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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

Christus, de kracht van God

Er zijn veel momenten in ons leven waarop we ons zwak voelen.
Momenten waarin we schreeuwen om hulp en kracht. En als we ons
roepen dan richten op God, dan geeft Hij als antwoord: ‘Christus is jullie
kracht.’ Dat is de inhoud van de Evangelieverkondiging: de gekruisigde
Christus. Hij die de moed had eindeloos zwak te worden, is de kracht
van God. Het is opstandingskracht.

wij prediken Christus, de kracht van God (1 Kor. 1:24)

Paulus noemt Christus de kracht van God. Hij gebruikt hier het Griekse
woord ‘dunamis’, waar ons woord ‘dynamiet’ van
afgeleid is. Als die kracht van God in staat is om Jezus
opnieuw levend te maken, te doen opstaan uit de
dood, dan biedt dat enorme perspectieven voor u en
voor mij.

O Jezus, doe ons meer de kracht
van Uw verrijzenis ervaren (Gez. 67)
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KERKDIENSTEN
Zondag 10 mei 2015
09:30:
Ds. E. van Wijk, Hei en Boeicop
Introïtuslied: Ps. 75: 1, 6
18:30 uur:
Ds. B. van Werven, Zuilichem
Introïtuslied: Ps. 61: 6, 7
1e collecte:
Noodhulp Nepal
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Donderdag 14 mei 2015, Hemelvaartsdag
09:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 68: 9, 10
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 17 mei 2015
09:30 uur:
Ds. A.C. de Kruijf, Haaften
Introïtuslied: Ps. 68:10, 16
18:30 uur:
Prof. M.J. Paul, Ede
Introïtuslied: Ps. 62: 5, 6
e
1 collecte:
Deelgenoten
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
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Lied en verhaal van de Zondagsschool
10 mei:
Ps. 75: 1b
Het verhaal gaat over Davids erge zonde
17 mei:
Ps. 68: 10a
Het verhaal gaat over de Heere Jezus
als Hij naar de hemel gaat
Kinderoppas:
10 mei:
Leontien Liefde en Jacco Ruitenburg
14 mei:
Willy van Arkel
17 mei:
Gerda en Arianne de Fockert
Schoonmaakrooster
11 t/m 15 mei: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen,
Mw. De Bruijn
25 t/m 29 mei: Mw. Van der Linden, Mw. G. van der
Vliet

