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

De laatste vijand

Geloven zonder hoop is zinloos.
Als geloven alleen iets zou zijn om je vandaag een goed gevoel te
geven, dan kun je net zo goed lid worden van een sportvereniging of de
fanfare. Nee, het geloof wordt aangedreven door de hoop.
Het kijkt uit naar het einde, wanneer alle vijanden van Gods goede
wereld zijn verslagen. De laatste vijand is de dood. De dood gaat in
tegen Gods plan, namelijk dat wie in Hem gelooft eeuwig leven zal
hebben.
Het grootste wonder van het Evangelie is de opstanding. De opstanding
is de vijand van de dood. In de opstanding van Jezus Christus uit de
dood, zien we dat de dood eigenlijk al verslagen is. Daardoor weet je
zeker dat geloven en hopen niet tevergeefs is.
Kijk verder dan wat de wereld je wil laten geloven, omdat die alleen
maar gelooft in het leven vóór de dood. Houd je vast aan de
opstanding. Dan weet je zeker: de laatste vijand is verslagen. Het komt
goed.
We hopen niet voor niets.

uit: Een handvol koren
n.a.v. 1 Korinthe 15: 16 - 26
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KERKDIENSTEN
Zondag 6 maart 2016,
5e Lijdenszondag
10:00 uur:
Ds. A.C. de Kruijf, Haaften
Introïtuslied: Ps. 68: 2, 10
18:30 uur:
Ds. A.J. Hagedoorn, Hellouw
Introïtuslied: Ps. 118: 13, 14
1e collecte:
Dorcas
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Woensdag 9 maart 2016
Biddag voor gewas en arbeid
10:45 uur:
Ds. G.J. Mink, Schooldienst
19:30 uur:
Prop. Dr. A.A. Teeuw, Ridderkerk
Introïtuslied: Ps. 119: 13, 14
1e collecte:
project Dharavi van World Vision, Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Bidstondcollecte
Zondag 13 maart 2016,
6e Lijdenszondag
10:00 uur:
Ds. K.E. Schonewille, Waardenburg
Introïtuslied: Ps. 79: 1, 7
18:30 uur:
Ds. W. Stijf, Rosmalen
Introïtuslied: Ps. 120: 1 ,2
e
1 collecte:
World Vision
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Lied en verhaal van de Zondagsschool
6 mrt:
Ps. 68: 10b
De Heere Jezus is sterker dan de duivel
13 mrt:
Ps. 79: 7
Vier vrienden en een lamme man
Kinderoppas:
6 mrt:
Linda en Elize Duizer
13 mrt:
Marleen en Arne Ruitenburg
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Schoonmaakrooster
7 tm 11 mrt: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
14 tm 18 mrt: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn

UIT DE GEMEENTE
Zieken
De revisieoperatie van mw. Jannie van der Vliet-van Cronenberg is
goed verlopen. Ze is weer thuis.
Dhr. Leen van Baalen, Waaldijk 54, is weer opgenomen geweest in het
Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Hij is gedotterd en inmiddels weer
thuis.
In ons dorp zijn mensen die een negatieve uitslag kregen na een
onderzoek. Dat geeft veel vragen over hoe het verder moet en hoe het
allemaal zal gaan verlopen.
Ook was er in de afgelopen weken opnieuw verdriet om het overlijden
van een geliefde.
Het loopt niet altijd in ons leven zoals wij het graag zouden willen. In
veel situaties schieten mensenwoorden te kort. Uiteindelijk is er maar
Eén Die ons kan troosten. Dat we in geloof op Hem mogen zien want
Hij kan en wil en zal in nood volkomen uitkomst geven. We mogen naar
Hem gaan om onze nood en zorg voor Hem neer te leggen.
Overlijden
De kerkenraad ontving bericht dat op woensdag 17 februari is
overleden
Ella Johanna Maria (Ella) Golverdingen-van Weelden
op de leeftijd van 70 jaar. Samen met haar man woonde ze op
Lindenlaan 21. De crematie heeft plaatsgehad op 23 februari.
Vanaf deze plaats wensen we haar man, zoon en kleinkinderen veel
sterkte toe bij het verwerken van het verdriet. We bidden ze de
nabijheid toe van onze God, die voor iedereen een Trooster wil zijn.
Wie tot God gaat, ook in zijn of haar verdriet of met zijn of haar vragen,
zal dat nooit tevergeefs doen. Hoe moeilijk of verdrietig de situatie ook
is.
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Dankbetuiging
We mochten na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder,
schoonmoeder en oma, Jantje de Joode-Klop heel veel blijken van
belangstelling en medeleven ontvangen.
We willen iedereen daarvoor heel hartelijk bedanken. Wij hebben uw
medeleven zeer gewaardeerd.
Johan de Joode
Kinderen en kleinkinderen
Uit dankbaarheid I
Op 15 februari j.l. mochten wij ons 65-jarig huwelijksjubileum vieren. Wij
zijn dankbaar dat God ons al die jaren nabij was.
De vele felicitaties die wij ontvingen door middel van bloemen, kaartenen handdrukken ontroerden ons, en we willen allen hartelijk danken.
Cees en Nel Bel-Heijnen
Molenkamp 50. Herwijnen
Uit dankbaarheid II
Voor een knieoperatie moest ik een korte tijd in het ziekenhuis worden
opgenomen. Van velen mocht ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en
bij mijn thuiskomst een kaartje, een bloemetje, een telefoontje of
bezoek ontvangen. Voor al die blijken van meeleven wil ik u hartelijk
bedanken.
Bovenal dank ik God, wiens nabijheid ik in die dagen mocht ervaren.
Jettie de Fockert-van Wijgerden
VERANTWOORDING
Collecten
Collecte opgaven staan in het volgende kerkblad
Ontvangen via:
Ouderling J. van Kuilenburg € 20,00 + € 20,00 + € 20,00
Ouderling D.J. van Arkel € 20,00 voor de kerk
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
Biddagcollecte
Woensdag 9 maart is het Biddag. Zoals gebruikelijk hopen we dan in de
avonddienst de biddagcollecte te houden. Net als bij de
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dankdagcollecte in het najaar, verspreiden we nu de bekende zakjes
opnieuw via het kerkblad. U kunt de zakjes inleveren tijdens de
kerkdienst, woensdagavond 9 maart (uitgangscollecte). Uiteraard
kunnen de reacties ook via pastoraal-werker, bezoekdames of een
kerkenraadslid worden meegegeven.
Direct een bedrag overmaken kan via
NL42 RABO 03280 00531
NL10 INGB 0000 950925
T.n.v. Hervormde kerk Herwijnen, onder vermelding van Biddag 2016
Hartelijk dank voor uw medewerking
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 bv 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
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
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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
11-03 H.C. van Horssen-de Wit

Leeftijd Adres
86
Zorgcentrum Avondlicht

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

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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Even voorstellen: pastoraal werker Christiaan Baan
In de morgendienst van zondag 13 maart hoop ik mezelf kort voor te
kunnen stellen en hoop ik u na afloop van de dienst te kunnen
ontmoeten. Nu wil ik vast het volgende over mezelf vertellen.
Ik ben Christiaan Baan, 28 jaar. Ik ben geboren en
getogen op de boerderij in Molenaarsgraaf. Voor
mijn studie ben ik naar Utrecht verhuisd. In 2011
ben ik getrouwd met Diwina. Toen ons zoontje Joël
kwam, zijn we verhuisd naar Bilthoven. Joël wordt
in mei 2 jaar en in april verwachten we ons tweede
kindje.
Ik ben blij en dankbaar dat ik zo snel na het afronden van mijn studie
ben aangesteld voor het pastorale werk in Herwijnen. Voor de
gemeente en misschien ook wel voor u persoonlijk ben ik iemand die
langszij komt. Hoewel dat zo zijn beperkingen heeft, hoop ik dat we in
de onderlinge ontmoetingen een open oog en hart krijgen voor God. In
het lezen uit de Bijbel, in het gebed en in het gesprek onderling over
hoe Hij werkt in ons leven. Hoe moeilijk dat soms ook is.
Ik zie uit naar een mooie en zegenrijke tijd, in afhankelijkheid en tot eer
van God. In het gebed van Psalm 25 vers 2.
Met vriendelijke groeten,
Christiaan Baan
Bloemengroet
De bloemen gingen in de afgelopen periode met groeten namens onze
gemeente naar;

Mevr.

Nel Vos-van der Grijn

Schoutensteeg

Mevr.

de Jong-van Arendonk

ZC Avondlicht.

