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ZONDAGSSCHOOL

Elke zondagmorgen tijdens de
kerkdienst in het kerkelijk centrum

CRECHE

Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal
De Kinderkamer

Onder de terebint

Loslaten

De Heere nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring
en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u zal wijzen.
Genesis 12:1

Vindt u loslaten soms ook zo moeilijk? Heb jij er moeite mee als de
dingen ineens anders lopen in je leven? Dat gebeurt ook als God in je
leven gaat spreken. In de Bijbel heet dat bekering of wedergeboorte.
Nee, dat zijn vaak geen makkelijke dingen.
Alles wordt namelijk anders!

Daarom moet de Heere er Zelf aan te pas komen om dit in je leven te
bewerken. Hoe dat gaat? Net als bij Abram. Ineens komt Hij sprekend
je leven binnen. Je hoort Zijn stem in Zijn Woord. Hij vraagt je om je
oude, zondige leven los te laten en Hem te volgen.
Op weg naar beter.

uit: Een handvol koren
n.a.v. Genesis 12: 1
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39e Jaargang, no. 1122, 9 oktober 2015
KERKDIENSTEN
Zondag 11 oktober 2015, Doopdienst
09:30 uur:
Ds. W. Altena, Overberg
Introïtuslied: Ps. 96: 1, 9
18:30 uur:
Ds. J. de Jong, Ede
Introïtuslied: Ps. 91: 4, 5
1e collecte:
Werelddiaconaat
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Donderdag 15 oktober 2015
15:00 uur:
Ds. A.J. Hagedoorn, Hellouw,

Dienst ZC Avondlicht

Zondag 18 oktober 2015
09:30 uur:
Ds. P. Vermaat, Veenendaal,
Rechtstreekse uitzending via Radio Lingewaal
Introïtuslied: Ps. 108: 1, 2
18:30 uur:
Prop. A. Schouten, Benschop
Themadienst m.m.v. Hervormd Kerkkoor Asperen
Introïtuslied: Ps. 92: 5, 6
1e collecte:
Bloemengroet
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Lied en verhaal van de Zondagsschool
11 okt:
Ps. 96: 1b Het verhaal gaat over Elia, knecht van God
18 okt:
Ps.108: 2a Het verhaal gaat nu over Elia in het huis van
een weduwe
Kinderoppas:
11 okt:
Corrie Hobo en Annette Ruitenburg
18 okt:
Marleen en Arne Ruitenburg
Schoonmaakrooster
12 t/m 16 okt: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
19 t/m 23 okt: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn
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RONDOM HET WOORD
Als ik deze kopij schrijf is het maandagmorgen 5 oktober, de zon schijnt
en een hele nieuwe werkweek ligt voor me. Daarbij moet ik zeggen dat
ik mij een gezegend mens voel, dat ik de gezondheid en de kracht van
de HEERE heb ontvangen om mijn werk te mogen doen en dat zelfs
met heel veel plezier. Maar ook dat ik mijn werk mag doen in het
Koninkrijk van onze God. Daaraan denkend gaan mijn gedachten terug
naar de dienst van vorige week, waar we samen een zegen hebben
gevraagd over het nieuwe winterseizoen. We hoorden de gelijkenis van
de heer die zijn bezit achterliet bij zijn slaven (dienstknechten) uit Matth.
25. Dat grote van het heil in Christus en dat grote van de genade en
vergeving in Zijn volbrachte werk mag ook in dit nieuwe seizoen door
ons ‘beheerd’ en ‘gebruikt’ worden. Laten we er samen goed mee
proberen om te gaan. Tot eer en glorie van onze Koning, maar ook tot
opbouw (dat is de ‘winstgevendheid’ van het bezit van de Heere Jezus)
van ons persoonlijk geloof en dat van elkaar. Zo mogen we met elkaar
delen in de overvloed en wat zou het rijk zijn als heel Herwijnen daar
iets van zou merken!
Het kringwerk
De eerste kringavond van de bijbelgesprekskring is inmiddels geweest.
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om de data van alle kringen
voor dit kalenderjaar op een rijtje te zetten. Alle kringavonden zijn op
woensdag en ik zou willen voorstellen om de inloop vanaf 20:00 uur
met koffie/thee te doen, zodat we om 20: 15 uur kunnen beginnen. De
catechese is namelijk tot acht uur en als we het zo doen dan loopt alles
mooi in elkaar over en kunnen we de avond goed benutten. Ik zie er
naar uit om u/jou te ontmoeten.
Uiteraard geldt voor alle data het voorbehoud van Jakobus, zo de
HEERE wil en wij leven.
7 oktober Groeien in geloof
14 oktober valt uit vanwege verplichtingen elders
21 oktober Lidmatenkring
28 oktober Bijbelgesprekskring
4 november Dankdag voor gewas en arbeid
11 november Groeien in geloof
18 november Lidmatenkring
25 november Bijbelgesprekskring
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2 december Groeien in geloof
9 december Lidmatenkring
16 december Bijbelgesprekskring
Hartelijke groeten,
Kand. J. Hogenhout
UIT DE GEMEENTE
Zieken
Ouderling Dirk van Arkel, Molenkamp 7 heeft een ingreep aan zijn neus
ondergaan. Daarvoor moest hij een dag naar het ziekenhuis. Fijn dat hij
weer is hersteld en zijn werk heeft kunnen hervatten.
De Heer J. van Zandwijk, Molenstraat 14 is opgenomen in het
Beatrixziekenhuis in Gorinchem.Hij had het benauwd doordat er vocht
achter zijn longen zat. Zijn toestand blijft zorgelijk.
Dominee Broekman is vorige week in Nieuwegein geopereerd aan zijn
hart. De oproep daarvoor kwam eigenlijk nog onverwacht. We zijn
dankbaar dat de operatie is geslaagd.
Als alles verlopen is zoals verwacht, is hij bij het verschijnen van dit
kerkblad overgebracht naar het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem.
Ook zijn er mensen thuis die niet bij name genoemd worden maar wel
tobben met hun gezondheid of uitslagen verwachten. Wat kan dat veel
spanning geven.
Wij wensen allen die zorgen hebben van harte Gods nabijheid toe. Dat
de Heere voor u een Schuilplaats en Toevlucht mag zijn.
Bericht van verhuizing
Henk van Meteren is verhuisd. Zijn nieuwe adres is:
Willem de Zwijgerweg 72D 4191 WG Geldermalsen.
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 13 sep:

