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

Ds. A.J. Hagedoorn
0418 - 581103

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

Het hart van een mens overdenkt zijn weg,
maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen.

De waarheid van bovenstaande tekst (Spr. 16: 9) zien we
treffend gerealiseerd in het leven van Saulus. Hij was in
aanzien bij de Joodse leiders en vervolgde de gemeente van
Christus. Hij trok zelfs naar Damascus, maar onderweg werd
hij door Jezus tot staan gebracht (Hand. 9). Jezus zei: Saul,
Saul, waarom vervolg je Mij?
Eigenlijk zijn dat heel vriendelijke
woorden.
Zoals
wel
vaker
gebeurde: Adam, waar ben je? –
Jona, heb je reden om boos te
zijn? Het is God die de
verhouding goed komt maken en
wij mogen reageren. Saulus komt
tot geloof. Wie door de Heilige
Geest overtuigd is, heeft geen
moeite Hem te gehoorzamen.
In Handelingen 9 merken we dat God tot alles in staat is. Hoe
reageren wij?
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38e Jaargang, no. 1118, 3 juli 2015
KERKDIENSTEN
Zondag 5 juli 2015
09:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 68: 13, 14
18:30 uur:
Ds. G. Wassinkmaat, Gameren
Introïtuslied: Ps. 69: 13, 14
1e collecte:
St. Hulp Oost Europa
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 12 juli 2015
09:30 uur:
Ds. D.M. Heikoop, Rijswijk
Rechtstreekse uitzending via Radio Lingewaal
Introïtuslied: Ps. 70: 1, 2
18:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 71: 13, 14
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Donderdag 16 juli
15:00 uur:
Ds. J. Broekman, dienst ZC Avondlicht
Lied en verhaal van de Zondagsschool
5 juli:
Het verhaal gaat over de zonde van Salamo
12 juli:
Vandaag gaat het verhaal over de rijke Job
Kinderoppas:
5 juli:
Wietske van Mourik en Marianne de Bruin
12 juli:
Jacolien van Zante en Annette Ruitenberg
Schoonmaakrooster
6 t/m 10 juli: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
20 t/m 24 juli: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn
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RONDOM HET WOORD
Diensten
Op zondag 5 juli a.s. hopen we de lezing uit het boek Handelingen te
vervolgen. We lezen nu een gedeelte uit hoofdstuk 27 en in de
verkondiging richten we ons met name op de verzen 21 t/m 25.
Paulus heeft tijdens zijn proces een beroep op de keizer gedaan en nu
is hij onderweg en bevindt zich op een schip op de
Middellandse Zee. Er is een hevige stormwind
losgebarsten.
En dan spreekt Paulus de
aanwezigen op het schip toe. Daar zit voor ons
ook een boodschap in. Het thema is: ‘Wij hebben
een woord voor de wereld’.
Tijdens deze dienst zal een aantal broeders van
de kerkenraad herbevestigd worden in het ambt. U
hebt eerder in het kerkblad kunnen lezen wie dat
zijn. Een tweetal broeders zal worden bevestigd:
broeder D. van Arkel als ouderling en broeder
J.W. Boogert als diaken.
We nemen afscheid van de broeders A. van
Mourik en J.J. van Mourik. We zijn dankbaar voor hun inzet in de
afgelopen jaren en we zijn ook dankbaar dat de Heere in zo’n korte tijd
twee opvolgers heeft gegeven.
Op zondag 12 juli hoop ik weer in de avonddienst voor te gaan en dan
staat artikel 16 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis centraal. Dat
artikel gaat over een ander kernbegrip van ons geloof: de eeuwige
verkiezing. Eenvoudiger gezegd: de vraag is: hoe komt het dat wij in
Jezus Christus geloven? Ik krijg fijne reacties op de uitleg van de
kernwoorden uit de Bijbel. Ik hoop dat het tot zegen mag zijn. De tekst
van het artikel ligt zoals gebruikelijk weer klaar bij de ingang van de
kerk.
UIT DE GEMEENTE
Zieken
Mevr. H. van Arendonk- Overheul, Achterweg 101, is de laatste weken
met zogenaamd weekendverlof thuis geweest. Verder verblijft ze
voorlopig nog in het Rijnstateziekenhuis te Arnhem. We zijn blij en
dankbaar dat er vooruitgang is, maar er moeten nog wel enkele
behandelingen volgen. We bidden haar Gods nabijheid toe en hopen
met haar op verder herstel.
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Ook denken we aan anderen, die onderzoeken ondergaan of in een
proces van herstel zitten.
De dichter van Psalm 38 roept het als het ware uit: Maar op U, HEERE,
hoop ik. Ja, in alle omstandigheden is het beste onze hoop op God te
houden. Want bij Hem zijn veel uitkomsten…
Geboren
De kerkenraad ontving bericht van Sjaak van Baalen en Miranda
Teuling dat zij de gelukkig ouders zijn geworden van
Martinus Johannes. Hun eerste kindje heeft de roepnaam Mark
gekregen en werd geboren op dinsdag 23 juni. We feliciteren de ouders
met het nieuwe leven dat aan hen is toevertrouwd en wensen hen Gods
zegen bij de opvoeding van Mark. Het gezin woont aan de Laarweg 5,
4171 KE, Herwijnen.
Huwelijksjubileum
Dik de Joode en Dyke van der Linden trouwden op 6 juli 1990. Dat is
dus 6 juli a.s. 25 jaar geleden. Als je ervoor staat, lijkt dat een hele tijd,
achteraf is het eigenlijk snel voorbij. En in
25 jaar kan er veel gebeuren in een
mensenleven, vreugde en verdriet. Daar
weten Dik en Dyke ook van. We willen hen
samen met Jowelle van harte feliciteren
met deze mijlpaal in hun leven. We wensen
hen nog veel goede jaren toe te midden
van allen die hen lief zijn.
En we zijn dankbaar voor het vele werk dat zij voor onze gemeente
doen. De HEERE zegene u uit Sion, Hij die hemel en aarde gemaakt
heeft (Ps. 134:3)
Hun adres is: Lunet 18, 4214 GA Vuren
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 14 juni:

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

125,65
133,95
121,85

diaconie
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

Zondag 21 juni:

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

120,10
113,55
111,00

medische zending
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

Ontvangen via:
Ouderling Jilis van Kuilenburg € 10,00 tijdens bezoekwerk
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Dhr. Dirk van Arkel € 5,00 bij het bezorgen van de bloemengroet
Mw. Lijntje van der Weerd in ZC Avondlicht € 10,00 voor de kerk,
€ 10,00 voor het kerkblad
Voor al deze giften hartelijk dank!
Actie Kerkbalans
In de laatste maanden zijn er nog enkele bedragen (al dan niet extra)
binnengekomen voor de Actie Kerkbalans:
1 x € 100,00; 1 x € 50,00; 1 x €100,00; 1 x 50,00
De tussenstand komt daarmee op € 62.841,34. Alweer een stap op weg
naar de begrote opbrengst van € 66.150,00.
Hartelijk dank!
Wie een (extra) bedrag wil overmaken voor Kerkbalans kan dat doen
via: NL10 INGB 0000 950925
NL42 RABO 03280 00531
t.n.v. hervormde kerk Herwijnen
o.v.v. van Kerkbalans 2015
Kraampje braderie
De kraam van de commissie verkoop op de braderie van de
Oranjevereniging heeft opgebracht het mooie bedrag van € 472,00.
Iedereen die een bijdrageheeft geleverd: heel hartelijk dank.
De prijswinnaars van de loterij zijn:
1. Ageeth Bambacht (tuinsetje)
2. Astrid van Arendonk (spiegel)
3. Nel de Bruyn (plantenbak)
Uit de kerkenraad
Een aantal punten besproken in de kerkenraadsvergadering van 17 juni
- Tijdens de diensten in Avondlicht zijn extra vrijwilligers nodig om
bewoners vanaf hun kamers naar de zaal te brengen en begeleiden.
Arno en Hannie van der Meijden zijn bereid gevonden te gaan helpen.
- De diaconie stelt € 1.000 ter beschikking aan project
Schuldhulpmaatjes, bedoeld voor de begeleiding van mensen die in
financiële problemen zijn gekomen. Contactpersoon is Dirk de Bruijn.
- Een afvaardiging van de diaconie heeft een bezoek gebracht aan de
Voedselbank in Leerdam. Men is in onder indruk gekomen van de
werkwijze en van de problematiek waarmee cliënten van de
Voedselbank soms te maken krijgen. Elke drie maanden worden
cliënten van de Voedselbank opnieuw gescreend om te kijken of ze nog
wel in aanmerking komen.
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- twee oud-predikanten van onze Gemeente hebben aangegeven te
gaan stoppen met preken: ds. W. de Bruin en ds. D. Heikoop. Beiden
hopen in de komende maanden nog één keer voor te gaan. In de
betreffende diensten (2 augustus en 30 augustus) zal dan aandacht
worden besteed aan hun afscheid.
- Op initiatief van hervormd Hellouw wordt samen gezamenlijk (ook met
Haaften) gekeken naar mogelijkheden het werk onder de oudere jeugd
nieuw leven in te blazen.
- in de ochtenddienst van 5 juli wordt een aantal kerkenraadsleden
(opnieuw) bevestigd in het ambt. Ook wordt afscheid genomen van, in
dit geval twee, kerkenraadsleden.
- de kerkenraad gaat op bezoek naar een nieuwe bezoekbroeder, nu
M. van Mourik heeft aangegeven te gaan stoppen.
- kerkenraad en ds. Broekman nemen in goed overleg het besluit dat
ds. Broekman in januari 2016 met vervroegd emeritaat gaat. In het
kerkblad wordt daarover nadere toelichting gegeven, in een apart
artikeltje.
Financiële actie kerkblad
U bent vast niet vergeten dat in het vorige
kerkblad een soort inlegvel zat, in verband
met de financiële actie voor het kerkblad.
Mocht u het vel zijn kwijtgeraakt:
het banknummer voor het kerkblad is: NL82 RABO 0328024643
t.n.v. CvK Herv. Gemeente Herwijnen inz. kerkblad.
Van harte aanbevolen en hartelijk dank.
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
14-07
16-07

