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 der Meijden
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
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KERKDIENSTEN
Zondag 12 oktober 2014
09:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 100: 1, 2
18:30 uur:
Ds. A. Schroten, Leerdam
Introïtuslied: Ps. 22: 13, 14
e
1 collecte:
Wereldiaconaat
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Donderdag 16 oktober 2014
15:00 uur:
Ds. W.L. de Koeijer, dienst Zorgcentrum Avondlicht
Zondag 19 oktober 2014
09:30 uur:
Ds. J. van Dijk, Zeist
Introïtuslied: Ps. 100: 3, 4
18:30 uur:
Ds. J. Broekman, Themadienst
Introïtuslied: Ps. 23: 1, 2
e
1 collecte:
Bloemengroet
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Lied van de Zondagsschool
12 okt:
Ps. 100: 1
19 okt:
Ps. 100: 4
Kinderoppas:
12 okt:
Gera en Juna Visser
19 okt:
Marleen en Arne Ruitenburg
Schoonmaakrooster
13 t/m 17 okt: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
20 t/m 24 okt: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn
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MEDITATIE
…en u zult door allen gehaat worden omwille
van Mijn Naam (Markus 13: 13).
Het begint met een losse opmerking bij het
verlaten van de prachtige, grote tempelgebouwen: Meester, kijk, wat
een stenen en wat een gebouwen! Jezus geeft daar een spontane
reactie op: Er zal niet één steen op de andere gelaten worden. Hij
voorziet daarmee dat met die prachtige tempel hetzelfde zal gebeuren
als met de tempel van Salomo: volledige verwoesting…
Als Hij met vier van Zijn discipelen even later zit uit te rusten op de
hellingen van de Olijfberg, komt Hij er uitvoeriger op terug. De vragen
over de toekomst branden de discipelen op de lippen. De vraag naar
het ‘wanneer’ is heel begrijpelijk, maar Jezus weet het Zelf niet eens
precies. Daarentegen gaat de Heere Jezus wel uitvoerig in op de vraag
naar Zijn terugkomst als Koning van Gods Rijk over de hele aarde.
Breeduit schildert Hij de tekenen van de eindtijd, de tijd tussen Zijn
hemelvaart en terugkeer op aarde. De geboorte van die ‘nieuwe tijd’ zal
veel lijden en energie kosten, vele, vele eeuwen lang zal het grote
offers vragen. En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn
Naam…
Het is een eer de Naam van Christus te kennen. Het is ook een eer om
voor de Naam van Christus smaad te lijden. Als de duivel u kent als één
van de Zijnen. Als de wereld kan zien dat u bij Christus hoort. Dan kan
het ook niet anders of u zult ook het mikpunt zijn. Als het maar is om
‘Zijn Naam’. Omdat u Zijn Naam draagt. Omdat u Zijn Naam hooghoudt.
Omdat u Zijn Naam uitdraagt. Die enige Naam onder de hemel
gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Dan krijgt u alles tegen wat
tegen Hem is. Maar dan hebt u Hem mee. Dan deelt u in Zijn belofte:
Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.
Dan leeft u onder Zijn bescherming. Dan mag u Zijn liefde proeven. En
dat weegt ruimschoots op tegen alle haat van de wereld. Dan mag u
hier het kruis dragen achter Hem aan. Dan zult u straks met Hem
gekroond worden. Omdat u wettig hebt gestreden.
Heb maar medelijden met hen, die door de wereld worden bemind,
omdat zij van de wereld zijn. Bid voor hen…
Ds. J. Broekman
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
De heer Cor de Joode, Waaldijk 60, is in het Beatrixziekenhuis te
Gorinchem opgenomen geweest. Plotseling kreeg hij klachten. Hij is
een aantal dagen daarna gedotterd en toen kon hij voor verder herstel
weer naar huis. We hopen en bidden dat hij weer ‘de oude’ mag
worden na deze spannende tijd.
We denken ook aan anderen in de gemeente die,
vaak ook in stilte, een moeilijke weg hebben te gaan
met onderzoeken en wachten op uitslagen. David
zegt in Psalm 27: Als ik toch niet had geloofd dat ik
de goedheid van de HEERE zou zien in het land
van de levenden, ik was vergaan. Ja, wij mogen
leven uit en geloven in de goedheid van God. Hij is
het die ons leven draagt. Ook door de diepten heen.
Ook in eenzame momenten…
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, Woongroep de Boomkamp, Notarisappel 29-35,
4191 DX Geldermalsen
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 I
In de afgelopen tijd hebben we heel veel medeleven ontvangen in
verband met mijn operatie.
Dit in de vorm van telefoontjes, mailtjes, heel veel kaarten, bloemen en
andere attenties.
Ook werd er voor ons gebeden. Dit alles heeft ons erg goed gedaan.
Mede namens Adrie wil ik iedereen hiervoor hartelijk bedanken.
Bovenal dank aan God, Die alles wel maakte.
Jilis van Kuilenburg
Uit dankbaarheid II
Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele reacties die wij van u
mochten ontvangen. We voelen ons er door gesteund, ook de
bezoeken van Ds. Broekman betekenen veel voor ons.
Wij hebben nog een hele weg te gaan, maar door ons vertrouwen in de
Heere weten we dat het goed gaat komen.
Dat zovelen voor ons bidden en meeleven betekent ook veel voor ons
en daar zijn we u dankbaar voor.
Hartelijke groet Teuny en Jan Kruis
Aanvulling In Memoriam Henk Duizer
In het vorige kerkblad werd een herinnering geschreven na het
overlijden en de begrafenis van Hendrik Jacobus Duizer, gewoond
hebbend aan de Zworrelstraat.
In het bericht staat: ‘Met zijn vrouw heeft de heer Duizer voor zijn nicht
Ria gezorgd. Dat hebben zij gedaan als vader en moeder.’
Dat hebben zij overigens ook gedaan voor Jielis Duizer. Hij is ook in het
gezin opgenomen geweest.
Hoewel er jaren later helaas verwijdering ontstond, bleef Jielis aan zijn
vader denken. Hij hield ook van zijn vader en moeder. Ook hij treurt om
het heengaan van zijn stiefvader.
Het bericht waarin hij dit schreef, eindigt met de woorden: Rust in vrede
vader.
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 14 sept:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte
Avondmaals coll
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€
€
€
€

