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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. 1072, 14 juni 2013
KERKDIENSTEN
Zondag 16 juni 2013
09:30 uur:
Ds. P. Vermaat, Veenendaal
Rechtstreekse uitzending via radio Lingewaal
Introïtuslied: Ps. 145: 1, 6
18:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 82: 3, 4
1e collecte:
Deelgenoten GZB
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 23 juni 2013, doopdienst
09:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 150: 1, 2
18:30 uur:
Ds. J. van Oosteinde, Putten
Introïtuslied: Ps. 83: 1, 2
1e collecte:
Medische Zending
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Lied van de Zondagsschool
16 juni:
Ps. 146: 1b
23 juni:
Ps. 150: 1a

Kinderoppas:
16 juni:
Amanda de Bruin en Marianne
23 juni:
Carin Vos en Jasper

Schoonmaakrooster
24 t/m 28 juni: Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd
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MEDITATIE
… maar Hij zal u dopen met de Heilige
Geest…(Markus 1:8)
In oude tijden zagen de wegen er heel anders uit
dan nu. Voor de aanleg ervan werden grote keien gebruikt. Als zo’n
weg verwaarloosd werd, was hij in korte tijd niet meer te begaan. Grote
gaten, losse keien… niet meer te gebruiken. Moest een koning langs
zo’n weg komen, dan kwam er enige tijd van tevoren een voorloper
langs. Die gebood de mensen de losse stenen weg te halen en de
kuilen dicht te maken.
De Koning der koningen, Jezus Christus, de beloofde Verlosser, stond
op het punt Zich aan Zijn volk te openbaren. Maar vóór zij Hem als
zodanig zouden kunnen aanvaarden, moesten hun harten daarvoor
klaargemaakt worden. Johannes de Doper, de zoon van de priester
Zacharias, was de man die God voor die taak bestemd had. Met zijn
optreden begint het Evangelie van Markus. Door vroegere profeten had
de HEERE hem al laten aankondigen als de wegbereider van de
Messias die komen zou. Toen Johannes zich dan ook bekend maakte
als de voorloper van Christus, kwam het volk uit alle steden en dorpen
toelopen om zijn boodschap te horen. Hij doopte en predikte een doop
van bekering tot vergeving van zonden. Zijn prediking wekte bij velen
schuldbesef. In groten getale gaven ze aan zijn oproep gehoor. Daarbij
wees hij op Christus, die na hem zou optreden. ‘Ik heb u wel gedoopt
met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest.’ Johannes wil
zeggen: ‘Ik kan uw zonden niet afwassen. Ik kan u de Heilige Geest
niet geven, alleen Hij…Jezus.’ Het leven en de prediking van Johannes
was één uitgestoken vinger naar Jezus. Zo hoort het ook, want zo is
het.
Hij zal u met de Heilige Geest dopen. Dat is nodig, boven alles. Dan
neemt de Heilige Geest bezit van u. Dat doet de Heere Jezus. Dat heeft
Hij verdiend. Uit Zijn volheid ontvangt u het. Om niet! Bij Hem moet u
wezen, bij Hen alleen. Dan voelt u ook de grootheid van uw zonde. De
Heilige Geest overtuigt u daarvan. En dan ziet u de heerlijkheid van
Christus en gelooft u in Hem. De Heilige Geest laat u Zijn schoonheid
zien. Dan krijgt u de zekerheid in uw hart. Want de Heilige Geest
getuigt met uw geest dat u een kind van God bent. En Hij doet u
zuchten met een onuitsprekelijk zuchten naar de dag van de volkomen
verlossing. Daaraan weet u het…
Ds. J. Broekman.
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
We denken in de zondagse diensten altijd aan de zieken
in de gemeente. Soms worden namen genoemd, soms
ook niet. Dat laatste is het geval als het niet bij mij of een
kerkenraadslid gemeld wordt. Soms is een opname of
onderzoek heel kort, maar soms wil men ook niet dat de naam
genoemd wordt. Hoe het ook zij: stelt u medeleven van de kerk op prijs,
laat het dan even weten.
Mevr. A. van der Meijden- Verheij, Berkenlaan 20, is gevallen en heeft
