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KERKDIENSTEN
Zondag 24 maart 2013, Palmzondag
10.00 uur:
Ds. J. Broekman, Afsluiting Winterwerk
Introïtuslied: Ps. 130 : 1 en 3
18.30 uur:
Ds. M. van Campen, Ede
Introïtuslied: Ps. 71 : 11 en 12
1e collecte: HGJB
2e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Onderhoudsfonds
Vrijdag 29 maart 2013, Goede Vrijdag
18.30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: geen opgave
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
Zondag 31 maart 2013, Pasen
10.00 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Paasliederen
18.30 uur:
Ds. F. Wijnhorst, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 72 : 1 en 11
e
1 collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Paascollecte
Zondag 7 april 2013
09.30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Gez. 64 : 1 en 3
18.30 uur:
Prof. C.G. Baart, Renswoude
Introïtuslied: Ps. 73 : 11 en 12
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
Lied van de Zondagsschool
24 mrt:
Ps. 130 : 1b
31 mrt:
Gez. 64 : 1
7 apr.:
Gez. 64 : 3
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Kinderoppas
24 mrt:
Jasperina de Fockert en Jacco
31 mrt:
Joke Oudijk en Marieke van Mourik
7 apr:
Linda Duizer en Anita
Schoonmaakrooster
25 t/m 29 mrt:Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld, Mw. Beukenkamp
1 t/m 5 apr:Mw. van Baalen, Mw. van Baalen, Mw. de Bruijn
8 t/m 12 apr:Mw. van der Linden, Mw. G. van der Vliet
MEDITATIE
Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is
opgewekt (2 Tim. 2: 8).
Paulus vermaant Timotheüs om altijd in gedachten te
houden dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Hij
heeft daarvoor verschillende
redenen. Het kan dienen tot troost voor Timotheüs en voor de gemeente
die hij mag dienen. Bovendien is het nodig om dwalingen te weerleggen.
Dat in gedachtenis te houden is voor ons allemaal nodig. Want dat
betekent dat Christus de dood heeft verslonden tot overwinning en dat is
tot grote troost voor Gods kinderen. Zij mogen in Zijn opstanding delen. Zij
zijn ook uit de dood opgewekt tot het leven en delen in de gerechtigheid
die Christus aangebracht heeft.
Maar het predikt ons ook de grote dag van de opstanding. Wij zullen
allemaal eens worden opgewekt uit het graf, waarin onze dode lichamen
zijn gelegd. Opstaan, hetzij tot eeuwige afgrijzing, of tot eeuwige
blijdschap en vreugde. Op Pasen wordt ons dat voorgehouden, opdat we
de levende Christus niet zouden verachten.
Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan.
Die in ’t geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.
Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan.
Een leven door Zijn dood bereid,
een leven tot in eeuwigheid.
Ds. J. Broekman.
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
De heer J. Kruis, Rozenstraat 5, is weer thuis gekomen
uit het ziekenhuis. Ook mevr. N. Hijkoop- Maat.
Bloklandweg 3, is na de operatie weer thuis gekomen.
We hopen dat ze weer aan mogen sterken.
De heer A. van der Meijden, Waaldijk 207, is na de heupoperatie over
gebracht naar Verpleeghuis Lingesteijn in Leerdam. Daar krijgt hij therapie
om weer wat soepeler te kunnen bewegen. We wensen hem sterkte.
Anderen ondergaan voortdurend onderzoeken of zelfs chemokuren. We
denken aan broeder Hak die nu middenin zo’n traject zit. Soms zijn er
positieve berichten, soms valt het niet mee. We dragen alle zieken in onze
voorbede op aan de grote Geneesheer, die, zoals de profeet zegt ‘onze
ziekten op Zich genomen heeft en ons leed gedragen heeft’. Waar kunnen
we dan beter heen? Tot Hem alleen!
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.
Geboren
Arjan en Jiska van Mourik hebben op 10 maart 2013 een zoon uit Gods
hand ontvangen: Marc Arie Johannes. In het dagelijks leven zal hij Noud
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genoemd worden. Jiska werd voor de geboorte in het ziekenhuis
opgenomen, maar Noud is toch spontaan ter wereld gekomen. Hoewel hij
een flink kind is, is hij toch prematuur. Daarom was toezicht en
behandeling in het ziekenhuis nodig en zijn moeder en kind daar een week
gebleven, terwijl de jonge vader daar ook veel aanwezig was. Alles mag
nu gelukkig goed gaan. En dankbaarheid is er ook. We hebben samen
Psalm 100 gelezen, een lied waar boven staat: De HEERE is goed. Op het
geboortekaartje van Noud hebben de ouders geschreven:
Wonder van schepping en nieuw leven
Jij bent aan ons gegeven
Wij vragen wijsheid, liefde en kracht o Heer,
Om hem op te voeden tot Uw eer.
Wij bidden met hen mee en wensen hen Gods zegen toe voor de
toekomst.
Arjan, Jiska en Noud wonen aan de Boutlaan 3 (4171 DE).
Uit dankbaarheid
Onlangs mochten wij 60 jaar getrouwd zijn. Wij zijn dankbaar dat wij zo
lang bij elkaar mochten zijn. Ook zijn we dankbaar voor de grote
belangstelling rond ons huwelijksjubileum. Bedankt voor de vele kaarten
die we mochten ontvangen of voor het bezoek op de feestelijke middag in
het dorpshuis. Het heeft ons goed gedaan.
Wim en Marie van Zomeren.
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 3 mrt

