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
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KERKDIENSTEN
Zondag 14 april 2013
09:30 uur:
Ds. A. Romein, Ede
Introïtuslied: Ps. 105: 22, 24
18:30 uur:
Ds. J. Broekman, Gez. dienst in de kerk vd Herv. Gem.
Introïtuslied: Ps. 74: 11, 12
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Collecte avonddienst: Woord en Daad
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 21 april 2013
09:30 uur:
Ds. B.A. Belder, Brakel
Introïtuslied: Ps. 136: 25, 26
18:30 uur:
Ds. M. Dubbeldam, Giessen-Nieuwkerk
Introïtuslied: Ps. 75: 5, 6
e
1 collecte:
Werelddiaconaat
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Lied van de Zondagsschool
14 april:
Ps. 105: 24b
21 april:
Ps. 136: 26
Kinderoppas:
14 april:
Marleen Ruitenburg en Arne
21 april:
Lia van Baalen en Willy
Schoonmaakrooster
15 t/m 19 apr: Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd
29 t/m 3 mei: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet
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MEDITATIE
Maar als u weigert… (Jes. 1: 20a).
Sommige mensen denken wel eens dat de
Heere niet heilig en rechtvaardig is. Zij kunnen
zich niet indenken dat de Heere de zonde straft. Zij stellen zich God
voor als een vader die alles door de vingers ziet. Laten zij niet vergeten:
dat is niet de God van de Bijbel. Het is niet de God en Vader van onze
Heere Jezus Christus. Het bewijs valt te lezen in de tekst van deze
meditatie. Wanneer het volk zich niet zal bekeren, zal men het goede
van het land niet eten., maar men zal door het zwaard vergaan. De
Heere laat niet met Zich spotten.
Hoe zwaar Hij aan de zonde tilt, kunnen wij opmerken als wij staan op
Golgotha. Op het kruis moet de Zoon van God voor de zonden boeten.
Hij moet de last van de toorn van God wegdragen, zodat er redding is
voor de grootste zondaren. Echter wie op Gods aanbod van genade
(verworven door de Zoon) niet ingaat, wie weigert zich door de Zoon te
laten zaligen, zal door het zwaard vergaan. Wat wil dat zeggen? Men
zal voor altijd op die plaats komen, waarvan de Heere Jezus zegt dat er
geween en tandengeknars zal zijn. Haast u toch om uw levenswil.
Wat is de aanleiding voor deze woorden van Jesaja? Wel, in zijn tijd
werd in het godsdienstig leven heel wat water bij de wijn gedaan. Met
God werd geen rekening meer gehouden.
Betekent dit oordeel het einde van Gods volk? Nee, de Heere komt
opnieuw met Zijn beloften. Hij zal het volk reinigen. De vermenging van
goed en kwaad zal ongedaan gemaakt worden. Er zullen weer goede
leiders komen en Jeruzalem zal weer een trouwe burcht van
gerechtigheid zijn.
Zal iedereen deelhebben aan die hoopvolle toekomst? Nee, alleen wie
zich bekeert.
Gods oordeel is geen fabeltje, maar realiteit. Het boek Openbaring staat
er vol van. En we kunnen alleen maar deel uitmaken van het nieuwe
Jeruzalem als we ons bekeren, als we onze toevlucht tot Jezus nemen
en Hem volgen in heel ons doen en laten.
Dan is Christus onze gerechtigheid en hebben we niets te vrezen.
Ds. J. Broekman
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
Mevr. Gera Visser- Hijkoop, Bloklandweg 3a, heeft in
het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam de
operatie ondergaan die gepland was. Een ingrijpend
