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
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
Hij is hier niet, want Hij is opgewekt!
We kunnen ons voorstellen dat Maria Magdalena en de andere Maria
door liefde gedreven op de eerste dag van de week naar het graf van
Jezus gingen. De zondag werd vanaf dit moment een heel
gedenkwaardige dag, de Dag des Heeren. Waardoor? Door de
opstanding van Jezus.
Hèt feit dat je vreugde geeft en dat de blijde boodschap van heel de
gemeente van alle tijden en plaatsen werd. Deze vrouwen deden de
ontdekking van hun leven!
Het is ook de kern van de boodschap die aan de hele wereld moet
worden gebracht.

De eerste reactie van de vrouwen is vrees. Dat is ook te
begrijpen als de heilige God Zich openbaart in zulke
geweldige tekenen en woorden. Daarom is de eerste
reactie van de engel een bemoediging: U hoeft niet
bevreesd te zijn (Matt. 28: 5). Want de eigenlijke
boodschap is hartverwarmend en heerlijk.
Vandaar dat de tweede reactie grote blijdschap is.
Zo mag ook bij ons de Paasvreugde overheersen en uitlopen op
aanbidding.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan.
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38e Jaargang, no. 1112, 3 april 2015
KERKDIENSTEN
Vrijdag 3 april 2015 Goede Vrijdag
19:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Gez. 39; 1, 4
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 5 april 2015 1e Paasdag, bediening Heilige Doop
De uitzending wordt rechtsreeks uitgezonden via radio Lingewaal
09:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtusliederen: Paasliederen
18:30 uur:
Ds. J. van Dijk, Zeist
Introïtuslied: Ps. 56: 1, 2
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Paascollecte
Zondag 12 april 2015
09:30 uur:
Ds. G. Wassinkmaat. Gameren
Introïtuslied: Ps. 136: 25, 26
18:30 uur:
Ds. J. Broekman
Gezamenlijke dienst in de kerk van de Hervormde Gemeente
Introïtuslied: Ps. 57: 6, 7
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Ochtend
Pastoraat en prediking
Avond
Woord en Daad
Donderdag 16 april 2015
15:00 uur:
Ds. G.Mink, dienst Zorgcentrum Avondlicht
Lied en verhaal van de Zondagsschool
5 april:
Ps. 21: 4b
Het verhaal: De Heere is waarlijk
opgestaan
12 april:
Ps. 136: 26
Het verhaal: Maria Magdalena
2

