KERKGEBOUW

Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT

Ds. J. Broekman
Waaldijk 137
4171 CC Herwijnen
0418 – 581505
j.broekman@solcon.nl

OUDERLINGEN

D.J. van Arkel
T.J. Hijkoop
J. van Kuilenburg
A. Ruitenburg

OUDERLINGENH. van Eeken
KERKRENTMEESTER A.J. Hobo

D. de Joode, Scriba
Lunet 18, 4214 GA Vuren
0183 – 637092
ddejoode@planet.nl
DIAKENEN

J.W. Boogert
D. de Bruijn
G. de Joode, Jeugddiaken
A. van der Meijden

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

Terugkijken is vooruitkijken

“ Resultaten behaald in het verleden, bieden geen garantie voor de
toekomst “, zo hoor je vaak na een reclame van een beleggingsfonds.
Gelijk hebben ze. Aandelen en spaarrekeningen bieden sowieso geen
garantie voor de toekomst.
In de Bijbel gaat het er anders aan toe. Daar wordt voortdurend
teruggekeken naar het verleden. Daar horen we : “ Ik ben de Heere, uw
God, die u uit Egypte heeft bevrijd.” Waarom toch steeds terugkijken?
Er wordt teruggekeken naar de grote daden van God. Israël heeft Hem
leren kennen als hun Bevrijder. Wie vast is komen te zitten in het leven,
mag terugkijken - om meteen weer vooruit te kijken. God zal Zich nog
steeds doen kennen als Verlosser. Het sterven en de opstanding van
Christus zijn misschien wel de belangrijkste momenten in het verleden
waarop wij terug mogen kijken.
Die bieden pas echte garanties, voor vandaag en voor de toekomst!

uit: Een handvol koren
n.a.v. Exodus 20: 1 - 2
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39e Jaargang, no. 1124, 6 november 2015
KERKDIENSTEN
Zondag 8 november 2015
10:00 uur:
Ds. J. Ouwehand, Houten Voorb. Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 118: 1, 14
18:30 uur:
Ds. J.Vis, Meerkerk
Introïtuslied: Ps. 96: 4,
1e collecte:
Dorcas
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 15 november 2015
10:00 uur:
Ds. J. Ouwehand, Houten Viering Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 116: 1, 7
15:00 uur:
Ds. G.J. Mink, Voortgezette Viering Heilig Avondmaal
Zorgcentrum Avondlicht
18:30 uur:
Ds. J. Ouwehand, Houten Dankz. Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 97: 6, 7
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Donderdag 19 november 2015
15:00 uur:
Ds. G.J. Mink, dienst Zorgcentrum Avondlicht
Lied en verhaal van de Zondagsschool
8 nov:
Ps. 118: 1b
Het verhaal gaat over dat de Heere
Achab redt uit de nood
15 nov:
Ps. 116: 1a
Het verhaal gaat over dat er weer oorlog
is tussen Achab en Benhadad
Kinderoppas:
8 nov:
Monique Hobo en Jasper Vos
15 nov:
Ria en Jelle Treffers
Schoonmaakrooster
9 t/m 13 nov: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet
16 t/m 20 nov: Mw.
Treffers,
Mw.
Hobo,
Mw. Beukenkamp
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Mw.

Zeiderveld.

UIT DE GEMEENTE
Zieken
Mevrouw J. van der Vliet -van Cronenberg,
Berkenlaan 2 moest onverwacht naar het
ziekenhuis in verband met een complicatie
aan haar heup. Na onderzoek en
behandeling mocht ze gelukkig dezelfde
dag weer naar huis.
Ook de heer H.J. Satter van de Achterweg
66 moest worden opgenomen in het
ziekenhuis.
Hij mocht inmiddels ook weer thuis komen.
Voor zover bekend liggen er momenteel
geen gemeenteleden in het ziekenhuis.
We denken ook aan de zieken thuis. De Heere geve Zijn zegen naar
lichaam en ziel.

Zij die elders verblijven
We denken ook aan hen die om uiteen lopende redenen elders
verblijven.
Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht
door b.v. een kaart te sturen.
Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten.

