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KERKDIENSTEN
Zondag 14 juli 2013
09:30 uur:
Ds. D. Heikoop, Nieuwegein
Introïtuslied: Ps. 1: 1, 3
18:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 86: 2, 3
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 21 juli 2013
09:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 87: 1, 2
18:30 uur:
Kand. D. van der Kraan, Dordrecht
Introïtuslied: Ps. 88: 1, 11
1e collecte:
Lepra zending
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 28 juli 2013
09:30 uur:
Ds. A. Romein, Ede
Introïtuslied: Ps. 89: 11, 12
18:30 uur:
Ds. C. van der Scheur, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 90: 2, 3
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
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Zondag 4 augustus 2013
09:30 uur:
Ds. J.W. Scheurwater, Hoogblokland
rechtstreekse uitzending Radio Lingewaal
Introïtuslied: Ps. 91: 2, 3
18:30 uur:
Ds. A.C. Kortleve, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 92: 3, 4
1e collecte:
Bloemengroet
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 11 augustus 2013
09:30 uur:
Prof. Dr. J. Hoek, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 93: 3, 4
18:30 uur:
Ds. J. van Dijk, Zeist
Introïtuslied: Ps. 94: 11, 12
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 18 augustus 2013
09:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 95: 4, 5
18:30 uur:
Ds. W. de Bruin, Harderwijk
Introïtuslied: Ps. 96: 2, 3
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Lied van de Zondagsschool
14 juli:
Ps. 1: 1b
1 sep:
Ps. 9: 1
Kinderoppas:
14 juli:
Ellie van Vliet en Joanne
21 juli:
Willy van Arkel en Eline
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Schoonmaakrooster
22 t/m 26 juli: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
5 t/m 9 aug: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn
19 t/m 23 aug: Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet
MEDITATIE
…
want
Hij
onderwees
gezaghebbende…(Markus 1: 22b)

