KERKGEBOUW

Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT

Vacant

CONSULENT

Ds. A.J. Hagedoorn
0418 – 581103

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 O.B.S. de Spiegelhof

Onder de terebint

Strijd

Kent u strijd in uw leven? Er is geen gelovige aan wie dat voorbijgaat.
Sterker nog, de Heere roept op tot de goede strijd van het geloof. Om
te strijden tegen de zonde, de duivel en je eigen vlees. Maar lukt het
om dit zelf te bestrijden?
Abram trekt de vijand tegemoet met een legertje van 318 man. Dat was
niet veel in vergelijking met het enorme leger dat de vijand op de been
had gebracht. Abram heeft er echter ongetwijfeld op vertrouwd dat de
Heere met hem meeging. Dat vertrouwen mag de gelovige ook hebben.
Tegen de gemeente van Filadelfia zegt de Heere: ’ …u hebt weinig
kracht…’ Dat merkt u zelf misschien ook wel eens. Wat stel ik eigenlijk
voor? Ben ik tegen de strijd bestand?
Maar die kleine gemeente heeft het Woord van de Heere bewaard. Dat
is het geheim! Als we dicht bij een geopende Bijbel leven, zullen we
merken dat de Heere ons kracht geeft.
Ik leer dat ik de dingen in Zijn handen mag laten.
Hij zegt: ‘De Heere zal voor u strijden, en u moet stil zijn!

uit: Een handvol koren
n.a.v. Genesis 14: 14

1

39e Jaargang, no. 1130, 5 februari 2016
KERKDIENSTEN
Zondag 7 februari 2016
1e Lijdenszondag
10:00 uur:
Ds. L. van Rees, Kerkwijk
Introïtuslied: Ps. 43: 3, 4
18:30 uur:
Ds. A. Stijf, Ede, voorbereiding Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 114: 1, 2
e
1 collecte:
Project 10 27
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 14 februari 2016
2e Lijdenszondag
10:00 uur:
Ds. A. Stijf, Ede, viering Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 47: 1, 2
15:00 uur:
Ds. L. van Rees, Kerkwijk
ZC Avondlicht, viering Heilig Avondmaal
18:30 uur:
Ds. J.E. de Groot, Ede, dankz. Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 115: 4, 5
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Avondm.coll: Open Doors
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Donderdag 18 februari 2016
15:00 uur:
Ds. J. Vis, Meerkerk, dienst ZC Avondlicht
Lied en verhaal van de Zondagsschool
7 feb:
Ps. 43: 4b
Het verhaal gaat over Jezus en de
Samaritaanse vrouw
14 feb:
Ps. 47: 1a
Het verhaal gaat over "Vissers der
mensen
Kinderoppas:
7 feb:
Jacolien van Zante en Marianne de Bruin
14 feb:
Gerda en Arianne de Fockert
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Schoonmaakrooster
8 t/m 12 feb: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn
15 t/m 19 feb: Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet

UIT DE GEMEENTE
Zieken
Dhr. Leen van Baalen, Waaldijk 54, moest
onverwacht worden opgenomen in het
Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Hij is
inmiddels weer thuis maar moet nog wel een
aantal onderzoeken ondergaan.
Mw. Nel Vos -van der Grijn mocht het Beatrixziekenhuis verlaten. Ze is
nu in verpleeghuis Lingesteyn in Leerdam voor therapie. Een kwestie
van veel geduld.
Dhr. Henk van Meeteren uit Geldermalsen wordt niet geopereerd. Zijn
situatie is zondermeer zorgelijk te noemen. Hierbij denken wij ook aan
zijn familie die voor hem zorgt.
Mw. Jettie de Fockert-van Wijgerden wordt, zoals het er nu naar uitziet,
12 februari a.s. geopereerd in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Ze
krijgt een nieuwe knie.
Ook deze keer denken we aan de zieken thuis en aan hen die zorgen
hebben over hun gezondheid, maar hier niet vermeld worden.
Hoe uw omstandigheden ook zijn, ga met al uw zorgen naar Hem Die
ook uw Helper wil zijn.
In memoriam
Op donderdag 21 januari jl. is in ZC Avondlicht overleden
Abraham Groen
Hij mocht de hoge leeftijd van meer dan 92 jaren bereiken.
Vrijwel zijn hele leven heeft hij in zijn geboorteplaats Herwijnen
gewoond. De afgelopen 4 jaren woonde hij in Woon- en Zorgcentrum
Avondlicht.
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In de middag van woensdag 27 januari hebben zijn kinderen, klein- en
achterkleinkinderen hem begraven in de aarde van de algemene
begraafplaats, hier in Herwijnen. Daar rust hij bij zijn vrouw Cornelia
Clements die op 20 februari 2009 overleed.
We herinneren ons Bram Groen als een bedachtzame en integere man,
die voor zijn gezin en voor het sociale en kerkelijke leven van ons dorp
veel betekend heeft. We noemen slechts zijn inzet en betrokkenheid bij
de school, de zangvereniging en de kerkenraad. Kenmerkend voor zijn
plichtsgetrouwheid was zijn invulling van de taak als ‘deurwacht’ van
Woon- en Zorgcentrum Avondlicht; een taak die hij gedurende lange tijd
– eerst samen met zijn vrouw – vrijwel tot de dag van zijn overlijden
heeft uit gevoerd.
De rouwdienst stond in het teken van Jezus’ woorden’: ‘Ik ben het Licht
der wereld, wie Mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen’. In de
Woordverkondiging hoorden we uit Jesaja 41, waar God aan allen die
Hem dienen belooft: ‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet
verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook
ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.’
Met deze woorden mogen de beide dochters, Sanny en Ria en hun
geliefden, verder. Ook voor hen en de klein- en achterkleinkinderen
geldt het woord, dat wie op God vertrouwt niet hoeft te vrezen en Zijn
kracht, hulp en steun zal ervaren. Wij wensen hun Gods nabijheid toe
bij het verwerken van het verdriet.
Aan het graf droegen de kleindochters Carline en Lise het volgende
gedicht voor:
Hier leggen wij zijn lichaam neer
En staan het aan de aarde af.
Zijn levensadem keerde weer
Tot God die hem die adem gaf.
Over de graven klinkt een stem
Die spreekt met goddelijk gezag,
Dat wie in Christus was, in Hem
Zal blijven op de jongste dag.
Zijn naam staat vaster dan in steen
Gegrift in Gods gedachtenis,
Die hem het leven gaf te leen
En die geen God van doden is.
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VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 17 jan:

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

118,00
121,30
123,30

diaconie
kerkrentmeesters
past. en prediking

Zondag 24 jan:

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

153,70
131,10
126,20

Woord en Daad
kerkrentmeesters
past. en prediking

Ontvangen via:
Ds. Hagedoorn € 200,00 + € 50,00 voor de kerk
Mw. Ellie van Vliet € 10,00 bij bezorgen bloemengroet
Dhr. A.F. van Rossem € 25,00 + € 6.00 voor de kerk
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
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Wijkindeling Hervormde gemeente Herwijnen
Het consistorie heeft de wijken opnieuw ingedeeld in verband met het
toenemend aantal woningen in Herwijnen-Oost. Heeft u behoefte aan
contact of wilt u iets doorgeven, dan kunt u in onderstaand overzicht
zien wie uw wijkouderling is en hoe u hem telefonisch of per mail kunt
bereiken.
Wijk 1
Gemeenteleden die wonen in Herwijnen-Oost (Balderiklaan, Boutlaan,
Molenkamp 17 t/m 25 en 32 t/m 90, Mijnliefflaan, Vervoornlaan).
Pastoraal werker H.J. de Bruijn ·0345-504246 hjbruijn1981@kpnmail.nl
Wijk 2
Kolstraat, Molenkamp 1 t/m 15, Molenstraat, Onderweg, Pieterswaard,
Rij en Uitweg, Schoutensteeg, Sluimerskamp (m.u.v. Zorgcentrum
Avondlicht), De Strobbel, Waaldijk, Wadensteinsesteeg.
Ouderling A. Ruitenburg
0418-582439 alexenmarleen@live.nl
Wijk 3
Achterweg, Bommelweg, Breede Kampen, Jacob de Jonghstraat,
Korshof, Meerenburg, Raayweg, Zandsteeg.
Ouderling T.J. Hijkoop
0345-614885 t.j.hijkoop@kpnmail.nl
Wijk 4
Berkenlaan, Geerstraat, Jasmijnhof, Kromme Akkers, Lijsterbeslaan,
Lindenlaan, Meidoornlaan, Nieuwe Steeg, Parallelweg, Rozenstraat,
Seringenhof, Vlierhof, Wilgenlaan, Zworrelstraat.
Ouderling D.J. van Arkel
0418-582269 dirkarkel@live.nl
Wijk 5
Zorgcentrum Avondlicht.
Ouderling J. van Kuilenburg