RONDOM HET WOORD
Diensten
De komende zondag, D.V. 10 mei, zullen er gastvoorgangers zijn
vanwege de mei-vakantie. Die eindigt voor mij ook op die zondag en
dan ga ik me voorbereiden op de dienst van Hemelvaartsdag, D.V.
14 mei. U weet wel dat dit de feestdag van de troonsbestijging van de
Heere Jezus is. En zo’n feestdag
beginnen we met elkaar in de kerk.
We lezen dan het Hemelvaartsevangelie
uit Handelingen1. Een bekend gedeelte,
maar deze keer concentreren we ons op
de vraag van de discipelen die we lezen
in vers 6: Heere, zult U in deze tijd voor
Israël het Koninkrijk weer herstellen? Er is veel over deze vraag
nagedacht en geschreven. Ook al door de discipelen. Ze hadden
immers al veel gelijkenissen over dat Koninkrijk gehoord? Wij gaan er
samen ook over nadenken, zodat ook wij gaan uitzien naar dat
Koninkrijk. Ik hoop dat u erbij bent.
De zondag daarna is voor mij een vrije zondag en hoop ik in Hei- en
Boeicop en Voorthuizen voor te gaan. Heb het goed met de
gastvoorgangers!
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
De heer Nico Brouwer, Zworrelstraat 43, verblijft al
geruime tijd in Nieuwegein. Gelukkig gaat het met
hem de goede kant op, maar omdat hij alleen is
kan hij nog niet naar huis. Daarom verblijft hij op
de Herstelafdeling in het St. Antoniusziekenhuis.
Deze afdeling maakt deel uit van het Verpleeghuis
‘De Geinse Hof’ te Nieuwegein. Daar oefent hij
veel om weer kracht te krijgen in zijn rechterbeen. We hopen dat hij
weer spoedig naar huis mag.
We denken ook aan de andere zieken die thuis herstellen of juist in
afwachting zijn van een behandeling. Vaak levert dat de nodig spanning
op, maar er mag ook uitgezien worden naar herstel.
We denken ook aan hen van wie de krachten afnemen vanwege
ouderdom. Dan blijft alleen de kracht van de Heere over.
Jesaja mag tot onze troost profeteren: Als een herder zal Hij Zijn kudde
weiden: Hij zal de lammeren in Zijn armen bijeenbrengen; de zogenden
zal Hij zachtjes leiden (40: 11).
Geboren
Edwin en Erna den Besten, De Strobbel 28, hebben de kerkenraad
gemeld dat zij de trotse ouders van een dochter geworden zijn. Hun
eerste kindje hebben zij Sara Isa genoemd. Zij werd op Koningsdag,
27 april 2015 geboren. De grote Koning heeft alles goed gemaakt, want
het gaat goed met moeder en kind. Wij feliciteren Edwin en Erna van
harte met de geboorte van Sara en wensen hen Gods zegen toe bij de
opvoeding van dit kleine ‘wonder’.
Uit dankbaarheid
Hiermee wil ik een ieder bedanken voor alle belangstelling, die ik mocht
ontvangen voor en na mijn operatie. Dankt GOD in alles.
Uw medeleven heeft mij goed gedaan.
Marianne van Mourik
Adres
De heer Nico Brouwer verblijft momenteel op de herstelafdeling
"De Geinse Hof" van het Antonias Ziekenhuis in Nieuwegein.
Koekoekslaan 1, 3435 CM Nieuwegein
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Bloemengroet
De bloemen gingen in de afgelopen periode met groeten namens onze
gemeente naar;
Dhr. Pauw van Arendonk
Dhr. Johan de Joode
Dhr. Hans van Maaren

Achterweg
ZC Avondlicht
Nieuwesteeg

VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 12 april:

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

249,15
42,90
64,35

Woord en Daad
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

Zondag 19 april:

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

132,60
114,95
112,90

Werelddiaconaat
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

Zondag 26 april:

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

122,00
125,15
129,00

diaconie
kerkrentmeesters
pastotaat en pred.

Ontvangen via:
Ds. Broekman € 90,00
Mw. Ria Broekman € 5,00
Mw. Lijntje van der Weerd € 10,00 in
Z.C. Avondlicht
Voor al deze giften hartelijk dank!