Dhr. Van Horssen
Hornstaete-Vlinder
Lingesteynplantsoen 65
4141 GJ Leerdam
Mevr. N. van der Meijden-Ravenhorst
Glasstaete 79
Lingesteynplantsoen 20
4141 GJ Leerdam
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Henny van der Meijden
Merwebolder, Klipper 4
Touwbaan 1
3363 WB Sliedrecht
Adrea van Mourik
Griendweg 16-L
4208 AA Gorinchem
Henk van Meteren
Willem de Zwijgerweg 72D
4191 WG Geldermalsen

Huwelijksjubileum
Afgelopen zaterdag 31 oktober waren Alex en Marleen Ruitenburg –
Verveer 25 jaar getrouwd. Ze zijn direct na hun huwelijk in Herwijnen
komen wonen, waar ze vier kinderen hebben gekregen. En intussen
zijn er ook twee schoonzonen.
Alex en Marleen en hun gezin maken volledig deel uit van onze
Herwijnse gemeenschap, waar ze zich op diverse terreinen voor
inzetten. Wij zijn met name dankbaar voor het vele werk dat zij voor
onze Hervormde gemeente doen en wij feliciteren hen hartelijk met dit
zilveren huwelijksjubileum.
De HERE zegene hen en behoede hen (Numeri 6: 24).
Hun adres is: Kolstraat 32, 4171 CZ Herwijnen.

4

Overleden
Op vrijdag 30 oktober is overleden, op de leeftijd van 84 jaar,
Aria Dirkje Johanna van Rooijen- van Arendonk
Ze woonde de laatste jaren in zorgcentrum Avondlicht.
Donderdag 5 november heeft de begrafenis plaats op de algemene
begraafplaats aan de Peperstraat. Pastoraal-werker kandidaat
Hogenhout hoopt voorafgaand aan de begrafenis een rouwdienst te
leiden, aanvang 13.30 uur in de kerk.
In het volgende kerkblad hopen we in een 'in memoriam' nog kort stil te
staan bij het leven en overlijden van Aria van Rooijen.
VERANTWOORDING
Collecten
€

103,45

dienst ZC Avondlicht

Zondag 18 okt:

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

145,35
147,75
146,45

bloemengroet
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

Zondag 25 okt:

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

128,45
155,10
141,50

Eleos
kerkrentmeesters
onderhoudsfonds

Donderdag 15 okt:

Ontvangen via:
Mw. Jacolien van Zante € 10,00 bij het bezorgen van de bloemengroet

Voor al deze giften heel hartelijk dank.
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Bloemengroet
De bloemen gingen in de afgelopen periode met groeten namens onze
gemeente naar;
De doopouders Fam. den Besten
Dhr. J. van Zandwijk
Dhr. Niek van Velzen
Mevr. Joke Blom

De Strobbel
Molenstraat
Waaldijk
Achterweg

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
10-11 C.H. de Ruiter
16-11 H.J. van Arkel-Baggerman

Leeftijd Adres
86
Nieuwe Steeg 16
87
Zorgcentrum Avondlicht

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
Dankdag
Woensdag 4 november is het Dankdag (geweest). In het bijzonder een
moment om stil te staan bij al het goede, bij alle zegeningen die we in
ons leven mogen ontvangen. En dat zijn er niet weinig. Niet dat er geen
tegenslagen, ziekte, pijn of verdriet kunnen zijn. Daar hoeven we niet
over te zwijgen; ook met die dingen mogen we naar God gaan.
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Maar soms vergeten we wel eens dat we ook veel goeds ontvangen.
Iets daarvan mogen we teruggeven via de dankdagcollecte.
We willen die collecte hartelijk bij u aanbevelen. Wellicht hebt u
afgelopen zondag bij het verlaten van de kerk al een zakje voor de
collecte meegenomen. Mocht u door omstandigheden niet in de kerk
zijn geweest, woensdagavond zelf verhinderd zijn (geweest) of het
zakje kwijt zijn geraakt: bij dit kerkblad treft u alsnog zo'n zakje aan.
Uiteraard kunt u contant een gift doen, via de collecte tijdens de
kerkdienst of via pastoraal-werker, bezoekdames, kerkenraadsleden.
Via de bank een bijdrage overmaken kan ook:
Rabobank NL42 RABO 03280 00531 of
ING NL10 INGB 0000 950925
Graag onder vermelding van ‘dankdagcollecte 2015'
De opbrengst komt ten goede aan de eigen gemeente.
Hartelijk bij u aanbevolen
Zondagsschool Bethel
Op zondag 8 november willen we de teksten en liedjes uitdelen voor
het kerstfeest van de zondagsschool. Het zou fijn zijn als alle kinderen
deze zondag aanwezig kunnen zijn.
We gaan de komende weken weer hard oefenen met elkaar. Oefent u
thuis ook mee met uw kind?
We willen op zondagochtend 13 en 20 december na kerktijd met elkaar
oefenen. Noteert u alvast deze data?
Leiding van Zondagsschool Bethel

