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BIJSTAND
PASTORAAT

Kand. J.H. de Vree
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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

Onder de terebint

Kom, want alle dingen zijn gereed!

Overleg bovenstaande vriendelijke woorden van de
Heere Jezus eens. Hij heeft u niet nodig. Hij had u
wel kunnen passeren. Hij had anderen kunnen
nodigen. Maar nu zegt Hij het tot u: ‘Kom’. Hij vraagt
het niet, Hij bidt het u: ‘Kom’. Hij staat aan de deur en
klopt. Hij wacht of u Hem opendoet, zodat Hij met u
Avondmaal zal houden en u met Hem.
Als Hij u dan zo vriendelijk roept en tot
Zijn gemeenschap nodigt, zou u dan
nog wegblijven of blijven zitten? Nee,
laat de ziel als het ware vleugels
aandoen en daarheen vliegen.
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38e Jaargang, no. 1108, 6 februari 2015
KERKDIENSTEN
Zondag 8 februari 2015
10:00 uur:
Ds. J. Broekman, voorbereiding Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 25: 2, 4
18:30 uur:
Kand. T.J. Lucas, IJsselmuiden
Introïtuslied: Ps. 47: 3, 4
e
1 collecte:
Werelddiaconaat
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 15 februari 2015, 1e Lijdenszondag
10:00 uur:
Ds. J. Broekman, viering Heilig Avondmaal
Uitzending via Radio Lingewaal
Introïtuslied: Ps. 32: 5, 6
15.00 uur:
Ds. J. Broekman, ZC Avondlicht, Heilig Avondmaal
18:30 uur:
Ds. J. Broekman, dankzegging Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 48: 1, 2
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Avondm.coll: project GZB
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Lied en verhaal van de Zondagsschool
8 feb:
Ps. 25: 2b - Het verhaal: Saul gaat naar een
waarzegster
15 feb::
Ps. 32: 6 - Het verhaal: Saul sterft
Kinderoppas:
8 feb:
Jacolien van Zante en Eline van de Minkelis
15 feb:
Gerda en Arianne de Fockert
Schoonmaakrooster
9 t/m 13 feb: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn
16 t/m 20 feb: Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
We gedenken onze zieken in de voorbede,
zowel thuis als in de kerkdiensten. Vaak
staan we voor ons gevoel machteloos als we
de verhalen horen van mensen die zoveel
mee moeten maken. Toch hebben we het
machtigste wapen in handen: het gebed.
Aniek van Velzen, Waaldijk142, is in de afgelopen week geopereerd en
inmiddels weer thuis. We wensen haar verder herstel toe na deze
ingrijpende operatie.
De heer Henk Satter, Achterweg 66, is vanwege een bacterie
opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Op het moment van
schrijven van dit bericht is hij daar nog steeds. Medicijnen moeten de
hevige pijnen onderdrukken en verder onderzoek is nodig om dit
probleem op te lossen. We wensen ook hem veel sterkte en bidden om
genezing.
Voor iedereen mag het tot een troost zijn wat we lezen in Psalm 118: 7:
De HEERE is bij mij, te midden van wie mij helpen.
Beroep aangenomen
Onze bijstand in het pastoraat kandidaat J.H. de Vree heeft het beroep
dat de hervormde gemeente van Achterberg op hem uitbracht,
aangenomen. Hij preekte op beroep over de bekende woorden uit
Hand. 16: Kom over naar Macedonië en help ons. Vanuit deze tekst
zag hij verschillende lijnen lopen naar het beroep uit Achterberg. We
wensen hem en zijn gezin veel zegen en rust op deze beslissing. En
dat hij tot een zegen mag zijn in de gemeente die hij nu als predikant
mag gaan dienen. Hij zal op D.V. 6 april, tweede paasdag, bevestigd
worden en intrede doen. En hij heeft mij gevraagd aan de
handoplegging deel te nemen en dat doe ik met vreugde.
Bezinningsavond
In de week van voorbereiding is er weer de bezinningsavond. We
overdenken een gedeelte uit de Bijbel en een gedeelte van het
Avondmaalsformulier. We overdenken uit het formulier de woorden:
opdat wij nu tot onze hulp en troost het Avondmaal des Heeren mogen
houden. En we lezen uit de Bijbel: Jesaja 51: 1-16.
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Maak van de gelegenheid gebruik om samen na te denken over de
‘roeping’ die de zondag daarna zal klinken!
Datum: donderdag 12 februari.
Tijd: 20.00 uur; vanaf 19.45 uur is er koffie of thee.
Censura morum
Er is gelegenheid tot censura morum op dinsdag 10 februari van 19.30
tot 20.00 uur in de pastorie.