ZOA Collecte
De collecte van ZOA heeft het prachtige bedrag van € 970,34
opgebracht.
Graag willen we iedereen die heeft gecollecteerd en de gevers heel
hartelijk bedanken,
Ria van der Meijden en Mia van Mourik
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Verkiezingen kerkenraad
Zoals eerder al bekendgemaakt, worden de verkiezingen voor de
kerkenraad voortaan niet gehouden in het najaar, maar in het voorjaar.
Dit om de invulling van eventuele vacatures beter te laten aansluiten op
het winterwerk.
De volgende kerkenraadsleden zijn aftredend en hebben zich
herkiesbaar gesteld voor een nieuwe periode: ouderling T.J. Hijkoop,
ouderling A. Ruitenburg, jeugddiaken G. de Joode, ouderlingkerkrentmeester A.J. Hobo en ouderling-kerkrentmeester D. de Joode.
Wanneer geen tegenkandidaten tegen hen worden ingediend, zijn zij
automatisch herkozen voor een nieuwe termijn. Mochten
stemgerechtigde leden van de Gemeente toch tegenkandidaten willen
indienen, dan moeten zij dat doen uiterlijk zaterdag 16 mei 20.00 uur bij
scriba D. de Joode, Lunet 18 in Vuren (via de mail kan ook:
ddejoode@planet.nl); met daarbij vermelding van de ambtsbroeder wie
het betreft en een motivering.
Het is goed te vermelden dat de jeugddiaken G. de Joode zich
herkiesbaar heeft gesteld voor een periode van twee jaar (en dus niet
voor de gebruikelijke vier jaar). De kerkorde biedt die mogelijkheid en
de kerkenraad is dankbaar dat onze jeugddiaken op deze manier toch
mogelijkheden ziet zich de komende jaren voor onze jeugd te blijven
inzetten.
Ook diaken A. van Mourik en ouderling J.J. van Mourik zijn aftredend
en herkiesbaar. Zij hebben zich echter niet herkiesbaar gesteld voor
een nieuwe periode. Daarmee ontstaan dus twee vacatures.
De kerkenraad roept daarom de stemgerechtigde leden van de
Gemeente op namen in te dienen voor de vacature ouderling en voor
de vacature diaken. De namen moeten schriftelijk, ondertekend en met
vermelding van de vacature worden ingediend bij scriba D. de Joode,
Lunet 18 in Vuren, uiterlijk zaterdag 16 mei om 20.00 uur. Via de mail
mag ook: ddejoode@planet.nl.
Wanneer geen namen worden ingediend voor deze twee vacatures,
kan de kerkenraad overgaan tot benoemen van mensen en kan de
procedure een stuk bespoedigd worden.
Als een verkiezingsavond nodig is, hopen we die te houden op
woensdag 10 juni.
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
scriba D. de Joode (0183-637092; ddejoode@planet.nl)
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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
12-05 J. Heijnen-Duijzer
21-05 J.A. van Zandwijk

Leeftijd Adres
89
Zorgcentrum Avondlicht
86
Molenstraat 14

Uit de kerkenraad
Enkele mededelingen uit de
kerkenraadsvergadering van 29 april 2015
- De kerkenraad stelt vast dat tijdens de dienst op
Goede Vrijdag slechts drie kerkenraadsleden ambtelijk aanwezig
waren. In de toekomst wordt geprobeerd dit beter af te stemmen.
- de afgelopen weken is vanuit het moderamen contact geweest met
ds. A. Hagedoorn uit Hellouw, als mogelijke opvolger voor kandidaat
(inmiddels dominee) De Vree als pastoraal werker onder de ouderen in
de gemeente. De kerkenraad stemt in met zijn benoeming. De
gemeente wordt geïnformeerd via afkondiging en het kerkblad.
- de procedure rond de vaststelling van het aangepaste Beleidsplan
wordt verschoven tot na de zomervakantie.
- diaken De Bruijn zal de kerkenraad op 4 mei vertegenwoordigen in de
door de Oranjevereniging georganiseerde vijfjaarlijkse samenkomst in
de Gereformeerde kerk.
- Op 21 mei wordt een avond gehouden met een aantal gemeenteleden
dat de afgelopen jaren op dubbeltal heeft gestaan bij de
kerkenraadsverkiezingen, is gekozen of is benoemd, en daarvoor heeft
bedankt. Ook enkele oud-kerkenraadsleden zijn uitgenodigd.
- De kerkenraadsleden die aftredend en herkiesbaar zijn, maken
bekend of zij zich herkiesbaar stellen. Meer daarover elders in het
kerkblad.
- De kerkenraad gaat in het preekrooster een aantal data opnemen
waarop gedoopt kan worden. Dit om het vaststellen van een
doopdatum te vergemakkelijken.
- De klok blijkt van slag. Geprobeerd zal worden dit nog voor 4 mei te
laten verhelpen.
- Naar aanleiding van een artikel over gastvrijheid praat de kerkenraad
kort over de vraag 'Hoe gastvrij zijn wij als Gemeente'. Een volgende
vergadering praten we daar verder over.
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Noodhulp aan Nepal:
Kerk in Actie en International Nepal Fellowship(INF) partner organisatie
van GZB roepen ons op om te bidden, om hulp voor de getroffenen van
de ramp, maar ook dat zij vrede en troost zullen vinden.
Na de verwoestende aardbeving in Nepal is men volop bezig om de
noodhulp op gang te brengen.
Plaatselijke medewerkers inventariseren wat de behoeften zijn van de
overlevenden. De noodhulp zal in elk geval bestaan uit
noodonderkomens,
voedselpakketten,
waterzuiveringstabletten,
dekens, medicijnen en psychosociale hulp. Een team van INF is
meteen begonnen met het verlenen van medische hulp in Gorkha, een
zwaar getroffen gebied. Lokale kerken in Pokhara bieden hulp aan
vluchtelingen.

