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KERKDIENSTEN

Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt)
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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

Gods Liefde

Kerkelijke mensen zijn wel eens een beetje jaloers op degenen die
vanuit de wereld tot bekering zijn gekomen, omdat dezen het geloof
vaak veel rijker beleven. Maar of we nu vanuit de wereld tot God komen
of vanuit de kerk, we moeten radicaal het oude leven loslaten om een
geheel nieuwe weg, in navolging van Jezus, te gaan!
Er is een spreekwoord dat zegt: ‘Heidenen bekeren is een christelijk
werk, maar Christenen bekeren is een heidens werk!’
Ons geloofsleven is vaak zo arm, omdat we niet beseffen dat wij ons
radicaal moeten bekeren evenals de Farizeeën en Schriftgeleerden in
de dagen van Johannes de Doper.
Jezus zegt: „Wie in zeer weinig getrouw is, is ook in veel getrouw”.
Geen wonder dat voor velen het einde van een trouweloze weg is, dat
ze zeggen: ‘ik doe er niets meer aan’! Natuurlijk! Het is
doodvermoeiend om wat ‘aan God te doen’. Maar wat is het rijk
wanneer we gaan beleven dat God iets ‘aan ons’ gedaan heeft!
Niet iets, maar alles!
Uit liefde gaf Hij Zijn eigen Zoon.

Uit: Bijbels dagboek; 'Niet alleen van brood'
n.a.v. Lukas 16: 1 - 15
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39e Jaargang, no. 1140, 8 juli 2016
KERKDIENSTEN
Zondag 10 juli 2016
09:30 uur:
Ds. P. Vermaat, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 136: 13 ,14
18:30 uur:
Dr. C.A. van der Sluis, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 137: 3, 4
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Zondag 17 juli 2016
09:30 uur:
Ds. B.J. van der Kamp, Harderwijk
Rechtstreekse uitzending via radio Lingewaal
Introïtuslied: Ps. 138: 1, 2
18:30 uur:
Ds. J.H. de Vree, Achterberg
Introïtuslied: Ps. 139: 13, 14
1e collecte:
Lepra Zending
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 24 juli 2016
09:30 uur:
Ds. L. van Rees, Hoog Blokland
Introïtuslied: Ps. 140: 1, 13
18:30 uur:
Ds. J. de Jong, Ede
Introïtuslied: Ps. 141: 2, 3
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 31 juli 2016
09:30 uur:
Ds. C. van der Scheur, Veenendaal
Bediening van de Heilige Doop
Introïtuslied: Ps. 142: 6, 7
18:30 uur:
Ds. H. Nap, Ede
Introïtuslied: Ps. 143: 1, 2
2

1e collecte:
Bloemengroet
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Zondag 7 augustus 2016
09:30 uur:
Ds. M.J. van Oordt, Bodegraven
Introïtuslied: Ps. 144: 6, 7
18:30 uur:
Ds. J. Ouwehand, Houten
Introïtuslied: Ps. 145: 6, 7
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 14 augustus 2016
09:30 uur:
Ds. J.F. Tanghé, Maassluis
Introïtuslied: Ps. 146: 5, 6
18:30 uur:
Ds. J. van Dijk, Zeist
Introïtuslied: Ps. 147: 3, 4
e
1 collecte:
Kerk in Actie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 21 augustus 2016
09:30 uur:
Prop. E. van der Poel, Sliedrecht
Afsluiting VBSW in de Gereformeerde Kerk
18:30 uur:
Dr. M.J. Paul, Ede
Introïtuslied: Ps. 148: 3, 4
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 28 augustus 2016
09:30 uur:
Ds. L. Plug, Sprang Capelle
Introïtuslied: Ps. 93: 1, 4
18:30 uur:
Ds. W. Stijf, Rosmalen
Introïtuslied: Ps. 149: 3 ,4
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1e collecte:
Zomerzendingscollecte
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Verhaal van de Zondagsschool
10 juli:
De Heere Jezus geneest de maanzieke knaap
17 juli:
Tien genezen, waar zijn de negen?
24 juli:
De vijf wijze en de vijf dwaze maagden
31 juli:
De blinde Bartimëus
7 aug:
Laat de kinderen tot mij komen
14 aug:
De Goede herder en het verloren schaap
21 aug:
niet bekend
28 aug:
Ps. 93: 4a
Elisa sterft
Kinderoppas:
10 juli:
Wietske van Mourik en Marianne de Bruin
In de zomervakantie wordt de crèche verzorgd door de
Gereformeerde kerk.
Schoonmaakrooster
18 t/m 22 juli: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn
1 t/m 5 aug: Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet
15 t/m 19 aug: Mw. Kruis, Mw. Mw. Van der Weerd
29 t/m 2 sept: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet
UIT DE GEMEENTE
Zieken
Mevrouw Nellie Blom van Wijgerden, Onderweg 13 is inmiddels
geopereerd aan haar voet. Ze is weer thuis. Hopelijk wordt de pijn voor
haar minder.
Op dit moment liggen er, voor zover ons bekend, geen gemeenteleden
in een ziekenhuis.
Zorgen zijn er wel. Er zijn ook mensen die een negatieve uitslag
hebben gekregen. Dat geeft spanning en brengt veel vragen met zich
mee.
Zo kunnen er veel vragen zijn waar geen antwoord op komt.
Heer waar dan heen? Tot U alleen!
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VERANTWOORDING
Collecten
Donderdag 16 juni: Avondlicht € 63,15

