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KERKDIENSTEN
Zondag 10 februari 2013
10:00 uur:
Ds. L. Wullschleger, Amersfoort
Introïtuslied: Ps. 133: 2, 3
18:30 uur:
Ds. M. van de Ruitenbeek, Dussen
Introïtuslied: Ps. 64: 1, 2
e
1 collecte:
Wereldiaconaat
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 17 februari 2013
10:00 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 105: 5, 6
18:30 uur:
Ds. M. Baan, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 65: 2, 3
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Lied van de Zondagsschool
10 feb:
Ps. 133: 3
17 feb:
Ps. 105: 5
Kinderoppas:
10 feb:
Ellie van Vliet en Joanne
17 feb:
Gea van Os en Wion en Jevi
Schoonmaakrooster
11 t/m 15 feb: Mw. Van Brakel, Mw. Kruis
18 t/m 22 feb: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
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MEDITATIE
Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de
afgoden (1 Joh. 5: 21).
In deze laatste meditatie uit een serie over de
eerste brief van de apostel Johannes denken we
na over het laatste vers van deze brief: Lieve kinderen, wees op uw
hoede voor de afgoden.
Op het eerste gezicht een zonderling, maar bij nader inzien een gepast
en belangrijk besluit van de brief. Geen afscheidsgroet aan bijzondere
personen, zoals aan het einde van andere brieven. Geen heil- en
zegenbede zelfs voor heel de gemeente. De teerheid en de liefde
openbaart zich alleen in dat trouwhartige: lieve kinderen, waarmee
deze vader in Christus besluit. Maar verder treedt alles in zijn gevoel
voor de ernst van de vermaning terug, die hij nodig keurt hun als zijn
laatste, zijn allerlaatste woord op het hart te drukken: wees op uw
hoede voor de afgoden.
Wat zijn afgoden? Zelfs de kinderen zullen wel weten wat wij onder
afgoden moeten verstaan. De Heidelbergse Catechismus leert het ons
ook. Het is alles waarop wij ons vertrouwen stellen buiten God. Als we
dat bedenken beseffen we hoeveel afgoden er in onze tijd zijn. Zij
beroven de Heere van Zijn eer. Zij laten de mens uiteindelijk, zoals een
oud gezegde luidt, in Belials nare streken ronddwalen. Dit laatste wil
zeggen dat een mens die zijn vertrouwen op de afgoden stelt, terecht
zal komen in de plaats waarvan de Heere Jezus zegt dat er geween en
tandengeknars zal zijn.
Daarom… wij worden vanuit het Woord gewaarschuwd om ons niet in
te laten met de afgoden. Zelfs de kinderen van God worden ernstig
gewaarschuwd. Dat is niet ‘zomaar’ dat zij gewaarschuwd worden, want
wat kunnen er ook na eens ontvangen genade nog een afgoden in het
leven zijn.
Calvijn houdt ons voor dat ons hart een fabriek is die alleen maar
afgoden produceert. ’t Is de moeite waard om de woorden èn van
Johannes èn van Calvijn ter harte te nemen. Dit afscheidswoord staat
namelijk in relatie met wat Johannes schrijft in 2:28: Lieve kinderen, blijf
in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij geopenbaard zal
worden, en niet door Hem beschaamd gemaakt worden bij Zijn komst.
Ds. J. Broekman
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
Mevr. H.J. van Arkel- Baggerman, Molenkamp 40, is dinsdag 5 februari
geopereerd en heeft een nieuwe heup gekregen. Enige tijd geleden is
ze gevallen, maar na ziekenhuisopname heeft ze altijd pijn gehouden.
Het is noodzakelijk gebleken dat zij een nieuwe heup moest krijgen. Ze
zal na de operatie ergens moeten revalideren. We wensen haar sterkte
en Gods zegen toe.
De heer H. Hak, Boutlaan 62, wordt deze week gedurende een enkele
dag voor onderzoek in het ziekenhuis opgenomen om zo, hopelijk, te
ontdekken wat de oorzaak van zijn probleem is. Laten we hopen en
bidden dat het meevalt.
Er zijn meerderen in de gemeente die tobben met hun gezondheid of
zelfs in spanning leven over hoe het verder moet en of behandelingen
noodzakelijk zijn. Soms moeten we ervaren dat het leven broos is en
dat we soms alles uit handen moeten geven. Het beste is dan om aan
de voet van het kruis te knielen en de woorden van Psalm 86 te bidden:
Wees mij genadig. Want als we van Gods genade leven, hebben we
genoeg. Onze wens en bede is dan ook: de HEERE zij u genadig.
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
De laatste chemokuur heb ik achter de rug en nu wil ik mede namens
Fer en de kinderen iedereen hartelijk bedanken voor uw medeleven en
bemoedigingen, op welke wijze dan ook, toen ik in september een
operatie moest ondergaan, gevolgd door een nabehandeling met
6 chemokuren.
Het is hartverwarmend en ontroerend als er zo met je wordt
meegeleefd. Bovenal zijn wij dankbaar dat de operatie en de
behandelingen goed zijn verlopen en hopen we dat ik voorspoedig mag
herstellen.
Jennie Meerman- van Krieken
Huwelijksjubileum
Ze zijn dankbaar en blij, zo geven zij te kennen:
Wim en Marie van Zomeren, Kolstraat 26. En er is een reden voor die
dankbaarheid en blijdschap: op 19 februari a.s. hopen zij te gedenken
dat zij 60 jaar getrouwd zijn. Een bijzondere mijlpaal in hun leven. Een
bijzonder voorrecht dat zij na zo lange tijd nog bij elkaar mogen zijn. Zij
trouwden in 1953 op het gemeentehuis van Herwijnen. Ondanks gemis
en zorgen hebben ze het goed gehad met elkaar. Lange tijd hebben ze
aan de Nieuwe Steeg gewoond, maar de laatste jaren wonen ze in een
seniorenwoning aan de Kolstraat. Bij het ouder worden komen ook de
ongemakken. Maar ondanks dat is er de dankbaarheid dat ze nog bij
elkaar kunnen zijn. Met Psalm 100 mogen we dan zeggen: De HEERE
is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
Wij feliciteren hen ook langs deze weg en wensen hen op 23 februari
een fijne middag te midden van familie, vrienden en bekenden,
wanneer zij die jubileum vieren in dorpshuis ‘De Poort’.
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 20 jan:

