KERKGEBOUW

Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT

Ds. J. Broekman
Waaldijk 137
4171 CC Herwijnen
0418 – 581505
j.broekman@solcon.nl

OUDERLINGEN

D.J. van Arkel
H.G. Hak
T.J. Hijkoop
J. van Kuilenburg
J.J. van Mourik
A. Ruitenburg

OUDERLINGENH. van Eeken
KERKRENTMEESTER A.J. Hobo
D. de Joode, scriba
Lunet 18, 4214 GA Vuren
0183 – 637092
ddejoode@planet.nl
DIAKENEN

D. de Bruijn
J.A. Hobo
G. de Joode
A. van Mourik

ORGANISTEN

C. van den Bergh
H.J. de Bruyn
P. van de Minkelis

KOSTERS

Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133
Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987

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. 1067, 8 maart 2013
KERKDIENSTEN
Zondag 10 maart 2013, 5e Lijdenszondag
Rechtstreekse uitzending via Radio Lingewaal
10:00 uur:
Ds. C. Blenk, Den Haag
Introïtuslied: Ps. 135: 8, 12
18:30 uur:
Ds. B.A. Belder, Brakel
Introïtuslied: Ps. 68: 11, 12
1e collecte:
Ned. Bijbelgenootschap
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Woensdag 13 maart 2013, Bidstond voor gewas en arbeid
10:45 uur:
Ds. J. Broekman
Kerk en schooldienst
19:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 69: 11, 12
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Bidstondcollecte
Zondag 17 maart 2013, 6e Lijdenszondag
10:00 uur:
Ds. N. Noorlander, Zegveld
Introïtuslied: Ps. 130: 1, 2
18:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 70: 2, 3
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Lied van de Zondagsschool
10 mrt:
Ps. 135: 12b
17 mrt:
Ps. 130: 1a
Kinderoppas:
10 mrt:
Gerda en Arianne de Fockert
17 mrt:
Gera Visser en Juna
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Schoonmaakrooster
11 t/m 15 mrt: Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd
18 t/m 22 mrt: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet
Meditatie
…genade, die ons gegeven is in Christus Jezus
vóór de tijden der eeuwen (2 Tim. 1: 9c).
In deze lijdenstijd mogen we toch wel in het
bijzonder denken aan genade. Het genadige
voornemen van God is de enige en onverdiende
genade van Hem. Dat voornemen is van eeuwigheid, maar wordt in de
tijd in mensenharten verheerlijkt. Mensen krijgen door het werk van de
Heilige Geest deel aan de vruchten van Christus’ dood en opstanding.
Want alleen in Christus wordt het eeuwig voornemen van de Vader
werkelijkheid. Christus is het die ons de raad van God tot zaligheid
bekend maakt. Hij is het die deze raad vervulde door Zijn lijden en
sterven. Hij is het die als Koning Zijn onderdanen doet delen in Zijn
heerlijke vruchten. Daarom is Hij Jezus, dat is Zaligmaker. Die
Zaligmaker is van God gegeven. Hij is de Koning die ons zaligst lot ver
boven alle goôn kan schenken. Voor u, aan u, in u, gegeven naar het
eeuwig voornemen van de Vader? Voor de tijden der eeuwen?
Wij zijn mensen van de tijd. Eindig. Aan ons leven komt eens een
einde. Dan begint de eeuwigheid. God is van eeuwigheid. Hij heeft
noch begin, noch einde. Hij ís het Begin en het Einde van alle dingen.
Vóór de tijden der eeuwen, dat wil zeggen: in de eeuwigheid had God
reeds het voornemen om verloren zondaren zalig te maken. Eer iets
van ons begon te leven had God reeds besloten om de Heere Jezus te
geven als een Borg en een Middelaar voor Zijn uitverkoren kerk. Vóór