gebeuren. Gelukkig is de operatie goed geslaagd,
maar ze zal de komende weken nog niets mogen
doen. We wensen haar sterkte in de weg van herstel.
Leontien Liefde- van Arkel, Pr. Willem-Alexanderstraat 22 Heukelum,
wordt 10 april opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem voor
een galblaasoperatie. Als alles goed gaat, mag ze na twee dagen weer
naar huis.
Haar vader, broeder Dirk van Arkel, Molenkamp 7, wordt donderdag
11 april geopereerd aan zijn schouder. Vader en dochter verblijven dus
tegelijk in het ziekenhuis. Laten we hopen dat ze ook tegelijk weer naar
huis mogen. Misschien is het allemaal al achter de rug als u dit leest,
maar het meeleven met hen zal er, hoop ik, niet minder om zijn. We
wensen hen veel sterkte toe.
Met Arjan en Jiska van Mourik, Boutlaan 3, zijn we blij en dankbaar dat
Noud eindelijk naar huis mocht komen. Zo mag dit jonge gezin genieten
van wat ze enkele weken hebben moeten missen, n.l. het samenzijn op
hun eigen plekje.
In de afgelopen tijd is mevr. H.J. van Arkel- Baggerman,
Molenkamp 40, vanuit het Gasthuis te Gorinchem weer thuis gekomen.
De revalidatie na haar heupoperatie heeft goed geholpen.
En als alles volgens plan verloopt is de heer A. van der Meijden,
Waaldijk 207, deze week ook thuis gekomen, na een heupoperatie in
het ziekenhuis en een verblijf in Lingesteijn. Ook hen wensen we alle
goeds toe.
We denken ook aan de andere zieken. Aan hen die onderzoeken
ondergaan of herstellend zijn van een ziekte. Ook denken we aan hen
die een moeilijke weg gaan vanwege ouderdom of ziekte.
Soms wordt het heel moeilijk om alles te dragen en te verwerken. We
denken dan met name aan broeder H. Hak, Boutlaan 62. Hij heeft een
moeilijke weg te gaan. Op het moment dat ik dit schrijf wordt hij in het
ziekenhuis opgenomen om te onderzoeken waar de maagproblemen
vandaan komen. Of en hoelang hij moet blijven is op dit moment niet
bekend. Belangrijker is dat we voortdurend voor hem en allen die hem
lief zijn bidden. Draag elkaar op aan de troon der genade, waar de
enige troost te vinden is in leven en in sterven. De opgestane
Paasvorst, die aan de rechterhand van de Vader is, zegt: Ik ben met u
al de dagen, tot de voleinding van de wereld.
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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
Uit dankbaarheid I
Mede namens Teuny wil ik iedereen bedanken voor het medeleven na
mijn ongeluk, het is hartverwarmend zoveel kaarten en bloemen van u
te mogen ontvangen.
Uw steun betekent veel voor mij, daar hebben ook de bezoeken van
ds. Broekman aan bijgedragen, ik voel me er door gesterkt.
Ik ben de Heere dan ook dankbaar dat ik het er nog zo goed heb
afgebracht. Bovenal dank aan onze hemelse Vader dat ik weer
herstellen mag.
Jan en Teuny Kruis
Uit dankbaarheid II
Graag wil ik u bedanken voor de kaarten, bloemen en bezoekjes die ik
mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en Gasthuis in
Gorinchem en bij mijn thuiskomst. Wat fijn om te merken dat u zo met
mij meeleeft. Heel hartelijk dank daarvoor.
H.J. van Arkel-Baggerman
VERANTWOORDING
Collecten
Woensdag 13 mrt: 1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 57,20
€ 64,50
€ 961,00
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diaconie
kerkrentmeesters
Biddagcollecte