0418-581267 jivaku50@gmail.com

Wijk 6
Gemeenteleden die ten noorden van de Graaf Reinaldweg wonen
(Bloklandweg, Laarweg, Lingedijk, Mert, Nieuwe Steeg, Peersteeg,
Mert, Nieuweweg, Vijfhoevenweg en Wadensteinsesteeg) en
gemeenteleden die zijn geperforeerd en buiten Herwijnen wonen.
Ouderling J. van Kuilenburg
0418-581267 jivaku50@gmail.com
Jeugdpastoraat
Onze jongeren kunnen op hun verzoek thuis of elders worden bezocht
voor een gesprek. Als daar behoefte aan is, neem dan contact op met
de jeugddiaken:
Jeugddiaken Gijs de Joode
0418-582078 kraai62@gmail.com
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Bloemengroet
De bloemen gingen in de afgelopen periode met groeten namens onze
gemeente naar;
Ds. en Mw. Broekman
Mw. C van Velzen
Dhr. A. Ruitenburg
Dhr. L. van Baalen

Waaldijk
ZC Avondlicht
Kolstraat
Waaldijk

Consulentschap
Vanaf begin januari ben ik consulent van uw gemeente. Wat houdt dat
in? Vroeger kreeg een consulent veel taken die eerst bij de eigen
predikant lagen. Denk daarbij aan het leiden van kringen, catechese en
rouwdiensten. Nu is dat anders. Mijn taak is om uw gemeente te
begeleiden in het beroepingsproces en advies te geven over zaken die
de kerkenraad mij voorlegt. Als eerste is van belang dat de gemeente
van Christus in Herwijnen zich bezint op de vraag wat in de komende
periode van belang is. Hoe kunnen we de Heere en zijn gemeente
dienen in de prediking, in het onderwijs en in het pastoraat? Zijn er
andere punten die extra aandacht vragen? Wanneer daar duidelijkheid
over is, kan worden nagedacht over wat dit betekent voor een
toekomstige predikant. Waar zal hij, samen met de kerkenraad en de
gemeente, extra aandacht aan moeten geven? Welke bekwaamheden
vraagt dit van de te beroepen predikant? U begrijpt dat dit gebed en
bezinning vraagt en daarom vraag ik u om in de komende tijd de
handen te vouwen en de Heere te vragen of Hij u en uw kerkenraad en
uw consulent wijsheid wil geven en een afhankelijk hart.
Hartelijke groeten, ds. Hagedoorn

Behoefte aan contact of bezoek?
Wie behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat
iemand anders dat heeft), wordt gevraagd dat 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
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Kerkbalans 2016
Een uitstekende start!
Afgelopen zaterdag is de balans opgemaakt van de
Actie Kerkbalans. Nadat alle lijsten waren verwerkt,
stond onderaan de streep het prachtige bedrag van
€ 62.301,03!
Dat verdient inderdaad een uitroepteken. Want de opbrengst in eerste
telling is nog nooit zo hoog geweest. Daaruit blijkt dat steeds meer
mensen hun financiële verantwoordelijkheid nemen voor onze
gemeente. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee en dankvoor voor.
We hebben de indruk dat de tabel die we als leidraad hanteren steeds
meer dient als uitgangspunt voor de vrijwillige bijdrage. Als er mensen
zijn die hiertoe om welke reden dan ook nog niet zijn gekomen: het is
nooit te laat. De tabel wordt hieronder nog een keer afgedrukt, zodat u
altijd nog een extra bedrag kunt geven.
De € 62.301,03 is een prachtige stap op weg naar de € 66.150 die we
hebben begroot als minimaal noodzakelijk om de begroting voor dit jaar
sluitend te krijgen. Met zo'n goede start moet dat vast gaan lukken!
Wie nog niet heeft gereageerd op de Actie Kerkbalans, kan zijn reactie
alsnog inleveren bij een vrijwilliger, bij een kerkenraadslid of bij
pastoraal-werker.
De tabel voor de Actie Kerkbalans
Netto inkomen
Bijdrage kerkbalans Bijdrage per jaar
per maand:
percentage
in euro’s
€ 0 - € 500
0,5%
€ 0 - € 30
€ 501 - € 1.000
1,0%
€ 60 - € 120
€ 1.001 - € 1.500
1,5%
€ 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000
2,0%
€ 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500
2,5%
€ 600 - € 750
€ 2.501 of meer
3,0%
€ 900 of meer
Wie een bedrag wil overmaken voor de actie Kerkbalans kan dat doen
via:
NL42 RABO 03280 00531
NL10 INGB 0000 950925
t.n.v. Hervormde kerk Herwijnen, o.v.v. Kerkbalans 2016
Hebt u vragen of opmerkingen: benader gerust een van de
kerkrentmeesters (Henk van Eeken, Arjo Hobo, Gijs Pippel of
Dik de Joode). Of stuur een mailtje naar info@nhkherwijnen.nl
We rekenen op uw medewerking. Alvast hartelijk dank daarvoor!
De kerkrentmeesters
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Rommelmarkt 2016
De rommelmark commissie heeft besloten om D.V. woensdag 27 april
2016 (Koningsdag) de jaarlijkse rommelmarkt te organiseren. De markt
zal aanvangen om 09.30 uur en duren tot ca. 14.00 uur.
Locatie van de rommelmarkt is wederom het vertrouwde adres van de
Fa. Van Arendonk, Achterweg 57 te Herwijnen.
We zien er naar uit u te ontmoeten op de jaarlijkse markt!
Met vriendelijke groet,
de Rommelmarkt Commissie