ZC Avondlicht

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

110,45
123,75
109,85
424,10
43,20
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diaconie
kerkrentmeesters
onderhoudsfonds
hulp Syrië en Irak
hulp Syrië en Irak

Zondag 20 sep:

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

125,85
124,60
142,80

diaconie
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

Zondag 27 sep:

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

187,55
160,85
166,20

plaatselijk jeugdwerk
kerkrentmeesters
\onderhoudsfonds

Ontvangen via:
Mw. Lijntje van der Weerd € 10,00 in ZC avondlicht
Ouderling Jilis van Kuilenburg € 30,00 tijdens bezoek
Ds. Hagedoorn € 30,00 + € 20,00 voor de kerk en € 20,00 voor het
kerkblad
Diaken Arno van der Meijden € 10,00 voor het kerkblad en € 10,00 voor
de solidariteitskas
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
Catechisaties
We hebben de indruk dat het sommige jongeren (en hun ouders?) door
wellicht alle drukte was ontschoten dat vorige week de catechisaties
weer zijn begonnen. Kandidaat Hogenhout miste namelijk nog een
aantal gezichten.
Op zich is dat geen probleem, want komende weken kan iedereen nog
gewoon aansluiten. Graag zelfs! We hopen dat jullie alsnog komen om
met elkaar te praten over allerlei dingen die met geloof, kerk en het
gewone dagelijkse leven te maken hebben. Hogenhout heeft beloofd er
alles aan te zullen doen om er een fijn seizoen van te maken, dus
waarom zou je niet eens langs komen?
Misschien kun je andere activiteiten die je op woensdag hebt wel
verzetten of in tijd verschuiven. Of een keertje overslaan. Je bent in elk
geval van harte welkom!
Elke woensdagavond 18.30 uur in het kerkelijk centrum.
Meer informatie: jeugddiaken Gijs de Joode (0418-582078) of scriba
Dik de Joode (0183-637092).
Belijdeniscatechisatie
De kerkenraad is verheugd dat tot nu twee jonge mensen uit de
Gemeente zich hebben gemeld voor de belijdeniscatechisatie, die
gegeven gaat worden door kandidaat Hogenhout. Uiteraard is er plaats
voor meer mensen!
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Deelnemen aan belijdeniscatechese betekent overigens niet dat je ook
belijdenis 'moet' afleggen. Zeker niet. Het volgen van
belijdeniscatechese kan echter wel je geloof verdiepen, je kennis en
inzicht vergroten. Het is fijn om met anderen over kerk, geloof en van
daaruit ook over maatschappelijke vraagstukken te kunnen praten. En
misschien is belijdeniscatechisatie wel iets voor je, als je jezelf eigenlijk
te oud vindt om de 'gewone' catechisatie te volgen. Kortom, denk er
eens over na!
De belijdeniscatechisatie heeft in principe plaats op woensdagavond,
om 19.15 uur. Wie meer wil weten kan contact opnemen met scriba
Dik de Joode (0183-637092; ddejoode@planet.nl), of uiteraard met
iemand anders van de kerkenraad.
Doopdienst
In de dienst van zondagochtend 11 oktober, mag het teken van de
Heilige Doop worden gegeven aan Sara Isa den Besten. Sara is het
dochtertje van Edwin en Erna den Besten, De Strobbel 28. De doop is
altijd weer een grote gebeurtenis in het leven van een kind (ook al
beseft Sara daar nog niet veel van), maar ook voor de ouders,
grootouders en verdere familie. Een groot wonder ook, én een houvast.
Het is immers God zelf die door de doop heen zegt: Ik wil je zonden
vergeven, je mag bij Mij horen vanaf het allereerste begin van je leven.
En dat is een rijke boodschap, misschien wel de mooiste boodschap die
je ooit kunt krijgen.
We wensen Edwin en Erna en allen die om hen heen staan een mooie
en vooral gezegende dienst toe.
Dominee W. Altena uit Overberg hoopt de dienst te leiden. Aanvang
zoals gebruikelijk 09.30 uur.
Pastoraat
Als u behoefte hebt aan een bezoekje vanuit de kerk, een keer wilt
praten met onze pastoraal werker kandidaat Hogenhout, of iemand kent
die een bezoekje wel kan gebruiken, kunt u natuurlijk altijd iemand van
de kerkenraad bellen of aanschieten.
In principe coördineert ouderling Jilis van Kuilenburg ( 0418-581267) de
pastorale bezoeken, nu ds. Broekman wegens ziekte uit de running is.
Om een en ander nog wat meer te stroomlijnen, ook naar de toekomst
toe, is er apart e-mailadres in het leven geroepen:
pastoraat@nhkherwijnen.nl
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Lidmatenkring
Een kleine wijziging in het schema van de kringen. De Lidmatenkring
zou woensdag 14 oktober voor de eerste keer bijeenkomen. Dat wordt
echter een week later, dus woensdag 21 oktober. Daarna worden in
overleg de volgende data bepaald. Aanvang 20.15 uur.
Behoefte aan contact of bezoek?
In verband met de ziekte van ds. Broekman, willen we iedereen die
behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat
iemand anders dat heeft), dat voorlopig te melden bij:
ouderling J. van Kuilenburg: 0418-581267
of bij scriba D. de Joode: 0183-637092
of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.
mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl
Solidariteitskas
Met het vorige kerkblad is ook de acceptgiro voor de Solidariteitskas
verspreid. Aan alle belijdende leden en aan leden die gedoopt zijn
wordt een bijdrage van € 10,00 gevraagd. We willen u vragen dat
bedrag over te maken (via acceptgiro of internetbankieren), aangezien
we als plaatselijke gemeente verplicht zijn een deel van dat bedrag
weer door te geven aan de landelijke kerk.
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 Naam
09-10 E.M. Helmich-Quakernaat

