KERKGEBOUW

Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT

Interim-predikant
Ds. A.P.D. Zijlstra
a.zijlstra@pkn.nl

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

Jezus' testament, ons testament

Een testament heeft verschillende eigenschappen; het wordt van
kracht nadat iemand is overleden. Door een erfenis te accepteren,
kun je bezittingen maar ook schulden erven.
Bij bekendmaking van een testament kan deze niet meer herzien of
herroepen worden. Een testament heeft geen einddatum.
Toen Jezus stierf, werd Zijn testament van kracht. Een testament
dat niet meer herzien of herroepen kan worden. God Zelf heeft door
dit testament gesproken.
In het testament van Jezus staat dat wie in hem gelooft, het eeuwige
leven zal ontvangen. De erfgenamen zijn zij, die willen leven als
kinderen van God.
Om vergeving van zonden en het eeuwige leven te krijgen, is het
niet meer nodig om te offeren. Geen dieren, maar ook niet onze
eigen inzet en goede werken kunnen iets veranderen aan dit
testament.
Onthoud dat Jezus zei: “Het is volbracht”.
Er is niets wat daar nog verandering in kan brengen.

Uit: Een handvol koren
n.a.v. Hebreeën 9: 16 - 28
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39e Jaargang, no. 1142, 16 september 2016
KERKDIENSTEN
Zondag 18 september 2016
09:30 uur:
Ds. A. Jonker, Putten
Introïtuslied: Ps. 103: 7, 11
18:30 uur:
Ds. E.K. Foppen, Gorinchem
Introïtuslied: Ps. 2: 1, 2
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 25 september 2016
09:30 uur:
Ds. A.P.D. Zijlstra, Hellendoorn
Introïtuslied: Ps. 98: 1, 2
18:30 uur:
Ds. G.D. Hoff, Rhenen
Introïtuslied: Ps. 3: 3, 4
1e collecte:
Plaatselijk jeugdwerk
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Opening winterwerk

Lied en verhaal van de Zondagsschool
18 sept:
Ps. 103: 7b De Heere redt Achab uit de nood
25 sept:
Ps. 98: 1a Jona de ongehoorzame knecht van God
Kinderoppas:
18 sept:
Yvonne de Graaff en Naomi de Fokkert
25 sept:
Jasperina de Fockert en Joanne van Vliet
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Schoonmaakrooster
19 t/m 23 sept: Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet
26 t/m 30 sept: Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd
UIT DE GEMEENTE
Zieken
De heer Ad van Arendonk, Achterweg 101 is enkele dagen opgenomen
geweest in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Hij is weer thuis en
heeft gelukkig weer wat meer lucht.
Mw. Jannie van der Vliet van Cronenberg heeft in de Maartenskliniek in
Nijmegen een operatie ondergaan. Ook zij is weer thuis. Revalidatie is
de volgende stap.
We denken ook aan de zieken thuis en zij die in deze rubriek niet met
name worden genoemd.
Wij bidden allen troost en sterkte toe van de Heere, onze God.
‘k Sla d’ ogen naar ’t gebergte heen,
vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van de HEER’ alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep en sinds bewaarde.
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 28 aug:

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

139,55
112,95
100,45

Zomerzendingscoll.
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

Zondag 4 sept:

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

137,20
139,80
138,65

diaconie
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

Ontvangen via:
Diaken D. de Bruijn € 25,00 voor de bloemengroet
Mw. Lijntje van der Weerd € 10,00 voor de kerk
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
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Huwelijksjubileum
Marcel en Karin de Joode-van Rooijen (Meerenburg 8) mochten
dinsdag 6 september gedenken dat ze 25 jaar getrouwd waren. We
willen ze daarmee ook vanaf deze plaats van harte feliciteren, samen
natuurlijk met hun dochters Sanne en Danique.
Ook voor Marcel en Karin zal gelden dat als ze achterom kijken, 25 jaar
niets lijkt. Toch is er in die jaren veel gebeurd. Daar zaten ongetwijfeld
dingen bij die moeilijk waren en zorgen gaven, maar er is ook veel om
erg dankbaar voor te zijn.
We wensen Marcel en Karin nog heel veel goede jaren, samen met
Sanne en Danique en alle anderen die hen lief en dierbaar zijn.
Ons gebed is dat de Heere, onze God, jullie je verdere leven nabij zal
zijn.
Bloemengroet
De bloemen gingen in de afgelopen periode met
groeten namens onze gemeente naar;
Mevr. M. van der Meijden van Steenis,
Dhr. A.van Arendonk,
Dhr. J. Bosman,

