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Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt)
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ZONDAGSSCHOOL

Elke zondagmorgen tijdens de
kerkdienst in het kerkelijk centrum

CRECHE

Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal
De Kinderkamer

Onder de terebint
Advent
…wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest…

Deze woorden, die de engel tegen Jozef spreekt, lezen we in
Mattheüs 1. Woorden die passen bij Advent.

Advent is een tijd van inkeer en stilte, van ootmoed en ernst. Voordat
we uitbundig het Kerstfeest vieren (inclusief kleurige kerstballen en een
overvloedig kerstdiner) is het goed om je in stilte te bezinnen op de
komst van Christus. Waarom moest Hij komen?

Als we ons daarop bezinnen, dan krijgen we niet
zo’n feestelijk gevoel. Hij moest komen vanwege
onze zonden. Hij is om ons mensen en om onze
zaligheid neergekomen uit de hemel en vlees
geworden.

Maria ontving Hem in nederigheid en zei: laat met mij geschieden
overeenkomstig uw woord.
Hoe ontvangen wij Hem? Is onderstaand gebed ook ons gebed?

Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet, Gij ’s werelds
hoogst verlangen, des sterv’lings zaligst goed?
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38e Jaargang, no. 1104, 5 december 2014
KERKDIENSTEN
Zondag 7 december 2014, 2e Adventszondag
10:00 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 32: 1, 2
18:30 uur:
Ds. C. van der Scheur, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 33: 2, 3
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 14 december 2014, 3e Adventszondag
10:00 uur:
Ds. H.J. van der Veen, Sliedrecht
Introïtuslied: Ps. 34: 2, 3
18:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 35: 1, 13
e
1 collecte:
Kinderen in de Knel
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Donderdag 18 december 2014
19:00 uur:
Ds. G.J. Mink, ZC Avondlicht m.m.v. Soli Deo Gloria
Lied en verhaal van de Zondagsschool
7 dec:
We oefenen voor de kerst.
Deze morgen gaat het verhaal gaat over een blijde
boodschap, Lucas 1
14 dec:

We oefenen voor de kerst.
Het verhaal gaat over de boodschap aan Maria, Lucas 1

Kinderoppas:
7 dec:
Lia van Baalen en Arne Ruitenburg
14 dec:
Sjanet met Naomi en Michelle 't Lam
Schoonmaakrooster
8 t/m 12 dec: Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd
15 t/m 19 dec: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
Ik schrijf dit bericht op maandagmorgen 1 december.
In de komende week worden drie gemeenteleden
voor een operatie in het ziekenhuis opgenomen. Als u
dit leest is het meeste al weer achter de rug.
Op 2 december wordt Jurrie Overheul, Berkenlaan 10, voor een
operatie opgenomen in het Antonius ziekenhuis te Nieuwegein. Bij het
landelijk onderzoek naar darmkanker is deze ziekte ook bij hem
geconstateerd. En hoewel het goed operabel is, blijft het toch schrikken
en levert de nodige spanningen op. Rust mag hij vinden in de grote
Heelmeester Jezus Christus. Wij wensen hem en Hennie Gods zegen
toe.
Op woensdag 3 december wordt dan eindelijk Teuny Kruis,
Rozenstraat 5, voor een heupoperatie opgenomen in het Jeroen Bosch
ziekenhuis in Den Bosch. Al geruime tijd is dat bekend en nu is het
(eindelijk) zover. Laten we hopen en bidden dat het allemaal goed mag
gaan. We wensen haar een voorspoedig herstel.
Op donderdag 4 december wordt Aart Blom, Molenstraat 7, in het
Beatrix ziekenhuis te Gorinchem opgenomen. Bij hem is een tumor in
een nier vastgesteld. En hoewel die tumor ingekapseld is, moet de nier
toch verwijderd worden. Dat is een grote operatie. En daaromheen zijn
er de nodige spanningen: wat zal men verder aantreffen? Laten we
hopen dat het hierbij blijft. We wensen hem de kracht van Boven toe om
dit allemaal te kunnen ondergaan en verwerken.
Maandagmorgen werd Jettie de Fockert, Achterweg 19, in alle vroegte
naar het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem gebracht in verband met
hartritmestoornissen. Al enige tijd heeft ze daar last van en de
spanningen daaromheen nemen niet af. Zij zal enige dagen ter
observatie en mogelijke onderzoeken daar blijven. Dat de Heere daar
Zijn zegen over geeft!
Als we Psalm 38 lezen, merken we dat David, de dichter, het moeilijk
heeft. ‘Er is niets goeds aan mijn lichaam’, schrijft hij in vers 2. Maar hij
is niet opstandig. Hij blijft op de Heere hopen dat Die vergeeft en
herstelt: Op U, HEERE, hoop ik, U zult verhoren, Heere, mijn God. Daar
mogen wij ook op hopen. Hopen is niet: wensen dat het ooit mag
gebeuren, maar hopen is: weten dat God het op Zijn tijd zal doen en
met vertrouwen daarop wachten.
Wacht op de HEER’, godvruchte schaar, houd moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed.
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VERANTWOORDING