VERANTWOORDING
Collecten
Donderdag 15 jan: 1e collecte €
136,15
Dienst ZC Avondlicht

kerkrentmeesters

Zondag 18 jan:

1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €

101,80
114,40
103,35

diaconie
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

Zondag 25 jan:

1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €

201,80
182,80
174,65

Woord en Daad
kerkrentmeesters
pastotaat en pred.

Ontvangen via:
Ouderling R. van Mourik € 14,00 aan collectebonnen voor de kerk
Bezoekbroeder M. van Mourik € 10,00 voor de kerk, bij het bezorgen
van de bloemengroet
Dhr. D. van Arkel € 10,00 voor de bloemengroet
Dhr. A.F. van Rossem € 24,70 voor de kerk
Voor al deze giften heel hartelijk dank!

24 jan
31 jan

Bloemengroet
De bloemen gingen in de afgelopen periode met een
vriendelijke groet ter bemoediging namens onze
gemeente naar:
Mw. Ina van der Meijden, Lindenlaan
Aniek van Velzen, Waaldijk
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De Avondmaalscollecte van 15 februari
Evangelisatie onder buitenlandse studenten
Er studeren bijna 90.000 internationale studenten in Nederland. Een
deel van hen komt uit landen die in mindere of meerder mate gesloten
zijn voor het Evangelie, zoals China, Saudi-Arabië en andere
moslimlanden.
Onder hen is vaak een grote interesse en openheid om meer over het
christelijk geloof te horen. Door het werk van de studentenbeweging
IFES worden er op verschillende plaatsen in Nederland culturele
avonden
en
Bijbelkringen
georganiseerd.
Opvallend is dat met name Chinese studenten erg open staan voor het
Evangelie. Door het volgen van Bijbelstudies komen er regelmatig
studenten tot geloof. Sommigen van hen laten zich tijdens hun studie
hier in Nederland dopen.
Verjaardag
Op vrijdag 13 februari a.s. hoop ik weer
jarig te zijn. Ik hoop 64 jaar te worden. Ja,
de tijd gaat snel… Mijn vrouw en ik stellen
u graag in de gelegenheid om ons in
verband met dit feit de hand te drukken.
U bent van harte welkom op zaterdag 14 februari, ’s morgens van 10.00
tot 12.00 uur en ’s middags van 14.00 tot 16.00 uur, in de pastorie.
Hoewel de deur zwaar is, is de drempel niet hoog. Weet dat u welkom
bent.
Actie Kerkbalans
Als u dit leest, is uw reactie op de actie Kerkbalans
mogelijk al bij u opgehaald; zo niet, dan komt de
vrijwilliger binnenkort vast en zeker bij u langs.
Ondertussen verkeren de kerkrentmeesters in
spanning wat betreft de opbrengst.
Na het lezen van de artikelen in de laatste twee
kerkbladen en van de brochure die in de enveloppe
zat, is de boodschap waarschijnlijk wel duidelijk. U
geeft voor 'een kerk in balans'; een kerk die z'n taken kan uitvoeren
(erediensten, pastoraat, jeugdwerk, bezoekwerk onder ouderen,
verzoekplatenprogramma etc etc), en daar ook de financiele middelen
voor krijgt. Om die balans gaat het bij deze actie.
Een balans waar we met z'n allen verantwoordelijk voor zijn. We
hebben er vertrouwen in dat de balans gevonden wordt.
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Hieronder nog een keer de tabel, die we, mede op verzoek van
gemeenteleden, gebruiken als richtlijn voor een gift.
We rekenen op U!
De tabel voor de Actie Kerkbalans
Netto inkomen
Bijdrage kerkbalans
per maand:
percentage
€ 0 - € 500
0,5%
€ 501 - € 1.000
1,0%
€ 1.001 - € 1.500
1,5%
€ 1.501 - € 2.000
2,0%
€ 2.001 - € 2.500
2,5%
€ 2.501 of meer
3,0%