daarbij niet haar heup, zoals eerder gedacht werd, maar haar
bovenbeen gebroken. Ze is voor een operatie opgenomen in het
Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Na de operatie leek het aanvankelijk
goed te gaan, maar op het moment dat ik dit schrijf is ze ernstig ziek
vanwege longontsteking en ophoping van vocht. Voor haar leven wordt
gevreesd. Ik heb haar in het ziekenhuis de zegen van de Heere
gegeven.
Mevr. Gera Visser- Hijkoop, Bloklandweg 3a, wordt 21 juni a.s. weer
opgenomen voor een operatie in het Erasmus Medisch Centrum in
Rotterdam. Ook zij heeft een lange weg te gaan, zeker nu deze extra
operatie er tussen gekomen is. Ook haar wensen we veel sterkte en de
nabijheid van onze God toe.
Als David in de moeilijkheden zit, weet hij wat hij moet doen: bidden! Hij
legt zijn zorgen voor God neer in de overtuiging dat de Heere hoort:
HEERE, neem mijn gebed ter ore, sla acht op mijn luide smeekbeden.
In de dag van mijn benauwdheid roep ik U aan, want u verhoort mij
(Psalm 86: 6,7).
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.
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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
Belijdenis
Op 2 juni jl. heeft ons gemeentelid Govert van Bezooijen jr.,
Lindenlaan 2, belijdenis van het geloof gedaan. Samen met zijn
vriendin Arianne Schmaal gaf hij zijn ja-woord voor God en Zijn
gemeente in de Gereformeerde Kerk in Meerkerk. We feliciteren hen
met deze belangrijke stap in hun leven en wensen hen Gods zegen toe
voor de toekomst. Vertrouw uw weg aan de HEERE toe en vertrouw op
Hem: Hij zal het doen (Psalm 37: 5).
Uit dankbaarheid I
Langs deze weg wil ik U bedanken voor al het medeleven, dat ik heb
mogen ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en thuiskomst.
Overweldigend waren de vele kaarten, met mooie teksten en heb het
ervaren dat er een muur van gebed om me heen stond. Een warm
gevoel van dat ik er niet alleen voorstond, maar dat de gemeente
meeleefde.
Het is een moeilijk jaar geweest, zowel voor mij als voor Jaap en de
kinderen. Maar nu gaat het weer beter, ik kan na 14 maanden weer wat
eten en drinken, en ben dan ook diep dankbaar dat er chirurgen zijn
met die gave dat ze deze operatie uit hebben kunnen voeren.
Maar de meeste dank gaat uit naar de Here, die dit alles mogelijk heeft
gemaakt.
Een hartelijke groet van
Ellie en Jaap en kinderen
Uit dankbaarheid II
Graag wil ik u via deze weg bedanken voor het medeleven tijdens het
afgelopen half jaar van kuren en onderzoek. De laatste week van mei
mocht ik goede berichten ontvangen, waarvoor we zeer dankbaar zijn.
Psalm
31
zegt:
“mijn
tijden
zijn
in
Uw
handen.”
In die handen zijn wij veilig, ook voor de toekomst. Om Jezus wil.
Tiny van Krieken – van Maaren
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Dankbetuiging
Groot is het gemis van de liefde en zorgzaamheid na het overlijden van
mijn lieve man,onze vader,schoonvader en geweldige opa
HENDRIK GIJSBERTUS HAK
Uw overweldigende belangstelling, zowel tijdens zijn ziekte als na zijn
overlijden, heeft ons veel steun en troost gegeven.
Heel erg bedankt hiervoor.
P.Hak-Kruithof
Kinderen en kleinkinderen
Herwijnen, juni 2013
VERANTWOORDING
Collecten
Donderdag 9 mei: 1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 54,85
€ 64,25
€ 61,60

diaconie
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 89,50
€ 110,45
€ 93,75

diaconie
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

€ 213,55

ZC Avondlicht

Zondag 12 mei:

Donderdag 16 mei:
Zondag 19 mei:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 407,25
€ 264,65
€ 157,90

Pinksterzend.coll.
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

Zondag 26 mei:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 86,20
€ 98,20
€ 99,55