Kinderoppas:
5 apr:
Carin en Jasper Vos
12 apr:
Jeanine Sneep en Arne Ruitenburg
Schoonmaakrooster
13 t/m 17 apr: Mw. Van Brakel en Mw. Kornet
27 t/m 1 mei: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeidervled,
Mw. Beukenkamp
RONDOM HET WOORD
Diensten
D.V. komende zondag 5 april vieren we het hoogfeest van de kerk:
Pasen. Want na veel lijden en het sterven is Christus weer opgestaan
uit de dood. En dan vangt het nieuwe leven aan. En dan komen we
naar de kerk om dit te vieren en te gedenken. Daarom staan op de
eerste Paasdag de deuren van de kerk tweemaal open.
’s Morgens is er een dienst, waarin ik hoop voor te gaan. We zingen
vooraf enkele Paasliederen en in de dienst lezen we het Paasevangelie
uit Johannes 20: 11-18. Dat gedeelte gaat over de verschijning aan
Maria Magdalena in de graftuin. Zij kon het eerste niet geloven dat het
Jezus was, maar dacht aan de tuinman. Toen zij Hem toch herkende,
zei Jezus tegen haar: Houd Mij niet vast. Die laatste woorden vormen
ook het thema voor de prediking.
In deze dienst wordt ook het sacrament van de Heilige
Doop bediend
aan Alinda de Bruijn, dochter van Henco en Gerdien
de Bruijn uit Asperen. We weten dat een sacrament
een zichtbare Evangelieverkondiging is. Wel, de doop
is het zichtbare teken van de boodschap van Pasen. In
de oude kerk werd er met Pasen altijd al gedoopt om
het opstandingsevangelie zichtbaar te maken. We zijn
dankbaar dat dit in de komende dienst op de eerste
Paasdag weer met elkaar mee mogen maken. We wensen Henco,
Gerdien en Maarten, samen met allen die hen lief zijn, een goede
dienst toe.
Op zondag 12 april is er een gezamenlijke avonddienst met de
gereformeerde kerk, zoals dat in het voorjaar altijd het geval is. Deze
keer ben ik aan de beurt om voor te gaan en we zetten de lezing uit het
Johannesevangelie voort. Op de achtste dag na Pasen verschijnt de
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Heere Jezus aan Thomas. Dat is een bekend gedeelte voor die zondag
en dus is de kans groot dat een gastpredikant ook dit gedeelte leest.
Maar toch wil ook ik het deze keer eens doen. We lezen Joh. 20: 19-31
en denken met name na over wat Jezus tegen Thomas zegt: wees niet
ongelovig, maar gelovig (vers 27). Er is een gedrukte liturgie aanwezig.
We hopen op gezegende diensten, ook met de gastpredikanten.
UIT DE GEMEENTE
Zieken
We horen van gemeenteleden die in spanning leven omdat er weer
onderzoeken zijn geweest naar mogelijke kwalen. Anderen leven met
verdriet omdat een goede bekende is heengegaan. Niet iedereen wil
zijn of haar naam in deze rubriek genoemd hebben, maar wij willen wel
graag meeleven. Bidden voor elkaar is het mooiste en beste wat we
kunnen doen.
Mevr. Marianne van Mourik- Vos, Berkenlaan 8, is na een geslaagde
operatie weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. We bidden haar sterkte
en verder herstel toe.
De heer Nico Brouwer, Zworrelstraat 43, ligt op het moment van
schrijven van dit bericht in het St. Antonius-ziekenhuis te Nieuwegein.
Laten we hopen dat de behandelingen die hij nu ondergaat verlichting
mogen brengen en dat hij spoedig de kracht weer krijgt om naar huis te
gaan. We bidden om Gods zegen.
Onze troost en bemoediging vinden we in de eerste brief van Paulus
aan Korinthe, hoofdstuk 15: Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden
en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.
We denken ook aan gemeenteleden die om verschillende redenen
elders verblijven. Laten we hen niet vergeten in onze gebeden!
Ook is het goed om onze verbondenheid met hen tot uitdrukking te
brengen door het sturen van een kaartje.
Dhr. Van Horssen, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,
4141 GJ Leerdam
Mw. N. van der Meijden-Ravenhorst, Glasstaete 79,
Lingesteynplantsoen 20, 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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VERANTWOORDING
Collecten
Deze worden vermeld in het volgende
kerkblad.

