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Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt)
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ZONDAGSSCHOOL

Elke zondagmorgen tijdens de
kerkdienst in het kerkelijk centrum

CRECHE

Elke zondagmorgen in O.B.S. de Spiegelhof

Onder de terebint

Gemeenteopbouw

In Barcelona is al in het jaar 1882 de eerste steen gelegd voor de bouw
van de Sagrada Familia. Sinds die tijd is er voortdurend aan deze
kathedraal gebouwd. Daarvoor worden alleen giften van bezoekers
gebruikt. De oplevering nadert.
Zo is ook Christus’ gemeente een huis in aanbouw. De oplevering
nadert, maar heeft nog heel wat voeten in de aarde. In de
gemeenteopbouw ben je bezig met nieuwe en ook met oude dingen.
Nieuwbouw en restauratie zijn allebei nodig.
De apostel Paulus was intens op de opbouw van de gemeente gericht.
Aan de gemeente van Efeze maakte hij duidelijk dat het lichaam van
Christus kan groeien in liefde als de ledematen hun taak verstaan.
Wij mogen in het nieuwe jaar 2016 met onze gaven uit liefde dienen.
Neem je plaats in!
Zet je energie om in bouwstof voor Christus’ lichaam!

uit: Een handvol koren
n.a.v. Efeze 4: 16
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39e Jaargang, no. 1128, 8 januari 2016
KERKDIENSTEN
Zondag 10 januari 2016
10:00 uur:
Ds. C. van der Scheur, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 25: 1, 3
18:30 uur:
Ds. J. Vis, Meerkerk
Introïtuslied: Ps. 110: 6, 7
e
1 collecte:
De Herberg
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 17 januari 2016
10:00 uur:
Ds. M. Heikoop, Rijswijk
Introïtuslied: Ps. 32: 1, 4
18:30 uur:
Prop. A.N.J. Scheer, Huizen
Introïtuslied: Ps. 111: 1, 2
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Lied en verhaal van de Zondagsschool
10 jan:
Ps. 25: 1b
Het verhaal gaat over: Johannes de
Doper in de gevangenis
17 jan:
Ps. 32: 4a
Het verhaal gaat over: De eerste
discipelen van Jezus
Kinderoppas:
10 jan:
Corrie Hobo en Bertie Treffers
17 jan:
Ellie en Joanne van Vliet
Schoonmaakrooster
11 t/m 15 jan: Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet
18 t/m 22 jan: Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
De heer A. Groen uit woon- en zorgcentrum Avondlicht mocht weer
thuis komen uit het ziekenhuis. Zijn klachten zijn echter nog niet geheel
voorbij.
Ook u thuis die met ziekte te kampen heeft wensen wij veel sterkte toe.
Dit wensen wij ook hen toe die herstellende zijn van een operatie of
ziekenhuisopname.
Dat we met alle zorgen en noden mogen uitkomen bij Hem die Zijn
eniggeboren Zoon naar deze wereld zond om zondaren zalig te maken.
Overlijden
Vlak voor het sluiten van het kerkblad kregen we bericht dat in de nacht
van zondag 3 op maandag 4 januari in zorgcentrum Avondlicht is
overleden,
Jantje de Joode-Klop
Ze is 84 jaar geworden.
De begrafenis zal plaatshebben vrijdag 8 januari. Voorafgaand heeft in
de kerk een herdenkingsdienst plaats. De dienst begint om 14.00 uur.
Gelegenheid tot condoleren donderdag 7 januari, van 19.30 tot
20.30 uur in rouwcentrum Lingewaal aan de Schoutensteeg. Ook na de
begrafenis is er gelegenheid tot condoleren, in het rouwcentrum aan de
Schoutensteeg.
In een volgend kerkblad hopen we iets uitgebreider stil te staan bij het
overlijden van Jantje de Joode-Klop.
In Memoriam
Op 14 december is overleden
Willem Gijsbert van Arendonk
op de leeftijd van 85 jaar. Wij hebben hem begraven op zaterdag
19 december op de algemene begraafplaats van Herwijnen, na eerst in
het rouwcentrum stil te hebben gestaan bij Fil. 4: 4-7
Wim van Arendonk was een echte Herwijner en voelde zich nauw
verbonden met het dorp en het verenigingsleven. Samen met zijn vrouw
Sjaan heeft hij jaren geboerd in Hellouw, maar na de
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bedrijfsbeëindiging zijn ze terug gekomen naar Herwijnen, waar ze een
vrij uitzicht over de polder hadden.
Hard werken kenmerkte Wim, maar ook het genieten van de kleine
dingen. De laatste keren dat ik hem bezocht in de Hospice hebben we
samen gelezen en gebeden en vooral dat laatste deed hij hartstochtelijk
mee in de bewegingen met zijn handen.
Wij condoleren de familie met het verlies van hun man, vader en opa. In
het bijzonder wensen wij zijn vrouw Sjaan Gods kracht en nabijheid toe.
Dat wij ons in de Heere Jezus mogen verblijden, omdat wij in Hem over
het graf mogen zien op Zijn opstanding. Zo mogen wij geloven en
belijden dat een ieder die in Hem gelooft mag leven tot in eeuwigheid.
Prop. J. Hogenhout
Uit dankbaarheid
Hierbij wil ik een ieder hartelijk bedanken voor de vele blijken van
medeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en na mijn thuiskomst.
Heel fijn om te ervaren dat er zovelen met je meeleven.
Jannie van der Vliet – van Cronenberg
Bedankt
Het afscheid ligt inmiddels achter ons. En we kijken er met
dankbaarheid op terug.
Allereerst was er de afscheidsreceptie op 28 december in Dorpshuis De
Poort. Het was erg druk en met velen van u konden we enkele woorden
wisselen. Daaruit sprak de verbondenheid die er in de loop van de jaren
gegroeid is. Mijn vrouw en ik zijn dankbaar dat die gelegenheid
geboden is.
En dan was er de afscheidsdienst op 3 januari. Ook hier waren velen
aanwezig, uit de gemeente, maar ook genodigden, familie en vrienden.
Via de techniek is de dienst tot in de Filippijnen beluisterd, waar
kennissen van ons wonen. Ondanks het feit dat de emoties bij mij soms
hoog opliepen (een gevolg van de ingrijpende operatie), overheerste de
dankbaarheid dat onze God dit alles mogelijk maakte en de kracht gaf
het (W)woord tot u te richten. Een woord gericht op de toekomst naar
aanleiding van Openbaring 22: 1 en 2.
Ik kwam tot die tekstkeuze door het cadeau dat ons namens de
gemeente werd aangeboden: het tweeluik ‘Riviergezicht HerwijnenZuilichem’ geschilderd door Nico van der Vliet. We zijn er erg blij mee
en het zal een mooie plaats krijgen in ons nieuwe huis.

