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ZONDAGSSCHOOL

Elke zondagmorgen tijdens de
kerkdienst in het kerkelijk centrum

CRECHE

Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal
De Kinderkamer

37e Jaargang, no. 1088, 7 maart 2014
KERKDIENSTEN
Zondag 9 maart 2014,
2e lijdenszondag
10:00 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 65: 1, 2
18:30 uur:
Ds. J.T. de Koning, Genderen
Introïtuslied: Ps. 134: 2, 3
e
1 collecte:
Nederlands Bijbel Genootschap
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Woensdag 12 maart 2014, Bidstond voor Gewas en Arbeid
19:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 135: 11, 12
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Bidstondcollecte
Zondag 16 maart 2014,
3e Lijdenszondag
10:00 uur:
Ds. D. Heikoop, Nieuwegein
Introïtuslied: Ps. 65: 2, 3
18:30 uur:
Ds. M. van Campen, Ede
Introïtuslied: Ps. 136: 11, 12
e
1 collecte:
Nederlandse Patiëntenvereniging
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Lied van de Zondagsschool
9 mrt:
Ps. 65: 2A
16 mrt:
Ps. 65: 2B
Kinderoppas:
9 mrt:
Linda Duizer en Marieke Van Mourik
16 mrt:
Marleen en Arne Ruitenburg
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Schoonmaakrooster
10 t/m 14 mrt: Mw.. Van Brakel, Mw. Kornet
17 t/m 21mrt: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
MEDITATIE
Zij heeft gedaan wat zij kon (Markus 14: 8a).
Lijdenstijd 2014.
Na een lange beantwoording van vragen over de
eindtijd vertrekt Jezus naar Bethanië. Bij Simon
de melaatse wacht Hem een goede maaltijd.
Martha, de zus van Lazarus, die er ook is, bedient de tafel.
En dan gebeurt het… het incident. Terwijl het hele gezelschap lekker zit
te eten, heeft Maria, Lazarus’ andere zus, begrepen dat zij nog maar
weinig tijd heeft. De Heere heeft diverse keren over Zijn noodzakelijke
offerdood gesproken met Zijn leerlingen. Maria is op dat moment de
enige die begrijpt dat dit vreselijke ‘moeten’ heel dichtbij gekomen is.
Over twee dagen al moet het Paaslam worden geslacht en zij beseft dat
haar Meester dat zal zijn.
Dan kan zij geen hap meer eten. Zij staat op en zoekt iets. Voor de prijs
die bijna even groot is als het jaarloon van een arbeider kocht ze voor
Jezus een albasten fles met sterk geparfumeerde nardusolie. Zo’n fles
werd door rijke dames een levenlang gebruikt na het baden. Daarom
had hij een heel nauwe halsopening. Die zit haar nu lelijk in de weg. En
resoluut breekt zij met een ferme tik de hele hals er daarom maar af. Ze
giet de olie over Jezus’ hoofd en voeten. De voeten droogt zij af met
haar haarstreng. Zo eert ze haar Heere en neemt ze afscheid van Hem.
Ze heeft gedaan wat zij kon, zegt Jezus. Ondertussen is het
commentaar niet van de lucht…
Ze is het mikpunt van spot geworden. Dat kan ons ook overkomen. Het
is pijnlijk om de wereld tegen te hebben. Hun haat is fel. Het is veel
verdrietiger om Gods kinderen tegen te hebben. Dat doet zo’n pijn. En
toch is dat het ergste niet. Het is oneindig veel erger om Christus tegen
te hebben. Voelt u dat? Liever alles en iedereen tegen, als ik de Heere
maar mee heb. Maria kreeg iedereen tegen. In één keer was er een
jaarloon weg. Zonde…! Maar nee, dat is niet waar. Ze heeft gedaan wat
ze kon. Wat u uit liefde tot Jezus doet, gaat nooit weg. Al begrijpen de
mensen u niet. Uw Meester zal het eenmaal bekronen en belonen.
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Dat mag Maria hier ondervinden. Daarom is iedereen daar in dat huis
van Simon te beklagen, behalve zij. Zij ondervindt de goedkeuring en
de liefde van haar beminde Meester. Laar het u daarom te doen zijn.
Ds. J. Broekman
UIT DE GEMEENTE