Dhr.

M van Mourik

Rozenstraat

Fam.

C. van Santen

Rozenstraat
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Ontmoetingsavond
Graag herinneren wij u aan de ontmoetingsavond van de beide
plaatselijke kerken. Dit keer georganiseerd door de Hervormde
Gemeente.
Stichting Woord en Daad zal deze avond verzorgen. Er wordt onder
meer aandacht geschonken aan het werk van Woord en Daad in
moslimlanden.
Datum:
D.V. 14 maart a.s.
Plaats:
Kerkelijk Centrum Hervormde Gemeente
Aanvang:
20.00 uur - vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar.
Iedereen hartelijk welkom!
Nieuws Rommelmarkt commissie Hervormde Gemeente Herwijnen
- Bruikbare goederen, oud papier, oude metalen ( ijzer, zink, koper,
aluminium enz. ) elke 1e en 3e zaterdag van de maand tussen 09.00
en 10.00 uur kunnen worden ingeleverd op het volgende adres:
Fa. Van Arendonk, Achterweg 57 te Herwijnen
-

Onze agenda voor de komende maanden:
5 en 19 maart
inleveren goederen ( 19 maart tot 12.00 uur !!)
2 en 16 april
inleveren goederen van 09.00 tot 10.00 uur
D.V. 27 april (Koningsdag) Rommelmarkt van 09.30 tot 14.00 uur
7 en 21 mei
inleveren goederen van 09.00 tot 10.00 uur
4 en 18 juni
inleveren goederen van 09.00 tot 10.00 uur
2 en 16 juli
inleveren goederen van 09.00 tot 10.00 uur
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-

Helaas hebben wij geen ruimte voor bankstellen en wandmeubels.

-

Er zijn ook altijd diverse mooie goederen te koop in de opslag
locatie; kom eens kijken op bovengenoemde data of neem
telefonisch contact op met Koos de Fokkert (0418-581578).

-

De opbrengst van de rommelmarkt en de verkoop van het oud
papier en oude metalen komt volledig ten goede aan de Hervormde
Gemeente; de bestemming van de opbrengst wordt in overleg met
de kerkrentmeesters bepaald.
ACTIVITEITEN

Fietsen voor een goed doel?
Doe het voor Stichting De Hoop met
Door de Vrienden van de Hoop wordt, nu alweer voor de derde keer op
rij, dit fietsevenement georganiseerd. Doel van dit evenement is, naast
de sportieve uitdaging, geld ophalen voor de Stichting De Hoop.
Iedereen kent deze stichting wel, zij zet zich in voor verslaafden en hun
familie.
Het fietsevenement bestaat uit drie onderdelen; een 24 uurs MTB
marathon op 1 en 2 april, een rondje Nederland in 48 uur van 23 tot en
met 25 juni en op zaterdag 25 juni een toertocht van 40, 80, 120, 160
en zelfs 200 km.
Het is een sponsorfietstocht. De deelnemers betalen € 25,00
inschrijfgeld en een minimaal in te brengen sponsorbedrag van
€ 150,00 per persoon. Met behulp van familie, vrienden, collega's lijkt
dit een haalbaar doel om hiermee de Stichting De Hoop de financiële
middelen te geven waarmee zij ex-verslaafden en hun familie kunnen
helpen.
Ondergetekenden gaan deelnemen aan de toertocht die gehouden
word in de omgeving van Dordrecht op zaterdag 25 juni D.V. De
afstand voor ons is nog niet beslist, maar zal minimaal 80 km zijn.
Anderen kunnen uiteraard ook de kortere of langere afstanden fietsen.
Dus een oproep aan gemeenteleden: zijn er enthousiaste fietsers die
samen met ons deze uitdaging willen aangaan. Het zou mooi zijn als
we vanuit Herwijnen met een groep vanuit de Hervormde Gemeente
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kunnen deelnemen. Natuurlijk mogen ook familieleden, vrienden of
collega's mee doen met deze groep. Het idee is om voor die tijd een
aantal keren met elkaar te fietsen. Nuttig als training maar zeker ook
voor de gezelligheid. Hoe en wanneer, dat volgt later.
Informatie over dit evenement
www.cycleforhope.nl