1e collecte € 145,85 Diaconie
2e collecte € 160,60 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 143,45 Past. en prediking

Zondag 10 mrt

1e collecte € 113,80 Ned. Bijbel Genootschap
2e collecte € 120,20 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 113,30 Past. en prediking

Opbrengst Voorjaarszendingscollecte € 1357,85
Giften
Ontvangen via:
Ds. J. Broekman € 20,00
Kand. De Vree € 10,00
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Ouderling Hijkoop € 30,00
Voor al deze giften hartelijk dank
RONDOM HET WOORD
Diensten
D.V. komende zondag 24 maart sluiten we het winterwerk af in de
morgendienst. Hoewel… veel werk gaat gewoon door en gelukkig sluit
onze God Zijn werkzaamheden ook niet af. Toch is het goed een moment
te kennen waarop we de Heere danken voor wat Hij ons het afgelopen
seizoen gaf in de gemeente. Ik wil in deze dienst ook de serie preken over
Matt. 13 afsluiten. Er is nog één gelijkenis over: die van het visnet. We
lezen daarom Matt. 13: 47-50 en het thema van de preek is: In het net
gevangen. Het is een dienst voor jong en oud, dus ik verwacht er velen.
Omdat we ook enkele liederen uit de bundel Op Toonhoogte zingen, is er
een gedrukte liturgie.
Na deze zondag begint de Stille Week. Dan komen we van maandag tot
en met donderdag ’s avonds om 19.30 uur bij elkaar in de kerk om uit de
Schrift te lezen, te zingen en te mediteren over de lezingen uit het Markusevangelie. Dit alles ter voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen, maar
ook om te overdenken wat onze Heiland tot onze zaligheid gedaan heeft.
De straf die ons vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er
voor ons genezing gekomen. Van harte aanbevolen!
Deze avondgebeden lopen uit op de dienst op de Goede Vrijdag. Dan
lezen we ook uit het Evangelie van Markus en wel hoofdstuk 15: 21-41,
over de kruisiging van de Heere Jezus. Tekst voor de preek zijn woorden
uit vers 34: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? Thema: ‘Met
de psalmen vertrouwd’.
En dan wordt het Pasen! D.V. zondag 31 maart. Wat hebben we er dan
naar uitgezien het feest van de opstanding te vieren. De Paasjubel mag
klinken in de kerk en in ons lied. En ook de verkondiging wijst heen naar
het nieuwe leven, hoewel daar aanvankelijk nog geen beleving van was.
We lezen in het Markus-evangelie dat de vrouwen een jongeman
ontmoeten en dat zij ‘ontdaan’ waren. Maar in die ontmoeting ligt ook een
belofte. En in het lezen van de Schrift ligt voor ons ook een ontmoeting
met een belofte. We zullen daarvan horen op de Paasmorgen. We lezen
Markus 16: 1-8 en boven de preek zet ik: ‘De ontmoeting’. Voor de dienst
zingen we enkele Paasliederen, vandaar dar er een gedrukt liturgie is.
De zondag na Pasen, 7 april, hopen we weer bij elkaar te komen. Ik start
nu even niet met een nieuwe serie, maar we laten de Paasjubel nog wel
even doorklinken. We lezen 1 Thess. 5: 1-11. We komen nog even terug
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op het Paasevangelie van de opstanding, maar blikken ook vooruit naar
de opstanding op de jongste dag. En we stellen ons daarbij de vraag: Wat
is de zin van het leven? Het antwoord zal iedereen willen weten.
Kringen
Twee van de vier kringen zijn inmiddels afgelopen.
Op woensdag 27 maart hoopt de Lidmatenkring weer bij elkaar te komen
om 20.00 uur.
Belijdenis
In veel gemeenten is het de gewoonte om op de Palmzondag belijdenis
van het geloof af te leggen. Omdat deze zondag dit jaar wat vroeg valt, is
in overleg met de belijdeniscatechisanten besloten om de dienst van
belijdenisdoen te houden op de eerste Pinksterdag. Dan zullen zes
gemeenteleden belijdenis van hun geloof afleggen. We bereiden er ons
intensief op voor. En we vragen uw gebed.
Bidstond
De collecte op biddag heeft in eerste telling opgebracht: € 1209,60. Dat
bedrag blijft wat achter bij de eerste telling in voorgaande jaren, maar we
hebben er alle vertrouwen in dat er nog giften nakomen. Er zijn dit jaar
geen collecte-envelopjes verspreid via het kerkblad, maar mensen die nog
een gift willen doen, mogen daarbij uiteraard gebruikmaken van andere
enveloppen. U kunt uw gift meegeven aan predikant, kerkenraadsleden of
bezoekdames.
Overmaken per bank kan ook: 3280.00.531 (Rabo) of 950925 (ING);