Zondag 17 mrt:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

Donderdag 21 mrt:

€ 93,90
€ 120,60
€ 129,00

diaconie
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

€ 152,50

dienst Avondlicht

Zondag 24 mrt:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 116,40
€ 164,10
€ 123,05

diaconie
kerkrentmeesters
onderhoudsfonds

Zondag 31 mrt:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 97,75
€ 133,25
€ 332,60

diaconie
kerkrentmeesters
Paascollecte

Opbrengst collecte kringen project

€ 216,30
Mark en Annemarie Horst, Zimbabwe

Tussentijdse verkoop via de commissie Verkoopdag € 117,00
Giften
Ontvangen via:
Dhr. Van Rossem € 10,00 voor de Paascollecte
Ds. Broekman 2x € 20,00 + € 10,00
Kand. De Vree € 10,00 + € 5,00
Ouderling R. van Mourik € 50,00 voor de Bidstondcollecte + € 10,00
voor de Paascollecte
Kerkrentmeester A. Hobo € 28,00 voor de Bidstondcollecte + € 14,00
voor de diaconie + € 14,00 voor de kerk
Een gift van € 210,00 voor de kerk
RONDOM HET WOORD

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Diensten
In verband met onze vakantie sta ik voor de komende weken alleen a.s.
zondagavond op het preekrooster. Dat is een gezamenlijke dienst met
de Gereformeerde Kerk. Ik ga dan preken over een lied, het lied van
Lamech dat we lezen in Genesis 5: 29. Lamech zong een lied bij de
geboorte van zijn zoon Noach: Deze zal ons troosten. En hoewel
Lamech dat in de oertijd nog niet begreep, wees hij heen naar Hem, die
de enige troost is, onze Heere Jezus Christus. Lamech zocht troost in
de zondige tijd waarin hij leefde.
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Waar zoeken wij onze enige houvast in een tijd die net is als de tijd van
Lamech? Toch in onze getrouwe Zaligmaker? We zingen een ‘lied van
houvast’, dat gemaakt is naar aanleiding van Zondag 1 van de
Catechismus. Er zal een gedrukte liturgie zijn.
Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij
sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te
meer als u de grote dag ziet naderen (Hebr. 10: 25).
Goed gevulde kerk
Het is u ongetwijfeld opgevallen: de opkomst in de kerkdienst op eerste
paasdag. De kerk was goed gevuld, zoals we dan zeggen. Goed en fijn
dat er zoveel mensen (volwassenen én kinderen) in de kerk waren om
de boodschap van Pasen te horen; een boodschap die ons houvast,
troost en hoop biedt.
Los daarvan is een volle kerk ook in andere opzichten fijn: het zingen in
een volle kerk gaat ons beter af, een volle kerk geeft een gevoel van
saamhorigheid, van onderlinge verbondenheid, van gemeenschap met
elkaar, van echt gemeente zijn.
In de kerkenraadskamer zeggen we na diensten zoals op Kerst, met
Pasen of bij een doopdienst wel eens tegen elkaar: eigenlijk kan de
kerk zonder moeite elke zondag zo vol zitten!
Vandaar een oproepje, om tot nadenken te stemmen: laten we elke
zondag zien als Kerst of Pasen en ‘gewoon’ naar de kerk komen. God
is trouw aan ons, waarom zouden wij niet trouw zijn in de kerkgang? De
verkondiging van Gods Woord is op gewone zondagen net zo rijk en
belangrijk als tijdens Kerst of Pasen; de verkondiging maar ook de
andere onderdelen van de dienst versterken elke zondag ons geloof,
zetten ons aan het denken, dragen bij aan de onderlinge band en
daarmee aan de opbouw van de gemeente. Laten we niet vergeten dat
de zondag, de eerste dag van een nieuwe week, elke keer opnieuw
verwijst naar het wonder van Pasen, het wonder van de Opstanding en
daarmee naar het Levende Geloof.
Kortom: laat het als het om de kerkgang gaat, elke zondag Kerst en
Pasen zijn!
Een kerkganger
Kringen
Op D.V. woensdag 17 april hoopt de Lidmatenkring voor de laatste keer
dit seizoen bij elkaar te komen om 20.00 uur in het kerkelijk centrum.
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Doopdienst
Op D.V. zondag 5 mei zal er een doopdienst zijn. Mochten er nog
ouders zijn die hun kind willen laten dopen, neem dan even contact op.
Huwelijksdienst
Kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk is aangevraagd
door Ralph Sneep (Haaften) en Jeanine Ruitenburg op D.V. 2 mei a.s.
Hun toekomstig adres wordt: Seringenhof 12, 4171 BN Herwijnen. In
het volgende kerkblad kom ik hier nog op terug.
Vakantie
Van 15 tot 28 april heb ik vakantie. Een gedeelte van die tijd zullen we
ook weg zijn. In geval van nood kunt u contact opnemen met de scriba
of uw wijkouderling.
Grote schoonmaak kerk: hulp gezocht
Enkele vrouwen van de schoonmaakploeg hebben het initiatief
genomen het kerkgebouw op maandag 15 april een grote
schoonmaakbeurt te geven; eventueel met een uitloop naar dinsdag
16 april. U zult begrijpen: Helpende handen zijn daarbij zeer welkom;
eigenlijk zelfs onmisbaar.
Wie een handje wil helpen, wordt verzocht zich te melden bij
Nel van der Linden (582477) of bij Lijntje van der Weerd (582238).
Alvast bedankt voor uw medewerking
Doopaangifte
De kerkenraad wil ouders graag de gelegenheid bieden doopaangifte te
doen voor hun kind. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen
contact opnemen met ds J. Broekman (581505), tot uiterlijk vrijdag
19 april.
Kleingeld rommelmarkt
Er is steeds minder muntgeld in omloop, nu mensen steeds vaker ook
kleine bedragen met pinpas betalen. Dat gebrek aan muntgeld kan ook
op de rommelmarkt een probleem zijn: het gaat vaak om relatief kleine
bedragen die daar afgerekend moeten worden, terwijl mensen met
(soms groot) papiergeld betalen.
Vandaar de tip voor bezoekers van de rommelmarkt om ook kleingeld
mee te nemen. Misschien kunt u de komende tijd vast een beetje
kleingeld opzij leggen.
Alvast bedankt
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Bidstond
De collecte op biddag heeft in eerste telling opgebracht: € 1.209,60.
Met de nagekomen giften erbij staat de teller nu op €1.900,00.
Wie nog een gift wil doen, dat kan per bank: 3280.00.531 (Rabo) of
950925 (ING); graag steeds onder vermelding van ‘biddagcollecte’.
Een gift meegeven aan bezoekdames, predikant of kerkenraadslid kan
uiteraard ook. De opbrengst van de collecte is bestemd voor het
plaatselijke kerkenwerk.
Hartelijk dank
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
14-04
20-04
24-04
24-04