Zondag 27 jan:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 99,85
€ 116,70
€ 111,20

diaconie
kerkrentmeesters
past. en prediking

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 122,60
€ 116,80
€ 101,70

Woord en Daad
kerkrentmeesters
onderhoudsfonds
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Giften
Ontvangen via:
Ouderling J. van Kuilenburg € 20,00 op huisbezoek
Voor al deze giften heel hartelijk dank
RONDOM HET WOORD
Diensten
D.V. komende zondag 10 februari zal ik niet hier voorgaan, maar
elders. ’s Morgens mag ik het Heilig Avondmaal bedienen in de
gemeente Zwartebroek-Terschuur. Die gemeente is sinds het vertrek
van ds. M. van Campen, mijn bevestiger, vacant. Maar mijn oud-collega
ds. Van de Streek uit Voorthuizen zal over twee weken als de nieuwe
predikant van Zwartebroek-Terschuur bevestigd worden. Ik heb altijd
nog een speciale band met Zwartebroek, omdat ik daar ook enkele
jaren catechese en kringwerk gedaan heb.
Verder is er in deze streek weer een oud-Apeldoorner komen wonen:
ds. M. van de Ruitenbeek uit Dussen. Op zijn verzoek heb ik geruild,
zodat hij hier hoopt voor te gaan en ik naar Dussen afreis.
De zondag daarna, 17 februari, hoop ik in de morgendienst voor te
gaan. We gaan verder met de behandeling van de gelijkenissen uit
Matt. 13. Deze keer de gelijkenis die we kennen als de ‘parel van grote
waarde’. We lezen die in Matt. 13: 45 en 46. Deze verzen zijn het
uitgangspunt voor de preek, die als thema heeft: Gezocht èn gekocht.
We lezen ook nog enkele gedeelten uit 1 Kor. 6 en 7 en Openb. 5. We
bidden om een gezegende dienst. ’s Avonds preek ik in Schoonrewoerd
en mag u het Evangelie horen van een gastpredikant.
Voorstellen kand. J.H. de Vree
Hoewel hij al enkele maanden in onze gemeente werkt als opvolger van
ds. J. Groenenboom is het vanwege zijn en mijn preekrooster er nog
niet van gekomen hem aan de gemeente voor te stellen. Dat willen we
alsnog doen in de morgendienst van 17 februari. Kand. De Vree zal dan
de belofte afleggen te blijven in de weg van de belijdenis van de kerk
en geheim te houden wat hij bij de uitoefening van zijn werk in de
gemeente hoort. Daarna zal hij iets van zichzelf en van zijn werk in de
gemeente vertellen. Na de dienst is er gelegenheid om hem en zijn
vrouw, onder het genot van koffie of thee, de hand te drukken in het
kerkelijk centrum.
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Ontmoetingsavond
Nu al wil ik u attent maken op een bijzondere ontmoetingsavond, die
met de Gereformeerde Kerk georganiseerd wordt. Dit jaar is het
450 jaar geleden dat de Heidelbergse Catechismus gepresenteerd
werd. Tot in onze tijd is het belang gebleken van dit leerboek, of zo u
wilt ‘troostboek’ van de kerk. Ook in onze gemeente wordt door mij in
de avonddiensten vanuit de Catechismus gepreekt. Er is al een
landelijke herdenking geweest in de St. Jan in Gouda, maar ook in ons
landelijke dorp willen we aandacht aan dit feit schenken.
We zijn blij dat we prof. dr. W. verboom uit Harderwijk bereid hebben
gevonden op de ontmoetingsavond te komen spreken over ‘450 jaar
Heidelbergse catechismus’. Prof. Verboom is emeritus hoogleraar van
het Gereformeerd Protestantisme en heeft al vele publicaties over de
Heidelbergse Catechismus op zijn naam staan. Hij is een kenner bij
uitstek. Hij gaat geen ingewikkeld theologisch verhaal houden, maar
vertelt op een manier die voor iedereen te volgen is. Daarom maak ik u
nu al attent op deze avond, zodat u die datum alvast in uw agenda kunt