de tijden der eeuwen heeft de Zoon van God Zich al gegeven om de
wet te voldoen en de straf op de zonde te dragen voor Zijn kinderen.
Van eeuwigheid heeft Hij Zich verbonden om daarvoor de weg te gaan
van de kribbe naar het kruis. Verwondering mag ons hart wel vervullen
in deze lijdenstijd als we de Man van smarten in de tijd zien volbrengen
wat Hij van eeuwigheid op Zich genomen heeft. Des te meer als ik mag
geloven dat Hij ook voor mij deze lijdensweg wilde gaan.
Eertijds gekroond met stralen van meer dan aardse gloed,
waarlangs nu drupp’len dalen: ‘k breng zeeg’nend U mijn groet!
Ds. J. Broekman
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
De heer Jan Kruis, Rozenstraat 5, heeft een ongeluk
gehad met de fiets. Hij is tegen een paaltje gereden,
maar de gevolgen zijn zwaarder dan een enkele
schram. Hij heeft verschillende breuken in zijn gezicht
en moet daaraan geopereerd worden. Hij is
opgenomen in het UMC-Utrecht. We wensen hem
veel sterkte toe en bidden om een geslaagde
operatie.
We denken ook aan de andere zieken en aan hen die kuren moeten
ondergaan. De HEERE zij u nabij.
Al wat ons in ons leven overkomt, ook het ziek zijn en het pijn lijden,
kan voor ons tot een ‘waarom?’worden. Er is een waarom, dat ik niet
aarzel oppervlakkig te noemen, omdat het geen diepte heeft en
voortkomt uit een gebrek aan zelfkennis. Mensen die nooit in hun
geloof geschokt werden door de zorg, het verdriet en het leed dat
anderen hebben, gaan overstag als het hun zelf even tegenloopt en
vragen waaraan ze dat verdiend hebben.
Een zieke dame zei eens: ‘Ik ben 65 jaar, heb nooit iets gemankeerd,
ga elke zondag naar de kerk, heb altijd iedereen het zijne gegeven en
nu lig ik in het ziekenhuis, omdat mijn blindedarm moet worden
weggenomen. Waar heb ik dat aan verdiend?’ Dat noem ik nu een
oppervlakkig waarom. Als het allemaal waar is wat die dame zegt, moet
ze zich inderdaad afvragen waar ze het aan verdiend heeft. Dit waarom
wijst God zondermeer af, omdat er niets van deugt. Dat is een waarom
waar we God niet mee lastig moeten vallen.
Er is ook een waarom dat ik een verdrietig waarom zou willen noemen.
U bent ziek en ondergaat uw ziekte als een verdriet. U weet er geen
weg mee. Dat het u en niet een ander overkomt, zit u niet dwars. U
behoort niet tot hen die altijd vragen: waarom ik en niet een ander? U
hebt vaak gedacht: waarom een ander en niet ik? Maar u wilt de zin en
het doel van uw ziekte verstaan: Als u daar maar iets van verstond, zou
u uw ziek zijn kunnen aanvaarden. U wilt niet opstandig zijn en dat bent
u ook niet. Als het erom gaat bent u God alleen maar dankbaar voor
Zijn goedheid. U bent verdrietig omdat u de weg, die God met u gaat,
niet begrijpen kunt. Met dit verdriet mag u tot God gaan. U hoeft uw
verdriet niet voor Hem te verbergen. U mag Hem vragen: ‘Waarom,
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Heere?’ Of u dan antwoord krijgt? Nee en ja. In ieder geval dit: Bezwijkt
mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor
eeuwig mijn deel. Spreek alles maar uit voor de Heere. Niet ik, Hij
alleen kan u antwoord 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
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 17 feb:

Zondag 24 feb:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 116,05
€ 134,15
€ 127,50

diaconie
kerkrentmeesters
past. en prediking

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 118,40
€ 116,15
€ 105,55

St. De Hoop
kerkrentmeesters
past. en prediking

RONDOM HET WOORD
Diensten
Omdat ik op de biddag twee diensten mag leiden, ben ik de komende
zondag vrij. Dat houdt meestal in dat ik gastvoorganger ben in een
andere gemeente. ’s Morgens mag ik het Woord verkondigen in de
Oude Kerk te Zwijndrecht.
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Vorig jaar heb ik daar drie kinderen gedoopt, omdat de gemeente nog
steeds vacant is. Dat geeft toch wel een bijzondere band. ’s Middags
reis ik af naar de Veluwe om in de dorpskerk van Garderen voor te
gaan, waar onze oud-predikant uit Apeldoorn, ds. A. Visser,
tegenwoordig predikant is.
Dan is er volgende week, D.V. 13 maart, de biddag. Voor het eerst zal
er dit jaar ook een dienst met de school op biddag zijn. We komen om
10.45 uur samen in onze kerk en iedereen is welkom. We lezen het
verhaal uit Genesis 24, waar verteld wordt dat de knecht van Abraham
een vrouw moet gaan zoeken voor Izak. Een moeilijke opdracht, waarbij
de knecht niet vergeet te bidden. Daarom is het thema: Bid en werk!
’s Avonds komen we als gemeente bij elkaar. We lezen dan
1 Koningen 18: 21-46, het verhaal van Elia op de berg Karmel. We
concentreren ons op het slot van het verhaal met vers 42 als tekst. Het
thema van de preek is: Een etende Achab en een biddende Elia.
Sommige mensen denken wel eens: ‘Waarom zou ik biddag houden?
God heeft toch de groei al in het zaad gegeven? Bij iemand die niet
bidt, groeit de maïs ook!’ Nee, de Bijbel spreekt daar anders over. De
Bijbel zegt dat God ons wil betrekken bij wat Hij op deze aarde doet. De
Heere wil gebeden zijn. Daarom ook deze speciale biddag, waarop we
onze trouw moeten tonen, omdat de Heere ook trouw is.
Dan volgt D.V. zondag 17 maart. Dan hoop ik ’s avonds weer in de
leerdienst voor te gaan. We behandelen Zondag 34 van de
Heidelbergse Catechismus en daarmee zijn we toegekomen aan de
behandeling van de Tien Geboden. We horen die, als het goed is, elke
zondag, maar de komende tijd zullen we ontdekken hoe actueel die
geboden eigenlijk zijn. Reden te meer om de leerdienst nu eens niet
over te slaan, zoals sommigen de gewoonte hebben. Enkele vragen die
aan de orde komen: Wat verbiedt God in het eerste gebod? en: Wat is
afgoderij?
De tekst van Zondag 34 ligt weer bij de ingang van de kerk.
Vooruitblik
Nu al maak ik melding van het volgende:
D.V. zondag 24 maart zal het winterwerk in de ochtenddienst afgesloten
worden. Dat betekent o.a. dat op maandag 18 maart de laatste
catechisaties zijn.
In de Stille Week zal er van 25 tot en met 28 maart weer elke avond
een Avondgebed zijn, zoals wij dat gewend zijn te doen in de aanloop
naar Goede Vrijdag en Pasen.
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Kringen
Het zijn alweer de laatste bijeenkomsten van dit seizoen.
Bijbelgesprekskring: maandag 18 maart om 20.30 uur
Kring Groeien in geloof: dinsdag 19 maart om 20.30 uur
Lidmatenkring: woensdag 20 maart om 20.00 uur.
Verjaardagsfonds
De afgelopen tijd zijn de busjes van het verjaardagsfonds weer
geleegd. Er bleek in totaal 1665,30 euro in te zitten! Graag willen we
iedereen die aan dit mooie resultaat heeft bijgedragen, heel hartelijk
bedanken. Naast de gevers uiteraard ook de vrijwilligers die langs de
deur gaan: fijn dat u en jullie dit stukje kerkenwerk op jullie willen
nemen. De opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf van allerlei
nuttige dingen voor de kerk. Zoals eerder gemeld, is bv het nieuwe
meubilair in het kerkelijk centrum voor een belangrijk deel betaald uit
het verjaardagsfonds.
Overigens: er zijn nog enkele wijken waar op dit moment geen
vriijwilliger is die rond de verjaardag van de gemeenteleden even langs
gaat om een felicitatie van de kerk te brengen. Het gaat onder meer om
Herwijnen-Oost en het Boveneind.
Het zou fijn zijn als deze wijken binnenkort niet meer vacant zijn. Wie
z’n schouders er onder wil zetten kan contact opnemen met
Dik de Joode (0183-637092 of ddejoode@planet.nl).
Bij voorbaat dank
Legaat
Het was bij sommige gemeenteleden al bekend, maar we willen ook
langs de officiële weg melden dat de Hervormde Gemeente te
Herwijnen uit de nalatenschap van de in oktober overleden
Anne van Arkel een legaat heeft ontvangen, in de vorm van een perceel
land van ruim 1,6 hectare. Het college van kerkrentmeesters, dat in
zogeheten vermogensrechtelijke zaken de plaatselijke Gemeente
vertegenwoordigt, heeft het legaat in dankbaarheid aanvaard. Vorige
week heeft bij de notaris de officiële eigendomsoverdracht plaatsgehad.