Leeftijd Adres
80
Zworrelstraat 76

Bloemengroet
De bloemen gingen in de afgelopen periode met
groeten namens onze gemeente naar;
Mw. Jannie van der Vliet,
Fam. Hogenhout
Mw. Jenny de Jong-van Arendonk

Berkenlaan 2
Kerkwijk
Elstar 09, ZC Avondlicht
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ACTIVITEITEN
GZB-dagboek “Een handvol koren” 2016
Wilt u een dagboek bij het lezen van de Bijbel of om in het gezin te
gebruiken? Koop dan nu het dagboek “Een handvol koren” van de
GZB!
Een handvol koren biedt elke dag twee overdenkingen; één voor
jongeren of om als gezin samen over na te denken en één voor
persoonlijke bezinning. Het dagboek bevat dit jaar weer extra’s zoals
kinderpuzzels, recepten uit de landen waar de GZB werkt en verhalen
van het zendingsveld.
Aan het dagboek is o.a. meegewerkt door (buitenlandse) predikanten
en door zendingswerkers van de GZB.
Met uw aanschaf van het dagboek draagt u bovendien bij aan het
zendingswerk.
De verkoopprijs van het boekje is € 10,90 en daarvan gaat ruim € 7,00
naar het werk van Mark en Annemarie Horst in Zimbabwe.
Wilt u het boekje hebben?
U kunt het tot 28 oktober bestellen bij Adrie van Kuilenburg;
tel. 0418-581267 email famvankuilenburg@gmail.com
Najaarsconcertarrangement | Pastoraal Diaconaal Centrum de
Herberg | zaterdag 7 november 2015
Het najaarsconcert bestaat uit een wandeling en/of een concert.
De wandeling wordt gecombineerd met een bezoek aan
Park Sonsbeek. Ontvangst met koffie in de Herberg in Oosterbeek om
10.30 uur. Onder begeleiding van een ervaren gids maken we kennis
met de rijke historie, de Engelse landschapsstijl en de cultuurhistorische
waarde van het park.
Het middagconcert in het Koetshuis van de Herberg wordt verzorgd
door André van Vliet aan de vleugel, samen met Eelco Vos, eveneens
vleugel en het blokfluitensemble ‘Het Lindeconsort’.
Het concert begint om 14.30 uur. Wilt u alleen het concert bijwonen,
dan geldt dat u vanaf 14.00 uur van harte welkom bent.
De kosten zijn: Volledig arrangement: € 30,00 (inclusief excursie en
lunchpakket); alleen concert: € 15,00.
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Aanmelding bij voorkeur via e-mail concerten@pdcdeherberg.nl of
telefonisch 026-33 42 225 (alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00
uur).
Alle musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto
opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal
Diaconaal Centrum de Herberg.
Zanguurtje
Op D.V. zondag 11 oktober zal aansluitend aan de avonddienst weer
het ‘zanguurtje’ worden gehouden. We zingen daarbij uit diverse
christelijke bundels. 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!!
Schuldhulpmaatje Lingewaal
Het project SchuldHulpMaatje in
Lingewaal
is
gestart.
Gecertificeerde
vrijwilligers
kunnen dan burgers helpen met
hun financiën. Uit statistieken
blijkt dat één op de zes