Collecten
Woensdag 5 nov: 1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 63,20
€ 65,80
€1256,60

diaconie
kerkrentmeesters
dankstondcollecte

Zondag 9 nov:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 214.85
€ 151,10
€ 115,70

Dorcas
kerkrentmeesters
onderhoudsfonds

Zondag 16 nov:

1e collecte
2e collecte
Avondmaalscoll
Avondmaalscoll
Uitg.collecte

€
€
€
€
€

101,80
114,05
144,80
131,10
110,05

diaconie
kerkrentmeesters
Luisterend Dienen
Luisterend Dienen
pastoraat en pred.

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 169,25
€ 174,60
€ 171,90

Woord en Daad
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

ZC Avondlicht
Zondag 23 nov:

Ontvangen via:
Ouderling J. van Kuilenburg € 10,00 voor het kerkblad tijdens
huisbezoek
Dhr. Kees Hobo € 10,00 voor het kerkblad, aan de deur afgegeven
Ouderling Richard van Mourik € 50,00 + € 20,00 op huisbezoek
Dhr. N. van der Vliet € 10,00 voor het kerkblad
Ouderling Alex Ruitenburg € 20,00 op huisbezoek
Kerkrentmeester Dik de Joode € 10,00 voor het kerkblad
Voor al deze giften heel hartelijk dank!
Oefenen voor het kerstfeest van zondagsschool Bethel:
We willen op 14 en 21 december na de ochtenddienst
met de kinderen oefenen in de kerk. Het is fijn als alle
kinderen daarbij kunnen zijn. U kunt uw kind weer
ophalen om 12 uur. U kunt in de tussentijd een kopje
koffie drinken in het kerkelijk centrum.
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Kerkbalans
Nu het einde van het jaar nadert, willen we iedereen
vragen te controleren of de toezeggingen die eerder dit
jaar gedaan zijn voor de Actie Kerkbalans al concreet
zijn omgezet in een gift. Dat bespaart niet alleen de
kerkrentmeesters het nodige werk, maar zorgt er ook
voor dat de financiën van onze Hervormde Gemeente
zoveel mogelijk op orde zijn.
U kunt uw bijdrage overmaken via
NL INGB 0000 950925
NL RABO 03280 00531
tnv hervormde kerk Herwijnen
onder vermelding van Kerkbalans 2014.
Hartelijk dank
Themanummer ouderen
De Waarheidsvriend, uitgave van de Gereformeerde Bond, geeft
regelmatig themanummers uit. Eind oktober verscheen het
themanummer Ouderen. In de hal van de kerk liggen exemplaren klaar,
ze zijn gratis mee te nemen.
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
07-12
11-12
12-12

Naam
A.A. Blom-van der Velden
A.C. Verploegh-van Aalsburg
A. de Jong- van Voorden

Leeftijd Adres
91
Zorgcentrum Avondlicht
91
Zworrelstraat 51
91
Zorgcentrum Avondlicht