hen

als

Een kind van God heeft geen behoefte aan een preek die doorspekt is
met verhaaltjes en ideeën van mensen. Wat wij nodig hebben, is de
prediking van het Evangelie, gebracht in de kracht van de Heilige
Geest. Dan wordt het geloof versterkt en de duivel moet terrein
prijsgeven.
Dat blijkt ook uit het Schriftgedeelte, waaruit bovenstaande tekst
gekozen is. De godsdienstige Joden hielden hun samenkomsten in de
synagoge. Met name op de sabbat kwamen ze daar bijeen om zich
door hun leermeesters te laten voorlezen uit de boeken van Mozes en
de profeten en naar de uitleggingen ervan te luisteren. Maar het Woord
van God werd van kracht beroofd doordat het vermengd werd met de
overleveringen en opvattingen van vooraanstaande rabbi’s (theologen).
Zo werd men nauwelijks gesticht en vaak zelfs op een dwaalspoor
gebracht.
Heel anders is het optreden van Jezus. Vol van de kracht van de
Heilige Geest brengt Hij Zijn boodschap. Hij is daarvan Zelf het
onderwerp. Is dat ook niet de kern van ónze boodschap aan de
mensen? Zonder dat heeft de prediking immers geen zin!
Het Woord van de Heere Jezus doet grote kracht. En wie door de
kracht van Zijn Woord wordt geraakt, wordt onherroepelijk bekeerd. Hij
onderwees als gezaghebbende. Er ging een majesteit uit van Zijn
prediking. Dat gebeurt nog. Als de Heere Zijn geroepen dienstknechten
bedient uit Zijn volheid. Dan kan er tijdens de preek een doodse stilte
liggen in de gemeente. Dan komt er een diep beslag waaraan niemand
zich kan onttrekken op dat ogenblik. Dan is een preek nooit te lang! Dat
was wel anders bij de schriftgeleerden. Zij spraken uit zichzelf. Zij
moesten het met zichzelf doen. Misschien hadden zij wel de gaven en
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talenten, maar dat is het niet. Daardoor worden de mensen wel
gestreeld en vinden ze het zelfs ‘mooi’, maar daardoor kom je niet tot
God. Wel door het Woord van Christus. Het slaat in. Het verbrijzelt je
hart. Het brengt vergeving en vrede in je ziel. Hij schept het heimwee
naar Boven. Zorg dat je altijd onder Zijn Woord bent. Leg je maar aan
Zijn voeten neer.
Ds. J. Broekman.
UIT DE GEMEENTE
Zieken
We leven mee met de zieken in de gemeente en
gedenken hen in onze voorbede.
We denken aan mevr. Gera Visser- Hijkoop, Bloklandweg 3a, die na
een week weer geopereerd moest worden. De vorige keer heeft het niet
het gewenste resultaat opgeleverd, dus moest ze weer naar de Daniël
den Hoedkliniek in Rotterdam. Het is een moeilijke en pijnlijke weg die
ze moet gaan. Laten we hopen dat het nu allemaal wel gelukt is. We
wensen haar sterkte toe.
Mevr. J. van Os, Dutry van Haeftenstraat 26 in Haaften, heeft in het
Rivierenlandziekenhuis in Tiel gelegen, nadat ze plotseling een
herseninfarct kreeg. Vrijwel alle verschijnselen die bij zo’n infarct te zien
zijn, zijn weer verdwenen. Ze zal wat therapie krijgen om haar spraak
nog te verbeteren. Verder is er dankbaarheid dat ze er op deze manier
doorheen gekomen is.
Mevr. T. van Cronenberg- van Rossum, Meerenburg 28, is ruim een
week geleden voor een neurologisch onderzoek opgenomen in het
Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Gelukkig horen we goede berichten:
ze knapt na aanpassing van de medicijnen naar omstandigheden goed
op. De verwachting is dat ze bij het uitkomen van dit kerkblad weer
thuis zal zijn.
David zegt in zijn gouden kleinood Psalm 16: Bewaar mij, o God, want
tot U heb ik de toevlucht genomen. Een gebed om bewaring en
daadwerkelijk tot het Heere de toevlucht nemen, is het beste wat we
kunnen doen als we operaties of onderzoeken moeten ondergaan. Dat
geeft toch de houvast in de soms moeilijke weg die we moeten gaan.
Trouwens: ook in tijden van gezondheid geldt dit.
We bidden ieder Gods nabijheid toe.
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
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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
In Memoriam
Na een intensief leven en op het laatst een steeds zwakkere
gezondheid is op 6 juli 2013 op de leeftijd van 87 jaar
Dirk Heijnen
overleden. Hij was de echtgenoot van Jantje Heijnen- Duizer. Lange tijd
hebben ze aan de Waaldijk 211 gewoond. De laatste tijd heeft Dirk ook
in Avondlicht gewoond, waar zijn vrouw al sinds 2007 was opgenomen.
Hij is geboren in een huisje aan de Waaldijk, dat er nu niet meer staat.
Hij was het vierde kind in een gezin dat uiteindelijk zou uitgroeien tot
zestien kinderen. Toen hij drie jaar was, verhuisde het gezin naar de
Achterweg. Na zijn schooltijd is hij in het boerenwerk gegaan. Hoewel
hij nog jong was, heeft de oorlogstijd veel indruk op hem gemaakt. Na
de oorlog ging hij werken op de steenfabriek in Haaften. Hij wilde graag
bij de rijkspolitie, maar werd daarvoor afgekeurd.
Hij trouwde met Jantje Duizer en zij gingen in de duplexwoning aan de
Nieuwe Steeg wonen. Later verhuisden ze naar de Waaldijk. Daar
woonden en leefden zij. Daar werden de kinderen geboren. Hij ging
veel met mensen om en deed ook veel voor een ander. De tuin was zijn
lust en leven en de hele familie kreeg dan ook groente. Ook was hij
betrokken op de dorpsgemeenschap: hij zat bij de muziek en was
betrokken bij de voetbalvereniging. Hij deed veel voor de kerk: van
grasmaaien tot de generale kas. In 1991 deed hij samen met zijn vrouw
belijdenis van het geloof. Dat geloof heeft veel betekend voor hem in de
vele moeilijke ogenblikken in zijn leven. ‘Als ik dat toch niet had…’, zei
hij vaak. Toen hij ziek werd, kon hij het allemaal overgeven in Gods
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hand. Hij heeft de strijd van het geloof gekend, maar heeft in Christus’
kracht overwonnen. De dag voordat hij in coma raakte hebben we
samen naar de afbeelding van de brede en de smalle weg, die boven
zijn bed hing, gekeken en erover gesproken. ‘Het uitzicht is geweldig!
Het beste komt nog!’, zo mocht hij getuigen. En in vertrouwen op zijn
Heiland is hij ingeslapen.
Op donderdag 11 juli hebben we hem begraven op de begraafplaats
aan de Peperstraat. Daaraan voorafgaand kwamen voor de rouwdienst
in de kerk bij elkaar. We hebben de liederen gezongen die hij zelf had
uitgekozen. Daaronder was ook Psalm 116, die we ook gelezen en
overdacht hebben. Ik ondervond benauwdheid en verdriet, maar ik riep
de Naam van de HEERE aan. De HEERE is genadig en rechtvaardig,
onze God is een Ontfermer. Daar kunnen ook allen die achterblijven het
mee doen. Dat is de troost voor ieder die de Naam van de HEERE
aanroept.
Wij wensen de kinderen en kleinkinderen, alsmede de broer en zussen
en allen die bij hen horen, sterkte en Gods zegen toe bij het verwerken
van dit verlies.
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 23 juni:

Zondag 30 juni:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 118,35
€ 138,65
€ 128,90

diaconie
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 107,10
€ 115,65
€ 116,60

diaconie
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

Voor al deze giften heel hartelijk dank.
Rondom het Woord
Diensten
Er staan voor mij nog twee diensten op het rooster voordat onze
vakantie aanbreekt.
Komende zondag 14 juli hoop ik, zo de Heere wil en wij leven, in de
avonddienst Zondag 38 te behandelen. Deze Zondag bestaat uit één
vraag: Wat gebiedt God in het vierde gebod? En dat vierde gebod luidt:
Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Je kunt ook zeggen: Vier de
zondag. En er wordt gevraagd de rustdag te heiligen. Het antwoord dat
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de catechismus geeft is breed en verrassend. Ik hoop dat u het vierde
gebod omzet in daden en dus komt luisteren.
D.V. zondag 21 juli hoop ik weer uit de Efeze brief te preken en we zijn
toegekomen aan hoofdstuk 5. We lezen het gedeelte waar boven staat:
Wandelen als kinderen van het licht (5: 1-21). De verzen 18 en 19
vormen de tekst voor de preek, waar ik als thema boven zet: Vervuld
worden door de Geest. U hebt hoop ik de laatste tijd wel gemerkt dat
deze brief van Paulus praktisch en vermanend is, maar ook
bemoedigend voor ons in de tijd waarin wij leven.
De drie zondagen daarna vallen in onze vakantietijd. We gaan naar het
buitenland en daar hoop ik ook te preken. In Pfronten in Zuid-Duitsland
en in Reutte in Oostenrijk. Dus als u in de buurt bent…
Op D.V. 18 augustus hoop ik in Herwijnen weer in de morgendienst
voor te gaan. Ik weet nu nog niet precies waarover ik ga preken, maar
ik start in ieder geval een prekenserie uit het Oude Testament. Het blijft
dus nog even een verrassing.
De lengte van een preek
In de meditatie voorin dit kerkblad schrijf ik dat de preek nooit te lang
kan duren als er een diep beslag van de Geest op voorganger en
gemeente komt te liggen. Niet iedereen zal die uitspraak juichend
omarmen, omdat de praktijk wel eens anders is. Om verschillende
redenen kan men de preek wel als te lang ervaren. Nu heeft men daar
onlangs een (overigens niet wetenschappelijk) onderzoek naar gedaan.
Ruim 1800 christenen vulden een enquête in. Aan hen werd o.a.
gevraagd hoe lang de gemiddelde preek volgens hen duurt in hun
eigen kerk. Uitschieters qua preektijd zijn de Gereformeerde
Gemeenten en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). In de
Gereformeerde Gemeenten duurt een preek namelijk 50 minuten; voor
een korte preek moet je bij de NGK zijn: gemiddeld 25 minuten. Binnen
de evangelische beweging is opmerkelijk dat vooral de sprekers in de
pinkster- en charismatische kringen er toch wat langer op los preken
dan de evangelische voorganger. Zij preken gemiddeld 43 minuten,
terwijl er bij een evangelische gemeente er 36 minuten over gedaan
wordt een Bijbelse boodschap over te brengen. Bij (hersteld)
Hervormde Gemeenten duurt een preek gemiddeld 40 minuten. In
protestantse gemeenten gemiddeld 27 minuten.
Bij het onderzoek viel wel op dat christenen zich niet zozeer irriteren
aan lange preken, maar meer aan langdradige preken, die teveel
herhaling bevatten en simpelweg niet als boeiend worden ervaren. Er
waren er ook die helemaal niet klagen over de lengte van een preek:
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“Als de Heilige Geest aanwezig is en door de voorganger heen spreekt,
is dat te merken. Dan duurt de preek nooit te lang en word ik bewogen.”
Helaas werd in de enquête ook gevraagd de preek een rapportcijfer te
geven. Dit lijkt mijns inziens teveel op het geven van ‘kijk- en
luistercijfers’ bij het beoordelen van televisieprogramma’s. De eredienst
is en blijft dienst aan God die je, wat mij betreft, niet op die manier moet
behandelen of beoordelen.
Wat kunnen wij nu met dit verhaal? Gemiddeld duurt een preek over het
geheel van alle christelijke denominaties ongeveer 37 minuten. Ik houd
het niet bij, maar ik denk dat ik daar iets onder blijf. Zegt dat wat over
mijn plaats in kerkelijk Nederland? Ik hoop het niet, want er zijn al
hokjes genoeg. Met mijn 35 minuten zou ik ergens tussen protestants
en hersteld hervormd zitten en zelfs verdacht veel dichtbij een
evangelische gemeente. Als u mij kent, dan weet u wel beter…
Nee, het gaat niet om de lengte van een preek, wel om de diepte, of de
hoogte zo u wilt. Als de Geest er maar in meekomt. En als de Heere de
eer maar krijgt, niet de dominee…
Kraam op jaarmarkt
De kraam van de commissie Verkoopdag op de jaarmarkt tijdens het
Oranjefeest heeft opgebracht € 483,50. Iedereen die heeft bijgedragen
aan dit prachtige resultaat wordt heel hartelijk bedankt.
De uitslag van de verloting is als volgt:
1. mevrouw Schram (tuinset)
2. mevrouw Kwakernaak (spiegel)
3. de heer Van Mourik (muurdecoratie)
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
14-07
16-07
23-07
29-07
29-07
16-08
23-08

