KERKGEBOUW

Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT

Ds. J. Broekman
Waaldijk 137
4171 CC Herwijnen
0418 – 581505
j.broekman@solcon.nl

OUDERLINGEN

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
G. de Joode, Jeugddiaken
A. van Mourik

BIJSTAND
PASTORAAT

Kand. J.H. de Vree
0488-413146

ORGANISTEN

H.J. de Bruijn
A.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
De Kinderkamer

37e Jaargang, no. 1092, 9 mei 2014
KERKDIENSTEN
Zondag 11 mei 2014
09:30 uur:
Ds. J. Westland, Putten
rechtstreekse uitzending via radio Lingewaal
Introïtuslied: Ps. 72: 2, 11
18:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 144: 4, 5
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 18 mei 2014
09:30 uur:
Ds. J. Broekman , voorbereiding Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 73: 12, 13
18:30 uur:
Ds. H.J. Donken, Renswoude
Introïtuslied: Ps. 145: 4, 5
e
1 collecte:
Deelgenoten
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Lied van de Zondagsschool
11 mei:
Ps. 72: 11
18 mei:
Ps. 73: 13a

Kinderoppas:
11 mei:
Wietske van Mourik en Jacco Ruitenburg
18 mei:
Yvonne en Naomi de Fokkert

Schoonmaakrooster
19 t/m 23 mei:Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet
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MEDITATIE
Het is goed dat wij hier zijn… (Markus 9: 5a)
Bent u weleens hoog in de bergen geweest? Op
de top van een berg? Heel diep beneden zie je
het levende speelgoed van mensjes, autootjes en huisjes. Een soort
Legoland, maar dan in beweging. Het is een heel aparte ervaring
wanneer je daar voor het eerst staat. Je zou het wel vast willen houden
en mee naar beneden willen nemen.
Petrus, Jakobus en Johannes hebben ook een heel aparte ervaring op
een berg. Nee, ze kijken niet naar beneden. Ze zien hoe Jezus’ kleding
wit wordt en hoe Hij spreekt met Mozes en Elia, twee personen uit het
Oude Testament, vertegenwoordigers van de wet en de profeten.
Petrus wil dit beeld vasthouden. Maar voordat alles goed en wel tot
deze drie discipelen doordringt, is alles weer weg. Eén ding weten ze
echter nog wel: er klonk een stem. Er werd gesproken: Dit is Mijn
geliefde Zoon, luister naar Hem.
Even mochten deze drie discipelen een top-ervaring hebben. Even
mochten zij deze heerlijkheid zien. Geen wonder dat Petrus zei: Het is
goed dat wij hier zijn, want hij wilde drie tenten maken om hen bij zich
te houden. Om het beeld voor zijn ogen vast te houden.
Het was ook wel een hoogtepunt in de omgang met de Heere Jezus die
onvergetelijk was. Zij mochten met Jezus op de berg der verheerlijking
zijn. Daar kwam iets van de hemel op aarde. Daar werd Jezus
verheerlijkt. Nooit is uit te drukken wat dat geweest is. Als Petrus oud
geworden is heeft hij het daar nog over. Geen leed zal het ooit uit ons
geheugen wissen. Als de liefde tot God in Christus zo sterk wordt dat
