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

Hemelvaartsdag

Op deze dag gedenken wij de terugkeer van Jezus naar Zijn Vader
in de hemel. Mag u door het geloof meezeggen wat Paulus schrijft:
‘ En heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse
gewesten gezet in Christus Jezus’.
Het hoofd in de wolken, de voeten nog in de kolken.
Als de discipelen op de Olijfberg rondom de Heere staan, worden ze
door Hem gezegend. Hij heeft nog enkele woorden gesproken.
Hijzelf gaat heen, maar Zijn vrede laat Hij achter. Al zegenend gaat Hij
voor de ogen van Zijn discipelen omhoog.
Zij staren Hem na, tot een wolk Hem aan hun oog onttrekt.
Wakker geschud door de engel gaan zij terug naar Jeruzalem.
Samen wachten ze biddend en dankend op de komst van de Heilige
Geest.
Zijn vrede leeft in hun hart. ‘Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof,
hebben vrede bij God, die alle begrip te boven gaat, onze harten en
onze
gedachten bewaken zal in Christus Jezus’.
Laat die vrede alles beslissend zijn in uw hart.
Geschonken vrede met God en in het hart.
Om die vrede door te geven.
Uit: Een handvol koren
n.a.v. Psalm 62: 1-9
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39e Jaargang, no. 1136, 6 mei 2016
KERKDIENSTEN
Donderdag 5 mei 2016
Hemelvaartsdag
09:30 uur:
Prop. E. van der Poel, Sliedrecht
Introïtuslied: Gez. 92: 1, 3
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 8 mei 2016
10:00 uur:
Dr. M. Klaasen, Arnemuiden
Introïtuslied: Gez. 80: 1, 2
18:30 uur:
Ds. J. van der Scheur, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 128: 1, 2
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 15 mei 2016
Pinksteren
09:30 uur:
Dr. H. van der Belt, Woudenberg
Introïtuslied: Pinksterliederen
18:30 uur:
Ds. H.J. van der Veen, Sliedrecht
Introïtuslied: Gez. 132: 1, 3
e
1 collecte:
Pinksterzendingscollecte
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 22 mei 2016
09:30 uur:
Ds. H.J. Donken, Renswoude
Introïtuslied: Ps. 84: 1, 2
18:30 uur:
Ds. A.B. van Campen, Poederoijen
Introïtuslied: Ps. 129: 1, 2
e
1 collecte:
Deelgenoten
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
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Lied en verhaal van de Zondagsschool
8 mei:
Gez. 80: 1a Weer een twaalfde apostel
15 mei:
Gez. 80: 1b De Heilige Geest komt
22 mei:
Ps. 84: 2a
Het dochtertje van Jairus weer levend
gemaakt
Kinderoppas:
8 mei:
Leontien Liefde en Jacco Ruitenburg
15 mei:
Willy van Arkel en Naomi 't Lam
22 mei:
Gerda en Arianne de Fockert
Schoonmaakrooster
9 t/m 13 mei: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn
23 t/m 27 mei: Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet

UIT DE GEMEENTE
Zieken
Voor zover bekend liggen er momenteel geen gemeenteleden in het
ziekenhuis. Alle gemeenteleden die te maken hebben met zorgen
omtrent hun gezondheid wensen we veel sterkte toe.
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen.
Zij worden nooit beschaamd, die op Uw goedheid bouwen.
Geboorte
Ook vanaf deze plaats mogen we melden dat in het gezin van Martin en
Lia van Baalen een zoon is geboren, Marius Cornelis, roepnaam Marc.
Chantal en Denise hebben er met Marc een broertje bij.
Graag willen we Martin en Lia, hun dochters en alle overige familie van
harte feliciteren met dit nieuwe leven. We bidden of God wil maken dat
Marc voorspoedig mag opgroeien. We wensen Martin en Lia veel
sterkte, wijsheid en Gods kracht toe bij de opvoeding van hun kinderen.
Fam. Van Baalen
Gasthuisweg 1
4171 KH Herwijnen
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Dankbetuiging
Wij zijn dankbaar zo'n vader en opa te hebben gehad.
Abraham Groen
De grote belangstelling op wat voor manier dan ook tijdens de
condoleance en begrafenis maakte diepe indruk op ons als familie. Het
zal ons zeker helpen zijn verlies te verwerken.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Herwijnen, mei 2016
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 17 apr:

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

Donderdag 21 apr: ZC Avondlicht €
Zondag 24 apr:

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

141,30
123,60
125,85

HGJB
kerkrentmeesters
past. en prediking

69,30

kerkrentmeesters

135,90
146,30
136,10

diaconie
kerkrentmeesters
past. en prediking

Ontvangen via:
Ds. Hagedoorn 2x € 10,00 voor de kerk
Dhr. De Vree € 10,00 voor het kerkblad
Mw. R. de Fockert € 20,00 voor het kerkblad
Diaken A. van der Meijden € 10,00 voor de Paascollecte
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
Bloemengroet
De bloemen gingen in de afgelopen periode met groeten namens onze
gemeente naar;
week 13
week 14
week 15
week 16

