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

Rechtvaardig

Wat zou ik daar graag willen zijn. Waar? Wel, bij Zacharias en
Elisabeth. Hoezo? Ik lees: “ Beiden rechtvaardig voor God".
Hooggestemd!
Te hoog? Ik denk van niet. Of liever gezegd, ik weet het wel
zeker,anders zou het niet opgenomen zijn in de Heilige Schrift. Maar
hoe valt dit te rijmen met Rom. 3:10 waar staat: “ Er is niemand
rechtvaardig”?
Het schijnt dat deze teksten haaks op elkaar staan. Schijnt.
Omdat Zacharias en Elisabeth bestempeld worden als rechtvaardig,
hebben ze, door het krachtige werk van de Heilige Geest, zichzelf leren
kennen als onrechtvaardigen. Rechtvaardig zijn ze niet op grond van
prestatie, maar op grond van gratie.
Rechtvaardig verklaard zijn ze op grond van het offer van Christus.
Zijn bloed reinigt van alle zonden.
Zijn bloed maakt waarlijk vrij!

uit: Een handvol koren
n.a.v. Lukas 1: 6

1

39e Jaargang, no. 1126, 4 december 2015
KERKDIENSTEN
Zondag 6 december 2015, 2e Adventszondag
10:00 uur:
Kand. M.C. Stehouwer, Waalwijk
Rechtstreekse uitzending via Radio Lingewaal
Introïtuslied: Ps. 101: 5, 6
18:30 uur:
Ds. H. Nap, Ede
Introïtuslied: Ps. 100: 13, 14
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 13 december 2015, 3e Adventszondag
10:00 uur:
Ds. W. Arkeraats, Hardinxveld-Giessendam
Introïtuslied: Ps. 103: 2, 3
18:30 uur:
Ds. C. van der Scheur, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 104: 13, 14
e
1 collecte:
Kinderen in de knel
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Donderdag 17 december 2015
19:30 uur:
Ds. J. van Dijk, Zeist Kerstdienst ZC Avondlicht
Lied en verhaal van de Zondagsschool
6 dec:
Het verhaal gaat over de arme weduwe
13 dec:
Het verhaal gaat over een blijde boodschap
Kinderoppas:
6 dec:
Lia van Baalen en Arne Ruitenburg
13 dec:
Sjanet en Naomi 't Lam
Schoonmaakrooster
7 t/m 11 dec: Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd
14 t/m 18 dec: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet
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UIT DE GEMEENTE

Zieken
Mevrouw D.G. van Arkel-Overheul, Zworrelstraat 29 ligt nog in het
Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem. Na het plaatsen van de pacemaker
hebben zich wat complicaties voor gedaan. Fijn dat het nu weer beter
gaat. Hopelijk mag ze één dezer dagen naar huis.
We denken ook aan hen die te maken hebben met ziekte, afnemende
krachten of onderzoeken moeten ondergaan en daarbij behorende
uitslagen. De Heere zij u allen nabij.
Uit dankbaarheid
Wij willen langs deze weg iedereen bedanken voor de goede wensen,
attenties en heel veel kaarten i.v.m. ons 50-jarig huwelijk. Het was
overweldigend.
Wij danken God, dat hij ons al die jaren gespaard en gezegend heeft.
Bertha en Wim de Jongh
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VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 15 nov:

Zondag 22 nov:

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

102,60
112,70
182,25

Uitg.collecte €

105,20

diaconie
kerkrentmeesters
Luisterend Dienen
Myanmar
past. en prediking

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

182,30
160,65
148,05

Woord en Daad
kerkrentmeesters
past. en prediking

Ontvangen via:
Ouderling Jilis van Kuilenburg € 250,00 + € 20,00 + € 400,00 tijdens
bezoekwerk + € 20,00 voor de dankstond
Ouderling Arjo Hobo € 5,00 voor de dankstond
Ds. Hagedoorn € 100,00 + € 20,00 voor de kerk
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
Dankdagcollecte
Nagekomen voor de Dankdagcollecte: 2x € 100,00 + € 50,00 + € 5,00.
Daarmee komt de opbrengst tot nu toe op € 3.519,00. Heel hartelijk
dank daarvoor!
Wie nog een gift wil doen kan gebruikmaken van de kleine bruine
envelopjes die aan de uitgang van de kerk en via het kerkblad zijn
verspreid. Uiteraard kunt u ook op andere manieren contant een gift
doen, via de collecte tijdens de kerkdienst of via pastoraal-werker,
bezoekdames of kerkenraadsleden.
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Via de bank een bedrag overmaken kan ook:
Rabobank NL42 RABO 03280 00531
ING bank NL10 INGB 0000 950925
Graag onder vermelding van 'dankdagcollecte 2015'.
De opbrengst komt ten goede aan de eigen gemeente.
Hartelijk bij u aanbevolen!
Kinderen in de knel
Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of
aan hun lot overgelaten.
Kerk in Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en geeft
straatkinderen, werkende kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en
misbruikte kinderen de kans kind te zijn. Geen enkel kind mag worden
onderdrukt. Kinderen hebben recht op onderwijs, omdat dit belangrijk is
voor hun toekomst. Sta op voor kinderen in de knel en zet u samen met
uw kerk in om kinderarbeid tegen te gaan.

Voorbereiding Kerstfeest Zondagsschool
We zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het komende
kerstfeest. De teksten zijn uitgedeeld aan de kinderen. We oefenen
druk met de liedjes. We merken dat dit voor de kinderen vaak nog best
lastig is. We hebben uw hulp hierbij hard nodig, want we kunnen niet
alle liedjes alleen bij de zondagsschool oefenen.
We willen op 13 en 20 december na de ochtenddienst met de
kinderen oefenen in de kerk. Het is fijn als alle kinderen daarbij kunnen
zijn. U kunt uw kind weer ophalen om 12.00 uur. U kunt in de tussentijd
een kopje koffie drinken in het kerkelijk centrum.
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Financiële bijdrage aan het kerkblad
In het vorige kerkblad trof u een blauw inlegvel aan met daarop het
verzoek een bijdrage over te maken voor het kerkblad. We hebben toen
ook uitgelegd dat de inkomsten van de bijdragen de kosten niet meer
helemaal dekken. Een flink aantal mensen heeft naar aanleiding van de
oproep al een bedrag overgemaakt.
Mocht u nog geen bijdrage hebben overgemaakt maar dat alsnog willen
doen, het banknummer is: NL82 RABO 003280 24643
t.n.v. CvK Herv. Gemeente Herwijnen inz. Kerkblad
Uiteraard kunt u ook contant bijdragen via bijvoorbeeld de predikant,
bezoekdames, kerkenraadsleden of pastoraal-werker.
Hartelijk dank!
Catechisatie: goed dat jullie er waren!
Dankbaar en blij kunnen we melden dat inmiddels meer jongeren de
weg naar de catechisatie hebben gevonden. Goed dat jullie er waren,
op dinsdag of woensdag!
We hopen natuurlijk dat jullie blijven komen. En neem ook gerust een
broer, zus, vriend of vriendin mee. Iedereen is welkom, ook als je nog
niet eerder bent geweest. Met hoe meer jullie zijn, hoe fijner is het! Het
kan kandidaat Hogenhout niet druk genoeg worden!
Nog even de dagen en tijden; jullie kunnen voortaan kiezen;
dinsdag
van 17.00 - 17.45 uur
woensdag
van 18.30 - 19.15 uur
Kun je de ene keer wel en de andere keer niet? De keren dat je wel
kunt ben je van harte welkom.
Neem ook gerust contact op met iemand van de kerkenraad of met
kandidaat Hogenhout ( jhogenhout1976@kpnmail,nl )
Catechese/Jonge lidmatenkring
Zoals u en jij misschien vernomen hebben heb ik een beroep
ontvangen vanuit de gemeenten van Meteren en Est. Aan zo'n beroep
zit ook een kennismakingsmiddag- en avond verbonden. Deze zal zijn
op D.V. woensdag 9 december.
Daarom vervallen de catechese en de jonge lidmatenkring die avond.
De catechese van dinsdagmiddag 8 december gaat wel gewoon door!
We hopen en bidden dat de HEERE wijsheid zal geven voor het nemen
van de beslissing.
Hartelijke groeten,
Prop. J. Hogenhout
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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
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
7-12
11-12
12-12

