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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

Vernederd en verhoogd…
Wij leven in een wereld die ons verbijstert. Wat doen mensen God
en elkaar toch aan? De dichter Isaac da Costa schreef: ‘Op de
bodem aller vragen ligt der wereld zondeschuld.’ Hoe kan en moet
die grote schuld afbetaald worden? Wat moet er gebeuren? Hoe en
door wie? Lees Jesaja 53 eens!
Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden
verbrijzeld.
Jezus werd geboren uit het bijna
uitgestorven geslacht van David.
Hij had Zichzelf vernederd. En
God heeft al onze zonden, ziekten
en pijn op Hem gelegd. En de
mensen maar denken dat de
HEERE Hem strafte om Zijn eigen
zonden (vers 4). Nee, Hij strafte
Zijn Zoon om onze zonden.
Daarin ligt het geheim van onze verlossing. Hij is bij de rijke in Zijn
dood geweest, staat er vervolgens. Er is dus meteen al sprake van
Zijn verhoging. En die weg van verhoging gaat alleen maar door –
tot in alle heerlijkheid!

Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten.
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38e Jaargang, no. 1110, 6 maart 2015
KERKDIENSTEN
Zondag 8 maart 2015 4e Lijdenszondag
10:00 uur:
Ds. P.M. van 't Hof, Huizen
Introïtuslied: Ps. 100: 1, 4
18:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 51: 3, 4
e
1 collecte:
Nederlands Bijbel Genootschap
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Woensdag 11 maart 2015 Biddag voor Gewas en Arbeid
10:45 uur:
Ds. J. Broekman Kinderdienst
19:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 52: 6, 7
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Bidstondcollecte
Zondag 15 maart 2015 5e Lijdenszondag
10:00 uur:
Ds. R.E. Eisinga, Bergambacht
Introïtuslied: Ps. 49: 1, 2
18:30 uur:
Ds. H.J. van der Veen, Sliedrecht
Introïtuslied: Ps. 53: 1, 2
1e collecte:
Nederlandse Patiëntenvereniging
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Donderdag 19 maart 2015
15:00 uur
Ds. J. Broekman

dienst Zorgcentrum Avondlicht

Lied en verhaal van de Zondagsschool
8 mrt:
Ps. 100: 4 - Het verhaal: David wordt koning
15 mrt:
Gez. 49: 1a - Het verhaal: David wordt koning over heel
Israël
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Kinderoppas:
8 mrt
Linda Duijzer en Netty Pippel
15 mrt:
Marleen en Arne Ruitenburg
Schoonmaakrooster
9 t/m 13 mrt: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
16 t/m 20 mrt: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn

UIT DE GEMEENTE
Zieken
Op het moment dat ik dit schrijf zijn er
mij geen zieken in het ziekenhuis
bekend. Ook hebben er de afgelopen
weken geen gemeenteleden in het
ziekenhuis gelegen.
Dat wil niet zeggen dat er geen zieken
zijn of mensen die herstellend zijn van
een operatie of van één of andere
aandoening. We weten dat men
tegenwoordig niet lang in het
ziekenhuis ligt. Als het maar even kan word je naar huis gestuurd en
dan moet je thuis aansterken. Vaak krijg je instructies mee wat wel of
niet mag en dat moet je dan maar wekenlang achter elkaar doen – dan
komt het wel goed.
We weten van zulke mensen en ze zijn ook onder ons. Laten we met
hen meeleven en zeker voor hen bidden. Wees in geen ding bezorgd,
maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met
dankzegging bekend worden bij God (Fil.4:6).
In Memoriam
Na een periode van afnemende krachten is in de vroege nacht van
20 februari 2015 overleden
Elisabeth Cornelia Haaksman- van den Berg
Zij bereikte de gezegende ouderdom van ruim 101 jaar. De laatste jaren
van haar leven woonde zij in Avondlicht.
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Bets van den Berg werd in 1913 in Willege Langerak, een dorp vlakbij
Schoonhoven, geboren. Zij ging in Schoonhoven naar school en toen
zij 12 jaar was moest zij gaan werken bij een boer. Het gezin verhuisde
naar het Hemeltje, een buurtschap tussen Benschop en IJsselstein. Zij
trouwde in april 1934 met Ernst Haaksman en vanwege het werk
gingen ze later in Utrecht wonen. In 1963 kwamen ze, ook vanwege het
werk, naar Herwijnen. Bets Haaksman heeft veel gewerkt in haar leven,
thuis maar ook bij anderen, tot aan haar 80e jaar toe. Veel heeft ze ook
meegemaakt: het overlijden van twee zoons en een schoonzoon en
haar man. En van haar generatie was er niemand meer. Maar haar
gezin groeide tot in de vijfde generatie: ze was bet-overgrootmoeder.
Toch werd de laatste tijd haar wereldje kleiner. Maar wat daarbovenuit
ging, was: ze was een kind van God. Ze leefde bij de Psalmen en ze
bad iedere dag voor hen die ze liefhad. Op 20 februari nam God haar
weg uit de kring van haar geliefden en nam haar op in Zijn heerlijkheid.
Op woensdag 25 februari hebben we haar begraven. In het dorpshuis
was een samenkomst waarin we Psalm 84 lazen en overdachten. Een
geliefde Psalm van mevr. Haaksman. Het accent van de overdenking
lag bij het slot van dit lied: Welzalig de mens die op U vertrouwt. En dat
deed ze: dwars door alles heen op de Heere vertrouwen.
In dat vertrouwen hebben we haar lichaam begraven op de
begraafplaats aan de Peperstraat.
We wensen kinderen, klein-, achter- en achterachterkleinkinderen Gods
zegen toe bij het verwerken van dit verlies.
Uit dankbaarheid
Hallo. Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de toffe kaartjes en
lieve berichtjes!
Het doet me goed dat er zoveel mensen aan mij denken.
Op dit moment gaat het beter en herstel ik rustig aan.
Groetjes,
Anniek van Velzen
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 15 feb:

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

108,85
123,50
104,65
143,45
92,30
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diaconie
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.
project GZB
ZA Avondlicht
Project GZB

Zondag 22 feb:

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

133,70
134,90
116,50

De Hoop
kerkrentmeesters
onderhoudsfonds

Ontvangen via:
 Ouderling
Hijkoop
en
bezoekbroeder
M. van Mourik € 14,00 aan collectebonen
 Mw. Jacolien van Zante € 10,00 tijdens het
bezorgen van de bloemengroet
 Mw. Ankie Beukenkamp € 20,00 voor de kerk
 Nagift vrijwillige bijdrage € 50,00 in de
collectezak
Voor al deze giften hartelijk dank!
Biddagcollecte
In dit kerkblad treft u een zakje aan voor de bidstondcollecte, die wordt
gehouden tijdens de kerkdienst op biddag, woensdag 11 maart. Door
de zakjes samen met het kerkblad te bezorgen, hopen de
kerkrentmeesters meer mensen bij de collecte te betrekken.
Uw bijdrage kan worden ingeleverd tijdens de kerkdienst,
woensdagavond 11 maart. U kunt uw gift ook meegeven aan predikant,
pastoraal-medewerker, kerkenraadsleden, bezoekdames of anderen.
Een gift overmaken per bank of giro is mogelijk via Rabobank NL42
RABO 03280 00531 of ING NL10 INGB 0000 950925
Graag onder vermelding van ‘bidstond 2015
De opbrengst is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk.

Actie Kerkbalans
De afgelopen dagen zijn voor de actie Kerkbalans 2015 nog twee
toezeggingen gedaan van € 60,00. De (tussen)stand komt daarmee op
€ 61.658,84.
Wie een (extra) 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
Hierbij ook de veel gehanteerde tabel nog even;
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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)
Hartelijk dank
De 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
06-03 H. van Pelt-van Steijn
11-03 H.C. van Horssen-de Wit