4

En daarmee is er een einde gekomen aan ruim 6 jaar predikantschap in
Herwijnen. Veel is er gebeurd in die jaren en vooral het laatste jaar is
anders verlopen dan we gedacht en gehoopt hadden. Dat is wel eens
moeilijk geweest, maar nu kan ik zeggen: “Het is goed zo”. Omdat ik
geleerd heb dat het Gods weg is die, onafhankelijk van welke predikant
ook, Zijn werk in Herwijnen voort zal zetten. In dat vertrouwen heb ik
mijn werk in dit deel van Zijn wijngaard in Zijn handen terug mogen
leggen.
En dan volgt op 26 januari de verhuizing. Van de schitterende pastorie
aan de dijk langs de Waal naar een nieuwe woning in Lopikerkapel met
uitzicht op de dijk langs de Lek. We hebben van het rivierenlandschap
leren houden gedurende de laatste jaren. We zullen daarom veel
terugdenken aan deze streek en vooral aan de mensen die er wonen
en werken. En dan zeggen we vaak: “als u nog eens in de buurt bent,
kom dan gerust even aan”. Ik weet dat dit wederkerig is.
Dank ook voor de vele kerst- en nieuwjaarswensen en ook u een
gezegend 2016 gewenst!
In Christus verbonden, met een dankbare groet,
Ds. en mevr. J. Broekman
Kapelsepad 35
3412 KM Lopikerkapel
030-2000221
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 13 dec:

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

180,10
146,05
145,30

Kinderen in de knel
kerkrentmeesters
past. en prediking

Zondag 20 dec:

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

138,40
148,15
153,65

IZB
kerkrentmeesters
past. en prediking

€

137,85

kerkrentmeesters

Vrijdag 25 dec:

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

503,45
131,95
150,90

Noodhulp
kerkrentmeesters
past. en prediking

Zaterdag 26 dec:

Kerstfeest €
Zondagsschool

255,50

Edukans

Donderdag 24 dec: Kerstzang
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Zondag 27 dec:

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

84,90
92,95
89,35

diaconie
kerkrentmeesters
onderhouds.fonds

Ontvangen via:
Ouderling Jilis van Kuilenburg een kerstgift van € 7,00 + € 10,00 voor
de dankstond
Ouderling Dirk van Arkel € 7,00 voor het kerkblad
Dhr. A. van Rossem € 50,00 + € 25,00 voor de kerk en € 10,00 voor de
eindejaarscollecte
Voor al deze giften hartelijk dank!
Eindejaarscollecte
Rond Kerst zijn de enveloppen voor de eindejaarscollecte verspreid. Op
oudejaarsdag is de collecte in de kerk gehouden. Wie nog een bijdrage
wil overmaken kan dat doen via NL51 FVLB 0635804999. Ten name
van CVK Hervormde Gemeente Herwijnen.
We bevelen de collecte, waarvan de opbrengst is besteld voor de eigen
gemeente, van harte bij u aan.
Begroting 2016
De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 9 december de begroting
voor 2016 vastgesteld. Een bijzonder jaar, aangezien we vanaf
1 januari vacant zijn. Dat betekent aan de ene kant minder kosten
(salaris predikant, lagere afdrachten PKN) en aan de andere kant
hogere kosten (gastpredikanten, pastoraal-werker, reserveringen voor
werkzaamheden aan pastorie etc). Moeilijk is ook om te bepalen
wanneer we weer een predikant mogen bevestigen.
Wie de begroting wil inzien kan contact opnemen met kerkrentmeester
Gijs Pippel (06-127354310) (of met ouderling-kerkrentmeester
D. de Joode (scriba@nhkherwijnen.nl; 06-20047902)
Meer over de begroting 2016 kunt u ook lezen in het artikel over
Kerkbalans 2016, elders in dit kerkblad.
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Zondagsschool ; huis aan huis collecte
De opbrengst van de huiscollecte is: € 1.452,57. Allen die daaraan
bijgedragen hebben willen we hartelijk danken.
Tijdens de kerstfeestviering van zondagsschool Bethel is het bedrag
van € 255,50 opgehaald. Dit bedrag wordt aangevuld tot € 500,00 door
de
zondagsschool
en
is
bestemd
voor
Edukans,
dé
ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs.
Catechese en kringen
Dinsdag 12-1 en woensdag 13-1 starten de catechese en de kringen
weer op de volgende tijden:
Catechese dinsdag om 17:00 - 17:45 uur
Catechese woensdag om 18:30 - 19:15
Bijbelgesprekskring 20:15 - 22:00 uur
Groeien in geloof 20:15 - 22:00
Jongvolwassenenkring 20:15 - 22:00 uur
De verdeling van de kringavonden is als volgt:
13-1 Bijbelgesprekskring
20-1 Groeien in geloof
27-1 Jongvolwassenenkring
3-2 Bijbelgesprekskring
17-2 Groeien in geloof
24-2 Jongvolwassenenkring
2-3 Bijbelgesprekskring
16-3 Groeien in geloof
23-3 Jongvolwassenenkring
Hartelijke groeten,
Prop. J. Hogenhout
Afscheid ds. en mevrouw Broekman
We wisten dat het er aan zat te komen, en dan opeens is het zover: het
afscheid van dominee en mevrouw Broekman. Eerst maandagavond
28 december tijdens de afscheidsreceptie in dorpshuis de Poort.
Geweldig dat zoveel mensen langs kwamen om ds. en mevrouw
Broekman persoonlijk de hand te drukken. De zaal zat helemaal vol en
er waren veel goede contacten.
Namens de gemeente mochten Jiska van Mourik en Anna van Mourik
ds. en mevrouw Broekman een cadeau aanbieden. Anna was het
eerste kindje dat ds. Broekman in onze gemeente mocht dopen,
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Jiska zat in de groep van de eerste belijdeniscatechisanten. Ds. en
mevrouw Broekman hadden het cadeau zelf gekozen, een prachtig
schilderij (tweeluik) van Nico van der Vliet, met zicht op kerk en pastorie
en met zicht vanuit de studeerkamer van de pastorie.
Het afscheidsboek, met persoonlijke herinneringen en wensen van
individuele gemeenteleden en vanuit kringen en catechisanten,
tekeningen van kinderen van de zondagsschool, foto's van Herwijnen
etc. wordt aangevuld met foto's van de afscheidsreceptie en zal later
worden overhandigd.
Zondagmiddag 3 januari heeft de afscheidsdienst plaatsgehad. Het
werd een goedbezochte, soms emotionele dienst. Gelukkig was
ds. Broekman al zover hersteld van zijn operatie, dat hij een deel van
de dienst zelf kon leiden. Dank aan ds. A.J. Hagedoorn uit Hellouw,
onze consulent, die bereid was het andere deel te leiden.
Fijn dat er naast veel familieleden, vrienden en vertegenwoordigers van
andere kerken en instanties, ook zoveel gemeenteleden
vertegenwoordigd waren. Iets om de komende tijd vol te houden!.
Ds. Broekman preekte uit Openbaring 22: 1-2, over de rivier van
Levend water.
Ook na afloop van de dienst waren er vele en goede onderlinge
contacten.
Graag willen we als kerkenraad iedereen bedanken die belangstelling
heeft getoond tijdens de afscheidsreceptie en tijdens de
afscheidsdienst. Hartelijk dank ook aan allen die op de voor- en
achtergrond hebben geholpen bij het organiseren van de receptie en de
dienst.
Avond doopouders
In het afgelopen jaar hebben we een
avond gehouden met de ouders die de
jaren ervoor hun kind(eren) hebben
laten dopen. De positieve reacties die
we toen kregen, zijn aanleiding om dit
voorjaar opnieuw zo'n avond te
beleggen. Als datum is gekozen
maandag 18 april.
We laten het vroeg weten, zodat
iedereen de datum vast kan noteren.
Uitnodigingen volgen later.
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Bloemengroet
De bloemen gingen in de afgelopen periode met groeten namens onze
gemeente naar;