127,75
106,40
101,30
150,10

diaconie
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.
Luisterend Dienen

Zondag 21 sept:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 87,00
€ 105,70
€ 104,25

diaconie
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

Zondag 28 sept:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 171,00
€ 148,15
€ 137,20

plaatselijk jeugdw.
kerkrentmeesters
onderh. Fonds

Ontvangen via:
Ouderling Richard van Mourik € 10,00 op huisbezoek
Joja van Horssen € 15,00 voor het kerkblad
Voor al deze giften hartelijk dank
RONDOM HET WOORD
Diensten
Komende zondag, D.V. 12 oktober, hoop ik in de morgendienst voor te
gaan. We vervolgen dan de serie preken over de visioenen van
Zacharia. Dit keer het vierde visioen. We lezen ervan dat de
hogepriester Josua wordt aangeklaagd als ongeschikt voor zijn hoge
ambt, omdat hij uit het heidense land Babylonië komt, maar we lezen
ook dat hij door God Zelf wordt vrijgesproken. Daarna ontvangt Josua
een goddelijke opdracht. Ook dit visioen is profetie. In Josua zien we de
meerdere Josua: Mijn Knecht, Mijn Spruit, Christus dus… Het vierde
visioen is vol van Hem. We lezen Zacharia 3 en vers 2 is het
uitgangspunt voor de preek. Het thema is: Een brandhout uit het vuur
gerukt.
In deze dienst zal Henco de Bruijn de belofte van geheimhouding
afleggen. De wijk Herwijnen-Oost is nog steeds vacant. Nu hebben we
Henco bereid gevonden het pastoraat in deze wijk waar te nemen. We
zijn erg dankbaar dat hij dat wil doen. Hij zal in die wijk werken als
pastoraal werker. Dat betekent dat ook hij beloven moet dat hij alles wat
hem ter ore komt geheim zal moeten houden. Hij zal die belofte ten
overstaan van de gemeente afleggen. Wij wensen hem veel zegen toe
op zijn werk.
Op zondag 19 oktober is er ’s avonds een zogenaamde themadienst.
Nu is er in de diensten waarin ik voorga meestal een thema aan de
preek verbonden. Maar in een themadienst zoals wij die in onze
gemeente kennen, wijk ik meestal af van de serie waar ik mee bezig
ben en probeer een onderwerp of een tekst uit de Bijbel aan de orde te
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stellen wat doorgaans minder de aandacht krijgt. Deze keer heb ik een
tekst gekozen waarover, zo las ik ergens, niet veel gepreekt wordt.
Dat is Markus 11: 23, waarin o.a. staat:
Wie tegen deze berg zal zeggen: Word
opgeheven en in de zee geworpen… het
zal gebeuren wat hij zegt.
Wat betekenen deze woorden? Gaat dat
dan zomaar? Een berg middenin de zee
of in de polder? Komt u maar luisteren
naar de uitleg en dan kunt u meteen luisteren naar het Haaftensch
Mannenkoor, want dat koor zal medewerking verlenen in deze dienst.
Daar zien we ook naar uit. Er worden liederen gezongen die we wel
kennen, zoals Het ruwhouten kruis, Genade zo oneindig groot en Ik ben
reizend naar die stad. Komt u maar luisteren… Het thema is: De berg in
de zee. Er is een gedrukte liturgie.
Kringen
De komende week zijn er geen bijeenkomsten van de kringen en de
week daarna is het herfstvakantie. Na de herfstvakantie gaan we weer
verder, maar daarover leest u in het volgende kerkblad.
Jaarrekening 2013
De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 10 september de
jaarrekening 2013 goedgekeurd. De jaarrekening kan door
gemeenteleden worden ingezien. Wie interesse heeft kan contact
opnemen met Dik de Joode (ddejoode@planet.nl of 06-20047902) of
Gijs Pippel (gijs.netty@hetnet.nl)
De jaarrekening 2013 sluit met een tekort van € 6.487, waar de
begroting nog uitging van de nullijn. De jaarrekening 2012 sloot nog
met een overschot van € 1.307.
Het tekort over 2013 ten opzichte van de begroting 2013 wordt
veroorzaakt door tegenvallers aan de inkomstenkant én door
tegenvallers aan de kostenkant.
De inkomsten vielen € 3.800 euro tegen. Het verschil zit 'm vooral in
de opbrengst van de Actie Kerkbalans (ruim 3.500 euro). Overige
inkomsten (zoals collecten, rente) blijven gelijk, zijn iets hoger (overige
opbrengsten zoals verkoopdag, bloemenactie etc) of iets lager (giften)
dan begroot.
Aan de uitgavenkant zit het verschil tussen begroting en jaarrekening
vooral in de hogere pastoraatskosten (€ 3.255). Belangrijkste oorzaak is
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een
naheffing
vanuit
de
PKN
ziektekostenverzekering van € 3.000).