Collecte ; Kinderen in de Knel
Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij
maar al te vaak misbruikt of aan hun lot
overgelaten.
Kerk in Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting
van kinderen en geeft straatkinderen, werkende
kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en
misbruikte kinderen de kans kind te zijn.
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Op de hoogte/meeleven
Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel
mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede
en in minder goede tijden. Dus:
Gaat u verhuizen?
Laat het ons even weten.
Trouwplannen?
We stellen een bericht erg op prijs
Een geboorte?
Stuur ook ons een kaartje
Verdriet of verlies?
Ook dan leven we graag met u mee.
U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba:
info@nhkherwijnen.nl
tel.: 0183-637092
RONDOM HET WOORD
Diensten
D.V. komende zondag 7 december is de tweede adventszondag. Ik
hoop dan in de morgendienst voor te gaan.
We lezen dan Lukas 21: 25-36. De Heere Jezus spreekt daar over de
wederkomst en Hij roept op tot waakzaamheid. Dat is één van de
aspecten van de adventstijd. De tekst voor de prediking in deze dienst
is Romeinen 13: 11-14. Het thema is: Jezus komt eraan! We zullen
horen dat het tijd is om 1. wakker te worden, 2. op te staan en 3. aan te
kleden.
Op de derde adventszondag, 14 december, hoop ik in de avonddienst
voor te gaan. Dat is weer een leerdienst aan de hand van de
Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB). Al eerder heb ik aangegeven dat
ik de artikelen niet op rij van 1 t/m 37 aan
de orde stel, maar dat ik dat thematisch wil
doen. De komende tijd wil ik het thema ‘De
Kerk’ onder de aandacht brengen. Dat
betekent dat we nu verder gaan met artikel
27 van de NGB. Er gaan wel zes artikelen
over de kerk. Dan kun je direct wel een
paar vragen hebben: waarom zijn er
zoveel kerken? Waarom gaat het er in de
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ene kerk anders toe dan in de andere? Wanneer mag je uit een kerk
gaan? Dat zijn allemaal vragen over de menselijke kant van de kerk en
die komen in de serie over de kerk allemaal concreet aan de orde. Maar
de NGB begint met de goddelijke kant van de kerk. Want de kerk is
geen vereniging waar je, als je zin hebt, lid van kunt worden en als je
geen zin meer hebt je lidmaatschap van op kunt zeggen. Dat is de kerk
niet. Wat dan wel? Komt u maar luisteren. De tekst van artikel 27 ligt
weer klaar bij de ingang van de kerk.

Light for the World
Deze christelijke stichting zet zich al meer dan 30 jaar in voor (visueel)
gehandicapten in Afrika en Azië. Wilt u hierover meer lezen kijk dan op
www. lightfortheworld.nl
ACTIVITEITEN
Verkoping kerststerren
Houdt u er rekening mee? Vrijdag 12 december hopen vrijwilligers weer
huis-aan-huis langs de deur te komen om kerststerren te verkopen.
De kerkrentmeesters
Zanguurtje
Op D.V. zondag 14 december zal aansluitend aan de avonddienst
weer het ‘zanguurtje’ worden gehouden. In het programma zullen ook
advents- en kerstliederen worden opgenomen. Hebt u/heb jij liederen
die u/jij graag zingt? Stop dan een briefje met uw/jouw
verzoeknummers in de bus achter in de kerk of mail naar
alexenmarleen@live.nl Voordat we met elkaar gaan zingen drinken we
eerst een kopje koffie of thee. Het programma wordt rechtstreeks
uitgezonden via de kerkradio. De luisteraars thuis zullen vooraf een
liederenblad ontvangen. U en jij zijn van harte welkom!
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Kerstactie 2014
Al enkele jaren houden we met de beide
kerken uit Herwijnen een kerstactie. We
geven huis-aan-huis de bewoners een
kleine attentie, een kerstmagazine en een
uitnodiging voor de kerstvieringen en
diensten met oud- en Nieuwjaar. Hierop
komen vaak positieve reacties en het
wordt enorm gewaardeerd.
Dit jaar hebben we gekozen voor iets kleins met een grote boodschap.
Een hartvormig rood kaarsje in blik met daarop de tekst:
Jezus is geboren!
Om alles rond te brengen hebben we Herwijnen in wijken verdeeld van
ongeveer 20 á 25 adressen per wijk.
Op zondag 7 en 14 december zal er in beide kerken een intekenlijst
komen te liggen. Wil je een wijk voor je rekening nemen dan kan je
hierop je naam invullen en evt. de voorkeur voor een wijk aangeven.
We zullen proberen hier rekening mee te houden maar kunnen niets
garanderen. Op zaterdag 20 december tussen 10.00-11.00 uur kan je
de spullen op komen halen in de Gereformeerde Kerk aan de
Achterweg. Het is dan de bedoeling dat het voor de kerst is
rondgebracht.
Kunnen we ook op u/jou rekenen dit jaar?
Mocht je de intekenlijst mis gelopen zijn, een telefoontje of mailtje kan
altijd.
Alex Ruitenburg
Arjan de Ruyter