Naam
A.A. Blom-vd Velden
A.C. Verploegh-v Aalsburg
A. de Jong-v Voorden

Leeftijd
92
92
92

Adres
ZC Avondlicht
Zworrelstraat 51
ZC Avondlicht

Bloemengroet
De bloemengroet is afgelopen periode bezorgd bij:
week 45:
week 46:
week 47:
week 48:

Mevr. J. van der Vliet
Mevr. J. de Fockert
Fam. J.W. Duizer
Dhr. N. Brouwer
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Berkenlaan 2
Achterweg 19
Breede Kampen 1
Zworrelstraat 43

ACTIVITEITEN
Afscheid ds. Broekman
Bij dit kerkblad wordt een los inlegvel verspreid, met daarop informatie
over het afscheid van ds. Broekman.
Onder meer over de afscheidsreceptie (maandag 28 december),
afscheidsdienst ( zondag 3 januari) en een afscheidscadeau.
Kerststerrenactie op 11 december
Op vrijdag 11 december hopen we weer de jaarlijkse kerststerrenactie
te houden. We hopen van harte dat we op uw medewerking kunnen
rekenen. Vele handen maken licht werk.
Wellicht wordt u benaderd om te helpen, maar u kunt zichzelf ook
opgeven via Koos de Fokkert, 0418 581578.
De actie start vrijdagochtend om 09.00 uur. Zaterdagochtend vanaf
09.30 uur wordt nog een ronde gemaakt door de straten waaraan de
verkopers op vrijdag niet zijn toegekomen.
Van tevoren bestellen:
U kunt de kerststerren ook van tevoren
bestellen, voor het geval u weg moet of
niet de hele dag thuis bent. Ook dat kan via
Koos de Fokkert, 0418 581578.
Ook hiervoor geldt: hartelijk dank voor uw
medewerking.