voor

tegemoetkoming

Nogmaals, wie meer wil weten over de cijfers en over het verhaal
achter de cijfers is van harte welkom om de jaarrekening in te zien en er
extra uitleg over te krijgen. Schroom niet om contact op te nemen!
Het college van kerkrentmeesters.
De Classis en de verre naaste (1)
door dr. A. Vos
Wat deed de Classis zoal? We hebben gelezen dat in een tijd dat het
helemaal nog niet zo zeker was dat de gereformeerde leer aansloeg,
de classis het gereformeerd onderwijs bevorderde zodat het
reformatorische geluid kon klinken onder een bevolking die op veel
plaatsen nog zeer vertrouwd was met rooms-katholieke gewoonten. In
deze bijdrage, die ik in tweeën heb geknipt, zien we dat de classis zich
niet alleen druk maakte over de eigen omgeving, maar er, soms heel
ver, over de grens werd gekeken. In augustus 1687 las de voorzitter
van de classis Bommel een ‘zielbeweegelijcke danck en verzoeck brief’
voor van de synode van het ‘Gulickerlandt’, het gebied rond het huidige
Jülich, ten noorden van Aken. Ruim een halve eeuw eerder – in 1630 sloegen de gereformeerden uit die omgeving op de vlucht. In 1630
stonden er ongeveer 400 mannen, vrouwen en kinderen uit Aken e.o.
voor de stadspoorten van ’s-Hertogenbosch. Het is nuttig hier even bij
stil te staan. In Den Bosch woonden in dat jaar ca. 12.000 mensen en
daar kwamen in een keer 400 mensen bij! De stadspoorten werden
geopend voor honderden vluchtelingen. In 1687 hoefden de Duitse
gereformeerden hun biezen niet te pakken, maar ze verkeerden wel in
droevige omstandigheden en vroegen hun Nederlandse geloofsgenoten
om steun. Berichten over armoede, onderdrukking en geloofsgenoten
die op de vlucht sloegen bereikten de Classis met grote regelmaat en in
de kerken werd veelvuldig gecollecteerd voor de buitenlandse
geloofsgenoten. Na vrijwel elke vergadering – de broeders kwamen
tweemaal per jaar in de Bommelse Sint Maarten bij elkaar - reisden de
afgevaardigden van de Classis naar huis met de boodschap hun
gemeenten op te wekken om voor de medezusters en –broeders te
bidden, mild te geven en vluchtelingen te helpen. In Haaften, Est, Hedel
en Tuil werden de mensen er aan herinnerd dat de gereformeerde kerk
geboren was in tijden van onderdrukking en vervolging. In de kerken
werd dan geld ingezameld voor de Gulikse geloofsgenoten, maar ook
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de noodkreten uit de Palts en van de Poolse en Litouwse
gereformeerden werden beantwoord evenals die van de ‘Dalluyden’ uit
Piëmonte (de Waldenzen) en de lutheranen uit Salzburg en omstreken.
In 1715 was zelfs een verzoek van de (koptische?) patriarch van
‘Aegypten’ reden om geld in te zamelen.
In 1706 deed Ds. van Niel uit Gameren verslag van de opbrengsten van
dat jaar: In de Tielerwaard werd bijna 39 gulden opgehaald en in de
Bommelerwaard 27 ½ gulden. Zowel de kerken in de Palts als die in het
Gulikerland kregen 20 gulden. (Het dagloon van een metselaar,
timmerman enz. bedroeg 1 gulden) Andere noodlijdenden gemeenten
ontvingen 10 gulden, evenals de synodale beurs. Er bleef bijna 7
gulden over en dat bedrag moest ds. Zandbergen uit Opijnen die toen
penningmeester van de Classis was, beheren. (Overigens merkten de
visitatoren op dat de diakenen van Rossum, Est en Renoij geen
aantekening hielden van de inkomsten en uitgaven. In Bruchem hadden
ze nooit van een kasboek gehoord en in Heerewaarden werd met
potlood iets gekrabbeld ‘daar niets van te leesen of te maken was’. U
ziet dat de Classis ook op dit terrein toezicht hield en de kerkenraden
voorhield een goede administratie bij te houden. Gelukkig maar, anders