Koos de Fokkert, Rozenstraat
naam bekend bij diaconie
Ds. Hogenhout , Meteren Est
Mw. Van Krieken , Raaijweg

4

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
12-05
21-05
24-05

Naam
J. Heijnen-Duizer
J.A. van Zandwijk
N. de Groot-Biemans

Leeftijd Adres
90
Zorgcentrum Avondlicht
87
Molenstraat 14
87
Laarweg 8

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 b.v. 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
Andrea van Mourik
Griendweg 16-L
4208 AA Gorinchem
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Kinderen van de zondagsschool komen terug in de kerk
In overleg met de leiding van de zondagsschool heeft de kerkenraad
besloten om met ingang van zondag 8 mei de kinderen van de
zondagsschool aan het einde van de ochtenddienst terug te laten
komen in de kerk.
Zo krijgen ze meer mee van de kerkdienst en ontvangen ze aan het
einde van de dienst ook de zegen.
Het terugkomen van de kinderen geeft een kleine wijziging in de
volgorde van de onderdelen van de dienst. De collecte zal voortaan na
het gebed en de voorbeden worden gehouden, vóór de slotzang. De
kinderen komen tijdens het voorspel voor het slotlied en vóór de
collecte weer terug in de kerk en gaan bij hun ouders zitten.
De orde van de diensten zal voortaan dus als volgt zijn:
Ochtenddienst

Avonddienst

 Afkondigingen
 Introïtuslied
 Stil gebed
 Votum en groet
 Zingen
 Lezing van de Wet
 Zingen
 Gebed
 Schriftlezing
 Zingen (tijdens het voorspel verlaten
de kinderen de kerk)
 Verkondiging
 Zingen
 Gebed en voorbeden
 Collecte (tijdens het voorspel voor
het slotlied komen de kinderen terug
in dienst en gaan bij hun ouders
zitten)
 Zingen van het slotlied
 Zegen












Afkondigingen
Introïtuslied
Stil gebed
Votum en groet
Zingen
Geloofsbelijdenis
Zingen
Gebed
Schriftlezing
Zingen






Verkondiging
Zingen
Gebed en voorbeden
Collecte




Zingen van het slotlied
Zegen
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ACTIVITEITEN
Rommelmarkt
We mogen terugzien op een zeer geslaagde rommelmarkt, afgelopen
woensdag 27 april. De vrijwilligers op de markt hadden zich goed
voorbereid tegen de kou en de regen en uiteindelijk viel het met de
regen tijdens de markt reuze mee.
De totale opbrengst van het afgelopen jaar bedraagt maar liefst
€10.800,- (opbrengst markt en verkopen, oud papier en metalen)
Langs deze weg willen
wij iedereen die aan
deze opbrengst heeft
bijgedragen
heel
hartelijk
bedanken.
Naast
de
vele
vrijwilligers gedurende
de markt, totaal ca.
80 personen van jong
tot
oud,
zijn
er
gedurende het hele jaar
vrijwilligers actief met tal van andere activiteiten ten behoeve van de
rommelmarkt en uiteindelijk bovengenoemde opbrengst.
Speciale dank ook aan de familie Van Arendonk voor het opnieuw
beschikbaar stellen van het terrein, voor de geboden gastvrijheid en
voor alle hand- en spandiensten die zijn verricht.
De rommelmarkt commissie

GZB-dag op 11 juni in Gorinchem
De jaarlijkse GZB-dag wordt dit jaar op D.V. zaterdag
11 juni in de Evenementenhal in Gorinchem
georganiseerd.
Het thema is “De kerk begint opnieuw”, over zending
in Europa.
Het thema sluit aan bij de vele gemeentestichtingsprojecten in Europa
die de GZB ondersteunt. De kerkelijke situatie in Europa is somber,
maar er gebeuren ook mooie dingen! Op veel plaatsen worden nieuwe
gemeenten gesticht en komen zoekers tot geloof: tekenen van hoop.
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Sprekers zijn prof. dr. Henk van den Belt, ds. Samuel Foucachon
(predikant in Parijs), Vita Karriqi Taja (gevangeniswerker uit Albanië),
Akil en Lindita Pano (predikantsechtpaar uit Albanië) en Harriëtte Smit
(zendingswerker in Frankrijk).
Er zijn kinder- en tienerprogramma’s en er is kinderoppas. Nieuw zijn
keuzeprogramma’s tijdens de pauze, onder andere met
zendingswerkers.
De GZB-dag duurt van 9.45 – 15.30 uur.
De zendingscommissie

AGENDA
Zaterdag 7 mei
Woensdag 11 mei
Woensdag 25 mei

09.00-10.00 uur
18.30 uur
18.30 uur

inleveren rommelmarkt
uitzending kerktelefoon
uitzending kerktelefoon

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