IZB
kerkrentmeesters
onderhoudsfonds

Zondag 2 juni:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 128,80
€ 139,80
€ 123,70

diaconie
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

5

Giften
Ontvangen via:
Ds. Broekman € 30,00 + € 10,00
Ouderling van Kuilenburg € 20,00 op huisbezoek
Kand. De Vree 4x € 10,00 en € 9,00
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
RONDOM HET WOORD
Diensten
De komende weken mag ik in uw midden voorgaan in een leerdienst en
in een doopdienst.
Komende zondagavond D.V. 16 juni openen we weer het troostboek
van de kerk: de Heidelbergse Catechismus. We gaan in Zondag 37 nog
een keer nadenken over het derde gebod. Lag de vorige keer grote
nadruk op het gebruik van de Naam van God, nu gaat het over het
afleggen van een eed. Dat wordt ook wel in Zondag 36 genoemd, maar
toen heb ik het bewust overgeslagen omdat dit in Zondag 37 uitvoerig
ter sprake komt. Spreken over de eed is geen verspilling van energie,
maar het gaat over heel wezenlijke vragen. Komt u maar luisteren.
Op D.V. zondag 23 juni is er een doopdienst. Naast het zichtbare
Evangelie in het sacrament van de doop zal uiteraard ook het hoorbare
Evangelie klinken. We vervolgen de lezing van de brief die Paulus
schreef aan de gemeente te Efeze. Deze keer het slot van hoofdstuk 3:
Efeze 3: 14-21. Het thema van de preek is: ‘Gebed voor de gemeente’,
opdat u ten volle zou kunnen begrijpen wat de breedte en de lengte en
de hoogte en de diepte is (vers 18). We bidden om een gezegende
dienst.
Doopdienst
Op 3 mei 2013 werd Twan Noah Ammeraal geboren en op 23 juni mag
hij, zo de Heere wil en wij leven, het teken van de Heilige Doop
ontvangen. We zien met de ouders Richard en Susanne en grote broer
Daan uit naar deze dag. Opnieuw wil onze God Zijn Naam verbinden
aan een kind van de gemeente. Dat stemt ons tot dankbaarheid.
Tegelijk leven we met dit gezin mee in de zorgen die er zijn om de
vader van Richard. Hij is ernstig ziek en zal de doopdienst niet bij
kunnen wonen. Daarom omringen we hen met onze gebeden en
vragen om kracht en sterkte in deze bijzondere tijd.
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Broeder Dirk van Arkel
In mei had ouderling Dirk van Arkel zijn periode van vier jaar erop
zitten. Hij heeft aangegeven een periode van rust in te willen gaan en
stelde zich dus niet herkiesbaar voor een nieuwe periode. Als
kerkenraad betreuren we dit uiteraard, maar respecteren zijn besluit.
Veel werk mocht hij verrichten onder hen die buiten Herwijnen wonen
en sinds kort ook in de nieuwbouwwijk Herwijnen-Oost. We zullen zijn
inzet missen en danken hem nu al voor alles wat hij gedaan heeft. Per
1 juli verlaat hij de kerkenraad.
Door zijn vertrek ontstaat er een vacature in de kerkenraad, maar de
invulling daarvan zullen we meenemen bij de tweejaarlijkse
verkiezingen die in dit najaar gehouden zullen worden.
Examens
De eindexamens liggen achter de rug, met alle hobbels die er genomen
moesten worden. Dat zal lang niet altijd meegevallen zijn. Sommigen
zullen er zeker van zijn dat het wel goed gegaan is, voor anderen blijft
het spannend tot op de dag van de uitslag. Er zullen in onze gemeente
ongetwijfeld ook jongeren zijn die examen gedaan hebben. We hopen
met jullie op een goede uitslag. We leven graag met je mee en als je
dat ook fijn vindt, laat dan even weten hoe het afgelopen is. Dat kan via
telefoon of mail bij mij of bij jeugddiaken Gijs de Joode. Hoe het ook is:
we feliciteren je als je geslaagd bent en we wensen je sterkte toe als je
wat over moet doen!
Acceptgiro kerkblad
In dit kerkblad treft u een acceptgirokaart aan voor het kerkblad. Zoals u
weet heffen we geen vaste contributie of iets dergelijks, maar kost het
kerkblad wel geld. We hopen dat u een bijdrage wilt overmaken, zodat
we het kerkblad kunnen blijven uitgeven. Van veel mensen horen we
dat ze uitkijken naar de kerkbladen, we hopen dat die waardering ook
financieel vertaald mag worden.
Vakantie Bijbel Spel Week (VBSW)
Wellicht had u het in de wandelgangen al opgevangen: de Vakantie
Bijbel Spel Week (VBSW) gaat deze zomer niet door. De kerkenraden
van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente hebben in
onderling overleg daartoe besloten. Het is niet gelukt mensen te vinden
die de kar als Stuurgroep willen en kunnen trekken. De hoop (en
verwachting??) blijft dat er betrokken gemeenteleden uit beide kerken
zullen opstaan om bijvoorbeeld in 2014 weer een Vakantie Bijbel Spel
Week te organiseren, om de kinderen van ons dorp op die manier een
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aantal fijne (halve) dagen te bezorgen en daarbij ook de boodschap van
het Evangelie uit te dragen.
De gezamenlijke dienst op zondagochtend 1 september in de
gereformeerde kerk gaat wel gewoon door. Die dienst is immers van
begin af aan niet alleen bedoeld om de Vakantie Bijbel Spel Week af te
sluiten, maar ook om een zegen te vragen over het nieuwe schooljaar.
De dienst zal nu niet worden voorbereid door de Stuurgroep, maar door
een afvaardiging van de kindernevendienst en van de zondagsschool.
De schoolkinderen en het personeel worden nog apart namens beide
kerken uitgenodigd. Later volgt meer informatie
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
15-jun J.W. de Joode
29-jun J.P.P. van Zomeren-van Zomeren