zou veel uit de geschiedenis van onze kerken onbekend zijn.)
Het was niet altijd eenvoudig om geld bij elkaar te krijgen. Er werd
nogal geklaagd dat er te weinig geld was voor het onderhoud van de
eigen kerkgebouwen en de uitbetaling van traktementen. Althans dat
kregen ds. Rosenthal uit Geldermalsen en zijn collega Crombrugge uit
Ophemert in 1715 te horen. Zij waren er op uit gestuurd om gemeenten
die laks waren op te wekken. De gemeenten van Nieuwaal en
Pouderoyen werd enkele jaren daarvoor zelfs bevolen de beurs te
trekken voor de geloofsgenoten in de Palts. De Palts lag in het Duitse
keizerrijk, dat een lappendeken was die uit talrijke vorstendommen
bestond. Elke vorst kon besluiten dat de officiële religie in zijn
vorstendom katholiek dan wel luthers of gereformeerd was. “Quius
regio, eius religio” heette dat, oftewel wiens gebied diens religie. In
sommige vorstendommen die luthers waren of katholiek was het beter
dat anderen maar een graafschap of hertogdom verderop gingen
wonen anders braken er voor hen moeilijke tijden aan. In de Palts
wisselden de machthebbers met regelmaat van kerk of religie. In
tegenstelling tot de meeste andere vorsten in de 18e eeuw bemoeide
graaf Johan Willem zich intensief met het religieuze leven in zijn landen.
Hij probeerde de grotendeels protestantse bevolking tot het
katholicisme te bekeren. Katholieken werden bevoorrecht in het
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openbare leven en protestantse kerken werden omgebouwd tot
simultaankerk waar zowel katholieke missen als protestantse diensten
werden gehouden. Door deze religieuze politiek van de keurvorsten
emigreerden veel protestantse inwoners van de Palts naar Amerika,
waar ze zich vooral in Pennsylvania vestigden. Wanneer gereformeerde
ouders hun kind niet binnen drie dagen door een dominee lieten dopen,
waren ze gedwongen het sacrament door een pastoor te laten
toedienen. Kosters die de klok van de gereformeerde kerk luidden
werden afgetuigd enz. De situatie van de gereformeerden in de Palts
stond vaak op de agenda van de classicale vergaderingen.
Ook de toestand van gereformeerde kerk van Polen en Litouwen, die
ouder was dan die in de Lage Landen, was een terugkerend
agendapunt. In de 17e en 18e eeuw werkten met name de Jezuïeten er
hard aan om de Poolse bevolking weer terug te brengen in de schoot
van de Moederkerk. Gereformeerde kerken werden gesloten en dat
ging vrij eenvoudig omdat er nogal wat adellijke lieden die veel in melk
te brokkelen hadden katholiek werden. Het jaar 1768 was rampzalig:
kerken en scholen werden in brand gestoken, gereformeerden
gemolesteerd en mishandeld en hun kinderen afgepakt en katholiek
opgevoed. Veel weten we uit een boek van de predikant van Zoelen,
ds. Cassius (1698-1783), die uit Polen kwam en een groot pleitbezorger
was voor zijn geloofsgenoten in zijn geboorteland. Hij publiceerde in
1776 de “Korte Schets van den eertijds bloeyenden en voorspoedigen,
doch nu rampzaligen staat van de gereformeerde religie in het
Koninkrijk Polen”. Binnen de Classis Bommel werd zowel voor de
‘verdrukte kercken in Polen’ als voor de Waldenzen gecollecteerd.
In 1766 gaven Brakel en Bruchem gul, maar de kerkenraden van
Gameren en Rossum deelden de classicale afgevaardigden mee eerst
te willen vernemen wat Zaltbommel voor de onderdrukte
gereformeerden over had…. In de notulen lezen we ook over de
lutheranen uit Salzburg en de ‘Dalluyden uit Piëmonte” of Waldenzen,
waarover een volgende keer.
(wordt vervolgd)
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
08-10 A. van Zuijdam-Welbie