Naam
P.H. van Arendonk
J. van Horssen

Leeftijd
88
88

Adres
Zorgcentrum Avondlicht
Lingesteyn, Leerdam

Bloemengroet
De bloemen gingen in de afgelopen periode naar;
Dhr N. Brouwer
Zworrelstraat
Mevr. W. van der Meijden
Waaldijk
Mevr. N.Vos
Schoutensteeg
Dhr. P. ‘ t Lam
Geerstraat
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ACTIVITEITEN
Persoonlijk
Het afgelopen kerkelijke seizoen is me zwaar gevallen. Op een of
andere manier is er een vermoeidheid over me gekomen die mij remde
in mijn activiteiten. Je denkt dan: ‘Ik ben 64 jaar en de leeftijd gaat ook
een rol spelen. Als het seizoen afgelopen is dan heb ik wat meer rust
en dan gaat de vermoeidheid wel over.’ Maar het is niet overgegaan.
Reden voor mij om eens naar de huisarts te gaan. En zoals dat
tegenwoordig gaat: je komt dan in een circuit van onderzoeken terecht.
Uit een hartfilmpje bleek allereerst dat er te weinig zuurstof in het bloed
zit. En uit bloedonderzoek bleek dat het suikergehalte erg hoog is.
Diagnose: suikerziekte. Verder ben ik naar een cardioloog
doorverwezen, waar de onderzoeken nog lopen. Het is een heel nieuwe
ervaring voor mij want ik kwam nooit bij huisartsen of specialisten.
Ondertussen heb ik ook nagedacht over de toekomst. In 2016 bereik ik
de leeftijd om met emeritaat te gaan. En in september a.s. begint het
nieuwe seizoen weer. Hoe zal dat gaan? Doe ik mezelf en de
gemeente niet tekort?
In goed overleg met de kerkenraad heb ik besloten om een maand voor
mijn 65e verjaardag met emeritaat te gaan. Volgens de huidige
wetgeving zou dat een half jaar na mijn verjaardag zijn. In mijn geval
betekent dat nu dus: begin januari 2016. De kerkenraad heeft alle
medewerking gegeven om het tot en met december wat rustiger aan te
gaan doen, zodat er een goede overgang kan zijn naar de tijd van het
emeritaat en zodanige afspraken te maken dat mijn vermoeidheid geen
reden kan zijn dat de gemeente tekort gedaan wordt. Ik ben dankbaar
voor het meedenken en meewerken van de kerkenraad.
U zult op de hoogte gehouden worden van verdere ontwikkelingen.
De kerkenraad buigt zich over de situatie die ontstaat door
bovengenoemde besluiten, die van invloed zijn op bijvoorbeeld de
invulling van het winterwerk en de invulling van een aantal
preekbeurten. Zodra de kerkenraad daar meer over kan melden, wordt
u daarvan op de hoogte gebracht. Daarnaast gaat de kerkenraad zich
voorbereiden op de vacaturetijd, die begin volgend jaar zal ontstaan.
TENSLOTTE
Onlangs was er rond de middag een predikantenlunch in
Molenaarsgraaf. Ik ben er naar toe gegaan. Een goed initiatief. Ja, want
predikanten vergaderen niet alleen, ze eten ook op z’n tijd. Daarin lijken
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ze net mensen. En beiden zaken tegelijk
doen, is het navolgen waard: eten en praten.
Vroeger leerden wij thuis dat je niet mocht
praten onder het eten, zeker niet met een
volle mond. Maar in Molenaarsgraaf deden
we niet anders. Alle eerwaarde heren hapten
gretig in de inmiddels koude broodjes van de
warme bakker.
En ondertussen werd er gesproken over de
tijd waarin onze jeugd en jongeren leven en
hoe wij dat kunnen herkennen en hen daarin kunnen begeleiden.
Waarlijk…een goede gedachte van de HGJB om zo eens een aantal
predikanten uit de regio bij elkaar te halen en hen te trakteren op een
lunch met een goed gesprek. En dan gaan we nu nadenken over de
vruchten. Hopelijk merken wij er in de gemeente ook nog wat van…
Met een hartelijke groet, Ds. J. Broekman
AGENDA
Woensdag 2 sept

18.30 uur

uitzending kerktelefoon

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 juli 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 volgende kerkblad is voor 7 weken
Volgende inleverdata zijn:
31 aug
voor 2 weken
14 sept
voor 3 weken
5 okt
voor 2 weken

19 okt voor 2 weken
2 nov 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