Ontvangen via:
Ds. Broekman € 5,00 + € 15,00 voor de bidstondcollecte + € 10,00
Ouderling Jilis van Kuilenburg € 20,00 voor de bidstondcollecte +
€ 60,00 + € 50,00 tijdens bezoekwerk
Dhr. Dirk van Arkel € 4,00 bij bezorgen bloemengroet
Mw. Jannie van der Vliet € 10,00 voor de bidstondcollecte in
ZC Avondlicht
Mw. Ria Broekman € 10,00
Kand. De Vree € 100,00 voor de kerk
Mw. Lijntje van der Weerd € 10,00 in ZC Avondlicht
Nagiften: € 10,00 voor de bidstondcollectie + € 10,00 voor de
voorjaarszending
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
Biddagcollecte
Nagekomen voor de Biddagcollecte: € 340,00. De tussenstand is
daarmee € 1.760,20.
Wie nog een gift wil geven kan dat doen via predikant,
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.
Paascollecte
Gelijktijdig of ongeveer gelijktijdig met het kerkblad worden de
enveloppen voor de Paascollecte verspreid. U kunt via de acceptgiro of
via internetbankieren een gift overmaken. Contant een gift geven kan
uiteraard ook. De opbrengst is voor de plaatselijke gemeente.
Tijdens Pasen staan we stil bij de opstanding van onze Heere Jezus
Christus. Hij Leeft! Vanuit dat levende geloof mogen wij leven en dat
evangelie verkondigen. Met uw gift draagt u eraan bij dat dat ook in
Herwijnen gebeurt.
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Paasgroetenactie Friedensstimme
Mede gezien de positieve reacties van de
voorgaande jaren wil de zendingscommissie ook dit
jaar een Paasgroetenactie van de Stichting
Friedensstimme
organiseren.
Deze
stichting
ondersteunt verdrukte en vervolgde christenen onder meer door
verspreiding van christelijke lectuur in de landen van de voormalige
Sovjetunie.
Hoe gaat het een en ander in zijn werk?
Op DV zondag 5 april 2015 (1e paasdag) staat er achterin de kerk een
tafel waarop lectuurpakketten liggen. De pakketten worden na de dienst
aangeboden aan u, maar net als vorig jaar geldt: op = op!! U mag
daarom ook voor de dienst al een envelop meenemen. Op deze manier
bent u zeker van een pakket om te verzenden naar vervolgde
christenen.
Deze pakketten worden door Friedensstimme kosteloos ter beschikking
gesteld en zijn al voorzien van een adres. Het is de bedoeling dat deze
pakketten door leden van onze gemeente worden gefrankeerd en
verzonden. Als u/jij hieraan mee wilt werken komen dus alleen de
verzendkosten voor uw/jouw rekening (€ 5,25 – 5 postzegels nr. 1).
De adressen die op de pakketten staan zijn van voorgangers,
evangelisten, leidinggevenden van zondagsscholen of van bibliotheken.
Deze behoren tot de gemeenten van niet-geregistreerde baptisten,
verspreid over de gehele voormalige Sovjetunie. Zij zorgen voor de
verdeling van de lectuur.
In de opening van iedere te verzenden envelop hebben wij een
handleiding voor de verzending gedaan. Hierin kunt u lezen hoe de
verzending precies in zijn werk gaat. Het is de bedoeling dat u deze
handleiding uit de envelop haalt, leest en het pakket volgens de regels
verstuurd (anders komt een pakket niet aan).
De handleiding moet uiteraard niet worden meegestuurd!
Mocht u/jij nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met
de A’da de Bruin – van der Vliet, tel.nr. 582153.
Wij vertrouwen erop dat alle pakketten kunnen worden verzonden en
dat u/jij dit werk ondersteunt met uw/jouw gebed. Op deze manier
mogen we een klein steentje bijdragen aan de verspreiding van het
evangelie.
De zendingscommissie
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Herdenkingsbijeenkomst
Op D.V. 4 mei willen we een herdenkingsbijeenkomst houden ter
nagedachtenis van hen die in de WO II gesneuveld / vermoord zijn.
Aanvang 18.30 uur in de Gereformeerde Kerk.
Na de dienst is er een stille tocht naar de begraafplaats ( ca. 19.30 uur),
waar een kranslegging zal plaatsvinden bij de twee gevallen piloten.
Na terugkeer in de Gereformeerde Kerk is er gelegenheid om een kopje
koffie/thee/fris te drinken. U en jij bent van harte uitgenodigd.
Namens Oranjevereniging Prinses Marijke
Heiltje van Santen
Uit de kerkenraad
Enkele mededelingen uit de
kerkenraadsvergadering van
12 maart 2015.