Leeftijd Adres
87
Avondlicht
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Restaurant Ave
Heeft u zin in een gezellig en inspirerend avondje
uit? Kom wereldgerechten proeven die door GZBmedewerkers worden gekookt en geserveerd
tijdens een uitgebreid driegangendiner.
Op drie locaties op drie verschillende data bent u van harte welkom:
10 oktober (vrijdagavond) in Rotterdam, 8 november (zaterdagavond) in
Utrecht en 21 november (vrijdagavond) in Elburg.
Een all-in driegangendiner in Restaurant Ave kost € 40,00 p.p. en de
opbrengst van deze actie is bestemd voor het zendingswerk van de
GZB. Kijk voor meer informatie op gzb.nl. Reserveren kan via
restaurant@gzb.nl. Na uw reservering ontvangt u een bevestiging en
nadere informatie.
Het eenmalige tijdschrift Ave kunt u nog bestellen zo lang de voorraad
strekt via gzb.nl of ave@gzb.nl. Een heerlijk blad met mooie recepten
en verhalen dat enthousiast ontvangen is. Ook erg leuk om cadeau te
geven!
Kledingactie Werkgroep Dorcas Herwijnen
Na een mooi najaar zijn de kledingkasten veelal weer
winterklaar gemaakt. Heeft u kleding die u zelf niet meer
draagt maar nog goed is om gedragen te worden, wij
willen dan graag proberen om voor deze kleding een
nieuwe eigenaar te zoeken.
De ingeleverde kleding gaat naar Dorcas
Hulp Andijk en daar wordt een nieuwe
bestemming gezocht. Een deel gaat naar de diverse
projecten van Dorcas maar een ander deel wordt
verkocht om de transportkosten te kunnen financieren.
U kunt uw gebruikte, maar nog wel goed bruikbare kleding inleveren in
dichtgebonden plastic zakken op zaterdag 18 oktober van 09.00 tot
15.00 uur op de volgende adressen:
Fam. P. Brouwer
Fam. A. van Eck
Fam. T. de Vries