Gezamenlijke ontmoetingsavond
Woensdag 18 november hopen we samen met de Gereformeerde Kerk
weer een gezamenlijke ontmoetingsavond te houden. Dit keer in de
gereformeerde kerk aan de Achterweg, aanvang 20.00 uur. We
ontmoeten elkaar rondom de stichting Open Doors, die al 60 jaar
opkomt voor vervolgde christenen. Wereldwijd hebben ruim 100 miljoen
te maken met discriminatie, marteling, ontvoering of zelfs
doodsbedreiging omdat ze christen zijn.
Toch volharden vervolgde christenen. Ze putten hoop en kracht uit het
Evangelie en spreken van vertrouwen en troost. Als je bedenkt in welke
7

omstandigheden ze moeten leven en geloven, is dat bijna
onvoorstelbaar. Open Doors steun en sterkt deze vervolgde christenen
met bijbels, boeken, training en praktische hulp.
Vervolging is voor ons moeilijk voor te stellen. Maar we zijn vanuit
Nederland wel met vervolgde christenen verbonden. Op de
ontmoetingsavond zullen w e verhalen horen en beelden zien, aan de
hand van persoonlijke ervaringen van medewerkers van Open Doors.
We nodigen iedereen van harte uit. Eigenlijk rekenen we ook wel een
beetje op uw komst!
Avondmaal collecte 15 november - luisterend dienen
T L M I / E i g e n i n k o ms t e n v o o r g e h a n d i c a p te n
De allerarmsten
Gehandicapten behoren vaak tot de allerarmsten in Myanmar. Door hun
handicap hebben zij nauwelijks toegang tot onderwijs, zorg en werk. Er
zijn naar schatting 1,3 miljoen mensen in Myanmar die lichamelijk
gehandicapt zijn. Ruim de helft is tussen de 16 en 65 jaar oud en in
principe in staat om te werken.
Gehandicapte kinderen
Ongeveer twintig procent van de gehandicapten in Myanmar is tussen
de 6 en 16 jaar. Bijna 40 procent van deze groep gaat nooit naar
school. Samen met het Ministerie van Onderwijs stimuleert TLMI dat
kinderen met een handicap op normale scholen terecht komen, omdat
de speciale scholen meestal te ver weg zijn. Kinderen die toch speciaal
onderwijs nodig hebben, kunnen hiervoor terecht bij de centra van
TLMI-Myanmar. Mensen uit de gemeenschap en vrijwilligers geven hier
les aan kinderen die nergens anders terecht kunnen.
De vrijwilligers bezoeken de kinderen ook thuis. Gehandicapte kinderen
krijgen fysiotherapie en logopedie en TLMI zorgt ervoor dat zij zelf of
hun familie in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De ouders
wordt geleerd hoe zij met de handicap van hun kind om kunnen gaan.
Ze leren accepteren dat zij een gehandicapt kind hebben en zien dat
het niet betekent dat het kind niets kan. Ook leren zij hoe zij hun kind
kunnen helpen met oefeningen doen e.d.
TLMI
The Leprosy Mission International (TLMI, Leprazending) is een
internationale christelijke organisatie met meer dan 130 jaar ervaring in
het werken met lepra. Vanaf 2004 richt de organisatie zich ook op
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andere vormen van gehandicapt zijn. TLMI lobbyt voor de belangen van
de gehandicapten. Het gaat dan niet alleen om hun rechten maar ook
om zaken als toegankelijkheid van openbare gebouwen e.d. Daarnaast
zijn er projecten voor de gehandicapten en hun familie zelf, bijvoorbeeld
fysiotherapie om de vaardigheden te leren om aan het werk te kunnen
of een microkrediet om een bedrijfje op te zetten.
Zeventien centra voor gehandicapten
TLMI heeft zeventien centra voor gehandicapten opgezet. Daar wordt
niet alleen de noodzakelijke zorg en revalidatie geboden, maar worden
mensen met een handicap, geholpen met hun re-integratie of integratie
in de gemeenschap. In de centra leren zij een vak. De medewerkers