Bijdrage per jaar
in euro’s
€ 0 - € 30
€ 60 - € 120
€ 180 - € 270
€ 360 - € 480
€ 600 - € 750
€ 900 of meer

Met netto-inkomen wordt bedoeld de maandelijkse inkomsten van u en
uw eventuele partner (salaris, AOW, aanvullend pensioen enzovoort)
Wie een bedrag wil overmaken voor Kerkbalans kan dat doen via:
NL10 INGB 0000 950925
NL42 RABO 03280 00531
tnv hervormde kerk Herwijnen
onder vermelding van Kerkbalans 2015
Hartelijk dank
De kerkrentmeesters

RONDOM HET WOORD
Diensten
De diensten die in dit kerkblad staan aangekondigd en waarin ik voor
hoop te gaan, staan in het teken van de viering van het Heilig
Avondmaal: voorbereiding, viering en dankzegging. Deze diensten
staan allemaal in het teken van het thema ‘Roeping’, waarmee ik in de
doopdienst van 11 januari begonnen ben.
Komende zondag, D.V. 8 februari, lezen we in de dienst van
voorbereiding Matt. 19: 22 – 20: 16. Vers 16 is de tekst voor de
prediking: Zo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de
laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
Wanneer we op zondag 15 februari het Avondmaal vieren, lezen we als
inleiding op de viering weer uit het Mattheüs-evangelie en wel
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hoofdstuk 22: 1-14. Dat gedeelte gaat over de uitnodiging tot de
koninklijke bruiloft en sluit af met de woorden die de zondag daarvoor
ook al klonken: velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
In de middag van deze avondmaalszondag zal er een voorgezette
viering in Avondlicht zijn. In die dienst hoop ik ook voor te gaan.
’s Avonds in de dankzeggingsdienst lezen we Handelingen 13: 26-52.
We lezen een gedeelte van de toespraak die Paulus hield in de
synagoge van Antiochië. Vervolgens concentreren we ons op vers 48:
Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en prezen het
Woord van de Heere, en er geloofden er zovelen als er bestemd waren
voor het eeuwige leven.
Ik hoop op een goede opkomst rond dit hoogtepunt in het kerkelijke
leven: de viering van het Heilig Avondmaal.
ACTIVITEITEN
Gratis (digitaal) magazine Opvoedingsbron
Vanaf deze week is het digitale magazine Opvoedingsbron, met het
thema 'In gesprek' gratis verkrijgbaar.
Opvoedingsbron is ontstaan vanuit de Werkgroep Educatief Beraad,
een gezamenlijk initiatief van de Bond van Hervormde Zondagsscholen,
de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond, de Hervormde Mannenbond
en de Hervormde Vrouwenbond.
Het WEB reikt ieder jaar een artikel aan over de geloofsopvoeding in
het gezin, welke geplaatst wordt in de bladen van genoemde bonden.
Vanaf nu hoort bij dit artikel ook een digitaal magazine:
Opvoedingsbron. Het thema van de eerste uitgave is ‘In gesprek’.
In Opvoedingsbron vindt u:
 Het artikel 'Geloofsgesprekken met kinderen' (voor ouders en
andere opvoeders)
 Een bijbelstudie n.a.v. Jozua 4 'Gedenkstenen' (voor
verenigingen en kringen)
 Zes bijbelgezinsmomenten voor aan tafel rondom ge-denk-en
(voor gezinnen)
 Ervaringen en tips van andere ouders
 Tips en verwijzingen voor verdere verdieping en/of een themaavond in de eigen gemeente
We hopen met dit magazine het gesprek over het persoonlijk geloof
binnen onze gezinnen en gemeenten te stimuleren.
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Het magazine is gratis te downloaden via de websites van genoemde
bonden of als gedrukt exemplaar voor €1,00 te bestellen bij het
bondsbureau: hervormdbondsbureau@filternet.nl.
Dorcas zangavond 2015
Zoals we u al eerder hebben laten weten komt op onze zangavond
Het Ridderkerks Kinder- en jeugdkoor o.l.v. Jennifer van den Hoek voor
en met ons zingen.
Net als altijd is de toegang gratis. Wel is er een collecte bij de uitgang,
kunt u kleine cadeauartikelen kopen van onze cadeautafel en
enveloppen trekken. Natuurlijk verkopen we ook koffie, thee en
limonade met een lekkere plak cake. De opbrengst van de avond wordt
gebruikt om een vrachtauto vol hulpgoederen naar Oekraïne te kunnen
brengen.
wanneer:
waar:
aanvang:

vrijdag 13 februari 2015 D.V.
in de Gereformeerde kerk in Herwijnen
19.00 uur
We hopen u te zien op deze avond!!

Herbergdag over pastoraat rond seksueel misbruik
Zaterdag 7 maart 2015 is er in het Koetshuis van de Herberg te
Oosterbeek weer een dag voor predikanten, ambtsdragers en pastoraal
werkenden. Dr. A.H. van Veluw uit IJsselmuiden zal een lezing houden
met als titel: Seksueel misbruik. Hoe gaan we daar pastoraal mee om.
Er is ruimschoots gelegenheid om met hem en elkaar van gedachten te
wisselen. Ook kunt u deze dag (opnieuw) kennismaken met het werk
van het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. De dag begint om
10.00 uur (vanaf 9.30 uur koffie) en wordt om 13.00 uur afgesloten met
een lunch. De kosten bedragen € 12,50 per persoon. Inlichtingen en
opgave (uiterlijk 3 maart) bij de Herberg, bij voorkeur per e-mail
herbergdag@pdcdeherberg.nl of per telefoon (026-3342225).
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Oost-Europa steunen én straks genieten
van bloemen- en plantenpracht?
Dat kan met de actie: ‘Spaarpotgrond’ van werkgroep Dorcas Herwijnen
Over enkele maanden is het al weer voorjaar. Ongetwijfeld wilt u dan
weer genieten van mooie bloemen en planten in uw tuin en/of
bloembakken. Hiervoor hebt u natuurlijke en zuivere producten nodig,
zoals Jardino universele potgrond en daar kunnen wij voor zorgen!
Universele potgrond, 40 liter (1 zak) voor € 3,50 en als
speciale actie drie zakken voor € 10,-!!!
De actie ‘Spaarpotgrond’ is eenvoudig, u kunt namelijk op drie
verschillende manieren uw bestelling doorgeven:
Fam. Van Wijgerden 581838, Hetty van Arkel 582269,
Volker Wytzes 582403 of Fam. Van Eck 0183-631782
dorcaspotgrond@gmail.com

of door onderstaande bestelstrook in te leveren
Uw bestelling moet uiterlijk 11 maart a.s. bij ons binnen zijn. Uw
bestelling wordt op zaterdag 21 maart 2015 thuisbezorgd. Er zijn drie
mogelijkheden van betalen: contant bij bestelling; contant bij aflevering;
via de bankrekening van de werkgroep. Het rekeningnummer is
NL93 RABO 0103 3803 02 t.n.v. Werkgroep Dorcas Herwijnen, o.v.v.
spaarpotgrond en uw eigen adresgegevens.
Bestellingen worden bij u thuisbezorgd in de gemeente Lingewaal,
Hellouw, Haaften en Meteren. Kortom, u hoeft niet te sjouwen, u heeft
geen reiskosten, u bent verzekerd van een goed kwaliteitsproduct van
Jardino én u steunt op deze manier hulpbehoevende mensen in
Oekraïne. Uw geld komt gegarandeerd goed terecht. De opbrengst
wordt gebruikt om in mei 2015 een hulptransport naar Oekraïne te
organiseren..
--------------------------------------------------------------------------------------------