Leeftijd
86
85

Adres
ZC Avondlicht
Kolstraat 26

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:
5 mei Dhr. D. de Joode
Vuren
12 mei Mw. Haaksman
Nieuwe Steeg 55
19 mei Dhr. T. van Cronenberg
Meerenburg
26 mei Mw. S. van Horssen
Berkenlaan 6
1 juni Mw. N. Vos
Schoutensteeg 1

8

Werkgroep Dorcas
Elk jaar staat de voedselactie, georganiseerd door de werkgroep,
vermeld in dit kerkblad. Helaas is er dit jaar iets fout gegaan waardoor
de actie al geweest is zonder dat u erover heeft kunnen lezen.
Diegenen die de aankondiging bij de Spar hebben gezien en een
bijdrage hebben gegeven willen wij hiervoor hartelijk danken. Hebt u dit
gemist en wilt u ons alsnog helpen een volle vrachtauto met
hulpgoederen te laten vertrekken in september naar Oekraïne, een
financiële bijdrage is zeer welkom. Het bankrekeningnummer van de
werkgroep is: 1033.80.302, t.n.v. Dorcaswerkgroep Herwijnen.
TENSLOTTE
Ik las ergens het volgende verhaaltje:
‘Een zendeling verkondigde het Evangelie in een dorp in India waar nog
nooit eerder gesproken was over Christus. De mensen vonden het
geweldig en vroegen telkens opnieuw om het verhaal te herhalen van
Jezus en hoe Hij Zich had opgeofferd voor de mensen. Na verloop van
tijd moest de zendeling weer vertrekken. Hij was onderweg toen een
afgezant van het dorp hem werd nagestuurd met de vraag: “Hoe lang is
het eigenlijk geleden wat deze Jezus voor ons gedaan heeft, was dat
vorig jaar of al een jaar eerder gebeurd?” De zendeling voelde zich
beschaamd dat het al bijna 2000 jaar geleden was. Want waarom had
India het dan nu pas gehoord?’
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman.
AGENDA
Woensdag 12 juni
Woensdag 26 juni

18.30 uur
18.30 uur

uitzending kerktelefoon
uitzending kerktelefoon

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 24 juni 2013
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
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Volgende inleverdata zijn:
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

Moe
Op Uw schouder mag ik rusten
vermoeid door zware levenslast,
er dreigen veel gevaren
maar U houdt mij veilig vast.
Uw kostbare woorden
volgen mij op´t levensspoor,
door daar naar te luisteren
kom ik de dag weer veilig door.
En komt er voorgoed een einde
aan dit dagelijks bestaan,
dan zal aan ´t einde van mijn weg
HIJZELF al te wachten staan.
M.A.Boorsma-Navest
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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
Glasvezel KPN: TV kanaal 594
Radio kanaal 994