Zworrelstraat 49
Achterweg 101
Parallelweg 28

Doopdienst
Zondagochtend 9 oktober hopen we weer een
doopdienst te houden. Zoals het er nu naar
uitziet zullen twee kinderen uit onze Gemeente
gedoopt worden. Als er andere ouders zijn die
hun kind willen laten dopen, kunnen zij tot
uiterlijk maandag 19 september contact
opnemen met de scriba, Dik de Joode:
info@nhkherwijnen.nl of 06-20047902
Gemeenteavond
We kijken terug op een drukbezochte gemeenteavond op woensdag
7 september. Een avond waarop interim-predikant ds. Zijlstra uitleg en
toelichting mocht geven op het werk dat hij de komende maanden in
onze gemeente gaat doen. Een avond waarop ook een aantal andere
mededelingen is gedaan rondom onze gemeente.
We kunnen ons voorstellen dat mensen naar aanleiding van de
gemeenteavond nog vragen of opmerkingen hebben. Aarzel dan niet
om ds. Zijlstra of een kerkenraadslid te benaderen.
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Startgids
De startgids voor het komende winterwerk is verschenen. Als het goed
is, is de startgids bij u thuis bezorgd. Wie onverhoopt geen exemplaar
heeft gekregen, kan contact opnemen met Alex Ruitenburg (0418582439 of alexenmarleen@live.nl).
Bij de ingang van de kerk liggen nog exemplaren, onder meer voor
mensen van buiten Herwijnen.
Gebedspunten voor dienst opening winterwerk
De ochtenddienst van zondag 25 september staat in het teken van de
opening van het winterwerk. Interim-predikant ds. Zijlstra hoopt de
dienst te leiden en zoals gebruikelijk zullen gemeenteleden een
bijdrage leveren. Met na afloop uiteraard gezamenlijk koffiedrinken.
Wellicht hebt u of jij punten die u graag meegenomen zou willen
hebben in het gebed in die dienst. Als dat zo is, kunt u of jij die punten
doorgeven aan ds. Zijlstra (a.zijlstra@pkn.nl).
Gastheer/gastvrouw,
Sinds begin dit jaar is er voor aanvang
van de diensten een gastheer/gastvrouw
in de hal van de kerk aanwezig om u te
begroeten.
De reacties hierop waren veelal positief
en de kerkenraad heeft besloten dit voort
te zetten.
De gastheer/gastvrouw wordt door de kerkenraad en een aantal
gemeenteleden verzorgd.
Enkele gemeenteleden hebben al spontaan aangeboden om mee te
willen gaan draaien in het rooster gastheer/gastvrouw, meer
aanmeldingen zijn van harte welkom.
Informatie en aanmelden via: Arno van der Meijden 0418 582214
Uit de kerkenraad
Sinds de laatste mededelingen over zaken die aan de orde zijn
geweest in de kerkenraad, heeft de kerkenraad enkele keren
vergaderd. Mede vanwege de zomerperiode en het minder vaak
verschijnen van het kerkblad in die periode, leest u daar nu pas wat
over terug. Een deel zal dus 'oud nieuws' zijn. Om zaken logisch op
elkaar aan te laten sluiten, is niet altijd sprake van een chronologische
volgorde.
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- gastpredikanten die voorgaan in diensten waarin de oudste kinderen
van de zondagsschool in de kerk blijven, worden daarover voortaan van
tevoren geïnformeerd.
- de jaarrekening van de diaconie wordt vastgesteld en goedgekeurd.
- met de gemeente Lingewaal zijn afspraken gemaakt over het
klokluiden tijdens begrafenissen. Dat zal voortaan gebeuren door
vrijwilligers van de Hervormde Gemeente, die daarvoor een vergoeding
ontvangen.
- de kerkenraad praat met ds. G. van Meijeren over het werk van een
interim-predikant. De kerkenraad besluit een interim-predikant in te
gaan schakelen, voor 8 maanden en 14 uur per week. De precieze
opdracht etc. worden nader geformuleerd, in overleg met de interimpredikant.
- De kerkenraad besluit ds. A.P.D. Zijlstra te vragen per 1 september
als interim-predikant aan de slag te gaan in onze gemeente. Mogelijk
en in overleg zal ds. Zijlstra ook enkele van de consulentstaken van
ds. A.J. Hagedoorn uit Hellouw op zich nemen. Ds. Hagedoorn blijft wel
het bezoekwerk aan de ouderen doen.
- de kerkenraad stelt een profielschets vast voor een te beroepen
predikant. De kerkenraad stelt ook het Beleidsplan vast, dat overigens
nog ter inzage naar de gemeente zal gaan. Dat kan nog aanleiding
geven voor aanpassingen. De te volgen procedure wordt verder
uitgewerkt. Voor zowel profielschets als Beleidsplan geldt dat zij nog
aangepast kunnen worden, mochten de uitkomsten van het werk dat de
interim-predikant in onze gemeente gaat doen daar aanleiding toe
geven.
- de kerkenraad stemt in met het verzoek tot bevestiging en inzegening
van een huwelijk in de Hervormde Gemeente van Herwijnen op
23 september 2016.
- de kerkenraad stemt in met het verzoek tot bevestiging en inzegening
van een huwelijk in de Hervormde Gemeente van Herwijnen op
21 oktober 2016.
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.
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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