Vast noteren: ontmoetingsavond
Voor mensen met een volle agenda: op maandag 14 maart 2016 hopen
we samen met de Gereformeerde Kerk een ontmoetingsavond te
houden, in het kerkelijk centrum bij de hervormde kerk. Een
vertegenwoordiger van Woord en Daad hoopt uitleg te komen geven
over de manier waarop Woord en Daad zijn geld besteedt (vanuit beide
kerken wordt Woord en Daad gesteund). Ook hopen we in te gaan op
de relatie met de Islam (en andere godsdiensten), een zeer actueel
onderwerp. Meer informatie volgt later.
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Uit de kerkenraad
Hierbij in het kort enkele punten uit de
kerkenraadsvergadering van woensdag
11 november.
- Als datum voor de gezamenlijke
ontmoetingsavond met de Gereformeerde
Kerk wordt vastgesteld 14 maart 2016. De
avond zal gaan over Woord en Daad. De
Gereformeerde Kerk wordt geïnformeerd.
het
bezoekwerk
door kandidaat
Hogenhout en ds. Hagedoorn loopt goed.
- door het vervroegde emeritaat van
ds. Broekman zijn in het preekrooster 2016
behoorlijk wat gaten gevallen. Op zes
diensten na is het rooster inmiddels
ingevuld.
- de jeugdclub op maandag wordt druk
bezocht.
Het
bezoek
aan
de
vrijdagavondclub wisselt. De deelname aan
de catechisaties blijft nog wat achter. De
kerkenraad gaat nogmaals een dringende
oproep doen aan jongeren en ouders. Ook
kandidaat
Hogenhout
gaat
mensen
persoonlijk benaderen (inmiddels mogen we constateren dat deze
aanpak z'n vruchten heeft afgeworpen; het aantal catechisanten groeit
weer).
- de herziening van het Beleidsplan wordt even doorgeschoven,
vanwege de extra tijd die het naderend afscheid van ds. Broekman en
het voorbereiden van het beroepingswerk met zich mee brengen.
- aan de opzet van de afkondigingen wordt niets veranderd.
- de kerkenraad heeft in 2015 minder vaak vergaderd. Een aantal keren
is ook geschoven met de datum. Een meerderheid van de kerkenraad
wil in 2016 weer vaker bijeenkomen en als het enigszins kan vaste data
aanhouden. Vergaderen op dinsdag heeft voor de meesten de
voorkeur.
- De kerkenraad bespreekt een aantal zaken rond het afscheid van
ds. Broekman.
- Besloten wordt de werkgemeenschap kring Tuil te vragen of
ds. Hagedoorn uit Hellouw consulent kan worden, zodra ds. Broekman
met vervroegd emeritaat is.
- de kerststerrenactie zal worden gehouden op vrijdag 11 december.
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Kerkbalans 2015; toezegging al overgemaakt?
De kerkrentmeesters zijn bezig met de afronding van de Actie
Kerkbalans 2015. Graag willen we iedereen die eerder dit jaar een
toezegging deed, vragen na te gaan of die toezegging ook is
overgemaakt. Het kan immers zomaar gebeuren dat het erbij in is
geschoten. Helemaal niet erg, u kunt het alsnog doen.
Een dezer dagen worden de herinneringsbrieven gestuurd, met het
verzoek de toegezegde bijdrage over te maken, in het geval dat dat nog
niet is gebeurd. Uiteraard kan het zijn dat de betaling en de brief elkaar
net passeren, dat de bijdrage naar een ander rekeningnummer is
overgemaakt (bv de diaconie), of dat wij als kerkrentmeesters een
betaling over het hoofd hebben gezien. Neem ons dan de
herinneringsbrief vooral niet kwalijk. We doen het uiteindelijk voor het
financieel gezond houden van onze kerkelijke gemeente.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
De banknummers zijn
Rabobank NL42 RABO 03280 00531 of
ING NL10 INGB 0000 950925
Graag steeds onder vermelding van Kerkbalans 2015
Hartelijk dank voor uw medewerking
Evangelisatieactie
Samen met de Gereformeerde kerk wordt ook dit jaar een huis-aan-huis
kerstactie gehouden. De evangelisatiecommissie zoekt hiervoor nog
mensen die mee willen helpen met het huis-aan-huis rondbrengen in de
dagen voor kerst tussen 19 en 24 december.
Het gaat per persoon om niet meer dan ongeveer 25 bezorgadressen.
Aanmelden kan via de intekenlijst die vanaf 6 december in de hal van
de kerk ligt of door contact op te nemen met Alex Ruitenburg, per mail:
alexenmarleen@live.nl of op tel.: 582439. Zet u of jij uw/jouw naam,
adres, telefoonnummer en uw voorkeur voor een bepaalde wijk of straat
erbij? Daar proberen we bij de indeling rekening mee te houden.
De pakketten kunnen worden opgehaald op zaterdagmorgen
19 december tussen 10 en 11 uur in de grote zaal van het kerkelijk
centrum.
Laten we zo als Gemeente gehoor geven aan de opdracht van God zelf
om het Evangelie door te geven aan ons hele dorp. Dat is een
geestelijke zaak en daarom vragen we u ook om dit werk te gedenken
in uw persoonlijk gebed.
De evangelisatiecommissie
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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
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AGENDA
Vrijdag 11 dec
Zaterdag 12 dec
Woensdag 16 dec
Donderdag 17 dec
Maandag 28 dec
Zondag 3 jan
Maandag 14 mrt

09.00 uur
verkoop kerststerren
09.30 uur
naverkoop kerststerren
18.30 uur
uitzending kerktelefoon
19.30 uur
Kerstdienst ZC Avondlicht
Afscheidsreceptie Ds. en Mw. Broekman
14.30 uur
Afscheidsdienst Ds. Broekman
Gez. Ontmoetingsavond Woord en Daad

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 14 december 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 een
periode van drie (3) weken

Volgende inleverdata zijn:
4 jan 2016
voor 2 weken
18 jan
voor 2 weken
1 feb
voor 2 weken
15 feb
voor 2 weken
29 feb
voor 2 weken
14 mrt
voor 3 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