Naam
P.H. van Arendonk
J. van Horssen
J. Kornet-Loef
C. Vaars-Bakker
Z.H. Koot-Donk
A. van der Meijden
C. Duizer-Dame

Leeftijd Adres
86
Achterweg 90
86
Verpleeghuis Lingesteyn
86
W-Alexanderstraat 3
88
Meerenburg 35
86
Molenkamp 62
87
Waaldijk 207
88
Nieuwe Steeg 12
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Van de zendingscommissie
Het duurt nog even maar toch willen
we u alvast het volgende laten weten:
Mark en Annemarie Horst, het
zendingsechtpaar dat door de GZB
uitgezonden is in Zimbabwe, zal op
maandagavond 23 september een
bezoek brengen aan onze gemeente.
Ze zullen dan uitgebreid vertellen over
hun werk in het Morgenster Mission
Hospital. Nadere informatie volgt.
Op hun site:
www.zorginzimbabwe.blogspot.nl
plaatsen
Mark
en
Annemarie
regelmatig nieuwe berichten en kunt u
alvast meer lezen over hun werk.
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
Volgende week breekt ook voor de basisscholen de vakantie aan. Deze
keer een zogenaamde ‘late’ vakantie. Mijn vrouw en ik plannen de
vakantie meestal eind juli, begin augustus. Dus deze keer is dat voor
ons ‘vroeg’ in de vakantie. Een gedeelte van onze vakantie brengen we
in Oostenrijk door, in een hotel waar we al vaker geweest zijn en dat
dus vertrouwd is. Meteen is het dan goed te bedenken dat we
bevoorrecht zijn, want velen kunnen niet meer met vakantie. Soms
vanwege lichamelijke gebreken of ouderdom. Maar er zijn er ook velen
die het zich financieel niet meer kunnen verantwoorden. Laten we
elkaar niet vergeten als we elkaar een tijdje niet zien. Omzien naar
elkaar duurt het hele jaar.
9

Ik zeg vaak van de vakantie: ‘Het is mooi om weg te gaan, maar het is
nog mooier om veilig thuis te komen.’
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman

I love Y/you !

Begin september gaan de kinderen en de leerkrachten weer naar
school.
Heel goed om samen met de christelijke gemeente in de kerk te
beginnen.
We luisteren naar de bijbel waarin God laat zien dat Hij vol liefde is.
Hij zegt: “I love you”.
Hij vraagt van ons: houd nu ook van Mij. Zeg: “I love You”.
Maar ook van alle mensen: “I love you”.
Samen zullen we ook bidden voor een goed schooljaar.
Iedereen is hartelijk welkom in de gezamenlijke dienst van Hervormde
Gemeente en Gereformeerde Kerk, vanuit beide kerken voorbereid.
Plaats:
Datum/tijd:
Voorganger:
Organist:
Pianist:

Gereformeerde Kerk, Achterweg 15
zondag 1 september, 9.30 uur
Ds. G.J. Mink
Wim de Ridder
Jaap Bron

IEDEREEN, JONG EN OUD, VAN HARTE WELKOM!
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AGENDA
Woensdag 21 augustus
Maandag 23 september

18.30 uur

uitzending kerktelefoon
zendingsavond

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 19 augustus 2013
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:
2 sept
voor 2 weken
16 sept
voor 2 weken
30 sept
voor 2 weken
14 okt
voor 2 weken
28 okt
voor 3 weken
18 nov
voor 2 weken
2 dec
voor 2 weken
16 dec
voor 3 weken
6 jan 2014
voor 2 weken

11

12

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