Zieken
Als
alles
volgens
het
plan
verloopt
is
mevr. J. de Joode- Klop uit Avondlicht dinsdag
4 maart geopereerd in het Beatrixziekenhuis in
Gorinchem. Haar galblaas zal dan verwijderd zijn en
hopelijk dan ook definitief de problemen met de
galstenen. Al geruime tijd ligt zij in het ziekenhuis en verlangt ernaar
weer terug te zijn bij haar man in Avondlicht. Wij wensen hen beiden
veel sterkte toe en bovenal Gods nabijheid in deze moeilijke tijd.
De heer N. Brouwer, Zworrelstraat 43, is uit het ziekenhuis ontslagen
en overgebracht naar de schakelafdeling van de St. Antoniusziekenhuis
te Nieuwegein (afd. B kamer 312, Postbus 2500, EM Nieuwegein). In
het ziekenhuis hoefde hij niet meer te blijven, maar naar huis gaan was
nog een stap te snel. Vandaar dat hij voorlopig op de schakelafdeling
verzorgd wordt. Ook hem bidden wij Gods nabijheid toe.
David zegt in Psalm 63: O God, U bent mijn God. Hij zwerft rond in de
woestijn van Juda. Hij voelt zich heel onzeker. Geeft hij zich dan over
aan gevoelens van onmacht? Nee, midden in zijn nood wendt hij zich
tot God. Hij zegt: mijn God! En daar spreekt innige verbondenheid aan
elkaar uit. In zijn ellendige omstandigheden beseft David dat Gods
genade en gunstbewijzen blijvender zijn en meer bevredigen dan het
aardse leven met al zijn moeite en zorgen. Uw goedertierenheid is
immers beter dan het leven, zegt hij.
Wij wensen allen die in spannende situaties van onderzoeken, kuren of
bestralingen verkeren de rust in Gods goedertierenheid. Daar ligt ook
de troost in.
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
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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:
Dhr. Van Horssen, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,
4141 GJ Leerdam
Mw. Van Horssen-van der Meijden, Hornstaete – Lavendelhof,
Lingesteynplantsoen 65, 4141 GJ Leerdam
Dhr. C. Hobo, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,
4141 GJ Leerdam
Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg
Henny van der Meijden, Merwebolder, Klipper 4, Touwbaan 1,
3363 WB Sliedrecht
Andrea van Mourik, Griendweg 16L, 4208 AA Gorinchem
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 16 feb:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 120,20
€ 132,35
€ 118,80

diaconie
kerkrentmeesters
past. en prediking

Donderdag 20 feb dienst ZC Avondl. € 160,35
Zondag 23 feb:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 123,75
€ 125,75
€ 131,65

De Hoop
kerkrentmeesters
past. en pred.