Rijthoek 8
De Rietput 127
Waaldijk 187
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Haaften
Vuren
Herwijnen

Verkoopdag
Commissie Verkoopdag Hervormde Gemeente Herwijnen

vrijdag 17 oktober
Dorpshuis De Poort Herwijnen
14.30 –17.00 uur; en vanaf 19.00 uur

Verlotingen: spiegel, bloemenbankje
Huishoudelijke artikelen
Wijzerplaat (voor kinderen, altijd prijs)
(Kinder)enveloppenkraam
Diverse raadspelletjes: pop, kaas
Textielkraam
Plantenbakjes, bloemstukjes
Tuindecoraties
Koffie met cake,appeltaart etc
Erwtensoep
Slaatjes
En nog veel meer

’s middags en ’s avonds rad
met taarten,

van avontuur

vlees, waardebonnen,
speelgoed etc.
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Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19,
6862 BT Oosterbeek
Bezoek aan Kasteel Doorwerth en wandeling
Ontvangst met koffie op de Herberg om 10.30 uur; hierna vertrekken
we naar Kasteel Doorwerth voor een bezoek en een wandeling.
Kasteel Doorwerth is fraai gelegen in de uiterwaarden van de Rijn, aan
de rand van de Veluwe. Het ontwikkelde zich sinds 1280 tot een
imposant gebouwencomplex met een hoofdburcht en een voorburcht.
In de hoofdburcht treffen we niet minder dan drie musea, namelijk het
Kasteelmuseum, het Museum Veluwezoom en het Museum voor
Natuur- en wildbeheer.
Na het bezoek maken we in de omgeving nog een korte stevige
wandeling op en rond de hoge stuwwallen met mooie vergezichten over
de Rijn.
Concert
Het middagconcert in het Koetshuis wordt aangeboden door André van
Vliet aan de vleugel. Met een programma van muziek uit verschillende
tijden in een altijd weer mooie verscheidenheid aan vorm en kleur.
Zoals gebruikelijk speelt hij met meewerkende collega-musici op andere
instrumenten. Samen altijd goed voor ongedachte arrangementen en
fascinerende vertolkingen van de met veel zorg geselecteerde werken.
Het concert begint om 14.30 uur.
Kosten
Volledig arrangement: € 30,00
(inclusief lunchpakket en de toegangsprijs voor het kasteel- en
museumbezoek).
Concert:
€ 15,00
(inclusief een kop koffie of thee bij aankomst en een consumptie in de
pauze van het concert).
Aanmelden
Voor beide arrangementen kunt u zich nu aanmelden. Dat kan bij
voorkeur via e-mail naar: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch
026-33 42 225 (op werkdagen 9.00 - 12.00 uur).
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Opbrengsten
De opbrengst is bestemd voor het werk van Pastoraal Diaconaal
Centrum de Herberg. Om deze reden zijn de musici bereid geheel
belangeloos hun medewerking te verlenen.
Wilt u alleen het concert bijwonen, dan bent u vanaf 14.00 uur van
harte welkom. Voor het concert begint kunt u dan in de foyer van Het
Koetshuis een kop koffie of thee drinken.
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
Het zal u niet ontgaan zijn dat de Classis Bommel 400 jaar bestaat. In
het kerkblad hebben verschillende artikelen gestaan en in de dienst
opening winterwerk van afgelopen zondag 28 september heb ik er ook
bij stilgestaan. Misschien hebt u wel gedacht:’Is dat nu zo belangrijk? Ik