Nieuwsbrief van de familie Horst uit Zimbabwe
In de wachtkamer
Afgelopen jaar heeft Annemarie verschillende keren de andere kant van
de stethoscoop ervaren, maar dit keer lijkt het toch van chronische aard
te zijn. In februari merkte ik voor het eerst dat mijn zicht verminderd
was. Na een bezoek aan de oogkliniek is het balletje gaan rollen.
Uiteindelijk ben ik, samen met de kinderen, op 9 maart naar Nederland
gekomen voor verder onderzoek. Dankzij meedenkende artsen is dit
vlot ingezet, maar helaas is er tot nu toe nog geen definitieve diagnose
uitgerold.
Het probleem is eenvoudig in woorden te omschrijven, maar de
consequenties voor onze toekomst zijn lastiger te overzien. Het voelt
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alsof we (tijdelijk) in de wachtkamer zitten, met meer vragen dan
antwoorden. Zoals: komt er een diagnose en zo ja, welke? Is het
behandelbaar? Zal er verdere verslechtering optreden en op welke
termijn? Is het veilig om terug te gaan naar Zimbabwe? En zo niet, hoe
laten we ons werk, onze missie achter?
In dit alles weten we dat God ons pad zal verlichten. Waar de weg ook
heen leidt. En we danken voor de heiligen die ons toejuichen en
bemoedigen. Via deze weg houden we het kort, voor meer
achtergronden kunt u terecht op onze blog. Zodra er meer bekend is
zullen we het ook daar laten weten.
Wat vindt de patiënt van de kwaliteit van zorg?
In Nederlands doet Elsevier elk jaar een onderzoek naar de kwaliteit in
Nederlandse ziekenhuizen. Om andere redenen en op een andere
manier hebben we in november 2014 ook een onderzoek gedaan. ‘Hoe
denken onze patiënten over de zorg die ze krijgen? Wat kan er beter?
Hoe wordt er gedacht over de christelijke openingen elke morgen?’.
Deze vragen kwamen allemaal aan bod in de evaluatie die werd
uitgevoerd in de twee ziekenhuizen en een van de klinieken.
De resultaten waren bemoedigend en gaven duidelijk aan dat patiënten
het christelijke karakter van de instellingen waardeerden. De christelijke
openingen elke morgen werd door elke patiënt en medewerker als
essentieel bestempeld. Het geeft kracht en hoop en helpt patiënten en
medewerkers om “God de Schepper de eerste plaats te geven”. Dat
laatste is iets dat wij Westerse mensen weleens vergeten. Maar hier in
Zimbabwe is voor eigenlijk iedereen de Dokter met hoofdletter D
degene op wie alle hoop gevestigd is.
Ik heb op basis van de uitkomsten een uitgebreid rapport opgesteld en
dit is gepresenteerd aan het management van beide ziekenhuizen en
de kliniek die betrokken was bij het onderzoek. De ziekenhuizen
hebben nu actieplannen opgesteld om aan de aandachtspunten te
werken. Wordt vervolgd dus.
Bijbelstudie op de missie
Begin dit jaar zijn we een bijbelstudie groep gestart met enkele jonge
collega’s die op de missie wonen. Het is echt bemoedigend om samen
de bijbel (Daniel) te bestuderen en de toepassing naar de dagelijkse
praktijk te maken. We zijn dankbaar voor hoe we God beter leren
kennen door de inbreng van de anderen in de bijbelstudie.
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Gebedspunten
Er is zoveel om dankbaar voor te zijn:
 Annemarie kon snel worden gezien door
Nederlandse specialisten
 Hardwerkende en verantwoordelijke
dokters
en
verpleegkundigen
in
ziekenhuizen en klinieken
We bidden voor:
 Annemarie en de problemen rondom
haar ogen. We bidden dat een oorzaak
wordt gevonden en een behandeling gestart kan worden.
 Gods leiding bij het afronden en overdragen van de
werkzaamheden de komende maanden.
 Dat de bijbelstudiegroep mag blijven doorgaan in de periode dat
wij met verlof zijn.
ACTIVITEITEN