pastoraat en prediking

Zondag 19 juni:

1e collecte € 158,55 Medische Zending
2e collecte € 153,63 kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 139,80 pastoraat en prediking

Zondag 26 juni:

1e collecte € 105,40 diaconie
2e collecte € 116,10 kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 102,50 onderhoudsfonds

Ontvangen via:
Ds. Hagedoorn € 20,00 voor het verjaardagsfonds
Ouderling kerkrentmeester D. de Joode:2x € 10,00 voor het kerkblad
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
Uit dankbaarheid
In de afgelopen periode moest ik tot twee keer toe plotseling in het
ziekenhuis worden opgenomen. In het ziekenhuis, bij mijn thuiskomst
en tijdens mijn herstel mocht ik veel reacties ontvangen in de vorm van
kaarten bloemen, telefoontjes en bezoek. Het was hartverwarmend.
Voor al die blijken van belangstelling wil ik u langs deze weg, mede
namens mijn vrouw, hartelijk bedanken. Bovenal dank aan God wiens
nabijheid ik in deze moeilijke tijd mocht ervaren.
Jan de Fockert,
Achterweg 19,
Herwijnen.
Geboorte
Wilco en Leny Slingerland mochten vrijdag 1 juli nieuw leven
verwelkomen: Maria Elisabeth, roepnaam Myrthe. Wat is de geboorte
van een kind toch steeds weer een groot wonder. Ontvangen uit de
hand van God mogen jullie, Wilco en Leny, verantwoordelijk zijn voor
Myrthe. Ook vanaf deze plaats van harte
gefeliciteerd. We wensen jullie met elkaar een fijne
tijd toe en bovenal Gods onmisbare zegen, ook bij
de opvoeding van Myrthe.
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Op het moment van schrijven van dit bericht verbleven moeder Leny en
dochter Myrthe nog in het ziekenhuis. We hopen uiteraard dat ze
inmiddels thuis mogen zijn.
Het adres van de familie Slingerland:
Wilco en Leny Slingerland
Wadensteinsesteeg 2
4171 CM Herwijnen
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
16-07
23-07
29-07
23-08

Naam
J. van Horssen
J. Kornet-Loef
Z.H. Koot-Donk
C. Duizer-Dame

Leeftijd Adres
89
Lingesteyn, Leerdam
89
Willem-Alexanderstraat 3
89
Molenkamp 62
91
Nieuwe Steeg 12