Nederlandse gezinnen schulden
heeft waar het moeilijkheden
mee ondervindt. De hulp is
bedoeld voor iedereen die hun
financiën niet(meer) overzien.
Een maatje helpt dan om alles te ordenen en geeft adviezen om
regelingen aan te vragen bij verschillende schuldeisers. Een veel
voorkomende oorzaak is dat er teveel ontvangen zorg- en/of
huurtoeslag terugbetaald moet worden.
Samen met het maatje kan een overzicht gemaakt worden van
inkomsten en uitgaven en verdere mogelijkheden. Het maatje “ loopt”
een poosje met de hulpvrager mee tot er weer voldoende greep op de
financiën is. SHM Lingewaal gaat zelfstandig als stichting vanuit de
landelijke vereniging SchuldHulpMaatje werken. De landelijke
vereniging certificeert en ondersteunt de lokale stichtingen. Alle maatjes
zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).
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Tot het moment van starten kunt u met soortgelijke problemen/zorgen
terecht bij Welzijn Lingewaal of WMO loket van de gemeente
Lingewaal. Wacht nooit tot het (te) laat is; vraag vroegtijdig hulp.
Meer informatie vindt u op de landelijke site van SchuldHulpMaatje:
www.schuldhulpmaatje.nl
Voor adviezen om zelf al aan de slag te gaan kunt u terecht op:
www.uitdeschulden.nu
SchuldHulpMaatje Lingewaal is een initiatief vanuit de gezamenlijke
diaconieën van alle kerken in Lingewaal. Zij komen samen in het
diaconaal platform Lingewaal. De naam van de stichting : ScHulp is een
samenvoeging van Schuld Hulp en roept op om uit je schulp te komen.
Mensen met schulden mijden vaak de omgeving.
Ook de ondertitel : “SchuldHulpMaatje Lingewaal om op te bouwen” kan
tweeledig worden uitgelegd.
Contactpersoon: Peter van der Ree, tel. 615598
Kwartiermaker/coördinator SchuldHulpMaatje Lingewaal
De Diaconie
Dorcas kledingactie
Zaterdag 17 oktober is het weer zover, de najaars
kledingactie van DORCAS. U kunt van 10.00 uur tot
15.00 uur weer uw overtollige kleding inleveren.
Graag heel en schoon in vuilniszakken verpakt.
De kleding wordt na het sorteren voor een deel naar
DORCAS projecten getransporteerd. De rest gaat
naar partnerorganisaties of wordt verkocht om het
transport mee te financieren.
Op de volgende adressen wordt er ingezameld.
Haaften : fam Brouwer, Rijthoek 8
Herwijnen : fam de Vries, Waaldijk 187
Rommelmarkt informatie
Er zijn veel bruikbare spullen o.a. ;
strijkbout, föhn, koffiezet apparaten, waterkoker, boodschappenwagen,
speelblokken voor de kinderen, box, wandelwagen, huisraad oa. klok,
kopjes, gebaksvorkjes, bestek, tafel, stoelen, kasten (IKEA), bedden,
loep met licht erin, weegschaal.
En naar iets vragen kan altijd!
Bij interesse, kunt U contact opnemen met
Koos de Fokkert tel. 0418 581578
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Verkoopdag
vrijdag 16 oktober
Commissie Verkoopdag Hervormde Gemeente Herwijnen