Leeftijd Adres
86
Zorgcentrum Avondlicht
86
Zorgcentrum Avondlicht

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
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Collecte 15 maart: Nederlandse Patiënten Vereniging
Zorg voor het leven
De NPV is een landelijk werkzame organisatie die
zich al 30 jaar inzet voor de zorg voor het leven.
De NPV gelooft dat het leven beschermwaardig is
en dat het leven alleen kan worden beschermd
door solidariteit en zorgzaamheid.
De beschermwaardigheid van het menselijk leven is in Nederland niet
langer vanzelfsprekend. Zo zijn abortus en euthanasie geaccepteerde
verschijnselen in onze samenleving.
Ook komen er steeds meer behandelingen, zoals xenontransplantatie
en experimenten met embryo's, waar vanuit christelijk oogpunt
vraagtekens bij te zetten zijn.
De NPV wil tegenwicht bieden tegen dergelijke ontwikkelingen. Dat
doet de NPV door op te treden als spreekbuis en belangenbehartiger
van mensen die vanuit hun levensovertuiging het menselijk leven zien
als gave van God. Daarbij laat de NPV zich inspireren door Gods
Woord, de Bijbel.
Ook in Lingewaal is er een afdeling van NPV actief.
Zanguurtje
Op D.V. zondag 15 maart (en niet 22 maart, zoals de vorige keer
vermeld) zal aansluitend aan de avonddienst weer het ‘zanguurtje’
worden gehouden. We zingen daarbij uit diverse christelijke bundels,
waarbij ook een aantal passend bij de lijdenstijd. 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!!
DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN DE KERK
Meedenken over de toekomst van de Protestantse Kerk? Dat kan! Vul
de vragenlijst in op: www.protestantsekerk.nl/kerk2025. Hoe ziet de
kerk er in 2025 uit? Welke uitdagingen komen er op de Protestantse
Kerk af? Een vragenlijst voor gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk
werkers en predikanten. De vragenlijst is in te vullen tot en met 31
maart 2015.
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DAG VAN DE COMMUNICATIE
Daarnaast wil ik u nog wijzen op de dag van de communicatie
(11 april 2015) die door de dienstenorganisatie georganiseerd wordt.
Een dag waarop u workshops kunt volgen die u helpen bij uw functie
als redacteur. Zie www.protestantsekerk.nl/dvdc. Van harte welkom.
Bloemengroet
De bloemen gingen in de afgelopen periode
met groeten namens onze gemeente naar;
Dhr. Henk Satter,
Achterweg
Mevr. J. de Joode –Klop,
ZC Avondlicht
Dhr. Evert Mannee,
Pietrswaard
Dhr. Pauw van Arendonk,
Achterweg
RONDOM HET WOORD
Diensten
Op zondag 8 maart a.s. hopen we elkaar te ontmoeten in de
avonddienst, een leerdienst. Ik wil dan de serie over de Kerk aan de
hand van de Nederlandse geloofsbelijdenis afsluiten. De artikelen 30
t/m 32 zijn samen te vatten en dan concentreer ik me vooral op art. 30:
Wij geloven dat er aan de kerk leiding moet worden gegeven in
overeenstemming met de orde, die de Heere ons leert in Zijn Woord.
Daarbij lezen we 1 Timotheüs 3. Wellicht is het goed daarover na te
denken, nu er binnenkort weer kerkenraadsverkiezingen zijn.
In de week daarna is er op woensdag
11 maart weer de biddag voor gewas en
arbeid. Dit jaar zijn er twee diensten in onze
kerk: om 10.45 uur de kinderdienst in
samenwerking met de school en om 19.30 uur
de bidstond voor de hele gemeente. In beide
diensten hoop ik voor te gaan. Voor de
kinderdienst is het thema van de biddagmap
van de HGJB gekozen: Altijd dichtbij. We lezen daarbij uit Handelingen
16: 22-34. Daar gaat het over de geschiedenis van Paulus en Silas in
de gevangenis. Deze geschiedenis laat ons zien dat bidden meer is
dan vragen stellen. Bidden is een middel om in Gods nabijheid te leven
en Hem te kennen, het vertrouwen in Hem te voeden.: een onmisbaar
deel in het leven met God.
Ik heb ervoor gekozen in de avonddienst hetzelfde thema te kiezen en
dezelfde Schriftlezing te behandelen, maar dan uiteraard gericht op
volwassenen. Ik wens u een gezegende biddag toe.
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ACTIVITEITEN
Gezamenlijke thema/ ontmoetingsavond met Messiasbelijdende
Joodse voorganger
Woensdag 18 maart is het zo ver. Dan krijgen
we internationaal bezoek in Herwijnen.
Niemand minder dan ds. Leon Mazin uit Haifa
in
Israël
zal
spreken
op
een
gemeenschappelijke thema-avond in de
Gereformeerde Kerk.
Ds. Mazin is een Messiasbelijdende Jood. Hij
belijdt dus Jezus als Heer en Heiland. Dat is
voor
Joden
bepaald
geen
vanzelfsprekendheid. Toch zijn er ongeveer
15.000 Messiasbelijdende Joden in Israël.
Over hun visie, positie, invloed, werk zal
ds. Mazin een inleiding houden. Na afloop kunnen uiteraard ook vragen
