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

Liefhebben

En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde.
Er is al veel over liefhebben gedacht, gesproken en geschreven.
Nu laten we alleen het Woord aan het woord….
-Beproef mij, Heere, ja, stel mij op de proef, toets mijn nieren
en mijn hart. Psalm 26:2
-Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig
om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle
ongerechtigheid. 1 Johannes 1:9
-U weet alle dingen, U weet dat ik van u houd. Joh. 21:17
-Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad. 1 Joh. 4:19
-Weid Mijn schapen. Johannes 21:17
-De Heere, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal.
Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in
Zijn liefde, Hij zal Zich over u verblijden met gejuich. Zefanja 3:17

Uit: Een handvol koren
n.a.v. 1 Korinthe 13: 13
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39e Jaargang, no. 1134, 8 april 2016
KERKDIENSTEN
Zondag 10 april 2016
09:30 uur:
Prof. Dr. G. van den Brink, Woerden
Uitzending via Radio Lingewaal
Introïtuslied: Ps. 98: 3, 4
18:30 uur:
Ds. G.J. Mink,
Gez. dienst in de kerk van de Hervormde Gemeente
Introïtuslied: Ps. 108: 1, 2
e
1 collecte:
World Vision project Dharavi - Mumbai (India)
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 17 april 2016
09:30 uur:
Ds. J. Hogenhout, Meteren-Est
Afsluiting winterwerk
Introïtuslied: Ps. 47: 1, 3
18:30 uur:
Prop. T.J. Lucas, IJsselmuiden
Introïtuslied: Ps. 125: 1, 2
1e collecte:
HGJB
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Donderdag 21 april 2016
15:00 uur:
Ds. J. Hagedoorn, Hellouw, Dienst ZC Avondlicht
Lied en verhaal van de Zondagsschool
10 apr:
Ps. 98: 4b
De Heere Jezus komt bij de discipelen
17 apr:
Ps. 47: 3a
Bij het grote meer
Kinderoppas:
10 apr:
Janine Sneep en Arne Ruitenburg
17 apr:
Ria en Jelle Treffers
Schoonmaakrooster
11 tm 15 apr: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet
25 tm 29 apr: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
We hebben geen meldingen gekregen van ziekenhuisopnamen.
Wij wensen u, die te maken hebt met ziekte, behandelingen,
onderzoeken of op andere wijze u ook tegenslag hebt te verwerken,
van harte sterkte toe en bevelen u aan in de hand van onze God.
Geboorte
In het gezin van onze pastoraal-werker Christiaan Baan is op 30 maart
een zoon geboren, Levi Jan. Zijn roepnaam is Levi. We willen graag
ook vanaf deze plaats Christiaan, zijn vrouw Diwina en broer Joel van
harte feliciteren met de geboorte van Levi. We bidden of God wil maken
dat Levi voorspoedig opgroeit en wensen Christiaan en Diwina veel
sterkte, wijsheid en Gods kracht toe bij de opvoeding van hun kinderen.
Het adres van de familie Baan is:
Familie C. Baan
Hugo van der Goeslaan 26
3723 WL Bilthoven
E-mail: christiaanbaan@hotmail.com

Uit dankbaarheid
Bij dezen wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle kaarten die ik in de
afgelopen periode mocht ontvangen.
Het is fijn om te zien dat er zoveel mensen meeleven.
Leen van Baalen
VERANTWOORDING
Collecten
Woensdag 9 mrt:

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

48,90
57,60
958,80

diaconie
kerkrentmeesters
biddagcollecte

Zondag 13 mrt:

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

125,06
120,95
138,20

World Vision
kerkrentmeesters
past. en prediking
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Maandag 14 mrt:

Ontm.avond €

138,45

Woord en Daad

Zondag 20 mrt:

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

167,15
155,00
171,10

Ned. Patiëntenver.
kerkrentmeesters
past. en prediking

Vrijdag 25 mrt:

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

57,30
61,20
57,10

diaconie
kerkrentmeesters
past. en prediking

€

193,50

Coll.bussen achter in de kerk

GZB

Ontvangen via:
Ouderling J. van Kuilenburg € 20,00 voor de bidstondcollecte en
€ 10,00 voor de paascollecte
Pastoraal werker C. Baan € 100,00
Ouderling D. van Arkel € 10,00 voor de paascollecte
Ds. Hagedoorn 3 x € 50,00 + € 20,00 voor de kerk
Dhr. A. van Rossem € 25,00 voor de kerk
Nagekomen gift voor de zending € 5,00
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
Collecte; India, sponsorprogramma Dharavi
Project samen met de geformeerde kerk in Herwijnen
Open riolen in de straten van de sloppenwijk, meisjes die verkracht
worden en kinderen die moeten stoppen met school omdat ze moeten
helpen in het huishouden. In het projectgebied Dharavi in de
sloppenwijk van de miljoenenstad Mumbai (India) wonen 57.000
mensen, waarvan 23.929 kinderen. In de sloppenwijk wonen de
mensen dicht op elkaar, de hygiëne is slecht en de onveiligheid groot.
Door een gebrek aan mogelijkheden is het leven hier zwaar en hebben
kinderen nauwelijks toekomstperspectief!
De drie grootste problemen zijn:
• Onderontwikkeling van kinderen door slechte kwaliteit en beperkte
toegang tot onderwijs;
• Veel kindersterfte en ziekte door slechte hygiëne;
• Misbruik en verwaarlozing van kinderen en vrouwen.
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Trap kerk
De kerkganger en de
oplettende
voorbijganger
hebben het vast al gezien: er
wordt
momenteel
hard
gewerkt aan herstel van de
grote stenen trap bij de kerk.
Ook het trapje naar het
kerkelijk
centrum
wordt
aangepakt en de spatplint
onderaan de kerkmuur wordt
bijgewerkt. Het werk wordt
uitgevoerd
door
(Ron)
Polman Bouwchemie uit
Herwijnen.
Het kan zijn dat de trap een keer helemaal afgesloten moet worden,
zodat u zondags via de stoep naar de Peperstraat de ingang van de
kerk en het kerkelijk centrum kunt bereiken. We rekenen op uw begrip.
Als volgende fase zal het pleisterwerk van de dijkmuur aan weerszijden
van de trap worden hersteld. Daarvoor moeten aan de dijkzijde eerst
waterkerende maatregelen worden getroffen, om te voorkomen dat er
vanaf de dijk nog water in de muur terecht komt waardoor de nieuwe
pleistering opnieuw los kan komen.
Paascollecte
Als het goed is hebt u rond Pasen een enveloppe voor de paascollecte
ontvangen. Veel mensen hebben via de collecte of door een bedrag
direct over te maken al een bijdrage geleverd. Wie dit alsnog wil doen,
kan daarvoor het speciale banknummer NL79FVLB 0635804980
gebruiken ten name van CVK Hervormde Gemeente Herwijnen.
De acceptgirokaart die is verspreid invullen, of contant een gift geven
kan uiteraard ook. Hartelijk dank voor uw medewerking.
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
Leeftijd Adres
14-04 J.C. de Jongh-van Arendonk 91
Zorgcentrum Avondlicht
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Behoefte aan contact of bezoek?
Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die
weet dat iemand anders dat heeft), kan dat 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
Bloemengroet
De bloemen gingen in de afgelopen periode met groeten namens onze
gemeente naar;
28 febr.
06 mrt.
13 mrt.
20 mrt.

Mevr. Jettie de Fockert, Achterweg 19
Mevr. Jannie van der Vliet, Berkenlaan 2
Dhr. Arie Bijl, Molenkamp 60
Jacco en Arne Ruitenburg, Kolstraat 32

Familie Horst
In de morgendienst van DV 17 april zal de familie Horst aanwezig zijn.
Mark en Annemarie Horst zijn 5 jaar voor de GZB werkzaam geweest in
het Morgensterziekenhuis in Zimbabwe. Omdat onze gemeente hen
d.m.v. het adoptieprogramma “Deelgenoten” financieel ondersteund
heeft zijn zij al meerdere keren in Herwijnen geweest om te vertellen
over hun werk daar.
Vorige maand zijn zij met eindverlof naar Nederland gekomen. Aan het
eind van de dienst zullen Mark en Annemarie kort iets zeggen om zo
deze periode ook met onze gemeente af te sluiten. Tijdens de koffie na
de dienst is er gelegenheid om Mark en Annemarie met hun kinderen
Lennard, Jasper en Renz te ontmoeten. Ze willen dan in het kort nog
wat meer vertellen over hun ervaringen. Iedereen uiteraard van harte
welkom!
De zendingscommissie
Herinnering ontmoetingsavond
D.V. 18 april a.s. is er een ontmoetingsavond voor ouders die de
afgelopen tijd hun kind (eren) hebben laten dopen. De uitnodigingen
hiervoor zijn al enige tijd geleden verstuurd, vandaar deze herinnering.
Plaats: Kerkelijk Centrum. Aanvang 20.00 uur, vanaf 19.45 is er koffie.
De avond wordt geleid door ds. J. Hogenhout.
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ACTIVITEITEN
Dorcas kledingactie
Op zaterdag 23 april a.s. wordt de jaarlijkse
kledinginzameling van Dorcas gehouden.
U kunt tussen 10:00 en 15:00 uur uw
(overtollige) kleding inleveren. Graag heel
en
schoon
in
goed
afgesloten
(vuilnis)zakken inleveren.
Op het volgende adres wordt de kleding
ingezameld:
Herwijnen:
fam. De Vries, Waaldijk 187
Alvast hartelijk dank namens Dorcas Werkgroep Herwijnen,
William Arendonk