Dhr. Bram Groen in ZC Avondlicht

Uit de kerkenraad
Hieronder in het kort enkele zaken die in de kerkenraadsvergadering
van 9 december 2015 aan de orde zijn geweest:
- een aantal roosters en belangrijke data voor 2016 wordt vastgesteld.
- we voldoen inmiddels aan alle eisen die de Belastingdienst aan onze
ANBI-status stelt. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
Wie een gift of schenking doet aan een ANBI-instelling, kan
gebruikmaken van fiscale voordelen (bv belastingaftrek). Kerken zijn al
jaren ANBI-instellingen, maar de Belastingdienst gaat strenger
controleren op de voorwaarden, zoals het geven van duidelijke,
openbaar toegankelijke informatie over een aantal zaken. Vandaar dat
vrijwel alle kerken daar de laatste maanden druk mee bezig zijn
geweest. Op de website van de kerk is een aparte link opgenomen met
daarin de ANBI-informatie van de kerk en van de diaconie.
- in samenwerking met de Spar en de Gereformeerde Kerk wordt door
de diaconie een aantal etenspakketten bij mensen gebracht die
daarvoor in aanmerking komen.
- in de WMO-raad van de gemeente Lingewaal komt een plaats vrij voor
een vertegenwoordiger van de Lingewaalse kerken.
- de catechisaties worden na de laatste oproepen en persoonlijke
benadering een stuk beter bezocht.
- de heer Henk van Mourik, die bezoekbroeder wordt, heeft
voorafgaand aan de kerkenraadsvergadering tegenover het
moderamen de gelofte van geheimhouding afgelegd.
- begin 2016 komen de wijkteams weer bijeen.
- er komt een tweede avond voor ouders die de afgelopen jaren hun
kind hebben laten dopen.
- naar aanleiding van vragen waarom de dienst van
Eeuwigheidszondag 1 jaar 's ochtend is gehouden en nu weer
's avonds.: dit is gedaan in verband met de afstemming met de
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Gereformeerde Kerk, waar die dienst al langere tijd in de ochtend
plaatsheeft. Er zijn mensen die geliefden in beide gemeenten hebben
verloren. Zij hebben nu de kans beide diensten bij te wonen.
- een aantal zaken rond het naderende afscheid van ds. Broekman
wordt besproken
- vanaf begin volgend jaar komen de kinderen van de zondagsschool
voor de zegen terug in de kerk. Over de precieze gang van zaken volgt
nadere informatie naar de kinderen, de ouders en de gemeente.
- ds. A.J. Hagedoorn, die al pastoraal werk onder de ouderen doet,
wordt na het emeritaat dan ds. Broekman consulent in onze gemeente.
- de kerkenraad stelt de begroting voor 2016 vast. Gezien de
vacaturetijd is dat een wat onzekere begroting, omdat niet duidelijk is
wanneer we weer een eigen predikant zullen hebben.
- ook de meerjarenbegroting 2016-2020 wordt vastgesteld.
- er is een initiatief om het Kerkeneind aan te sluiten op het
glasvezelnet. De kerkrentmeesters hebben zich vrijblijvend gemeld om
mee te doen als het zover komt.
Kerkbalans 2016
Het nieuwe jaar is begonnen. Dat betekent dat ook
de Actie Kerkbalans voor de deur staat. U hebt
daar de afgelopen jaren al veel over gelezen en
hopelijk ook met elkaar over gepraat. Het is immers
erg belangrijk dat we met elkaar, onze Gemeente
financieel gezond houden.
De laatste jaren zijn daarbij belangrijke stappen
gezet: eerste grote, nu kleinere. Maar nog steeds stijgt de opbrengst
van de Actie Kerkbalans. Afgelopen jaar is uiteindelijk € 64.130,24
toegezegd, het hoogste bedrag tot nu toe!
Geweldig om te ervaren dat steeds opnieuw heel veel mensen zo hun
verantwoordelijkheid nemen en hun schouders financieel onder onze
Gemeente zetten. Weliswaar is het bedrag nog iets onder de begroting
en weliswaar heeft nog niet iedereen zijn toezegging overgemaakt, we
hebben goede hoop dat we toch ongeveer op dat bedrag uitkomen.
Dat was terugkijken. Nu kijken we vooruit naar de nieuwe actie.
2016 wordt een jaar dat anders is dan de voorgaande. Alleen al omdat
ds. Broekman met vervroegd pensioen is gegaan en we nu dus vacant
zijn.
Aha, denkt u; dat betekent dat de kosten een stuk lager zijn en dat de
Actie Kerkbalans niet zoveel op hoeft te brengen.
Nou, dat is dus (helaas) niet zo.
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Zijn de kosten dan niet lager?
Jawel, de salariskosten van de predikant vallen weg. Maar daar staan
andere, extra kosten tegenover. Denk aan extra gastpredikanten op de
zondagen. Denk aan de kosten van een pastoraal-werker. Daarnaast
blijven allerlei vaste kosten gewoon doorlopen: energiekosten,