reserveren. Hij hoopt de komen spreken op dinsdag 5 maart a.s. om
20.00 uur in het kerkelijk centrum. Ik kom er in het volgende kerkblad
nog op terug! We hopen op veel aanwezigen op deze bijzondere
avond.
Vakantieperiode
Mijn vakanties moet ik meestal twee jaar van tevoren plannen. Zo
liggen nu de data van 2014 al vast. Daarbij ga ik altijd uit van de
richtlijnen die de overheid geeft. Dat is tot nog toe altijd goed gegaan.
De scholen in de gemeente Lingewaal hebben nu echter besloten wat
betreft de voorjaarsvakantie van die richtlijnen af te wijken. Dat betekent
dat er hier niet in week 8, maar ik week 9 (25 febr. t/m 1 maart)
voorjaarsvakantie is. Vanwege allerlei afspraken kan ik dat in mijn
agenda niet meer veranderen. Dat betekent concreet: van
18 t/m 23 januari heb ik een vrije week in de agenda staan en wanneer
de scholen in deze omgeving vakantie hebben, ben ik gewoon aan het
werk.
Verjaardag
Voor de vierde keer mag ik in uw midden mijn verjaardag vieren. Op
D.V. 13 februari hoop ik 62 jaar te worden. Ik ben dankbaar dat de
Heere mij tot nu toe gespaard heeft en mij de gezondheid gaf het werk
in de gemeente te mogen doen. En u mag delen in die dankbaarheid.
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Op zaterdag 16 februari is er gelegenheid mijn vrouw en mij te
feliciteren in de pastorie. ’s Morgens van 10.00 tot 12.00 uur en
’s middags van 14.00 tot 16.00 uur staat de zware deur van de pastorie
open en bent u hartelijk welkom.
Kringen
In de komende week staan geen kringen gepland. En de week daarna
in verband met mijn vakantie ook niet. Alle kringen komen D.V. weer bij
elkaar in week 9: 25, 26 en 27 februari.
Kerkbalans 2013; een prachtige start!
’Wat is de kerk u waard?’ Met die slogan gingen we
ook dit jaar de Actie Kerkbalans in. Afgelopen
zaterdag werd duidelijk wat de actie in eerste telling
heeft opgebracht: € 57.899,14. De eerste telling was
bijna € 1.900 meer dan de eerste telling vorig jaar.
Al met al een eerste resultaat om enorm dankbaar
voor te zijn. En dat zijn we dan ook. Dankbaar omdat we met dit
voorlopige resultaat een flinke aanzet hebben gegeven richting de
opbrengst die nodig is om de begroting 2013 sluitend te krijgen, zodat
het werk in de gemeente voor nu en in de toekomst doorgang kan
vinden. Het begrote bedrag is overigens € 63.650 en niet € 62.650
zoals zondag per abuis in de afkondigingen stond.
We zijn dankbaar dat veel gemeenteleden hun financiële
verantwoordelijkheid voor onze gemeente hebben genomen. Zondag
kwamen er nog twee nagekomen giften, waarmee de tussenstand nu
is: € 58.509,14.
Als er mensen zijn die hun toezegging nog niet hebben ingeleverd, dan
kunnen zij dat alsnog doen via predikant, kerkenraadsleden, de
vrijwilliger van de Actie Kerkbalans etc. Direct een bedrag overmaken
kan uiteraard ook, via Rabobank 3280.00.531. Graag daarbij vermelden
Actie Kerkbalans 2013.
Contant een gift geven kan ook, bijvoorbeeld via predikant,
kerkenraadsleden, bezoekvrijwilligers, of via een enveloppe in de
collectezak. Daarbij graag op de enveloppe vermelden: ‘Kerkbalans
2013’.
Hierbij drukken we nog een keer af de door ons gehanteerde tabel, als
hulpmiddel voor het bepalen van de hoogte van uw gift.
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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 ouderlingen-kerkrentmeester
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 Naam
20-02 W. van Zomeren
23-02 N. van der Meijden-van Ravenhorst