we alles en iedereen vergeten. Jezus alleen! Als de zekerheid om
straks altijd bij Hem te zijn zo overweldigend is, dat alle twijfel er onder
ligt. Jezus alleen! Als het heimwee naar Boven zo sterk wordt, dat we
alles en iedereen los kunnen laten. Wat maakt de Heere Jezus Zijn
kinderen dan gelukkig. Hier al. Wat zal het straks zijn? Haast u toch tot
Hem. Er is toch maar één zaak boven alles belangrijk. Dat u Zijn
discipel bent!
Ds. J. Broekman
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
We denken aan de zieken, niet uit nieuwsgierigheid
maar uit medeleven. Er zijn er onder ons die een
moeilijke weg hebben te gaan.
Met name denken we aan mevr. N. Hijkoop- Maat,
Bloklandweg 3, die een moeilijke tijd achter de rug heeft. Ze is
geopereerd en die operatie is behoorlijk tegengevallen. Ze heeft veel
pijn geleden. Gelukkig is ze weer thuis en breekt nu een periode van
aansterken aan. We wensen haar daarbij Gods zegen toe en de kracht
om dit allemaal te kunnen verwerken.
David heeft een moeilijk leven als hij Psalm 38 maakt. Hij stort zijn hart
uit voor God. Maar het blijft niet bij klagen alleen. Hij zegt in vers 16:
Maar op U, HEERE, hoop ik; U zult verhoren, Heere, mijn God. Die
vaste overtuiging bemoedigde hem telkens weer. Laten we daarom
altijd onze hoop op de Heere houden.
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:
Dhr. Van Horssen, Hornstaete – Vlinder, 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
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Uit dankbaarheid
Boven alles dank aan God, die mij nabij was tijdens en na mijn
knieoperatie.
Ook U allemaal heel hartelijk dank voor de vele, vele kaarten,
telefoontjes, bemoedigende gedichten en andere blijken van
belangstelling.
Het heeft mij heel erg goed gedaan om te weten dat er zo velen zijn die
bidden en meeleven.
Marianne van Mourik – Vos
Koninklijke onderscheiding
Eigenlijk had iedereen het al veel eerder verwacht, maar dit jaar is het
er toch van gekomen. Nel van der Linden is onderscheiden als lid in de
orde van Oranje Nassau. De Koninklijke versierselen werden haar
opgespeld door de burgemeester van de gemeente Lingewaal in het
gemeentehuis te Asperen. We waren het er allemaal over eens: Nel
heeft het verdiend! Onder meer voor haar vrijwilligerswerk in Avondlicht,
het collecteren voor diverse instanties, in het verleden haar werk voor
de ijsclub, de mantelzorg voor haar broer en niet te vergeten het vele
werk dat zij verricht voor onze gemeente. We bedanken haar geregeld,
maar daar wil ze eigenlijk niet van horen. Daarom vinden we het fijn dat
Zijne Majesteit de Koning haar deze onderscheiding gegeven heeft en
ook via het kerkblad willen we haar daarmee van harte feliciteren!
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 13 apr:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte
Gez. avonddienst