Naam
J.C. de Jongh-van Arendonk
K. van Mourik-Overheul
C.J v/d Wijngaard-van Driel
I. Duijzer-Snijder

Leeftijd Adres
88
Sluimerskamp 18
88
Sluimerskamp 18
85
Achterweg 95
89
Sluimerskamp 18

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
Verantwoording bloemengroet
De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd
bij:
16 mrt Dhr. Henk Hak
23 mrt Mw. Nel Heikoop

8

TENSLOTTE
Een ouderling kreeg eens een lesje van zijn vrouw. Hij had (in maart)
de poes een paar weken niet gezien en vroeg aan zijn vrouw: “Waar zit
die poes van ons toch? Hij is geen avond meer thuis.” De vrouw zei: “Ik
denk dat-ie tot ouderling benoemd is…”
Aan het einde van het kerkelijk seizoen wil ik er toch even opmerken
dat er van dergelijke ‘poezen’ ook in onze kerkenraad zitten, veel
zelfs… en niet alleen ouderlingen.
Regelmatig kom ik onder de indruk van het vele werk dat voor onze
kerkelijke gemeente verzet wordt, binnen de kerkenraad, maar ook
daarbuiten. We mogen wel dankbaar zijn voor al die ‘poezen’. Ze doen
het allemaal vrijwillig en doen meer dan menigeen beseft. Laten we dus
niet te snel zeggen: “Je ziet nooit iemand van de kerk.” Als u toch graag
‘iemand van de kerk’ wilt zien, belt u mij maar…
Met een vriendelijke groet,
Ds. J. Broekman.
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Rommelmarkt
zaterdag 27 april
Parkeerterrein Van Arendonk
Achterweg 57, Herwijnen

10.00 – 14.30 uur
Meubilair
Glaswerk
Curiosa
Boeken en platen
Huishoudelijke artikelen
Fruit, viskraam
Fietsen
Speelgoed
Bloemen en perkgoed
Koffie, broodjes, barbecue, poffertjes
Spelletjes
Verkoop bij opbod
Rad van avontuur
Trekking grote verloting
En nog veel meer
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AGENDA
Woensdag 3 april
Woensdag 17 april
Woensdag 17 april

18.30 uur
18.30 uur
20.00 uur

uitzending kerktelefoon
uitzending kerktelefoon
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 22 april 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:
13 mei
10 juni
24 juni
8 juli
19 aug
2 sept
16 sept
30 sept

voor 4 weken
voor 2 weken
voor 2 weken
voor 6 weken
voor 2 weken
voor 2 weken
voor 2 weken
voor 2 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