Giften
Ontvangen via:
Dhr. A. van Rossem op bejaardenbezoek € 56,55.
Ouderling Van Kuilenburg € 12,50
Mw. Ruitenburg € 10,00 voor het kerkblad
Ds. Broekman € 50,00
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
RONDOM HET WOORD
Diensten
D.V. komende zondagmorgen 9 maart hoop ik weer verder te gaan met
de serie preken over ‘de toekomst’. We lezen in deze dienst
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Matt. 25: 31-46 en Openbaring 20: 11-15. Het laatste gedeelte zal de
tekst voor de preek zijn, die als thema heeft: ‘Toekomst als gericht’.
Elke zondag belijden we met de kerk van alle eeuwen en plaatsen dat
Christus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden.
Ook Johannes op Patmos heeft in een visioen het laatste oordeel
gezien. Voor veel ‘moderne’ mensen overigens een visioen dat ze maar
liever vergeten. Toch doen we de Schrift en zeker ook onszelf te kort
als we dit maar overslaan. Want gelukkig is er ook iets van
rechtvaardigheid. De Heere zal uiteindelijk alles recht zetten: Hij verlost
de verdrukten. Uit dat perspectief mogen de gelovigen moed putten.
Woensdag 12 maart is er de biddag voor gewas en arbeid. ’s Morgens
is er de schooldienst, dit keer in de gereformeerde kerk en ds. Mink
gaat in die dienst voor. Het is fijn dat we zo’n dienst hebben met de
school en we hopen dat vele kinderharten geraakt worden door het
Evangelie.
’s Avonds is er de biddagdienst voor de hele gemeente. In die dienst
lezen we Exodus 16. Het volk Israël is in de woestijn en er doen zich
weer problemen voor en wel met de voedselvoorziening. Israëls
vertrouwen op God zinkt weer bedenkelijk in, maar God geeft in Zijn
goedheid toch weer uitkomst. Hij zendt vogels, die vlees tot voedsel
verschaffen en bovendien elke dag een bijzonder soort voedsel:
manna. En juist met die overvloed wil de Heere Zijn volk op de proef
stellen. Dat zegt Hij in vers 4, ons tekstvers. Lees het verhaal alvast
maar door. Het thema is: De Heere stelt Zijn volk op de proef met
overvloed.
Mag ik uw aandacht vragen voor de biddagcollecte? Nu er nog een
tekort is in de toezeggingen voor de actie Kerkbalans, is dit wellicht een
gelegenheid om eens extra bij te dragen. Van harte aanbevolen.
Op zondag 16 maart zijn er gastvoorgangers. Zelf hoop ik naar Den
Bosch (Bethelgemeente) en mijn geboorteplaats IJsselstein af te reizen
om het Evangelie te verkondigen.
Brochure
Er verscheen onlangs bij de Waarheidsvriend een brochure met de titel:
Eindtijdsignalen. Omdat ik momenteel met een prekenserie over ‘de
toekomst’ bezig ben, leek het mij goed deze brochure ter informatie op
de tafel bij de ingang van de kerk neer te leggen. U kunt een exemplaar
meenemen, als u dat nog niet gedaan hebt.
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Ontmoetingsavond
Met moslims in gesprek over het evangelie
Moslims komen we niet alleen in het nieuws tegen, maar steeds vaker
ook op school, op het werk of op de sportvereniging. Sommige moslims
hebben kritische vragen aan het christendom, anderen laten zich dopen
en worden lid van een christelijke gemeente. Hoe reageren wij op
moslims in onze omgeving? Wat vraagt het evangelie van ons en wat
vraagt het van moslims? Wat doet het met ons als moslims tot geloof in
Jezus komen en zich laten dopen?
Over deze vragen willen we met elkaar in gesprek gaan op een themaavond, die door de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in
Herwijnen wordt georganiseerd. Deze wordt gehouden op woensdag
26 maart a.s. om 20.00 uur in de Gereformeerde Kerk. Ds. Cees
Rentier, als directeur verbonden aan de stichting Evangelie & Moslims,
een organisatie die vanuit de kerken het gesprek zoekt met moslims en
hen begeleidt die tot geloof komen, zal als deskundig inleider opreden.
In zijn bijdrage komen met name de volgende drie vragen aan de orde:
- Wat kenmerkt moslims en de islam?
- Wat beweegt moslims die zich laten dopen?
- Wat vraagt het evangelie van ons als we moslims ontmoeten?
Graag tot ziens op woensdag 26 maart om 20.00 uur in de
Gereformeerde Kerk.
Kringen
In de periode waarvoor dit kerkblad geldt, komen de volgende kringen
bij elkaar:
Bijbelgesprekskring: maandag 17 maart om 20.30 uur
Lidmatenkring: donderdag 20 maart om 20.00 uur.
Voor deze kringen is het de laatste bijeenkomst van dit seizoen.
Actie Kerkbalans
De afgelopen twee weken is een aantal giften
nagekomen voor de Actie Kerkbalans. De
tussenstand aan giften en toezeggingen is nu
€ 60.494,54.
Zoals bekend is minimaal nodig € 66.150.
Wie een bijdrage wil overmaken kan dat doen via:
NL42 RABO 03280.00.531 of
ING Bank: NL10 INGB 0000 950.925
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Dit is t.n.v. de Hervormde Gemeente Herwijnen en onder vermelding
van Kerkbalans 2014.
Bij voorbaat dank.
Het college van kerkrentmeesters
Biddag
Woensdag 12 maar is het weer Biddag. Traditioneel houden we dan de
biddagcollecte. Met uw bijdrage ondersteunt u het plaatselijke
kerkenwerk binnen de eigen gemeente. We bevelen de collecte van
harte bij u aan.
Bij dit kerkblad treft u de zakjes voor de biddagcollecte aan. U kunt de
zakjes inleveren tijdens de uitgangscollecte in de avonddienst op
biddag (svp de zakjes dan niet dichtplakken). De zakjes meegeven aan
predikant, ouderling, bezoekdames etc kan uiteraard ook.
Wie een gift wil overmaken kan dat doen via NL42 RABO 03280.00.531
of ING Bank: NL10 INGB 0000 950.925.
T.n.v. de Hervormde Gemeente Herwijnen. Graag daarbij vermelden
‘biddag 2014’.
Verven grote zaal
Zoals sommigen al hebben gezien is het schilderwerk in de grote zaal
van het kerkelijk centrum verder opgepakt. We zoeken nog een manier
om de tekeningen etc van de jeugd een mooi plekje te geven, nu deze
niet meer op de kastdeuren kunnen worden geplakt.
Het college van kerkrentmeesters
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
11-03 H.C. van Horssen-de Wit