Donderdag 17 apr: ZC Avondlicht

€ 66,20
€ 71,30
€ 77,00
€ 125,25

diaconie (ochtend)
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.
Woord en Daad

€ 134,10

pastoraat en pred.

Vrijdag 18 apr:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 49,30
€ 54,05
€ 64,35

diaconie
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

Zondag 20 apr:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 163,10
€ 147,60
€ 254,15

De Enk
kerkrentmeesters
Paascollecte
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Zondag 27 apr:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 116,10
€ 119,50
€ 113,60

diaconie
kerkrentmeesters
onderhoudsfonds

Giften
Ontvangen via:
Mw. L. van der Weerd 2 x € 10,00 in ZC Avondlicht
Kand. De Vree € 20,00 + € 10,00
Dhr. A. van Rossem € 10,00 voor de kerk
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
RONDOM HET WOORD
Diensten
Komende zondag, D.V. 11 mei, hoop ik in de avonddienst voor te gaan.
Dan is er weer een leerdienst naar aanleiding van de Heidelbergse
Catechismus. Deze keer is Zondag 48 aan de beurt en daarin wordt de
vraag gesteld: Wat betekent de bede: Uw Koninkrijk kome? De tweede
bede uit het Onze Vader. We zullen horen dat het meer omvat dan we
aanvankelijk zouden denken. Het is een rijk gebed dat de Heere Jezus
ons leerde en daarom is het goed de betekenis van dit gebed te
overdenken. De tekst van Zondag 48 ligt weer klaar bij de ingang van
de kerk.
De zondag daarna is er de voorbereiding op de viering van het
Heilig Avondmaal. Dat is het begin van een aantal diensten die bij
elkaar horen: voorbereiding, viering en dankzegging. In deze diensten
wil ik een aantal Psalmen behandelen. Ik denk er nu over om in de
voorbereidingsdienst Psalm 14 te lezen. De Psalm begint met de
woorden: De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Is dat nu
bemoedigend om de week van voorbereiding in te gaan? Let er dan
ook op dat de Psalm als volgt eindigt: Och, dat Israëls verlossing uit
Sion kwam. En Sion is de plaats waar de offers gebracht werden, de
plaats van de verzoening. En dat wijst heen naar Hem, die Zichzelf als
offer gaf tot verzoening van al onze zonden. Kom luisteren en laat u
bemoedigen!
Bezinningsbijeenkomst
Op D.V. zondag 25 mei hopen we weer het Heilig Avondmaal te vieren.
Op de donderdag die daaraan vooraf gaat is er dan weer de
bezinningsavond in het kerkelijk centrum. Ik heb het al eens vaker
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geschreven: vanwege het drukke leven van onze tijd komen we vaak
niet meer aan bezinning en overdenking toe. Daarom is het goed een
uurtje bij elkaar te zijn en ons voor te bereiden op het vieren van het
Avondmaal.
We overdenken weer een gedeelte uit het formulier en we zijn
toegekomen aan het tafelgebed. Dat gedeelte begint als volgt: Laten wij
nu, opdat wij dit alle mogen ontvangen, ons voor God
verootmoedigen… Het Schriftgedeelte dat we lezen en overdenken is:
Joh. 15: 1-17.
Maakt u er weer tijd voor vrij? We beginnen om 20.00 uur, vanaf
19.45 uur is er koffie of thee.
Examens
Op 12 mei beginnen de examens in het middelbaar onderwijs. We
wensen onze jongeren die dit jaar examen moeten doen veel sterkte
toe. Neem de tijd en zorg voor rust. De echte rust vind je bij Jezus, die
zei: Kom naar Mij toe… en Ik zal je rust geven. Daarom is bidden zo
belangrijk, ook voor de examens.
We leven graag met jullie mee, dus laat gerust horen hoe het gaat.
Sterkte!!
Grote schoonmaak kerk
Een hartelijk woord van dank aan de vrijwilligers die vorige week
maandag met vereende kracht de kerk een grote schoonmaakbeurt
hebben gegeven. Enkele klusjes worden de komende tijd nog
uitgevoerd en dan is alles is weer spic en span!
Nogmaals: iedereen hartelijk dank.
Gezocht: zangers en zangeressen
Op 27 en 28 september viert de classicale vergadering van Bommel
haar 400 jarig bestaan. Zie de artikelen in uw kerkblad over de
geschiedenis. Al die jaren is de lofzang gaande gehouden in ons
gebied. Daarom wordt er een feestelijke muzikale inloopmiddag
georganiseerd op 27 september In de St. Maartenskerk in Zaltbommel.
Tussen 2 en 5 uur zullen verschillende koren uit onze regio optreden.
Een projectkoor zal enkele psalmen zingen zoals ze in de traditie van
het protestantisme werden gezongen. Marianne Schotsman uit Deil zal
het koor leiden.
Gezocht: zangers en zangeressen die ongeveer 5x willen repeteren en
op 27 september mee willen zingen in het projectkoor. Enige
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zangervaring zou prettig zijn. Bij opgave graag de stemsoort
vermelden.
Opgave voor 1 juli bij: marianneschots@hotmail.com
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
12-05
19-05
21-05

Naam
J. Heijnen-Duijzer
W.F. Koek-van der Velde
J.A. van Zandwijk

Leeftijd
88
85
85

Adres
Sluimerskamp 18
Raaijweg 2
Molenstraat 14

Collecte ZOA
Graag willen wij onze collectanten en gevers
bedanken voor hun bijdrage aan de zoa-collecte.
Ook dit jaar is er gul gegeven wat het prachtige
bedrag van € 1014, 05 heeft opgebracht!!
Bedankt,
Ria van der Meijden en Mia van Mourik
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
Laat het even weten
Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de
predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of feestelijke gebeurtenissen, in
vreugde en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'.
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Ook uw predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om
waarlijk nabij te zijn met het Woord van God en zo de gemeente van de
Grote Herder Jezus Christus te zijn.
Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte
kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De
contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met hem
is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte
afkondigingen en bezoeken.
Laat het daarom vooral even weten!
Verantwoording bloemengroet
De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd
bij:
4 mei
Mw. N. Hijkoop
4 mei
Dhr. J. van Kuilenburg