Zendingsavond
Op DV 19 mei a.s. zal er een zendingsavond gehouden worden in het
kerkelijk centrum. Mark en Annemarie Horst zullen deze avond in ons
midden zijn om iets te vertellen over het werk dat zij doen in het
Morgensterziekenhuis in Zimbabwe.
De familie Horst is in 2011 uitgezonden door de GZB. Via het
adoptieprogramma Deelgenoten wordt hun werk door onze gemeente
financieel ondersteund.
Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd deze avond bij te wonen.
Zendingswerk is vaak moeilijk werk. Laat door uw/jouw aanwezigheid
de betrokkenheid bij het zendingswerk blijken!
De avond begint 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee.
De zendingscommissie
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Examens
Van 11 t/m 27 mei zijn er weer de jaarlijkse examens voor de leerlingen
van het middelbaar onderwijs. Als er in onze gemeente of in het dorp
ook jongeren zijn (en dat zal ongetwijfeld het
geval zijn) die examen moeten doen, wens ik
hen daarbij heel veel sterkte. Neem voldoende
rust en kijk vooral ook geregeld naar Boven,
daar krijg je rust en kracht van. Ook de zegen
die jij nodig heb, komt van Boven. Ik wens je
die van harte toe. En laat gerust even weten
hoe het gegaan is!
GZB-dag op 13 juni in Gorinchem
De jaarlijkse GZB-dag wordt dit jaar op D.V. 13 juni in de
Evenementenhal in Gorinchem georganiseerd. Het thema is “Laat de
kerk niet verdwijnen”. Met dit thema wil de GZB de situatie van
christenen en de bedreigde kerk in het Midden-Oosten onder de
aandacht brengen.
Sprekers zijn:
dr. A. Ghendy (Egypte), zendingswerker Willem-Jan de Wit (Egypte),
ds. P. van Duijvenboden (legerpredikant), ds. M. Klaassen (Sliedrecht)
en ds. K. van Meijeren (Ede).
Er zijn kinder- en tienerprogramma’s en er is kinderoppas.
De nieuwe datum en locatie hebben te maken met een verbouwing op
het terrein van Hydepark in Doorn, de gebruikelijke locatie voor de
GZB-dag. Iedereen is hartelijk welkom! De dag duurt van 9.45 uur tot
15.45 uur.
De zendingscommissie
Dorcas reizen 2015
Vorig jaar is het allemaal anders
verlopen wat betreft de reizen die de
werkgroep elk jaar organiseert.
Gedeeltelijk werd dit veroorzaakt door
de oorlog in Oekraïne waardoor men
het niet verantwoord vond om de
klusreis door te laten gaan. En door de
vele werkzaamheden die komen kijken
bij de organisatie van zowel een
klusreis en een hulpgoederentransport
werd deze laatste al eerder uitgesteld naar dit jaar.
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Nu dan toch beide reizen tegelijk want weer het hulptransport uitstellen
wilden we niet. In overleg met het bedrijf dat een vrachtauto ter
beschikking zou stellen werd één en ander gepland in mei a.s. Het
klusteam zal vertrekken op vrijdag 15 mei en het hulptransport op
maandag 18 mei a.s.
Maar helaas moest het transportbedrijf de toezegging intrekken en
omdat er te weinig tijd was om een nieuwe vrachtauto te regelen is in
overleg met Andijk besloten dat er een Dorcas vrachtauto naar
Roemenie zal gaan met de hulpgoederen, via de werkgroep Herwijnen
betaald. Hierbij zullen deze keer geen mensen van de werkgroep
meereizen.
Het klusteam bestaat uit 10 personen, waarvan uit
Herwijnen Alex en Marleen Ruitenburg, Gerard de
Bruijn, Volker Wytzes en Henk van Wijgerden. Zij
zullen de huisjes op de Dorcas camping in
Debrecen, Hongarije, gaan opknappen. In deze
huisjes logeren elk jaar, op uitnodiging, groepen
kinderen die anders niet op vakantie zouden
kunnen. Naast sport en spel leren de kinderen ook
wat er in de bijbel staat. De klussers hopen
zaterdag 23 mei weer terug te zijn. Bij alle
genoemde data zetten we natuurlijk D.V.