Examenuitslagen
Deze week worden ook de uitslagen van de herexamens bekend, of
misschien zijn ze inmiddels al bekend. We hopen uiteraard dat wie
herexamens heeft afgelegd, nu alsnog de vlag mag uithangen. En we
leven mee met de jongelui voor wie de herexamens geen uitkomst
boden en een jaartje over moeten doen.
Dopen
In de ochtenddienst van D.V. zondag 31 juli a.s. zal het sacrament van
de Heilige Doop worden bediend. Er zullen dan 2 kleine kinderen
worden gedoopt t.w. Marius Cornelis van Baalen, roepnaam Marc,
zoontje van Lia en Martin van Baalen van de Gasthuisweg 1. Marc is
het broertje van Chantal en Denise.
en
Willem Rohan Sneep, roepnaam Rohan
zoontje van Ralph en Jeanine Sneep van de
Seringenhof 12.
We zijn als gemeente dankbaar en verheugd dat er
twee kinderen zullen worden gedoopt.
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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
Website
Nu de komende weken het kerkblad niet verschijnt, wil de kerkenraad u
toch zoveel mogelijk op de hoogte houden van het wel en wee van de
gemeente. Dat gebeurt uiteraard via de afkondigingen op zondag, maar
we willen proberen dat deze zomer ook te doen via de website.
Het adres is www.nhkherwijnen.nl
Vooruitblik
Wees ook in de komende vakantieperiode trouw onder de verkondiging
van het Woord. In het ons vertrouwde kerkgebouw of op uw
vakantieadres. Neem de bijbel mee op reis en geef het gebed geen
vakantie. Allen die weggaan een goede periode van rust toegewenst en
wij bidden u toe dat u allemaal gezond en behouden terug zult keren.
Allen die thuis blijven wensen we uiteraard ook een hele goede
vakantieperiode toe.
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Bevestiging Christiaan Baan tot predikant
Onze inmiddels oud-pastoraalwerker Christiaan Baan mocht afgelopen
zondagochtend worden bevestigd als predikant van de Hervormde
Gemeente Nieuwpoort. Een indrukwekkend moment voor een
proponent. 's Middags had de intrededienst plaats, waarbij ook een
afvaardiging van de kerkenraad aanwezig was. In een van de laatste
kerkbladen heeft Christiaan Baan zelf al het nodige over het beroep et
cetera geschreven. Daarom houden we het nu kort. We bedanken
Christiaan voor het werk dat hij in onze Gemeente mocht doen, ook al
was het van relatief korte duur. We wensen hem en zijn gezin een in
alle opzichten gezegende tijd toe in de Hervormde Gemeente van
Nieuwpoort. En wellicht treffen we elkaar nog wel eens in een zondagse
eredienst.
Adres familie Baan:
Hennepstraat 17
2965 CA Nieuwpoort
Kerkbalans
In het vorige kerkblad vermeldden we als tussenstand van de Actie
Kerkbalans het bedrag van € 64.979,27. Met daarbij de hoop dat we in
dit laatste kerkblad voor de zomervakantie zouden kunnen melden dat
we de grens van € 65.000,00 euro hebben overschreden. Er zijn de
laatste weken giften nagekomen van € 21,00 + € 25,00 + 2x € 100,00 +
€ 150,00. Daarmee komt de tussenstand op € 65.375,27!.
Allen heel hartelijk dank!
Wie een bedrag wil overmaken kan dat doen via:
NL42 RABO 03280 00531
NL10 INGB 0000 950925
tnv hervormde kerk Herwijnen
onder vermelding van Kerkbalans 2016