Leeftijd
85

Adres
Berkenlaan 6

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. Bij voorbaat
hartelijk dank voor uw medewerking,
info@nhkherwijnen.nl / telefoonnummers zie de omslag van het
kerkblad.
het college van kerkrentmeesters
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Verantwoording bloemengroet
De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd
bij:
16 feb
Dhr. H. van Zante
Sluimerskamp 2
15 feb
Mw. Riek van Arendonk
Achterweg 101
Voorjaarsmarkt
Zaterdag 5 april a.s. van 09.30
tot 13.00 uur organiseren we
de “Voorjaarsmarkt” op het
terrein van de Fa.van Arendonk,
Achterweg 57 te Herwijnen. Wij
verkopen
o.a.
:
oude
gereedschappen,
meubelen,
curiosa, speelgoed, boeken,
glaswerk, enz.
Daarnaast worden ook de kinderen en de inwendige mens niet
vergeten. Noteer de datum dus alvast in uw agenda.
De Rommelmarkt Commissie
Bejaardenbezoekcommissie verzoekplatenprogramma
Hierbij wil ik u herinneren aan de bijeenkomst
bejaardenbezoekcommissie verzoekplatenprogramma.

van

de

Deze bijeenkomst zal worden gehouden op D.V. woensdag 19 maart
2014 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!

8

Vakantie-Bijbel-Spel-Week 2014
Goed nieuws! In het vorige kerkblad
meldden we al dat er deze zomer
weer een Vakantie-Bijbel-Spel-Week
in Herwijnen zal worden gehouden.
Na een rustperiode van 2 jaar is een
nieuwe stuurgroep inmiddels bezig
met de voorbereidingen van wat de
16e Vakantie-Bijbel-Spel-Week zal
worden. Het (landelijk) thema is
'Zeesterren'.
We hopen de week te organiseren van maandag 25 t/m woensdag
27 augustus, de laatste week van de zomervakantie.
Het programma voor de jongere kinderen is alleen in de ochtend, dat
van de bovenbouw loopt door tot halverwege de middag.
De week wordt georganiseerd door beide kerken uit Herwijnen.
Het doel van de VBSW is om in een sfeer van veiligheid en gezelligheid
samen naar Bijbelverhalen te kijken en te luisteren en andere
opbouwende activiteiten met elkaar te doen. Zo hopen we ieder kind te
laten ervaren dat God van hem of haar houdt.
Iedereen is welkom!
Om deze week met elkaar tot een succes te maken willen we in eerste
instantie een beroep doen op onze achterban in de kerkelijke
gemeente, jong en oud(er). Uw/jouw hulp is nodig!
Denk daarbij aan groepsleiding, spelleiders (die meedenken met het
invullen van een programmaonderdeel) en spelmedewerkers (oftewel
spelbegeleiders), kantinehulp en oppasleiding voor de kinderen van
de medewerkers die te jong zijn om mee te doen. Natuurlijk kunnen
bepaalde activiteiten gecombineerd gedaan worden door dezelfde
mensen.
Opgave kan door het uitgereikte formulier in te vullen en af te
geven op één van onderstaande adressen, maar ook door het
sturen van een e-mail naar vbswherwijnen@live.nl waarin je
aangeeft wat je kunt/wilt betekenen voor de VBSW.
Het opgaveformulier is evt. ook terug te vinden op de website van
de kerk.
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Na inventarisatie van de opgegeven hulp laten we zo snel mogelijk
weten bij welke activiteit je bent ingedeeld. Zo mogelijk communiceren
we via de opgegeven mailadressen.
We hopen dat we in augustus een prachtige week zullen hebben met
enthousiaste jonge en oudere '(zee)sterren' en dat we onze kinderen op
het spoor van God mogen zetten.
Help je mee?
Met vriendelijke groeten,
Stuurgroep Vakantie-Bijbel-Spel-Week
Mirjam Bron
Gerben den Hartog
Ellen de Kock
Netty Pippel
Annette Ruitenburg
Josina van Zandwijk