Open Doors
Interkerkelijke groep Open Doors Asperen en omgeving houdt thema
avond over Vervolgde Kerk.
Interkerkelijke groep Open Doors Asperen en omgeving houdt dinsdag
12 april 2016 een thema avond over de Vervolgde Kerk. Wereldwijd
worden miljoenen christenen gediscrimineerd, mishandeld of zelfs
gedood om hun geloof.
Een bijbel in de kast hebben staan, openlijk over je geloof kunnen
praten; het lijken heel vanzelfsprekende dingen. Maar in Noord-Korea
kan alleen het bezit van een bijbel er al toe leiden dat je met je hele
gezin in een concentratiekamp wordt opgesloten. In Iran en andere
moslimlanden kunnen christenen vaak alleen maar in kleine groepen
samenkomen in het geheim.
Een spreekster van Open Doors vertelt over christenvervolging onder
meer aan de hand van eigen ontmoetingen met vervolgde christenen.
Waar worden christenen vervolgd en waarom? De verhalen uit de
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Vervolgde Kerk zijn vaak schrijnend, maar ze bevatten ook een
inspirerende boodschap. Over volharding in geloof, moed en de kracht
van gebed.
Open Doors is een interkerkelijke organisatie die sinds 1955 vervolgde
christenen steunt. Open Doors brengt bijbels, geeft training en
praktische hulp aan christenen in zo’n vijftig landen. Meer informatie is
te vinden op www.opendoors.nl.
De bijeenkomst wordt gehouden in Salem aan de Voorstraat 3 in
Asperen en begint om 19.45 uur.
U bent van harte uitgenodigd om bij deze thema avond aanwezig te
zijn.
Sjoerd de Vrieze en Annemarie Asmus
Vele handen maken licht werk.
Maandag 4 april om 8 uur is een grote club vrijwilligers begonnen de
kerk en het kerkelijk centrum een extra grote schoonmaakbeurt te
geven. Met stofdoeken, stofzuigers, plumeaus, ragebollen en emmers
met sop zijn de kerkbanken, preekstoel, liturgieborden, ramen en de
vloeren weer eens goed onder handen genomen.
Ook in het kerkelijk centrum is er flink gesopt en geboend. De toiletten
zijn grondig schoongemaakt en ook de keuken ziet er weer spic en
span uit. Alles glimt en blinkt weer.
Laten we deze poets-vrijwilligers in ere houden en met elkaar zorgen
dat het schoon blijft.
Alle vrijwilligers heel hartelijk dank voor hun inzet.