is

te

vinden

op

de

website

Heb je belangstelling of wil je nog informatie dan kun je contact
opnemen met een van ons. Op de leestafel in het voorportaal van de
kerk liggen enkele flyers.
We zijn benieuwd wie er mee doen.
Henk de Bruin ( tel 0418 582153 / henk.bruinde@upcmail.nl )
Dirk van Arkel ( tel 0418 582269 / dirkarkel@live.nl )
Vakantie-Bijbel-Spel-Week 2016
Een eerste bericht over de VakantieBijbel-Spel-Week van dit jaar!
Wat hebben we al te melden?
1) Het gaat weer door!
2) Het (landelijk) thema is 'Aan tafel'
3) Wanneer? van maandag 15 augustus
t/m woensdag 17 augustus
We zullen ons de komende maanden
bezig gaan houden met de invulling van de drie verschillende
speldagen en natuurlijk ook met de vraag hoe we dit aansprekende
thema erin kunnen verwerken. De week zal weer georganiseerd worden
door beide kerken uit Herwijnen.
Binnenkort hopen we in beide kerken weer de opgaveformulieren voor
de medewerkers uit te delen. In het volgende contactblad zal dit
formulier ook worden afgedrukt en op de websites komen. Voor ons als
stuurgroep is een tijdige opgave van medewerkers uiteraard zeer
wenselijk, omdat we zo vlot aan de slag kunnen met de invulling van
het totaalprogramma.
Natuurlijk hopen we dat we weer op hetzelfde enthousiasme mogen
rekenen als vorig jaar!
Met vriendelijke groeten,
Stuurgroep Vakantie-Bijbel-Spel-Week
10

Mirjam Bron
Gerben den Hartog
Monique Hobo
Orianne Kuijntjes
Netty Pippel
Josina van Zandwijk

Pieterswaard 20
Achterweg 83
Geerstraat 10
Wilgenlaan 29
Bommelweg 10

0418 - 582135
06 - 48610352
0418 - 581097
0418 - 581532
0418 - 641678
0418 - 582593

Voorjaarsconcertarrangement | Pastoraal Diaconaal Centrum de
Herberg
Op zaterdag 2 april is er weer een concert in het Koetshuis van
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek, bestaande uit
een wandeling en/of een concert.
Wandeling op de Ederheide
Ontvangst met koffie in de Herberg om 10.30 uur; vandaar vertrek naar
Natuurcentrum Veluwe. Voor een lunchpakket wordt gezorgd.
Een wandeling van ongeveer 5 km, vanaf Natuurcentrum Veluwe, langs
onder andere de Kreelse Plas en het Belgenmonument. Het
Natuurcentrum ligt in een fraai en veelzijdig gebied: aan de rand van de
Ederheide op de landbouwenclave ‘De Hindekamp’.
Concert
Het middagprogramma biedt een concert in het Koetshuis door
Marjolein de Wit op fluit en Johan Bredewout aan de piano. Voor deze
gelegenheid is een boeiend programma samengesteld met veel variatie
in samenspel en solovertolkingen.
Het concert begint om 14.30 uur. Wilt u alleen het concert bijwonen,
dan bent u vanaf 14.00 uur van harte welkom in het Koetshuis.
Kosten
Volledig arrangement: € 25,00 (inclusief lunchpakket); alleen concert:
€ 15,00.
Aanmelden
Aanmelding bij voorkeur via e-mail concerten@pdcdeherberg.nl of
telefonisch 026-33 42 225 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)
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Opbrengsten
Alle musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto
opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal
Diaconaal Centrum de Herberg.
AGENDA
Zaterdag 5 mrt
Maandag 14 mrt
Woensdag 16 mrt
Woensdag 16 mrt
Zaterdag 19 mrt
Maandag 18 apr
Woensdag 27 apr

09.00 - 10.00 uur inleveren rommelmarkt
20.00 uur gez. ontm. avond Woord en Daad
18.30 uur uitzending kerktelefoon
20.15 uur Groeien in Geloof
09.00-10.00 uur inleveren rommelmarkt
bijeenkomst met doopouders
09.30 - 14.00 uur rommelmarkt (Koningsdag)

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 maart 2016
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
NB: LET OP!! Kopij voor het volgende kerkblad is voor 3 weken

Volgende inleverdata zijn:
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 Ziggo Lingewaal FM 93,1 MHz
Ether FM 92,1 MHz en 107,6 MHz