Pieterswaard 20
Wilgenlaan 29
Kolstraat 32
Bommelweg 10

0418 - 582135
06 - 48610352
06 - 48007208
0418 - 641678
0418 - 582439
0418 - 582593

Tenslotte
Het is eigenlijk wel wat vroeg in het jaar, maar na zo’n zachte winter
was het te verwachten. De eerste tekenen van het voorjaar zijn duidelijk
hoorbaar, zichtbaar en ruikbaar. Wie er eens op let, zeker op een
zonnige dag, hoort al vele vogels zingen, met name langs de dijk en
rond de pastorie is het ’s morgens een verrukkelijk voorjaarsconcert.
Wie de geur van grasland en water opsnuift, ruikt de eerste ‘tonen’ van
het tere groen. En wie goed kijkt ziet her en der knoppen en sprietjes
die voorzichtig ontluiken. Het is wel erg vroeg, maar ze kunnen het hart
in beroering brengen. De winter was zacht, maar lang. En als dan de
voorzichtige tekenen van een nieuw jaargetijde zich voordoen, dan
verblijdt dat de ziel. En we weten het: straks zal dat voorjaar in alle
heerlijkheid openbreken, in groei en bloei. Wie ziet er niet naar uit? Wat
ben je dan blij met de eerste ‘voortekenen’.
Overigens is niet alles nieuw. Ik ben ook blij met iets van het oude jaar.
Hebt u het al gezien tijdens uw wandeling over de dijk? Bij de deur van
de pastorie staan twee margrietplanten volop te bloeien. Die zijn geen
voortekenen van het nieuwe seizoen, maar ze zijn nog van vorig jaar. Ik
had in november de neiging om ze maar weg te doen, maar ze staan er
nog. En ze bloeien nog steeds! Ik heb ze vorig jaar in maart in de
potten gezet, dus ze staan er al bijna een jaar. ‘Al het oude wordt eens
nieuw’, heb ik eens in een preek gezegd. Of dat ook van deze
margrieten geldt…? Ik denk het niet, we zullen er binnenkort wel
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afscheid van moeten nemen, maar we genieten er nog steeds van… ’t
is net of het al voorjaar is…
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman
AGENDA
Woensdag 5 mrt
Maandag 17 mrt
Woensdag 19 mrt
Woensdag 19 mrt
Donderdag 20 mrt
Woensdag 26 mrt
Zaterdag 5 apr

18.30 uur
20.30 uur
09.30 uur
18.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
09.30 uur

uitzending kerktelefoon
Bijbelgesprekskring
bejaardenbezoekcommissie
uitzending kerktelefoon
Lidmatenkring
ontmoetingsavond
voorjaarsmarkt

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 17 maart 2014
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:
31 mrt
voor 2 weken
14 apr
voor 3 weken
5 mei
voor 2 weken
19 mei
voor 2 weken
2 juni
voor 2 weken
16 juni
voor 2 weken
30 juni
voor 2 weken
14 juli
voor 6 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. NL10 INGB 0000950925
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
DIACONIE

Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320

ONDERHOUDSFONDS Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
ADM. KERKBLAD

Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643

KERKRADIO

Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206

WEBSITE

www.nhkherwijnen.nl

COLLECTEBONNEN

Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00

UITZENDING RADIO LINGEWAAL

Kabel UPC 92.1
Ether 104.9
PC www.lekwaaltv.nl
TV lokale omroep LWTK
Glasvezel KPN: TV kanaal 594
Radio kanaal 994