Bijstand pastoraat
Het is u bekend dat kand. J.H. de Vree inmiddels afscheid genomen
heeft en predikant in Achterberg geworden is. De kerkenraad vindt het
belangrijk dat dit pastorale werk, met name onder de ouderen,
voortgang vindt en heeft besloten naar een opvolger te zoeken. Die
opvolger is gevonden in de persoon van ds. A.J. Hagedoorn uit
Hellouw. Ds. Hagedoorn heeft daar een dienstverband voor 60 % en
heeft op verzoek van de kerkenraad
aangegeven ook in onze gemeente voor 10
% te willen werken in het pastoraat.
Daar zij we dankbaar voor en zien uit naar
een goede samenwerking.
Hellouw is de eerste gemeente van
ds. Hagedoorn; voordien was hij kerkelijk
werker te Meerkerk.
Momenteel verleent hij ook bijstand in het
pastoraat in Klaaswaal, maar die gemeente
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hoopt eind deze maand weer een eigen predikant te krijgen, zodat de
werkzaamheden daar beëindigd worden. Zo kan ds. Hagedoorn ook in
onze gemeente bijstand in het pastoraat verlenen en we zijn dankbaar
voor deze samenwerking met onze buurgemeente. Dus… bent u 70
jaar of ouder… dan kunt u rond uw verjaardag bezoek van
ds. Hagedoorn verwachten!
Nieuws over 'De bouwplaats'
Even wat feiten op een rijtje om u/jou op de hoogte te houden over
de Vakantie-Bijbel-Spel-Week van dit jaar.

Wanneer:
Waar:
Voor wie:
Thema:
Nieuw:

maandag 17 t/m woensdag 19 augustus
IJsclubgebouw en aanliggend terrein
kinderen in de basisschoolleeftijd (dus vanaf 4 jaar
t/m de schoolverlaters)
De bouwplaats
een gezellige avond voor 12+'ers

Toelichting thema:
De VBSW staat in het teken van een
bouwplaats. We ontwerpen een huis,
we leggen elektriciteit aan waardoor het
licht wordt in het huis en allerlei
apparaten kunnen werken, we zorgen
voor de inrichting en repareren als het
nodig is.
Al deze handelingen herinneren ons
aan een aspect van de relatie die God
met ons mensen wil hebben.
Door samen concreet op de VBSWbouwplaats aan het werk te zijn, willen
we de kinderen meenemen in het
verhaal over God. Zo willen we de
kinderen bekend maken met wie God is
en wie Hij voor de kinderen wil zijn.
Hartelijk dank voor alle aanmeldingen via de opgaveformulieren,
onze website/facebookpagina of per mail tot dusver. Ze zijn
inmiddels verwerkt, zodat het programma meer en meer concreet
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kan worden. Overigens is de stuurgroep weer op volle sterkte: als
zesde lid hebben we Monique Hobo mogen verwelkomen.
In juni krijgen de kinderen van beide scholen in Herwijnen een
aanmeldingsformulier, waarop exacte tijden vermeld zullen staan.
We kunnen op dit moment wel dit over de tijden melden: de
maandag en dinsdag vindt het programma 's morgens plaats (met
een kleine uitloop voor de bovenbouwgroep naar de middag), op
woensdag zal het programma halverwege de middag starten en
hebben we begin van de avond een feestelijke afsluiting. Uiteraard
is de echte afsluiting tijdens de gezamenlijke morgendienst in de
Gereformeerde kerk op zondag 23 augustus.
Nieuw dit jaar is dat we iets willen organiseren voor de 12+'ers. Hoe
en wat ligt nog niet helemaal vast; misschien willen sommigen er
met de organisatoren over meedenken.
Meehelpen?
Graag! Hulp kunnen we nog altijd gebruiken. Hoe?
- Kijk op de website van de kerk voor het opgaveformulier en geef
dat af bij één van onderstaande namen.
- Stuur een mail naar vbswherwijnen@live.nl waarin je aangeeft wat
je kunt/wilt betekenen. - - Bezoek onze facebookpagina: VBSW
Herwijnen. Ook daar staat het opgaveformulier (en andere info).
We hopen dat het een prachtige en vruchtbare week mag worden
voor alle bouwplaats-lieden, groot en klein!
Met vriendelijke groeten,
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