8

Meehelpen met 'Aan tafel? Graag!
'Aan tafel, dat is het nieuwe (landelijke) thema van de komende
Vakantie-Bijbel-Spel-Week, en ja, ook dit jaar wordt deze in Herwijnen
gehouden! De stuurgroep is inmiddels gestart met de voorbereidingen
van wat alweer de 18e Vakantie-Bijbel-Spel-Week in ons dorp zal
worden.
We hopen de week te organiseren van maandag
15 t/m woensdag 17 augustus,
de laatste week van de zomervakantie.
Het programma is iedere dag van 's morgens 9.00
tot 14.00 uur op het terrein van de ijsclub.
De week wordt georganiseerd vanuit beide kerken
in Herwijnen.
Het doel van de VBSW is om in een sfeer van veiligheid en gezelligheid
samen naar Bijbelverhalen te kijken en te luisteren en andere
opbouwende activiteiten met elkaar te doen. Zo hopen we ieder kind te
laten ervaren dat God van hem of haar houdt. Iedereen is welkom!
Om deze week met elkaar tot een succes te maken willen we in eerste
instantie een beroep doen op onze achterban in de kerkelijke
gemeente, jong en oud(er). Uw/jouw hulp is nodig!
Dit jaar doen we het net wat anders dan anders. Graag houden we als
organisatie zoveel mogelijk ruimte om te kunnen schuiven met de taken
en degenen die ze invullen. Daarom is het alleen nodig om te laten
weten welke dagen je beschikbaar kunt en wilt zijn (en je evt. voorkeur
voor onder- of bovenbouw). Ook kunnen we best weer enkele jongeren
gebruiken die hun maatschappelijke stage bij de VBSW willen
vervullen. Een mooie kans voor jou en voor ons tegelijk!
Voor de jonge kinderen (onder de 4 jaar) van medewerkers is opvang
mogelijk. Wel even aangeven op het opgaveformulier.
Opgave kan door dit formulier in te vullen en af te geven op één van
onderstaande adressen, naar de Facebookpagina (VBSW Herwijnen) te
gaan en je gegevens in te vullen, maar ook door het sturen van een email naar vbswherwijnen@live.nl waarin je aangeeft wat je kunt/wilt
betekenen voor de Vakantie-Bijbel-Spel-Week.
Een vriendelijk verzoek: geef je zo snel mogelijk op! Voor ons als
organisatie is het echt belangrijk te weten op hoeveel hulp we kunnen
rekenen. Hoe meer hulp, hoe meer kinderen straks plezier kunnen
hebben in een groepje dat niet te groot is.
We hopen dat we in augustus met elkaar een prachtige week zullen
hebben waarin we onze kinderen op het spoor van God mogen zetten.
Help je mee?
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Opgaveformulier Vakantie-Bijbel-Spel-Week Herwijnen 2016
Naam ........................................................
Adres ........................................................
Telefoon ....................................................
E-mailadres ..............................................
Ik kan deze dag helpen,
liefst bij
Maandag 15 augustus

1e keus

geen
voorkeur

onderbouw
bovenbouw
Dinsdag 16 augustus

onderbouw
bovenbouw
Woensdag 17 augustus

onderbouw
bovenbouw


Ook dit jaar zouden we heel graag ook iets leuks voor de
12+'ers willen organiseren.
Wil je meedenken over de invulling van deze activiteit en daar ook
een uitwerkende taak in oppakken?
ja / nee



Wil je je maatschappelijke stage bij de VBSW vervullen? Zo ja,
neem dan zelf contact op met één van de stuurgroepleden.



Zijn er bijdrages in welke vorm dan ook die u/jij zou willen
inbrengen in de VBSW? Laat het ons dan (hier) weten!
→ ............



Verwacht je kinderen bij de oppas (PSZ) te brengen?



Ter herinnering: je kunt je keuzes en opmerkingen ook doorgeven
via vbswherwijnen@live.nl ,vbsw.webklik.nl of via facebookpagina:
VBSW Herwijnen
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ja / nee

Stuurgroep Vakantie-Bijbel-Spel-Week
Mirjam Bron
Pieterswaard 20
Gerben den Hartog
Monique Hobo
Achterweg 83
Orianne Kuijntjes
Geerstraat 10
Netty Pippel
Wilgenlaan 29
Josina van Zandwijk Bommelweg 10

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

GZB , nieuwe Ave
Wegens succes van de uitgave in 2014
heeft de GZB weer het tijdschrift Ave
uitgebracht. De nieuwe Ave gaat over
vakantie en staat opnieuw vol met
verhalen en ideeën uit GZB-landen.
In deze nieuwe Ave bijvoorbeeld geven
zendingswerkers uit Europa toeristische
tips die je in geen enkele vakantiegids
tegenkomt!
Ave kost € 7,95 en is te bestellen bij Adrie
van Kuilenburg, tel. 581267 of per email
famvankuilenburg@gmail.com
Van ieder verkocht exemplaar is € 3,25
voor het zendingswerk.
U kunt Ave bestellen tot en met 24 april
a.s.
De zendingscommissie
AGENDA
Zaterdag 16 apr
Maandag 18 apr
Woensdag 20 apr
Woensdag 27 apr

09.00-10.00 uur
20.00 uur
18.30 uur
09.30 - 14.00 uur

inleveren rommelmarkt
bijeenkomst met doopouders
uitzending kerktelefoon
rommelmarkt (Koningsdag)

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie
ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl
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VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient
uiterlijk D.V. maandag 18 april 2016
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:
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