- De kerkenraad heeft afscheid genomen van pastoraal-medewerker
Jacob de Vree, in verband met het beroep dat hij heeft aangenomen
naar Achterberg. Vanwege het preekrooster en gezien het feit dat
kandidaat de Vree tweede paasdag al wordt bevestigd in Achterberg,
was een afscheid in een kerkdienst moeilijk te realiseren.
- De kerkenraad besluit op zoek te gaan naar een nieuwe pastoraalmedewerker. Zijn takenpakket zal niet veranderen.
- Ds. Broekman en mogelijk nog een broeder zullen de jubileumviering
van ouderenbond PCOB afdeling Lingewaal bezoeken.
- De kerkenraadsleden die de jaargesprekken met verschillende
gemeenteleden hebben gevoerd, geven een kort mondeling verslag.
Een schriftelijk verslag volgt nog.
- De kerkenraad streeft ernaar nog voor de zomervakantie verkiezingen
te houden. Een aantal kerkenraadsleden (diaken A. van Mourik,
ouderling T.J. Hijkoop, ouderling A. Ruitenburg, ouderling J.J. van
Mourik, jeugddiaken G. de Joode, ouderling-kerkrentmeester A.J Hobo,
ouderling-kerkrentmeester D. de Joode) is aftredend en herkiesbaar. Zij
zullen in april laten weten of ze zich ook herkiesbaar stellen.
- Een vertegenwoordiger van de kerkenraad zal aanwezig zijn bij de
herdenkingssamenkomst op 4 mei.
- De kerkenraad praat een volgende vergadering over het onderwerp
'gastvrijheid' in de kerk.
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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
Leeftijd Adres
14-04 J.C. de Jongh-van Arendonk 90
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

ACTIVITEITEN
Rommelmarkt
Zaterdag 11 april a.s. van 09.30 tot 13.30 uur organiseren we de
rommelmarkt op het terrein van de Fa. Van Arendonk, Achterweg 57 in
Herwijnen. Noteer deze datum alvast in uw
agenda.
Bij voorbaat hartelijk dank.
De Rommelmarktcommissie
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Kledingactie Werkgroep Dorcas Herwijnen
Zaterdag 18 april is het weer zover, de
DORCAS Kledingactie.
Van 9 uur in de morgen tot 3 uur in de middag
kunt u uw overtollige kleding weer inleveren
om daarmee het werk van Dorcas te
ondersteunen.
De kleding graag heel en schoon in
vuilniszakken inleveren op de bekende
adressen:
Haaften:

Fam Brouwer,

Rijthoek 8

Herwijnen: Fam de Vries,

Waaldijk 187

Vuren:

de Rietput 127

Fam. van Eck,

Alvast bedankt,
Dorcas werkgroep Herwijnen

Het Grote Club interview!
Aan het eind van het clubseizoen is het tijd voor Het
Grote Club Interview met één van de leidinggevenden:
Jiska van Mourik!

Voor wie was de club (welke leeftijd/groep), welke avond, waar en
hoeveel kinderen waren er?
De club is er voor kinderen uit de groepen 3 tm 8 van de basisschool.
Wij hebben de club onderverdeeld in 2 groepen (groep 3 tm 5 en groep
6 tm 8). Beide groepen hebben we op de maandagavond in de grote
zaal van het kerkelijk centrum. Er kwamen ongeveer 11 kinderen naar
de club.
Wat hebben jullie allemaal gedaan?
Het seizoen zijn we gestart met lekker pannenkoeken
eten met zijn allen. Verder hebben we o.a. bingo
gespeeld, met foam klei gewerkt, iets lekkers voor de
vogels gemaakt, schatkistje versierd, verrekijker
gemaakt en een waxinelicht-houder gemaakt.
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Het is 'n club van de kerk, hoe is dat duidelijk voor de kids?
We beginnen de avond altijd met een verhaal uit de kinderbijbel en
eindigen altijd met een danklied/dankgebed.
Is leiding geven aan de club aan te bevelen? Waarom?
Leiding geven aan de club is zeker aan te bevelen! Je brengt kinderen
iets van het geloof bij en je kunt even creatief met ze bezig zijn. Ook lig
ik iedere keer weer in een deuk om die opmerkingen van de kinderen.
We proberen altijd een goede planning te maken en zo ben je niet
iedere week aan de beurt.
Wat hebben jullie aan het eind van het seizoen gedaan?

Dit jaar hebben we het seizoen afgesloten met
een potje bowlen en friet eten.

Om welke reden moeten de kids volgend jaar vooral weer komen?
Uiteraard zou het leuk zijn als de kinderen volgend seizoen
weer komen. Ze kunnen even lekker hun hoofd
leegmaken na een schooldag en na dat we een
Bijbelverhaal gelezen hebben, kunnen ze onder het
knutselen met elkaar kletsen. En natuurlijk zijn wij niet
zo streng als echte juffen!