TENSLOTTE
Velen blijven op de hoogte van het nieuws door middel van krant of tv.
Vaak vraag ik me af of dat nieuws wel compleet is. Wordt er niet veel
achtergehouden en/of ‘gekleurd’ doorgegeven. Als je wat verder speurt
naar achtergronden of meer gegevens, dan komt er nogal eens wat
boven water. Zo ook met het nieuws wat vorige
week velen schokte.
Vorige week werden acht mensen in Indonesië
ter dood gebracht. Ze werden veroordeeld voor
drugssmokkel. In Europa kennen wij de
doodstraf niet meer, maar in dat land is die er
nog wel. Voordat ze geëxecuteerd werden,
zoals een lokale pastor vertelde, hebben ze
gezongen. Net na middernacht zongen ze de liederen ‘Amazing Grace’
en ‘Bless the Lord O My Soul’. Alle veroordeelden zongen mee. “Ze
prezen hun God”, laat de pastor weten. Ze spreekt over haar ‘mooiste
ervaring ooit.’ Ze zongen het ene lied na het andere, ook de nietchristenen zongen vanuit hun hart mee. Vervolgens las een
Australische veroordeelde, die in de gevangenis tot geloof gekomen
was, enkele verzen uit de Bijbel, waaruit hij opmaakte dat alles wat
gebeurt Gods plan is. Vervolgens bad een van de geëxecuteerden het
Onze Vader, waarna geweerschoten klonken. De acht gevangenen
overleden direct.
Zoiets wordt er in het journaal niet bij verteld… Wat een getuigenis!!
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman
AGENDA
Dinsdag 12 mei
Woensdag 13 mei
Dinsdag 19 mei

20.00 uur
18.30 uur
19.45 uur

Zaterdag 13 juni

09.45 uur

kerkenraadsvergadering
uitzending kerktelefoon,
zendingsavond met Mark en
Annemarie Horst
GZB-dag Gorinchem

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 18 mei 2015
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:
1 juni
voor 2 weken
15 juni
voor 2 weken
29 juni
voor 2 weken
13 juli
voor 7 weken (vakantieperiode)

BOVEN WOLKEN LUCHT EN WINDEN
Boven wolken lucht en winden
steeg Jezus ten hemel op.
Na ’t afscheid van Zijn beminden
hief een sterke macht Hem op.
Maar Hij liet aan hen beloven
de komst van de Heilige Geest
In Zijn wederkomst te geloven
op Gods grote bruiloftsfeest.
d’ Hemelvaart was zijn belofte
dat Hij mensen plaats bereidt.
En vervullend Zijn gelofte
woning in Gods heerlijkheid.
Zo blijft hemelvaart gedenken
gelijk Hij is heen gegaan
Bij Zijn wederkomst zal schenken
Zijn aan ons beloofd bestaan.
Door Justus van Tricht
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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