houden rekening met de mogelijkheden van de gehandicapte zelf en
van de directe omgeving. Zij krijgen kleine leningen voor de benodigde
investeringen om hun eigen bedrijfje op te zetten. Ook krijgen ze
medische hulp om deel te kunnen nemen aan trainingen en werk. Met
de bijdrage van Luisterend Dienen kunnen driehonderd gehandicapten
daar via vakonderwijs, financiële steun en medische zorg hun
inkomsten en levensomstandigheden verbeteren.
Mogelijkheden voor gehandicapten vergroten
Naast de directe hulp aan gehandicapten zet de organisatie zich in om
de positie van gehandicapten te verbeteren. Acht gehandicapten krijgen
een speciale opleiding als deskundigen op het gebied van het werken
met een handicap. Zij kunnen andere gehandicapten helpen om hun
omstandigheden te verbeteren. Ook worden er vijftig medewerkers van
andere hulporganisaties getraind om gehandicapten in hun projecten
op te nemen. Verder worden er vrijwilligers uit twintig dorpen getraind
om gehandicapten in hun omgeving aan passend werk te helpen. Ook
is de organisatie een belangrijke gesprekspartner voor de overheid en
publiceert ze regelmatig om de posities van gehandicapten in Myanmar
te verbeteren.
Sabai viel als klein meisje
uit haar huis en raakte
gehandicapt. Ze werd
een blok aan het been
van haar ouders. Maar
nu ze in contact is
gekomen met TLMI, kan
ze zelfs bijdragen aan het
gezinsinkomen.
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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
Bejaardenbezoekcommissie verzoekplatenprogramma
Hierbij wil ik u herinneren aan de bijeenkomst van de
bejaardenbezoekcommissie
verzoekplatenprogramma.
Deze
bijeenkomst zal worden gehouden op D.V. woensdag 11 november om
09.30 uur in het kerkelijk centrum.
Er zijn in het afgelopen halfjaar enkele wijzigingen gekomen in de te
bezoeken bejaarden. Het is dus vooral voor degenen, die bezoeken
afleggen, van belang zoveel mogelijk op deze bijeenkomst aanwezig te
zijn. We kunnen deze zaken dan met elkaar doornemen. Voor een
goede terugkoppeling is het gewenst, dat de bezoekdames aanwezig
zullen zijn.
Mocht u echter verhinderd zijn, laat het dan even weten bij Dicky de
Fockert, tel. 581992.
Wij rekenen op uw aanwezigheid !
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Heilig Avondmaal
Mag ik zondag aan het avondmaal gaan,
als ik naar mijn leven ga kijken,
vind ik het nergens op lijken,
zal ik dan maar overslaan.
Dan bedoel ik niet die erge zonden,
die in het formulier staan,
zo erg heb ik ze niet gevonden,
gelukkig ben ik niet zover gegaan.
Maar je moet toch bijna heilig leven,
ik doe natuurlijk wel mijn best,
maar het moet je toch zijn gegeven,
ik ben toch niet beter dan de rest.
Zo kun je het steeds uitstellen,
al is de stap nog zo groot
maar kan je nu voorspellen,
als je zo denkt kom je er nooit.
Stap komende zondag uit die bank,
kom en ga naar voren,
breng de Heere de dank,
dat je ook bij Hem mag horen.
Heere zonder U kan ik niet leven,
daarom zit ik hier vooraan in de kerk,
wilt U mij weer kracht geven,
want dit maakt mij weer sterk.
Je mag dan ook belijden,
alleen kan ik het niet meer,
wilt U met mij strijden,
o, ga met mij Heer.
Van: Janneke Troost

11

AGENDA
Woensdag 11 nov
Woensdag 11 nov
Woensdag 11 nov
Woensdag 18 nov

09.30 uur
18.30 uur
20.00 uur
19.45 uur

Woensdag 25 nov

20.00 uur

Bejaardenbezoekcommissie
uitzending kerktelefoon
Groeien in Geloof
gezamenlijke ontmoetingsavond
Gereformeerde kerk
kerkenraadsvergadering

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

Volgende inleverdata zijn:
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