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
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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 een bericht te sturen aan de scriba:
info@nhkherwijnen.nl
tel.: 0183-637092
Vacaturetijd
De afgelopen maanden
In dit laatste kerkblad voor de vakantie willen we u graag bijpraten over
de vacaturetijd en het beroepingswerk. Regelmatig informeren
gemeenteleden hoe het daarmee staat. De kerkenraad stelt die
belangstelling op prijs, ook al kunnen we misschien niet altijd antwoord
geven op alle vragen.
Het werk van de afgelopen periode had grotendeels plaats achter de
schermen. In de korte verslagen van de kerkenraadsvergaderingen
hebt u er al iets over kunnen lezen. De periode van de ziekte, de
operatie, de herstelperiode en de aanloop naar het afscheid van ds
Broekman bracht het nodige extra werk met zich mee. De kerkenraad
heeft zich in die periode vooral gericht op het zo goed mogelijk door
laten gaan van activiteiten, werkzaamheden en bezoekwerk. Daarbij
hoort uiteraard ook de invulling van het pastoraat. Tot twee keer toe
mochten we een geschikte pastoraal-werker vinden, maar Jan
Hogenhout als Christiaan Baan kreeg beiden een beroep en namen dat
ook aan. Momenteel zijn we druk bezig de vacature voor pastoraalwerker in te vullen. Zodra daarover meer duidelijk is, wordt u daarover
geïnformeerd. Verder is de laatste hand gelegd aan het actualiseren
van het Beleidsplan en ligt het concept daarvan klaar. Ook is gewerkt
aan een zogeheten profielschets voor een nieuwe predikant.
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Solvabiliteitsverklaring aangevraagd.
Om een predikant te mogen beroepen, is een zogeheten
solvabiliteitsverklaring nodig. Die verklaring wordt afgegeven door de
landelijke kerk, om precies te zijn door het Regionaal College voor de
Behandeling van Beheerszaken (RCBB).
Om zo'n verklaring te krijgen, moet allerlei informatie worden
aangeleverd, waaronder de laatste jaarrekening en een
meerjarenbegroting. Op basis daarvan beoordeelt het RCBB of we als
Hervormde Gemeente van Herwijnen in staat zijn een predikant te
bekostigen (of we solvabel zijn). We gaan uit van het beroepen van een
fulltime predikant.
Het RCBB kijkt bij z'n beoordeling een flink aantal jaren vooruit. In elk
geval zes, maar soms ook verder. Belangrijk is daarom dat we
financieel gezond zijn en dat we voldoende inkomsten hebben. Verder
wordt gekeken naar de financiële reserves en naar het aantal doop- en
belijdende leden (plus de verwachte ontwikkeling daarvan).
Al deze stukken zijn inmiddels verstuurd. Half juli hebben het
moderamen en het college van kerkrentmeesters een gesprek met
vertegenwoordigers van het RCBB om de aanvraag te bespreken.
Als de solvabiliteitsverklaring wordt afgegeven, kan de kerkenraad dan
gaan beroepen?
Ja, als die verklaring er is, kan een beroep worden uitgebracht. Maar
voor het zover is, krijgen gemeenteleden de kans namen van
predikanten of proponenten (beroepbare kandidaten) aan te dragen.
Ook komt er vanuit het zogeheten Mobiliteitsbureau van de PKN een
geheel vrijblijvende advieslijst met predikanten die zouden kunnen
passen bij onze gemeente.
Gaat de kerkenraad direct een beroep uitbrengen, zodra de
solvabiliteitsverklaring binnen is?
Waarschijnlijk niet, hoewel dat uiteraard ook afhangt van het moment
waarop de verklaring wordt afgegeven. In elk geval heeft de kerkenraad
ervoor gekozen de komende tijd te gebruiken om even pas op de plaats
te maken en over een aantal zaken goed na te denken. De vacaturetijd
leent zich daar bij uitstek voor. De kerkenraad heeft daarom besloten
voor een bepaalde periode een interim-predikant in te schakelen. Dat
besluit is genomen in nauw overleg met onze consulent en adviseur, ds
Hagedoorn uit Hellouw.
Een interim-predikant? Is er van alles aan de hand dan?
Nee, er is niet van alles aan de hand. Veel mensen schrikken bij het
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horen van het woord interim. Dat is begrijpelijk, want deze term heeft
voor velen een negatieve klank. In het bedrijfsleven wordt een interim
vaak binnengehaald als er grote problemen zijn, als er mensen
ontslagen gaan worden, als een reorganisatie wordt uitgevoerd etc. De
interim zorgt vaak voor onrust, gaat soms niet al te zachtzinnig te werk,
trekt na verloop van tijd de deur achter zich dicht en laat de mensen en
de organisatie (soms ontredderd) achter.