Diaconaal jaar en vakantievrijwilliger in de Herberg
In Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek worden
gasten ontvangen, die om allerlei redenen een paar weken afstand
nemen van de thuissituatie en tot rust willen komen. Wij bieden hen
pastorale zorg, een fijne plek en een goede sfeer. Samen met hen
zoeken we welke betekenis hun geloof in God voor hen heeft in een
moeilijke periode in hun leven.
Diaconaal jaar
We zijn op zoek naar vier jongeren die een diaconaal jaar willen doen in
de periode september 2015 - juni 2016. Doeners en denkers. Jongeren
die vriendelijk zijn en die zin hebben om gezellig aan de gang te gaan
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en er voor mensen willen zijn. Jongeren die de handen uit de mouwen
willen steken.
Ontplooi jezelf en help de Herberg. Ontdek je verborgen talenten.
Vakantiewerk
Voor de zomer van 2015 zoeken we jongeren die zich twee weken als
vrijwilliger beschikbaar willen stellen voor hun medemens. Je voert
allerlei praktische taken uit, je werkt met andere jongeren samen en je
hebt een bijzonder vakantie.
Lijkt een van beide vacatures je
wat, lees dan snel verder op onze
website www.pdcdeherberg.nl
voor meer informatie of stuur een
mailtje
naar
(vrijwilligerswerk@pdcdeherb
erg.nl). We willen graag met je
kennismaken!!

Meehelpen met 'De bouwplaats'? Graag!
'De bouwplaats', dat is het nieuwe
(landelijke) thema van de komende
Vakantie-Bijbel-Spel-Week,
en ja, ook dit jaar wordt deze in
Herwijnen gehouden!
De stuurgroep is inmiddels gestart met
de voorbereidingen van wat alweer de
17e Vakantie-Bijbel-Spel-Week in ons
dorp zal worden.

We hopen de week te organiseren van
maandag
17
t/m
woensdag
19 augustus, de laatste week van de
zomervakantie. Het programma voor de
jongere kinderen is alleen in de
ochtend, dat van de bovenbouw loopt
door tot halverwege de middag.
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De week wordt georganiseerd vanuit beide kerken in Herwijnen.
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. Iedereen is welkom!
Om deze week met elkaar tot een succes te maken willen we in eerste
instantie een beroep doen op onze achterban in de kerkelijke
gemeente, jong en oud(er). Uw/jouw hulp is nodig!
Denk daarbij aan groepsleiders, spelleiders (die meedenken met het
invullen van een programmaonderdeel) en spelbegeleiders. Natuurlijk
kunnen bepaalde activiteiten gecombineerd gedaan worden door
dezelfde mensen. Ook kunnen we enkele jongeren gebruiken die hun
maatschappelijke stage bij de VBSW willen vervullen. Een mooie
kans voor jou en voor ons tegelijk! Voor de jonge kinderen (onder de 4
jaar) van medewerkers is opvang mogelijk.
Opgave kan door dit formulier in te vullen en af te geven op één van
onderstaande adressen, maar ook door het sturen van een e-mail naar
vbswherwijnen@live.nl waarin je aangeeft wat je kunt/wilt betekenen
voor de Vakantie-Bijbel-Spel-Week.
Het liefst op korte termijn, zodat we verder kunnen met de
voorbereidingen.
Na inventarisatie van de opgegeven hulp laten we zo snel mogelijk
weten bij welke activiteit je bent ingedeeld. Zo mogelijk communiceren
we via de opgegeven mailadressen.
We hopen dat we in augustus een prachtige week zullen hebben met
enthousiaste jonge en oudere 'bouwvakkers' en dat we onze kinderen
op het spoor van God mogen zetten.
Help je mee?
Stuurgroep Vakantie-Bijbel-Spel-Week
Mirjam Bron
Gerben den Hartog
Monique Hobo
Orianne Kuijntjes
Netty Pippel
Josina van Zandwijk

Pieterswaard 20
Achterweg 83
Geerstraat 10
Wilgenlaan 29
Bommelweg 10
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0418 - 582135
06 - 48610352
0418 - 581097
0418 - 581532
0418 - 641678
0418 - 582593