graag steeds onder vermelding van ‘biddagcollecte’.
De opbrengst van de collecte is bestemd voor het plaatselijke kerkenwerk.
Hartelijk dank
Paascollecte
Deze week is of wordt de enveloppe voor de Paascollecte bezorgd. In veel
gevallen zal dat gebeuren gelijktijdig met het kerkblad, in een aantal
gevallen wordt de enveloppe apart bij u bezorgd.
Met Pasen gedenken we de opstanding van onze Heere Jezus Christus,
die is gestorven voor onze zonden. Dankzij Pasen mogen we een levend
geloof hebben, mogen we een levende Gemeente zijn. U kunt een
bijdrage leveren om een levende Gemeente te zijn. Door te getuigen, door
bezoekwerk te doen, door allerlei ander werk in onze Gemeente; maar ook
door financieel uw steentje bij te dragen; zo mag onze dankbaarheid voor
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het verzoenend lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus, wellicht
ook vertaald worden in een financiele bijdrage.
Bij voorbaat dank.
Voorjaarszendingscollecte
De voorjaarszendingscollecte heeft dit jaar € 1417,85 opgebracht.
Dit is ongeveer € 150,-- meer dan vorig jaar.
We zijn heel blij met deze prachtige opbrengst!
Wij willen u hartelijk dankzeggen voor uw bijdrage en de collectanten voor
hun medewerking.
De zendingscommissie
Paasgroetenactie Friedensstimme
Mede gezien de positieve reacties van de voorgaande jaren wil de
zendingscommissie ook dit jaar een Paasgroetenactie van de Stichting
Friedensstimme organiseren. Deze stichting ondersteunt verdrukte en
vervolgde christenen onder meer door verspreiding van christelijke lectuur
in de landen van de voormalige Sovjet-Unie.
Hoe gaat het een en ander in zijn werk?
Op DV zondag 31 maart 2013 (1e paasdag) staat er achterin de kerk een
tafel waarop lectuurpakketten liggen. De pakketten worden na de dienst
aangeboden aan u, maar net als vorig jaar geldt: op = op!!
U mag daarom ook voor de dienst al een envelop meenemen. Op deze
manier bent u zeker van een pakket om te verzenden naar vervolgde
christenen.
Deze pakketten worden door Friedensstimme kosteloos ter beschikking
gesteld en zijn al voorzien van een adres. Het is de bedoeling dat deze
pakketten door leden van onze gemeente worden gefrankeerd en
verzonden. Als u/jij hieraan mee wilt werken komen dus alleen de
verzendkosten voor uw/jouw rekening. Deze verzendkosten (± € 4,50) zijn
afhankelijk van het gewicht van het pakket. Het advies is daarom ook het
pakket bij het postkantoor toch even te laten wegen.
De adressen die op de pakketten staan zijn van voorgangers,
evangelisten, leidinggevenden van zondagsscholen of van bibliotheken.
Deze behoren tot de gemeenten van niet-geregistreerde baptisten,
verspreid over de gehele voormalige Sovjetunie. Zij zorgen voor de
verdeling van de lectuur.
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In de opening van iedere te verzenden envelop hebben wij een
handleiding voor de verzending gedaan. Hierin kunt u lezen hoe de
verzending precies in zijn werk gaat. Het is de bedoeling dat u deze
handleiding uit de envelop haalt, leest en het pakket volgens de regels
verstuurd. De handleiding moet uiteraard niet worden meegestuurd!
Mocht u/jij nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de
zendingscommissie (A’da de Bruin – van der Vliet, tel.nr. 582153).
Wij vertrouwen erop dat alle pakketten kunnen worden verzonden en dat
u/jij dit werk ondersteunt met uw/jouw gebed. Op deze manier mogen we
een klein steentje bijdragen aan de verspreiding van het evangelie.
De zendingscommissie
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 13 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 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 rommelmarkt commissie
Registratie geboorte / burgerlijke staat
Om ons ledenbestand zo goed actueel mogelijk te houden, verzoeken wij
u in geval van verhuizing,geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit
z.s.m. door te geven aan de scriba of predikant.
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Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de ledenadministratie
te bevorderen en te handhaven.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
info@nhkherwijnen.nl
voor telefoonnummers: zie de omslag van het kerkblad.
Het college van kerkrentmeesters
Bloemengroet