Dat negatieve beeld geldt echter nadrukkelijk NIET voor een interimpredikant.
Wat is een interim-predikant dan wel?
De landelijke kerk heeft elf interim-predikanten in dienst en daarnaast
nog enkele predikanten die ad-hoc voor die taak ingezet kunnen
worden. Het zijn ervaren, speciaal opgeleide predikanten, die inzetbaar
zijn in de breedte van de kerk. Veel gemeenten schakelen een interimpredikant in, voor allerlei doelen. U weet ongetwijfeld nog dat dominee
Van Dijk destijds de eerste interim-predikant binnen de PKN was.
Belangrijk is ook het woord predikant dat achter interim staat. Een
interim-predikant is voor een beperkte tijd in een gemeente actief. Maar
hij is dus meer dan alleen interim. Vanuit zijn predikantschap is hij ook
betrokken bij het wel en wee van de gemeente die hij op dat moment
dient. Vanuit die betrokkenheid gaat hij aan het werk.
Wat doet een interim-predikant in zijn algemeenheid?
Binnen de PKN wordt een interim-predikant voor allerlei taken ingezet.
Natuurlijk zijn er wel eens gemeenten waar problemen of conflicten zijn.
Dan kan een interim-predikant veel goed werk verrichten, oplossingen
zoeken, partijen bij elkaar brengen. Een interim-predikant wordt ook
ingezet in situaties waarbij bijvoorbeeld een kerkgebouw moet worden
afgestoten, of (wijk)gemeenten gaan fuseren. Of bij langdurige ziekte
van een predikant.
Veel vaker wordt een interim-predikant ingezet om een kerkenraad/
gemeente te helpen en te begeleiden bij vragen die op ze afkomen
rond beleid, het maken van een nieuw beleidsplan etc. De kerkenraad
had onlangs een gesprek met ds G. van Meijeren (hoofd van het
Mobiliteitsbureau). Hij maakte de vergelijking met een lange autoreis
naar een vakantiebestemming. Dan zet je na verloop van tijd de auto
stil op een parkeerplaats, je neemt even rust, pakt de routekaart er nog
eens bij, je bepaalt waar je staat en hoe je de reis wilt vervolgen. Een
dergelijke omschrijving past het best bij het werk dat een interimpredikant in Herwijnen zal gaan doen.
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Waar wil de kerkenraad de interim-predikant in Herwijnen concreet voor
inzetten?
De kerkenraad wil zich de komende tijd in elk geval gaan bezinnen op
de liturgie. De afgelopen jaren komen er regelmatig vragen vanuit de
gemeente en wordt in de kerkenraad over dit onderwerp gesproken.
Daarbij gaat het om meer dan alleen de vraag 'uit welke bundel zingen
we', of 'wat is er mogelijk in bijzondere diensten', of: 'zingen we een
gezang meer of minder'. Liturgie heeft allerlei raakvlakken met vragen
als 'wat voor soort gemeente zijn we', 'wat voor soort gemeente willen
we zijn', 'wat is de rol en verantwoordelijkheid van gemeenteleden in de
gemeente', enzovoorts. Ook die vragen zullen bij de bezinning aan bod
komen.
Om een eenvoudig voorbeeld te geven: sinds enige tijd keren de
kinderen van de zondagsschool aan het einde van de eredienst terug in
de kerk. Op zich misschien niet zoveel 'bijzonders'. Het heeft uiteraard
alles te maken met de liturgie van de kerkdienst. Maar óók met vragen
over de rol en positie van kinderen en van de zondagsschool.
Het inschakelen van een interim-predikant om ons te begeleiden is een
manier om de bezinning goed en zorgvuldig te laten verlopen. Soms
kom je er met elkaar niet helemaal uit. Dat is absoluut niet erg, soms
kun je dat maar beter onder ogen zien. Dankbaar kunnen we
gebruikmaken van de ervaring, kennis en inzichten van een interimpredikant. Een interim-predikant neemt ons als het ware bij de hand.
Een interim-predikant heeft ook geen 'verleden' in de gemeente; en raar
gezegd: ook geen toekomst. Dat wil zeggen, hij heeft geen belangen,
omdat hij toch weer weggaat.
Wat gaat er nu concreet gebeuren?
De kerkenraad gaat in gesprek met een interim-predikant, om te kijken
of we bij elkaar passen. Daarbij wordt gesproken over de precieze
opdracht die de interim-predikant meekrijgt, voor hoeveel dagdelen per
week hij voor onze gemeente zal werken en voor hoe lang. We hopen
dat de interim-predikant medio september kan beginnen.
Wat merken gemeenteleden van een interim-predikant?
Uiteraard is het de bedoeling dat de interim-predikant zich voorstelt aan
en kennismaakt met de gemeente. We hopen in de loop van september
een gemeenteavond te beleggen. Mogelijk zal de interim-predikant ook
enkele keren op zondag voorgaan. Hoewel de interim-predikant niet