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 contact op te nemen met de scriba:
info@nhkherwijnen.nl / tel.: 0183-637092
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ACTIVITEITEN
Herbergdag
In gesprek. Leren van de ontmoetingen van Jezus.
Zaterdag 12 maart 2016 is er in het Koetshuis van de Herberg te
Oosterbeek weer een dag voor predikanten, ambtsdragers en pastoraal
werkenden. Ds. H.J. van der Veen zal spreken over de lessen die we
kunnen trekken uit de ontmoetingen die Jezus had met mensen. Hij
voerde boeiende gesprekken die getuigen van grote wijsheid en
bewogenheid. Op verschillende manieren legde Jezus ‘een loopplank
uit’ naar het hart van zijn gesprekspartners. Deze ontmoetingen kunnen
ons veel leren voor het gesprek met mensen in en buiten de gemeente.
De dag begint om 10.00 uur (vanaf 9.30 uur koffie) en wordt om 13.00
uur afgesloten met een lunch. De kosten bedragen € 15,00 per persoon
(inclusief lunch).
Inlichtingen en opgave (uiterlijk 10 maart) bij de Herberg, bij voorkeur
per e-mail herbergdag@pdcdeherberg.nl of per telefoon (026 3342225).

Verjaardagfonds
Het verjaardagfonds heeft het afgelopen jaar opgebracht: € 1.645,50.
Iedereen die een bijdrage heeft geleverd wordt heel hartelijk bedankt!
Zoals wellicht bekend wordt geld uit het verjaardagfonds gebruikt voor
de aanschaf van heel praktische zaken in en rond de kerk en het
kerkelijk centrum.
Vergadering wijkteams
Alle gemeenteleden die actief betrokken zijn bij een wijkteam, zijn van
harte uitgenodigd voor de avond die we op dinsdag 16 februari hopen
te houden in het kerkelijk centrum. Vanaf 20.15 uur is er koffie, de
bijeenkomst begint om 20.30 uur. De uitnodigingen zijn inmiddels
rondgebracht.
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Gebed in Lijdenstijd
Zo tegen Pasen
valt mijn geest een beetje stil
verzet mijn wil zich
tegen Christus' lijden
van kinds af aan
had ik er moeite mee
die boze menigte
en hun geschreeuw,
ik kon er nooit goed tegen
hoe Jezus, zo integer
het doelwit was van razernij
nog raakt het mij
en telkens weer
zou ik het willen overslaan
en overgaan naar Pasen
maar dat zou niet eerlijk zijn
zo is het niet gegaan
Al toen de juf het ons
op school vertelde
sloot ik mijn ogen
stopte oren dicht
dit wilde ik niet horen
ik zag het voor me
hoe ze schreeuwden
laat Barabas los
en kruisig Hem
Inmiddels ben ik gaan begrijpen
dat alles zo moest gaan
als was voorzegd
en dat U in de plaats van ons
dit alles hebt doorstaan.
Nog voel ik elke lijdenstijd
Uw zielepijn
om wat wij U
aan zonden
hebben aangedaan.
O liefdevolle Heer, hoe kan ik U bedanken
voor al Uw bloed
om ons bevrijd te laten gaan.
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Coby Poelman-Duisterwinkel

AGENDA
Woensdag 10 feb
Vrijdag 12 feb
Dinsdag 16 feb
Woensdag 17 feb
Woensdag 24 feb
Maandag 14 mrt
Maandag 18 apr

18.30 uur
uitzending kerktelefoon
19.30 uur
Dorcas zangavond
20.15 uur
vergadering wijkteams
20.15 uur
Groeien in Geloof
20.15 uur
Jonge Lidmatenkring
gez. ontmoetingsavond Woord en Daad
bijeenkomst met doopouders

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 15 februari 2016
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:
29 feb
voor 2 weken
14 mrt
voor 3 weken
4 apr
voor 2 weken
18 apr
voor 2 weken
2 mei
voor 3 weken
23 mei
voor 2 weken
6 juni
voor 2 weken
20 juni
voor 2 weken
4 juli
voor 8 weken, vakantieperiode
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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