ZEESTERREN-nieuws
Even wat feiten op een rijtje om u/jou op de hoogte
te houden over de Vakantie-Bijbel-Spel-Week
van dit jaar.
Wanneer:
Waar:
Voor wie:
Thema:
Doelstelling:

maandag 25 t/m woensdag 27 augustus
IJsclubgebouw en aanliggend terrein
kinderen in de basisschoolleeftijd (dus vanaf 4 jaar t/m
de schoolverlaters)
Zeesterren
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.

Hartelijk dank voor alle aanmeldingen tot dusver. Ze zijn inmiddels
verwerkt, zodat het programma meer en meer concreet kan worden. In
juni krijgen de kinderen van beide scholen in Herwijnen een
aanmeldingsformulier, waarop exacte tijden vermeld zullen staan.
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We kunnen op dit moment wel dit over de tijden melden: de maandag
en dinsdag vindt het programma 's morgens plaats (met een kleine
uitloop voor de bovenbouwgroep naar de middag), op woensdag zal het
programma halverwege de middag starten en hebben we begin van de
avond een feestelijke afsluiting. Uiteraard is de echte afsluiting tijdens
de gezamenlijke morgendienst in de Gereformeerde kerk op zondag 31
augustus.
Meehelpen? Graag! Hulp kunnen we nog altijd gebruiken. Hoe?
- Kijk op de website van de kerk voor het opgaveformulier en geef dat af
bij één van onderstaande namen.
- Stuur een mail naar vbswherwijnen@live.nl waarin je aangeeft wat je
kunt/wilt betekenen.
- Bezoek onze facebookpagina: VBSW Herwijnen. Ook daar staat het
opgaveformulier (en andere info).
We hopen dat het een prachtige en vruchtbare week mag worden voor
alle zeesterren, groot en klein!
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
Ik kwam op internet een test tegen, ontwikkeld door de EO, met de
vraag: ‘Op welke persoon uit de Bijbel lijk jij?’ Daar was ik natuurlijk wel
nieuwsgierig naar. Dus heb ik alle 14 vragen beantwoord en wat denkt
u? Ik lijk het meest op Jozua. U weet wel, de opvolger van Mozes die
het volk Israël het beloofde land in voerde. Ik was wel wat verrast. Veel
mensen, zo bleek uit de reacties bij de test, leken op David of Daniël,
Petrus of Thomas. Maar ik op Jozua. Bij de toelichting stond: ‘Jozua
bezat wijsheid, doorzettingsvermogen en leiderschap. Je hebt innerlijke
rust en bent voor de duvel niet bang.’ “Nou, nou”, dacht ik, “dat is nogal
wat.” Je zou door die test naast je schoenen gaan lopen van trots, en
dat is wat mij betreft de bedoeling niet.
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Ergens anders las ik: ‘Jozua was dapper, maar hij zag ook op tegen de
taken die hem wachtte.’ En in mijn gedachten was Jozua een man die
de Heere op Zijn Woord vertrouwde. En die laatste eigenschap is
eigenlijk de belangrijkste. Toch wel aardig, zo’n test. Je gaat eens over
jezelf nadenken!
Wilt jij de test ook maken? Ga naar: www.eo.nl/geloven/programma/thebible/ Laat maar eens horen op welke Bijbelse figuur jij lijkt…
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman
AGENDA
Woensdag 7 mei
Woensdag 21 mei

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

Volgende inleverdata zijn:
2 juni
16 juni
30 juni
14 juli

voor 2 weken
voor 2 weken
voor 2 weken
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