ingezet zal worden voor het gewone pastoraat (daar hopen we een
pastoraal-werker voor te vinden), bestaat wel de kans dat hij wat
bezoekjes zal afleggen om met mensen over bepaalde zaken te praten.
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Mogelijk bezoekt hij ook een keer de kringen en houdt hij een keer een
soort spreekuur. De interim-predikant gaat niet in de pastorie wonen.
Betekent een bezinning dat er van alles op z'n kop gaat?
Nee, dat is zeker niet het doel. Het doel is om ons te bezinnen op de
liturgie, ons er meer in te verdiepen. Wat daar vervolgens uitkomt, zal
moeten blijken. Als we al precies zouden weten wat we concreet willen,
dan zou geen bezinning nodig zijn. Uiteindelijk neemt de kerkenraad
besluiten, uiteraard met het oog op de gehele gemeente en de
toekomst van onze gemeente. Zorgvuldigheid is belangrijk, we hebben
elkaar nodig, hoe veelkleurig we misschien ook zijn; of juist wel omdat
we zo veelkleurig zijn.
Wat kost een interim-predikant?
Een interim-predikant is inderdaad niet gratis. Maar financieel is het
mogelijk. Doordat we vacant zijn, geven we nu minder geld uit. We
hebben in de begroting 2016 ook geld kunnen reserveren voor
eventueel intrede van een nieuwe predikant en voor onderhoud aan de
pastorie. Vanaf september ontstaat ruimte in de begroting. Bovendien
zal de interim-predikant zeker niet fulltime aan de slag gaan. We
denken aan bv vier dagdelen (twee dagen) per week, voor een periode
van ongeveer acht maanden. Daar is echter nog geen definitief besluit
over gevallen. Korter of langer is altijd bespreekbaar. Concrete
afspraken over de tijdsbesteding moeten nog worden gemaakt.
Wordt in de tussentijd geen beroep uitgebracht?
Als de toestemming/solvabiliteitsverklaring er is (zie boven) kan de
kerkenraad zoals gezegd een beroep uitbrengen. Het werk van de
interim-predikant staat een beroep op zich niet in de weg. Als een
predikant of proponent op ons pad komt die bij Herwijnen past, kunnen
we zeker met hem in gesprek gaan. Uiteraard komt dan ook het werk
van de interim-predikant aan bod.
Tot slot willen we als kerkenraad vragen of u het werk dat in de
vacaturetijd wordt gedaan, de voorbereidingen voor het beroepingswerk
en onze Gemeente als geheel wilt opdragen in uw gebed. We weten
dat gemeenteleden dat ook al doen. De kracht van het gebed is groot.
Als u vragen of opmerkingen hebt, kunt u uiteraard contact opnemen
met de kerkenraad.
namens de kerkenraad,
Dik de Joode, ddejoode@planet.nl, 0183-637092
of met een van de andere kerkenraadsleden
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ACTIVITEITEN
Kraam braderie
De kraam van de commissie Verkoopdag op de braderie tijdens het
zomerfeest van de Oranjevereniging heeft opgebracht € 536,00.
Iedereen die aan dit prachtige resultaat een bijdrage heeft geleverd,
wordt heel hartelijk bedankt.
De uitslag van de lotenverkoop in de kraam:
1. Corrie Boom (Haaften, tuinsetje.
2. Adrie van Kuilenburg (plantenbak)
3. Bertha Bambacht (Hellouw, spiegel)
Schoonmaakploeg: goed voorbeeld doet volgen. Toch?
De oproep voor vrijwilligers voor de schoonmaakploeg heeft al twee
aanmeldingen opgeleverd. Heel fijn dat nieuwe mensen zich hiervoor in
willen zetten. Het zou mooi zijn als er nog enkele vrijwilligers bijkomen,
dat vergemakkelijkt het maken van de roosters.
Wie eerst nog wat wil weten:
Eens per vijf of zes weken gaat een ploeg van drie vrijwilligers, enkele
uren aan de slag. Dag en tijd zijn naar eigen voorkeur in te vullen. Er
wordt gewerkt via een rooster, ook als het gaat om de werkzaamheden
die verricht moeten worden. In de periode van het winterwerk wordt iets
vaker schoongemaakt dan in de periode tussen einde en start
winterwerk.
Aanmelden kan via een van de kerkrentmeesters
Henk van Eeken 0418-581392, henkvaneeken@solcon.nl;
Arjo Hobo 0418-582505, aj.hobo@hetnet.nl
Dik de Joode 0183-637092, ddejoode@planet.nl
Wie meer informatie wil kan ook bellen met:
Nel van der Linden: 0418-582477.
Vakantie-Bijbel-Spel-Week: Aan tafel
Wanneer:
maandag 15 t/m woensdag 17 augustus
Waar:
IJsclubgebouw en aanliggend terrein
Voor wie:
kinderen in de basisschoolleeftijd
(dus vanaf 4 jaar t/m de schoolverlaters)
Hoe laat:
alle dagen van 9.00–14.00 (op woensdag tot 14.30 uur)
Thema:
Aan tafel
Doelstelling: Het doel van de VBSW is om in een sfeer van veiligheid
en gezelligheid samen naar Bijbelverhalen te kijken en
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Extra