weet nauwelijks wat een classis is!’ Ik heb vroeger die gedachten ook
wel gehad, totdat men op het idee kwam om mij te vragen in het Breed
Moderamen van de Classis Bommel zitting te nemen. Ik ben eigenlijk
helemaal niet zo’n vergaderdier, maar ook daar zijn mensen voor nodig
en daarom heb ik erin toegestemd. Ouderling Alex Ruitenburg zit er ook
in namens onze gemeente en Jan de Fockert is zelfs penningmeester.
We zijn dus rijkelijk vertegenwoordigd.
Waar een classis zich allemaal mee bezighoudt hebt u in de artikelen
van Dr. A. Vos kunnen lezen. Soms is het best heftig als er problemen
zijn in een gemeente of tussen de predikant en de kerkenraad. Daarom
moet er een instantie zijn die coördinerend werkt en zo de gemeenten
voort kan helpen. Maar het gaat niet alleen over problemen, er is vooral
ook de ontmoeting. En dat is goed en dat is nu al 400 jaar zo. En reden
genoeg dus om dat jubileum te gedenken. En om het in de diensten
van de gemeenten binnen de classis te noemen in de voorbeden.
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Het Reformatorisch
Dagblad heeft het
zelfs vermeld (de
naam van deze
krant kan ik met
een gerust hart
vermelden
in
tegenstelling tot de
krant die ik in het
vorige
kerkblad
citeerde). Maar het
artikel ging vooral
over de Sint Maartenkerk in Zaltbommel, waar op zaterdag
27 september alle festiviteiten zich afspeelden. Een prachtige kerk, dat
wel, maar het gaat vooral om wat er zich die zaterdagmiddag
afspeelde. Voordat de barbecue ter gelegenheid van de opening van
het winterwerk begon, zijn mijn vrouw en ik er geweest. Er was een
afwisseling van optredens van diverse koren uit de regio. Dat is aan mij
wel besteed, meer dan vergaderingen. Het was een in en uit lopen van
mensen en op een gegeven ogenblijk zat de kerk echt vol. Vooral
tijdens het optreden van het koor van ’s Heerenloo Zorggroep uit
Geldermalsen. Heerlijk zoals onze verstandelijk gehandicapte
medemens de lof van God liet klinken door de gewelven van die oude
kerk tot in de harten van de mensen. Ook toen ze samen met een
kinderkoor zongen. Het was werkelijk de moeite waard om daar
aanwezig te zijn. We zouden eigenlijk veel meer van dergelijke
bijeenkomsten moeten hebben. Terecht zongen we laatst in de dienst:
Nabij of ver, wij zijn verbonden. Al 400 jaar… nee, al veel langer…
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman
Agenda
Woensdag 15 okt
Vrijdag 17 okt

18.30 uur
14.30 uur

uitzending kerktelefoon
verkoopdag

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie
ook de website van onze gemeente; www.nhkherwijnen.nl
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VAN DE REDACTIE
De kopij voor het volgende kerkblad dient
uiterlijk D.V. maandag 20 oktober 2014
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
Volgende inleverdata zijn:
3 nov
voor 2 weken
17 nov
voor 2 weken
1 dec
voor 2 weken
15 dec
voor 3 weken
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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