Dorpshuis De Poort Herwijnen
14.30 –17.00 uur; en vanaf 19.00 uur

Verlotingen: spiegel, bloemenbankje
Huishoudelijke artikelen
Wijzerplaat (voor kinderen, altijd prijs)
(Kinder)enveloppenkraam
Diverse raadspelletjes: pop, kaas
Textielkraam
Plantenbakjes, bloemstukjes
Tuindecoraties
Koffie met cake,appeltaart etc
Erwtensoep
Slaatjes
En nog veel meer

’s middags en ’s avonds rad
met taarten,

van avontuur

vlees, waardebonnen,
speelgoed etc.
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AGENDA
Woensdag 7 okt
Woensdag 14 okt
Woensdag 14 okt
Woensdag 14 okt
Vrijdag 16 okt
Woensdag 21 okt
Woensdag 28 okt
Woensdag 4 nov

20.15 uur
18.30 uur
20.00 uur
20.15 uur

Groeien in Geloof
uitzending kerktelefoon
kerkenraadsvergadering
Lidmatenkring
Verkoopdag
Bijbelgesprekskring
Groeien in Geloof
Dankdag

20.15 uur
20.15 uur
19.30 uur

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

Volgende inleverdata zijn:
2 nov
voor 2 weken
16 nov
voor 2 weken
7 dec
voor 2 weken
21 dec
voor 3 weken
4 jan 2016
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