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.
tieneravond 2016, een gezellige avond met spanning en
spektakel voor 12+'ers (woensdag 17 augustus, van
17.00 – 23.00 uur)

De stuurgroep van de Vakantie-Bijbel-Spel-Week is er klaar voor: de
laatste week van de zomervakantie zijn de kinderen weer van harte
welkom op het terrein van het ijsclubgebouw om andere kinderen te
ontmoeten en samen te luisteren naar Bijbelverhalen, te zingen en
allerlei leuke activiteiten te doen. We hebben er zin in!
Inmiddels hebben alle kinderen van de basisscholen in Herwijnen een
uitnodiging gekregen. Heb je je nog niet opgegeven? Doe dat dan
snel….
Opgeven geldt natuurlijk ook voor de tieneravond…
We hebben nog niet voldoende vrijwilligers. We hopen en
vertrouwen erop dat dit goedkomt. Ben je dus een dagje (of meer)
beschikbaar, laat ons dat dan z.s.m. weten.
Het programma is op alle dagen veelzijdig. Op woensdag hebben we
nog wat extra’s voor de kinderen in petto. O.a. komt poppentheater
Arcanta uit Ameide in 2 aparte voorstellingen (één voor de onderbouwen één voor de bovenbouwkinderen) de kinderen op een interactieve
manier vermaken. Maar daarmee is het feest nog niet compleet. Na het
eten staat er nog een verrassing op het programma. Wat dat is, kunnen
ouders en andere belangstellenden vanaf 13.15 uur met eigen ogen
komen bekijken. Leuk voor de kinderen, en ook leuk voor de vrijwilligers
die meehelpen om het de kinderen naar de zin te maken.
Tijdens de week zal er een giftenbus staan om de kosten van de VBSW
te dekken. Van harte aanbevolen!
Zondag 21 augustus in de (gezamenlijke) ochtenddienst willen we met
elkaar nog terugblikken op de week en vooruitblikken op het nieuwe
schooljaar. Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken.
Voor vragen, aanmeldingen of wat dan ook: stuur een mail naar
vbswherwijnen@live.nl, kijk op de facebookpagina VBSW Herwijnen of
neem contact op met één van de stuurgroepleden.
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Met vriendelijke groeten,
Stuurgroep Vakantie-Bijbel-Spel-Week
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

AGENDA
Woensdag 6 juli
Zaterdag 16 juli

18.30 uur
uitzending kerktelefoon
09.00 t/m 10.00 uur inleveren rommelmarkt

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

Volgende inleverdata zijn:
12 sept
voor 2 weken
26 sept
voor 2 weken
10 okt
voor 2 weken
24 okt
voor 2 weken

7 nov
21 nov
5 dec
19 dec

16

voor 2 weken
voor 2 weken
voor 2 weken
voor 3 weken
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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