Het land ligt aan de Graaf Reinaldweg in Herwijnen en wordt
verhuurd/verpacht. Dat laatste blijft ook zo.
Het college van ouderlingen-kerkrentmeesters
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Bejaardenbezoekcommissie verzoekplatenprogramma
Hierbij wil ik u herinneren aan de bijeenkomst van de
bejaardenbezoekcommissie.
Deze bijeenkomst zal worden gehouden op D.V. woensdag 20 maart
2013 om 9.30 uur in het kerkelijk centrum. Er zijn in het afgelopen
halfjaar enkele wijzigingen gekomen in de te bezoeken bejaarden. Het
is dus vooral voor degenen, die bezoeken afleggen, van belang zoveel
mogelijk op deze bijeenkomst aanwezig te zijn. We kunnen deze zaken
dan met elkaar doornemen. Voor een goede terugkoppeling is het
gewenst, dat de bezoekdames aanwezig zullen zijn. Mocht u echter
verhinderd zijn, laat het dan even weten bij Dicky de Fockert,
tel. 581992.
Wij rekenen op uw aanwezigheid !
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
Inleveren goederen Rommelmarkt
Het inleveren van goederen, oud papier en oud ijzer voor de
rommelmarkt is mogelijk elke 1e en 3e zaterdag van de maand van
09.00 tot 10.00 uur op het adres Waaldijk 73 te Herwijnen. Inleveren
van oud ijzer en oud papier is tevens mogelijk op de woensdag.
De laatste breng dag op deze locatie is zaterdag 15 april a.s.; dit in
verband met het uitzoeken van alle goederen voor de rommelmarkt van
zaterdag 27 april.
 Dit jaar zal er geen ophaaldag zijn voorafgaand aan de
rommelmarkt van 27 april a.s.
 Het is vanaf heden niet meer mogelijk om bankstellen en grote
(wand) kasten aan te leveren
Zoals reeds eerder aangekondigd wordt het nieuwe adres voor
inleveren en opslag van goederen voor de rommelmarkt bij de familie
van Arendonk, Achterweg 57 te Herwijnen. In verband met het
opruimen van de oude locatie en inrichten van de bovengenoemde
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locatie is de eerstvolgende breng dag na de rommelmarkt op
zaterdag 18 mei a.s.
Verdere informatie over het inleveren van goederen, oud papier en oud
ijzer op de nieuwe locatie volgt in een volgend kerkblad.
De rommelmarktcommissie
TENSLOTTE
Onlangs las ik een vraaggesprek met Dr. Wim Dekker, predikant in
algemene dienst bij de IZB. Volgens hem is de secularisatie de kerk
binnengedrongen en dat ziet hij terug in de domineescultuur. Hij zegt:
‘De domineescultuur heeft de kerk op het verkeerde been gezet.’
Benieuwd las ik verder. Dekker zegt: ‘Waarom ga je naar de kerk? Om
God te ontmoeten en te weten: mijn leven ligt buiten mijzelf in Christus.
Nu is het belangrijk hoe dat Evangelie gebracht wordt. Daarom kan ik
begrijpen dat mensen zich tot een bepaalde predikant meer voelen
aangetrokken.’ Toch vindt hij dat men beter niet kan weten wie er ’s
zondags preekt om ‘steeds het bewustzijn te houden dat wij hopen op
een ontmoeting met God’. Een kerkpagina, zoals in het Reformatorisch
Dagblad, waarin iedere donderdag wordt aangekondigd welke
predikant waar preekt, is ‘best aardig, maar als het meer wordt dan een
hobby, dan gaat het afleiden van waar het echt om moet gaan’, aldus
Dekker. Hij voegt eraan toe: ‘Kerkgangers kunnen beter niet weten
welke dominee er preekt. Nu is het zo dat wanneer er een bepaalde
dominee preekt, de kerk voller zit dan wanneer er een andere dominee
preekt.’ Dat zou niet mogen. Dan ben je volgens Dekker heel ver
afgedwaald van waar het in de kerk om draait. Ik ben het niet altijd eens
met wat Wim Dekker zegt, maar deze keer wel. Er wordt vaak meer
over de dominee gespraat dan over de preek. En in de dienst mag het
wel over God gaan, maar men wil liedjes zingen waar je een goed
gevoel bij hebt. Zo is de dienst in feite speelgoed van jezelf geworden,
terwijl het toch de plaats van God is, de werkplaats van de Heilige
Geest. Toch maar eens over nadenken…
Met een hartelijke groet uit de pastorie,
Ds. J. Broekman
AGENDA
Woensdag 6 maart
18.30 uur
uitzending kerktelefoon
Maandag 18 maart
20.30 uur
Bijbelgesprekskring
Dinsdag 19 maart
20.30 uur
Groeien in Geloof
Woensdag 20 maart 09.30 uur
bejaardenbezoekcommissie
Woensdag 20 maart 18.30 uur
uitzending kerktelefoon
Woensdag 20 maart 20.00 uur
Lidmatenkring
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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 maart 2013
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 een
periode van 3 (drie) weken
Volgende inleverdata zijn:
8 apr
voor 2 weken
22 apr
voor 2 weken
13 mei
voor 4 weken
10 juni
voor 2 weken
24 juni
voor 2 weken
8 juli
voor 6 weken
19 aug
voor 2 weken
2 sept
voor 2 weken
16 sept
voor 2 weken
30 sept
voor 2 weken
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TIJD VAN DUISTERNIS