onderhoud, een aantal afdrachten aan de landelijke kerk.
Verder hopen we dit of volgend jaar weer een nieuwe predikant in de
pastorie te mogen begroeten. En het klinkt misschien gek, maar dat
kost geld. Geld dat we dit jaar vast voor een belangrijk deel apart
zetten, reserveren dus: kosten van intrede; verhuiskosten nieuwe
predikant; vast bedrag voor inrichting pastorie. Ook vraagt de pastorie
om wat extra onderhoud, denk bijvoorbeeld aan de keuken. En
iedereen weet, als je in een leeg huis rond gaat kijken dan zijn er altijd
klussen die gedaan moeten worden.
Kortom, in financieel opzicht wachten ons komend jaar waarschijnlijk
net zoveel uitgaven als voorgaande jaren. En dat betekent dus ook dat
de opbrengst van de Actie Kerkbalans op peil moet blijven.
Wat moet de Actie Kerkbalans dit jaar opbrengen?
We gaan uit van hetzelfde bedrag als in 2015 en in 2014: € 66.150.
In 2015 is de opbrengst weliswaar opnieuw licht gestegen, maar
het gewenste bedrag van € 66.150 is toen niet gehaald. Is dat
bedrag in 2016 dan wel haalbaar?
Ja hoor, dat bedrag is haalbaar. We baseren ons daarbij op de
landelijke en provinciale cijfers over de opbrengsten van Kerkbalans.
Het gemiddelde bedrag per gever blijft in Herwijnen nog steeds iets
achter, ook al zijn al mooie stappen gezet.
Daarnaast gebruiken we ook dit jaar de tabel, die we al jaren als een
richtlijn gebruiken. De tabel is gebaseerd op draagkracht en solidariteit.
De slogan daarbij is nog steeds 'Geef volgens de tabel, dan redden
we het wel'. Steeds meer mensen volgen de tabel, zo horen we. En
nemen dus zo hun verantwoordelijkheid voor onze Gemeente.
De tabel is een richtlijn. Kunt en wilt u meer geven dan de richtlijn? Dat
is natuurlijk geweldig!
Wat doet de kerk met het geld?
Er gebeurt heel wat in en door de kerk. Denk aan de zondagse
erediensten, het bezoekwerk aan ouderen, crisispastoraat, jeugdwerk,
catechisaties, bezoeken van zieken, diensten in Avondlicht,
zondagsschool, onderlinge activiteiten, kringwerk, informatievoorziening
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via kerkblad en website, Vakantie Bijbel Spel Week, hulp aan mensen
ver weg en dichtbij, onderhoud van het monumentale kerkgebouw.
De kerk geeft al met al dus heel wat. Al die zaken brengen uitgaven met
zich mee. Dat is op zich helemaal niet erg, het werk komt immers voor
een groot deel ten goede aan mensen en aan verkondiging van het
Evangelie. Maar feit is wel dat we alleen geld kunnen uitgeven, als er
ook inkomsten zijn.
U kunt het ook zo zien: voor alles wat de kerk 'geeft', mag u iets
'teruggeven'. Voor nu en de toekomst van de Gemeente.
Met z'n allen
Leden die tot nu toe, om welke reden dan ook, niets gaven, willen we
van harte oproepen daar dit jaar verandering in te brengen: help mee
om ook úw en onze kerk in balans te krijgen en te houden en geef aan
Kerkbalans.
Zijn er nog andere inkomsten dan alleen Kerkbalans?
Er zijn inderdaad meer inkomsten. Denk aan de collecten in de kerk, de
bijzondere collecten (paascollecte, eindejaarscollecte, biddag- en
dankdagcollecte), acties als de verkoopdag, bloemenactie.
De Actie Kerkbalans is echter verreweg de belangrijkste bron van
inkomsten.
Hoe zit het met de uitgaven?
Hoewel het in een vacante periode altijd moeilijk is de kosten precies in
te schatten (je weet immers niet of en wanneer er een nieuwe predikant
komt), hebben we de kosten vrij goed in beeld. We denken dit jaar
€ 110.650 nodig te hebben.
Wordt er niet bezuinigd?
Jazeker wel, we kijken zo kritisch mogelijk naar de kosten. Dat doen we
overigens al langer. Waar het kan, besparen we op onze uitgaven. Zo
kijken we elk jaar opnieuw kritisch naar de energieaanbieder met de
scherpste tarieven. Dat heeft al enkele jaren flinke besparingen
opgeleverd, hoewel ook de zachte winters daaraan bijdragen. Om met
de energiezuinige led-verlichting in de kerk (en binnenkort in het
kerkelijk centrum) hopen we te besparen op de kosten. En zo kijken we
ook kritisch naar andere uitgaven.
Hoe ziet de genoemde tabel als richtlijn er ook al weer uit?
Zo dus:
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De tabel voor de Actie Kerkbalans
Netto inkomen
Bijdrage kerkbalans
per maand:
percentage
€ 0 - € 500
0,5%
€ 501 - € 1.000
1,0%
€ 1.001 - € 1.500
1,5%
€ 1.501 - € 2.000
2,0%
€ 2.001 - € 2.500
2,5%
€ 2.501 of meer
3,0%