Leeftijd Adres
87
Kolstraat 26
85
Meidoornlaan 21

Zondagsschool Bethel:
De opbrengst van de huis aan huis collecte voor het kerstfeest van
zondagsschool Bethel was € 1.685,90. Dit is inclusief de bijdrage van
€ 25,00 die we via de bank ontvingen. Allen die hieraan bijgedragen
hebben willen we hartelijk danken.
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De opbrengst van de collecte die tijdens het kerstfeest van
zondagsschool Bethel is gehouden bedraagt € 251,00. Dit is bestemd
voor SGJ (Christelijke Jeugdzorg). Dit bedrag wordt door de
zondagsschool aangevuld tot € 500,00.
Namens de leiding van de zondagsschool
Wietske van Mourik
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
TENSLOTTE
Er was eens een dominee die een zeepfabrikant als buurman had. Op
een dag ontspon zich tussen hen het volgende gesprek. De
zeepfabrikant zei tegen de dominee: ‘Wat stelt het geloof eigenlijk
voor? Moet je zien wat voor een puinhoop het in de wereld is. Daar
heeft 2000 jaar christendom toch maar weinig aan kunnen doen. Wat
voor goeds heeft het christelijk geloof eigenlijk uitgewerkt?’ De dominee
keek een tijdje in gedachten uit het raam. Toen zei hij tegen zijn
buurman: ‘Kijk eens naar buiten.’ Op straat liepen een paar jongens die
van top tot teen onder de modder en andere vuiligheid zaten. ‘Moet je
dat nou eens zien’, zei de dominee, ‘we hebben al generaties lang
zeep, maar kijk toch eens hoe die jongens er bij lopen! Wat helpt zeep
eigenlijk?’
‘Ho, ho,’, zei de zeepfabrikant, ‘zeep helpt alleen als het gebruikt wordt.
Anders werkt het natuurlijk niet.’ ‘Inderdaad’, zei de dominee, ‘met
geloven is dat precies zo…’
Met een hartelijke groet uit de pastorie,
Ds. J. Broekman
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AGENDA
Woensdag 6 feb
Woensdag 20 feb
Dinsdag 5 mrt

18.30 uur
18.30 uur
20.00 uur

uitzending kerktelefoon
uitzending kerktelefoon
ontmoetingsavond

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 18 februari 2013
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
Volgende inleverdata zijn:
4 mrt
voor 2 weken
18 mrt
voor 3 weken
8 apr
voor 2 weken
22 apr
voor 4 weken
10 juni
voor 2 weken
24 juni
voor 2 weken
8 juli
voor 6 weken
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Kom bij Mij!
Als ik 's avonds verlang naar de nacht
Als ik moe ben van 't vragen om kracht
Komt de stem van de Heer
Leg je zorgen toch neer
Want Ik draag ze, 'k heb alles volbracht
Kom bij Mij, kom bij Mij, zegt Jezus
Als je moe bent en uitgeblust
Kom bij Mij met je last
'K heb een juk dat je past
Kom en volg Mij en Ik geef je rust
Is de last van je leven te zwaar
Je gedachten vermoeid en verward
Kom dan bij Mij en kniel
Ik geef rust voor je ziel
Kom en leer van Mij: 'K ben nederig van hart
Kom bij Mij, kom bij Mij, zegt Jezus
Als je moe bent en uitgeblust
Kom bij Mij met je last
'K Heb een juk dat je past
Kom en volg Mij en Ik geef je rust
Want mijn juk is zacht
En mijn last is licht
Elly en Rikkert Zuideveld (Matteüs 11:28)
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Jezus vertelde over het koninkrijk van God. Hij nam een piepklein
zaadje in zijn hand. "Het koninkrijk van God is als een
mosterdzaadje. Het is heel klein als je het zo ziet. Maar als je het
in goede grond plant, en veel water en licht geeft, dan wordt het
een hele grote mosterdboom. Hoog en met wel honderd takken.
In de takken nestelen vogels zich, en in zijn schaduw zoeken
mens en dier beschutting. Het koninkrijk van God begint net zo
klein als dat mosterdzaadje. Maar als we goed zorg dragen voor
elkaar, dan wordt het goede nieuws steeds meer verspreid. En zo
wordt de wereld steeds beter. En zoals mens en dier uitrusten in
de schaduw van de mosterdboom, zo kunnen wij dan uitrusten in
de liefde van God."
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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