In deze tijd van duisternis en lijden
Mogen wij weten: ’t was om te bevrijden,
Dat U, Heer Jezus, kwam naar deze aarde
En tol betaalde.
In het begin was ’t Woord het licht en leven.
Ja, als een Licht hebt U Zichzelf gegeven
Voor ons als mensen, levend in het duister.
O, Heer, ik luister.
Want door Uw Woord, Vader, mogen wij weten,
Dat U ons nooit, nee, nimmer zult vergeten.
Nu wij hier denken aan wat U moest lijden,
Zien wij ’t bevrijden.
Net als een vrouw middenin barensweeën
Hebt U om ons zo’n grote pijn geleden.
Maar nu de duisternis U niet kon grijpen,
Mag ik begrijpen.
Daarom, o Heer, is middenin de leugen
Ruimte genaakt waarin wij ons verheugen.
U bent de strijd tegen het kwaad begonnen
En hebt gewonnen!
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albasten fles
ongezuurd brood
verraden
Getsemane
hogepriester
Goede vrijdag
purperen mantel
priesters
toeschouwers
hoofdman
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zalving
avondmaal
Judas
berg
binnenplaats
Pilatus
Bar-abbas
spotten
misdadigers
Jezus

R

Maria
Pascha
kraaien
bidden
Petrus
doornenkroon
veroordeling
lot
lijden
gestorven

geld
wijn
lam
kus
haan
beledigen
kruisigen
verdriet
sterven
graf

Maak de zin met de overgebleven letters af:
Vader in Uw handen be ………………………….
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(lukas 23: 46)
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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