Bijdrage per jaar
in euro’s
€ 0 - € 30
€ 60 - € 120
€ 180 - € 270
€ 360 - € 480
€ 600 - € 750
€ 900 of meer

Wanneer wordt de actie gehouden?
In de loop van januari worden de enveloppen voor de Actie Kerkbalans
bij u bezorgd en later opgehaald. In de begeleidende brief zal nogmaals
uitleg en toelichting worden gegeven.
Wie een bedrag wil overmaken voor de actie Kerkbalans kan dat doen
via:
NL42 RABO 03280 00531
NL10 INGB 0000 950925
tnv hervormde kerk Herwijnen
onder vermelding van Kerkbalans 2016
Hebt u vragen of opmerkingen: benader gerust een van de
kerkrentmeesters (Henk van Eeken, Arjo Hobo, Gijs Pippel, Dik de
Joode). Of stuur een mailtje naar info@nhkherwijnen.nl
We rekenen op uw medewerking.
Alvast hartelijk dank daarvoor!
De kerkrentmeesters
Week van het Gebed
Van zondag 17 tot en met zaterdag 23 januari wordt de landelijke Week
van Gebed gehouden, een initiatief van de Evangelische Alliantie een
de Raad van Kerken. Het thema is dit jaar gebaseerd op 1 Petrus 2.
Ook dit jaar doet de Gereformeerde Kerk mee aan de Week van
Gebed. Van maandag 18 tot en met zaterdag 23 januari zijn er 's
avonds korte gebedsbijeenkomsten in de kerk, steeds van 19.00 tot
19.30 uur. Iedereen is daar welkom.
De opzet is in grote lijnen te vergelijken met de bijeenkomsten in de
Stille Week in de Hervormde kerk.
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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
10-01 C.A. van Velzen