worden gesteld.
Laat deze unieke kans niet voorbijgaan. Nodig ook vrienden, bekenden
en belangstellenden hartelijk uit voor deze boeiende avond.
Ds. Leon Mazin is geboren in Wit Rusland. In 1991 emigreerde hij met
zijn Joodse ouders naar Israël. Hij trouwde met Nina, een immigrante
uit Oekraïne. In Haifa sloten ze zich aan bij een Messiasbelijdende
gemeente. Mazin, atheïstisch opgevoed, tijdens zijn studie tot geloof in
Jezus gekomen, leerde in Israël zijn Joodse wortels kennen. In 2004
werden hij en zijn vrouw door de gemeenteleiding aangemoedigd een
zustergemeente te starten. Zo ontstond de Shavei Zion gemeente. De
naam die ‘terugkeer naar Zion’ betekent, is erg toepasselijk. Veel van
de gemeenteleden zijn Joden die de afgelopen jaren naar Israël zijn
geëmigreerd vanuit Rusland en Oekraïne. In Israël leeft 20% van de
bevolking onder de armoedegrens. Mensen hebben moeite om hun
rekeningen te betalen en lopen kans op ondervoeding. Dit bracht Mazin
ertoe om een gaarkeuken te openen. Eerst in Nazareth en inmiddels
ook één in Haifa. De Nederlandse Stichting Steun Messiasbelijdende
Joden steunt het werk van Leon Mazin.
Op woensdag 18 maart is iedereen dus hartelijk welkom om 20.00
uur in de Gereformeerde Kerk, Achterweg 15. Vanaf 19.45 uur staat
de koffie klaar!
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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
Jongerenreis naar Tunesië
A.s. zomer organiseert de GZB een ontdekkingsreis voor jongeren
naar Tunesië.
Een spannende reis waarbij jongeren kennis gaan maken met de
Tunesische cultuur en bevolking. De reis is vooral een ontmoeting met
christenen, zending en de kerk in Tunesië.
Zie voor meer informatie de flyer achter in de kerk of kijk op
www.gzb.nl/ontdekkingsreis.
De zendingscommissie
Buurtontmoetingsplek (BOP) Herwijnen
Op initiatief van een enthousiaste groep inwoners van Herwijnen is een
BOP opgezet. Dit is een laagdrempelige plek waar inwoners van het
dorp vrijblijvend binnen kunnen lopen. Mensen kunnen elkaar
ontmoeten, een praatje maken en een betaalbaar kopje koffie drinken.
Jong en oud, mannen en vrouwen, iedereen is welkom en telt mee. Het
streven is om er met elkaar een fijne en gezellige ontmoetingsplek van
te maken.
Tijdens elke openstelling van de BOP zullen vaste vrijwilligers aanwezig
zijn. De BOP wordt eenmaal per twee weken gehouden op
woensdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Foyer van
dorpshuis "De Poort".
De eerste BOP start op woensdag 25 maart 2015. Schroom niet en
loop binnen. U bent van harte welkom.
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TENSLOTTE
In de voorjaarsvakantie kwam ik op internet een interview tegen dat de
arabisch-christelijke tv-zender SAT-7 hield met een aantal jonge,
christelijke meisjes. Eén van hen was Miryam die met haar familie de
Iraakse stad Mosul, die door Islamitische Staat (IS) veroverd is,
ontvluchtte. Zij sprak de hoop uit dat God IS zal vergeven. “God wil niet
dat IS ons vermoord”, zei ze.
“Vroeger hadden we een huis en hadden we plezier”, vertelt Miryam.
“Hier is alles anders. Maar ik dank
God dat Hij voorziet. God houdt van
ons en wil niet dat IS ons vermoordt.”
De verslaggever vroeg Miryam of ze
hoopt op wraak richting IS. “Het is
mijn wens dat God hen vergeeft”,
luidde haar antwoord. Aan het eind
van het interview dankte ze de
verslaggever. “Ik wil dat mensen
weten hoe ik mij voel."
Ook twee andere meisjes werden geïnterviewd. Zij waren hun dorp in
Irak ontvlucht. In dat gebied worden vrouwen en kinderen door IS
ontvoerd om vervolgens als (seks)slaven te worden verkocht. Eén van
de meisjes vertelt: “Waar we verblijven, maakt niet uit. Jezus zal altijd
met ons zijn.” “Jezus is in ons hart”, zegt een ander meisje erbij.
Zulke interviews zie je niet op onze Nederlandse televisie. Dat zijn nog
eens andere verhalen uit het Midden-Oosten. Wat een getuigenis uit de
mond van arabisch-christelijke kinderen. Dat zou in ons land ook wel
eens meer gehoord mogen worden. Heel eenvoudig is al genoeg…
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman
AGENDA
Maandag 9 mrt
Woensdag 18 mrt
Zaterdag 21 mrt
Woensdag 25 mrt
Zaterdag 11 apr

20.30 uur
20.00 uur
09.00 uur
18.30 uur
09.30 uur

Bijbelgesprekskring
ontmoetingsavond, Geref. Kerk
ophalen voor rommelmarkt
uitzending kerktelefoon
rommelmarkt

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

11

VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient
uiterlijk D.V. maandag 16 maart 2015
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:
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