In de afgelopen periode werd de bloemengroet bezorgd
bij:
Datum
Naam
Adres
9 mrt
Mw. de Fockert-van Krieken Vervoornlaan 17
16 mrt
Dhr. Kruis
Rozenstraat 5

Kledingactie Werkgroep Dorcas Herwijnen
We gaan weer richting voorjaar en dan worden er
veel kledingkasten opgeruimd. Wellicht blijft er
goed bruikbare kleding over die u eigenlijk zelf niet
meer dragen wilt.
Dan willen wij graag
proberen om voor deze
kleding
een
nieuwe
eigenaar te zoeken. Als u
uw kleding inlevert tijdens
de kledingactie wordt een
deel daarna gesorteerd om mee te kunnen
nemen naar Oekraïne tijdens het hulptransport
van D.V. september a.s. Kleding die niet
meegaat met het transport gaat naar Dorcas
Hulp in Andijk en gaat van daaruit naar diverse
projecten of wordt verkocht om projecten te financieren.
U kunt uw gebruikte, maar nog wel goed bruikbare kleding en (klein)
speelgoed, (niet kapot of incompleet), GEEN KNUFFELS, inleveren in
dichtgebonden plastic zakken op zaterdag 13 april van 09.00 tot 16.00
uur op de volgende adressen:
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Fam. P. Brouwer

Rijthoek 8

Haaften

Fam. A. van Eck

De Rietput 127

Vuren

Fam. T. de Vries

Waaldijk 187

Herwijnen

Tenslotte
Ik heb weer een nieuwe ervaring opgedaan. Gisteren preekte ik in
Tienhoven (Herv. gem. Ameide-Tienhoven). Nu hebben ze daar geen
orgel in de kerk. Boze tongen beweren dat er vroeger eens een rijke dame
een grote gift aan de kerk doneerde, maar wel onder de voorwaarde dat er
nooit een orgel in de kerk zou komen. Of dit verhaal waar is, weet ik niet,
maar ik weet wel dat er tot op de dag van vandaag geen orgel is. Tot in de
jaren 50 van de vorige eeuw kende men daarom een voorzanger in
Tienhoven. Die zong de eerste regel van het psalmvers en zette daarmee
in, waarna de gemeente ook ging zingen. Maar de voorzanger raakte uit
de mode en dus moest men een andere oplossing zoeken. Die heeft men
gevonden in de vorm van koperblazers. Momenteel zijn er 30 koperblazers
beschikbaar en om beurten begeleiden zes van hen de gemeentezang. Dit
verhaal was mij al bekend, maar ik had het nog nooit meegemaakt. Tot
afgelopen zondag. En ik moet zeggen: het klonk mooi. Maar soms ook wel
wat hard. Je hoorde jezelf nauwelijks zingen. Maar de eer voor onze God
was er wel in dat kleine kerkgebouw van Tienhoven. En daar gaat het
uiteindelijk om. En ik heb weer eens waardering gekregen voor ons orgel
en onze organisten…
Met een vriendelijke groet,
Ds. J. Broekman.
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AGENDA
Woensdag
Woensdag
Woensdag

20 mrt 18.03 uur uitzending kerktelefoon
27 mrt 20.00 uur Lidmatenkring
3 apr 18.03 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 8 april 2013 vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn
bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
E-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
Volgende inleverdata zijn:
22 apr
voor 2 weken
13 mei
voor 4 weken
10 jun
voor 2 weken
24 jun
voor 2 weken
8 jul
voor 6 weken

19 aug
2 sep
16 sep
30 sep

voor 2 weken
voor 2 weken
voor 2 weken
voor 2 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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