Leeftijd Adres
85
zorgcentrum Avondlicht
ACTIVITEITEN

Koffiedrinken
Tijdens de afscheidsreceptie van dominee Broekman hoorden we
verschillende mensen zeggen: dat zouden we vaker moeten doen, zo
ongedwongen met elkaar koffiedrinken. Nou dat kan. Sterker nog: elke
zondagochtend na de dienst is die gelegenheid er al, in de grote zaal
van het kerkelijk centrum. Gewoon, ongedwongen. Iedereen is daar
van harte welkom.
Avondmaalsdata
Het leek ons goed om vast de Avondmaalsdata voor 2016 te
vermelden. Die data zijn: 14 februari; 5 juni;11 september en
13 november.
Rommelmark informatie
Er zijn veel bruikbare elektrische apparaten, strijkijzers, koffiezet
apparaten, mixers.
Er zijn keukenspullen (bestek, plastic dozen).
Maar ook meubilair tafels; stoelen; TV kastjes; bijzondere bijzet
tafeltjes; bedden (geen senioren bedden);
En gereedschap boortollen 18 Volt, schaaf- en (band) schuurmachine,
cirkelzaag met extra zaagblad.
En naar iets vragen kan altijd!
Bij interesse, kunt U contact opnemen met
Koos de Fokkert, tel. 0418 581578
Zanguurtje
Op D.V. zondag 24 januari 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?
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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!!
Bijbel Apps voor ouderen en kinderen
Wanneer iemand uit je gezin een nieuwe tablet of mobiel heeft of
gekregen heeft met Kerst, installeer dan de apps die helpen het beste
eruit te halen: de Bijbel App en de Bijbel App voor kinderen!
Zoek je naar een sterke hulp voor een gesprek over je geloof?
Overweeg om vrienden en familie te vragen of je voor hen een (of
beide) apps mag installeren!
Download( gratis) de Apple app store app in de Android Play Store! en
zoek op Bijbel apps en kies daar voor:
1. Bijbel ( Life Church)
2. Bijbel App voor kinderen (Life Church)
De Bijbel app
Aanvullend op de ruim 1200 Bijbeluitgaven in meer dan
900 talen, biedt de Bijbel App nu meer dan 1500
Leesplannen. Leesplannen helpen je om een
Bijbelgewoonte op te bouwen, door elke dag een
selectie Bijbelgedeelten aan te reiken, vergezeld van
context die je helpt om te wat je leest begrijpen.

De Bijbel App voor kinderen
De Bijbel App voor Kinderen, die ontwikkeld is in
samenwerking met OneHope, is ruim 9 miljoen keer
geïnstalleerd. 41 oogstrelende Bijbelverhalen in
Arabisch,
Braziliaans
Portugees,
Chinees,
Nederlands,
Engels,
Farsi,
Frans,
Duits,
Indonesisch, Koreaans, Russisch, Spaans en Turks.
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Van ons gezin… voor dat van jou.
De Bijbel App en de Bijbel App voor Kinderen zijn allebei volledig gratis,
geen advertenties, geen verplichtingen. We hebben de Bijbel App voor
Kinderen speciaal ontworpen om je kinderen te helpen van Gods
Woord te gaan houden. En we hebben de Bijbel App zo ontworpen dat
het je helpt om Gods Woord elke dag te gebruiken. Het maakt niet uit
waar je woont, aan welke taal je de voorkeur geeft — en zelfs niet hoe
oud je bent:

AGENDA
Woensdag 13 jan
Woensdag 13 jan
Woensdag 20 jan
Maandag 14 mrt

Bijbelgesprekskring
uitzending kerktelefoon
Groeien in Geloof
Gez. Ontmoetingsavond
Woord en Daad
bijeenkomst met doopouders

18.30 uur

Maandag 18 apr

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 18 januari 2016
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
Volgende inleverdata zijn:
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

ONDERHOUDS.FONDS. 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