Aantal zakken: ______ stuks
Naam:____________________________________________
Straatnaam:________________________________________
Plaats:____________________________________________
Telefoonnummer:________________________________________
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Betaling: ·0 Contant bij opgave 0 Contant bij aflevering 0 Per bank
Inleveren uiterlijk 11 maart a.s. in de daarvoor bestemde dozen in de
kerken van Herwijnen en Vuren of bij:
- familie S.B. de Vries, Gendershof 35 te Haaften
- familie D.J. van Arkel, Molenkamp 7 te Herwijnen
- familie H. van Wijgerden, Waaldijk 10 te Herwijnen
- familie A. van Eck De Rietput 127 te Vuren
Rommel markt
Zaterdag 11 april a.s. van 09.30 tot 13.30 uur organiseren we de
jaarlijkse rommelmarkt op het terrein van de Fa. van Arendonk,
Achterweg 57 te Herwijnen.
Noteer deze datum dus alvast in uw agenda.

Ophaaldag
Voorafgaand aan deze markt zal op
zaterdag 21 maart de ophaaldag
plaatsvinden. Heeft u dus nog
bruikbare, onbeschadigde artikelen,
waar u afstand van wilt doen, denk dan aan ons. Gelieve uw bruikbare
spullen uiterlijk tussen 09.00 en 11.00 uur aan de weg te zetten, zodat
wij deze kunnen ophalen.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
de Rommelmarkt Commissie

TENSLOTTE
Enkele weken geleden las ik in de krant dat nog maar 17% van de
Nederlandse bevolking in God gelooft en dat ongeveer 10% nog naar
de kerk gaat. De koppen in de kranten gaven aan dat de kerk op z’n
retour is.
Het klopt dat in bepaalde delen van het land het kerkbezoek sterk is
teruggelopen. Maar het onderzoek toonde ook aan dat de interesse
voor godsdienst en/of religie is toegenomen. 25% van de Nederlanders
gelooft echt niets (is atheïstisch), dus 58% gelooft nog wel in ‘iets’ (de
zogenaamde ietsisten). Je kunt daaruit in ieder geval concluderen dat
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een groot deel van de Nederlanders op zoek is naar een invulling in het
leven.
We leven in een maatschappij waar het overgrote deel het goed heeft.
Hoewel er veel geklaagd wordt, leven wij in een land dat tot de rijkste
landen behoort. Ondanks dat zijn er heel veel mensen zoekende.
Blijkbaar komen we er in Nederland achter dat er meer is dan een
zoektocht naar welvaart in het leven. Uiteindelijk denk ik dat iedereen
zoekende is in het leven. We willen meer, we zoeken allemaal naar
echtheid. Ik denk niet dat iedereen heel actief zoekt, maar dat velen
hun ‘honger’ stillen met andere zaken. De honger naar welvaart heeft
daar alles mee te maken.
Christenen geloven dat God de aarde met
de mens daarop gemaakt heeft met de
bedoeling samen met Hem te leven. Nu dit
door velen niet meer geloofd wordt, loopt
de mens als het ware rond met een ‘gat’ in
zijn ziel. Door dit gat ontstaat er ‘honger’
en God wil nu dit gat opvullen, zodat de
honger voor altijd gestild is.
Ik hoop en bid dat velen de weg terug zullen vinden naar God en Zijn
dienst. Je moet wel zoeken om het te vinden, maar: ‘wie zoekt, zal
vinden…'
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman

AGENDA
Dinsdag 10 feb
Woensdag 11 feb
Woensdag 11 feb
Donderdag 12 feb
Vrijdag 13 feb
Zaterdag 21 mrt
Zaterdag 11 apr

19.30 uur
18.30 uur
19.00 uur
19.45 uur
19.00 uur
09.00 uur
09.30 uur

censura morum
uitzending kerktelefoon,
visitatie
bezinningsavond
Dorcas zangavond
ophalen rommelmarkt
rommelmarkt

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, 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 16 februari 2015
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:
2 mrt
voor 2 weken
16 mrt
voor 2 weken
30 mrt
voor 2 weken
13 apr
voor 3 weken
4 mei
voor 2 weken
18 mei
voor 2 weken
1 juni
voor 2 weken
15 juni
voor 2 weken
29 juni
voor 2 weken
13 juli
voor 7 weken (vakantieperiode)
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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