(582439)
(641410)

alexenmarleen@live.nl
a.de.ruyter6@kpnplanet.nl

Deze actie is ook een geestelijke zaak en daarom vragen we u ook om
dit werk te gedenken in uw persoonlijk gebed.
De evangelisatiecommissie

Dorcas zangavond 2015
Het duurt nog even maar graag willen we u laten weten dat op onze
zangavond Het Ridderkerks Kinder- en jeugdkoor o.l.v. Jennifer van
den Hoek voor ons komt zingen. Wilt u deze avond meemaken noteer
de datum dan nu vast in uw agenda.
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wanneer:

vrijdag 13 februari 2015 D.V.

waar:

in de Gereformeerde
Herwijnen

aanvang:

19.00 uur

kerk

in

TENSLOTTE
Als u dit kerkblad leest is het rond 5 december of net daarna. De
meeste drukte rond het sinterklaasfeest is weer achter de rug. En u
denkt: ‘zo, dat hebben we ook weer gehad.’ De vrijgevigheid vierde
weer hoogtij. Overal werden pakjesavonden gehouden. Bij ouders,
opa’s en oma’s, op het werk, op school, in supermarkten kon je je
schoen zetten en ga zo maar door. De kinderen werden verwend en
volgestopt met pepernoten en marsepein. Volwassenen waren bezig
met het in elkaar prutsen van surprises en het hoofd werd gebroken
over welke cadeaus gekocht moesten worden voor de ander.
Ja, inderdaad, dat hebben we weer gehad. Maar dan… Sinterklaas is
met zijn (zwarte) pieten nog niet het land uit gevlucht of iedereen gaat
massaal kerstbomen kopen, omdat de mooiste kerstbomen het eerste
weg zijn. En het is natuurlijk onaanvaardbaar dat de kerstballen, die
volgens de laatste kerstballenmode worden gekocht, in een mismaakte
boom moeten hangen. Op de televisie stoppen binnenkort de vaste
programma’s en hiervoor in de plaats kijken we naar films die tot
vervelends toe herhaald zijn. En deze periode staat ineens ook in het
teken van goede doelen. Vele acceptgiro’s glijden weer door de
brievenbus met de vraag om een eindejaarsgift. En, o ja, zes dagen
niet eten in een glazen huis blijkt opeens het antwoord te zijn op al het
leed in de wereld. Ondertussen wordt er uren gerateld of we dit jaar nog
een witte kerst zullen krijgen. Dát alles gebeurt in de tijd tussen
sinterklaas en kerst.
In de kerk noemen we die tijd: advent. Wat
dat betekent kunt u op de eerste bladzijde
van dit kerkblad lezen. Ik hoop dat daar
ook wat van te merken is onder ons. In de
tijd tussen sinterklaas en kerst bezinnen
we ons op de vraag: Waarom moest Jezus
eigenlijk in de wereld komen? Weet u het
antwoord al…?
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman.
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AGENDA
Maandag 8 dec
Dinsdag 9 dec
Woensdag 10 dec
Vrijdag 12 dec
Vrijdag 13 feb '15

20.30 uur
20.30 uur
18.30 uur

bijbelgesprekskring
groeien in geloof
uitzending kerktelefoon
verkoping kerststerren
Dorcas zangavond

19.00 uur

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie
ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl

VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient
uiterlijk D.V. maandag 15 december 2014
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
NB LET OP!!!! Het volgende kerkblad is voor een periode van drie
(3) weken. Voor deze datum dienen ook de vaste gegevens voor
het nieuwe jaar bij de redactie te zijn.

Volgende inleverdata zijn:
5 jan
voor 2 weken
19 jan
voor 2 weken
2 feb
voor 2 weken
16 feb
voor 2 weken
2 mrt
voor 2 weken
16 mrt
voor 2 weken
30 mrt
voor 2 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