Opgaveformulier Vakantie-Bijbel-Spel-Week Herwijnen 2015
Naam ........................................................
Adres ........................................................
Telefoon ....................................................
E-mailadres ..............................................
Maandag 17 augustus

1e keus

2e keus

Groepsleiding onderbouw
Groepsleiding bovenbouw
Spelbegeleiding onderbouw
Spelbegeleiding bovenbouw
Dinsdag 18 augustus

Groepsleiding onderbouw
Groepsleiding bovenbouw
Spelbegeleiding onderbouw
Spelbegeleiding bovenbouw
Woensdag 19 augustus

Groepsleiding onderbouw
Groepsleiding bovenbouw
Spelbegeleiding onderbouw
Spelbegeleiding bovenbouw


Naast groepsleiding en spelbegeleiding zijn wij hard op zoek naar
enkele mensen die de organisatie van een spel op zich willen
nemen tijdens één van de speldagen. Dit houdt in dat je, evt.
samen met iemand, één of meerdere spellen bedenkt waar de
kinderen mee aan de slag kunnen. Ook het uitwerken van de
spellen behoort dan tot je taak. Uiteraard kunnen hier - indien
gewenst - anderen bij betrokken worden. Alles gebeurt altijd in
overleg met iemand van de stuurgroep.

→ Ik wil me inzetten als spelleider:


ja / nee

Nieuw! Dit jaar zouden we heel graag ook iets leuks voor de
12+'ers willen organiseren.

13

Wil je meedenken over de invulling van deze activiteit en daar ook
een uitwerkende taak in oppakken?
ja / nee


Verwacht je kinderen bij de oppas (PSZ) te brengen?



Zijn er bijdrages in welke vorm dan ook die u/jij zou willen
inbrengen in de VBSW? Laat het ons dan (hier) weten!
→ ............



Wil je je maatschappelijke stage bij de VBSW vervullen?

ja / nee

Zo ja, neem dan zelf contact op met één van de leden van de
stuurgroep.


Ter herinnering: je kunt je keuzes en opmerkingen ook doorgeven
via vbswherwijnen@live.nl ,vbsw.webklik.nl of via facebookpagina:
VBSW Herwijnen
TENSLOTTE

Na de Stille Week en Goede Vrijdag vieren we
het Paasfeest. Dus komende zondag is het
Pasen. Dat is natuurlijk niets nieuws, want het
staat op de kalender. Maar we hebben dat
feest wel eens in betere tijden gevierd. De
wereld is momenteel in spanning in verband
met aanslagen en extremisme. En er zijn
zorgen over de toekomst.
En tegen deze achtergrond vieren wij in 2015 het Paasfeest. Er is
zoveel verderf in de wereld en dan toch de overwinning op de dood
vieren? Ja, juist dan, zou ik zeggen. Ik weet het: Gods overwinning op
de Paasmorgen is nog een verborgen overwinning, maar als die er niet
was, zou alles er toch even donker en somber uitzien? Wie zou het dan
in zo’n dwaze wereld waarin wij leven volhouden? Juist Pasen geeft
ons de hoop en de verwachting om in deze wereld staande te blijven.
Juist Pasen geeft ons hoop op nieuw leven. Juist Pasen geeft ons
zekerheid voor de toekomst. Want: Jezus leeft tot in eeuwigheid.
Ik wens u mede namens mijn vrouw, gezegende Pasdagen toe.
Met een hartelijke groet
Ds. J. Broekman
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AGENDA
Woensdag 8 april
Zaterdag 11 april
Donderdag 16 april
Zaterdag 18 april
Woensdag 29 april
Dinsdag 19 mei

18.30 uur
09.30 uur
20.00 uur
09.00 uur
20.00 uur
19.45 uur

uitzending kerktelefoon
rommelmarkt
lidmatenkring
kledingactie Dorcas
kerkenraadsvergadering
zendingsavond

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 13 april 2015
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
NB. LET OP!!! De kopij voor het volgend kerkblad is voor een
periode van drie (3) weken
Volgende inleverdata zijn:
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

