïnvloeden.
De tabel voor de Actie Kerkbalans
Netto inkomen
Bijdrage kerkbalans
per maand:
percentage
€ 0 - € 500
0,5%
€ 501 - € 1.000
1,0%
€ 1.001 - € 1.500
1,5%
€ 1.501 - € 2.000
2,0%
€ 2.001 - € 2.500
2,5%
€ 2.501 of meer
3,0%

Bijdrage per jaar
in euro’s
€ 0 - € 30
€ 60 - € 120
€ 180 - € 270
€ 360 - € 480
€ 600 - € 750
€ 900 of meer

Wat wordt precies bedoeld met ‘netto-inkomen’?
Het bedrag dat iemand, en eventueel zijn of haar partner, maandelijks
‘schoon in het handje’ krijgt (salaris, AOW, aanvullend pensioen,
enzovoort).
De kerk is van blijvende waarde. Daar geef je voor!
Voor meer informatie: zie de laatst verschenen kerkbladen en de brochure
bij de Actie Kerkbalans die binnenkort wordt bezorgd. Bewust is op de
antwoordstrookjes niet ingevuld welke bijdrage u vorig jaar gaf. Zo hopen
we dat u steeds opnieuw nadenkt over de vraag ‘wat is de kerk mij waard’.
Geen enveloppe gehad?
Krijgt u geen enveloppe en wilt u toch iets overmaken:
Rabobank 3280.00.531; ING: 950925; tnv Hervormde
Herwijnen. Graag onder vermelding van ‘Kerkbalans 2013’
De ouderlingen-kerkrentmeester
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Gemeente

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.
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
31-01
01-02
09-02

Naam
M. de Jongh-Kruis
M. van Wijgerden-Duijzer
H.J. Duizer

Leeftijd Adres
96
Sluimerskamp 18
89
Sluimerskamp 18
85
Zworrelstraat 62

Bloemengroet
(Geen opgave)
Dorcaszangavond 2013
De jaarlijkse zangavond, georganiseerd door de Werkgroep Herwijnen,
wordt gehouden op D.V. vrijdag 15 februari in de Gereformeerde kerk in
Herwijnen, aanvang 19.30 uur.
Aan deze avond zal de kerkband van de
Gereformeerde Kerk medewerking verlenen.
De toegang is gratis maar er is zoals altijd
een collecte na afloop en de mogelijkheid
om iets te kopen bij onze cadeautafel of
enveloppentafel.
Ook is er koffie, thee of fris te koop met een heerlijke plak cake.
De opbrengst van deze avond komt ten goede aan het
hulptransport in D.V. september 2013, waarvoor de eerste
voorbereidingen al weer getroffen worden.
Graag tot ziens en horens op vrijdag 15 februari 2013, 19.30
uur.

8

Oost-Europa steunen én straks genieten
van bloemen- en plantenpracht?
Dat kan met de actie: ‘Spaarpotgrond’ van werkgroep Dorcas Herwijnen
Over enkele maanden is het al weer voorjaar. Ongetwijfeld wilt u dan weer
genieten van mooie bloemen en planten in uw tuin en/of bloembakken.
Hiervoor heeft u natuurlijke en zuivere producten nodig, zoals Jardino
universele potgrond en daar kunnen wij voor zorgen!

Universele potgrond, 40 liter (1 zak) voor € 3,50!!
De actie ‘Spaarpotgrond’ is eenvoudig, u kunt namelijk op drie
verschillende manieren uw bestelling doorgeven:

Fam. van Wijgerden 581838, Hetty van Arkel 582269,
Anja de Vries 582332, Volker Wytzes 582403
of Fam. van Eck 0183-631782

dorcaspotgrond@gmail.com

of door onderstaande bestelstrook in te leveren
Uw bestelling moet uiterlijk 6 maart a.s. bij ons binnen zijn. Uw bestelling
wordt op zaterdag 16 maart 2013 thuisbezorgd. Er zijn drie mogelijkheden
van betalen: contant bij bestelling; contant bij aflevering; via de
bankrekening van de werkgroep. Het rekeningnummer is 10.33.80.302.
t.n.v. Werkgroep Dorcas Herwijnen, o.v.v. spaarpotgrond en uw eigen
adresgegevens.
Bestellingen worden bij u thuisbezorgd in de gemeente Lingewaal,
Hellouw, Haaften en Meteren. Kortom, u hoeft niet te sjouwen, u heeft
geen reiskosten, u bent verzekerd van een goed kwaliteitsproduct van
Jardino én u steunt op deze manier hulpbehoevende mensen in Oekraïne.
Uw geld komt gegarandeerd goed terecht. Van de opbrengst kopen wij
voedsel voor het hulptransport van 2013.
-------------------------------------------------------------------------------------------Aantal zakken:
______ stuks
Naam:___________________________________________________
Straatnaam:_______________________________________________
Plaats:___________________________________________________
Telefoonnummer:___________________________________________
Betaling:

·0 Contant

0 Bank
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0 Bij aflevering

Inleveren uiterlijk 6 maart a.s. in de daarvoor bestemde dozen in de
kerken van Herwijnen en Vuren
of bij:
- familie S.B. de Vries, Gendershof 35 te Haaften
- familie D.J. van Arkel, Molenkamp 7 te Herwijnen
- familie H. van Wijgerden, Waaldijk 10 te Herwijnen
- familie A. van Eck De Rietput 127 te Vuren

Tenslotte
Ik las ergens: De Bijbel is een medicijnkast:
Als je verdriet hebt, lees Joh. 14
Als mensen je teleurstellen, lees Psalm 27
Als je vruchtbaar wilt zijn, lees Joh. 15
Als je gezondigd hebt, lees Psalm 51
Als je je zorgen maakt, lees Matt. 6: 19-34
Als je in gevaar bent, lees Psalm 91
Als God ver weg lijkt, lees Psalm 139
Als je geloofsleven wakker geschud moet worden, lees Hebr. 11
Als je eenzaam en bang bent, lees Psalm 23
Als je bitter en kritisch bent, lees 1 Kor. 13
Als je je down en terneergeslagen voelt, lees Rom. 8: 31
Als je vrede en rust kwijt bent, lees Matt. 11: 25-30
Als de wereld groter lijkt dan God, lees Psalm 90
Als je zekerheid in Christus zoekt, lees Rom. 8: 1-30
Als je op reis gaat, lees Psalm 121
Als je moed nodig hebt voor een taak, lees Jozua 1
Als je aan investeringen en winst denkt, lees Markus 10
Als je depressief bent, lees Psalm 27
Als je portemonnee leeg is, lees Psalm 37
Als je ontmoedigt bent over je werk, lees Psalm 126.
Deze lijst is nog aan te vullen. De Bijbel is zo rijk! Doe er uw voordeel mee!
Met een hartelijke groet uit de pastorie,
Ds. J. Broekman.
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Wie Gods uitnodiging aanneemt,
zal Zijn warmte ervaren.
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AGENDA
Woensdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

23 jan.
28 jan.
5 feb.
6 feb.

18.30 uur uitzending kerktelefoon
20.30 uur Bijbelgesprekskring
20.30 uur Groeien in Geloof
18.30 uur uitzending kerktelefoon

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 4 februari 2013 vóór 16.00 uur ingeleverd te
zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
E-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
Volgende inleverdata zijn:
18 feb.
4 mrt.
18 mrt.
8 apr.
22 apr.

voor 2 weken
voor 2 weken
voor 3 weken
voor 2 weken
voor 3 weken

13 mei
10 jun.
24 jun.
8 jul.

voor 4 weken
voor 2 weken
voor 2 weken
voor 6 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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