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
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
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ACTIVITEITEN
Avond met en voor ouders van jongeren/catechisanten
In de aanloop naar het winterseizoen hopen we op woensdag
28 september een bijeenkomst te houden, waarvoor alle ouders van
catechisanten persoonlijk worden uitgenodigd. Aanvang 20.00 uur.
Kerkelijk werker Rook Verkaik gaat de Follow Me-avonden voor de
jongeren verzorgen, steeds op woensdagavond; de jongste groep van
18.30 tot 19.15 uur, de oudste groep vanaf 19.30 uur.
U zegt 'Follw Me'? Ja inderdaad, catechisatie heet voortaan Follow Me.
Dit naar de methode van de HGJB-methode die Verkaik gaat
gebruiken. Een methode die met behulp van powerpoint en filmpjes etc
goed is afgestemd op de belevingswereld van jongeren. Meer
informatie in de uitnodigingsbrief en uiteraard op de avond zelf.
We hopen (en rekenen) op uw komst.
De eerste Follow Me-bijeenkomsten voor de jongeren zijn op woensdag
5 oktober.
Verkoopdag vrijdag 14 oktober
De verkoopdag heeft plaats op vrijdag 14 oktober, in dorpshuis De
Poort; ’s middags van 14.30 tot 17.00 uur en ’s avonds vanaf 19.00 uur.
De voorbereidingen zijn al in volle gang.
Ook dit jaar is er weer een grote verloting, de lotenverkoop is
inmiddels begonnen, de loten kosten € 1,00, de hoofdprijs is € 200,00;
de 2e prijs is € 100,00, de andere prijzen zijn een levensmiddelenmand,
tuindecoratie en een cadeaubon.
Heeft u nog boodschappen om levensmiddelenmanden samen te
stellen, of bruikbare spullen voor de verkoop of als prijs in de
verschillende stands (enveloppenkraam, appel- en perenboom, rad van
avontuur), die zijn van harte welkom.
Verder worden mensen gezocht die cake, appeltaart, boterkoek,
appelflappen etc. kunnen en willen bakken, om te verkopen bij een kop
koffie. Bent u bereid dit te doen, neem dan contact op met een van de
leden van de Commissie Verkoopdag.
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Bruikbare spullen en boodschappen kunnen worden ingeleverd bij de
leden van de Commissie Verkoopdag: N. van der Linden (Zandsteeg 4);
A. van Maaren (Nieuwe Steeg 63); R. de Joode (Kolstraat 10);
N. Versteeg (Zworrelstraat 48); R. de Fokkert (Rozenstraat 2);
A de Bruijn (Achterweg 97), D. de Joode (Lunet 18, Vuren).
We rekenen op uw medewerking Commissie Verkoopdag
Diaconale collecte zondag 18-09-2016
De diaconale collecte van 18-09-2016 zal bestemd zijn voor Kerk in
actie. Die houden van 17 t/m 25 september een actieweek.
Bij de uitgang van de kerk heeft u afgelopen zondag een folder mogen
ontvangen. Hierin hebt u kunnen lezen over christenen in het MiddenOosten die lijden door oorlogsgeweld. Ze worden in hun eigen land,
waar al eeuwen christenen wonen, verdrukt en vervolgd.
Met uw steun kan hulp worden geboden aan de mensen op het gebied
van hygiëne, voedsel, onderdak en scholing.
Uw steun voor de christenen is hard nodig. Dank voor uw gebed en
gave.
De diaconie
Voorbij koetjes en kalfjes
Toerustingsbijeenkomst voor ouderenbezoekwerk
De redactie van het tijdschrift LICHTSPOOR (IZB), organiseert
zaterdagmorgen 29 oktober van 10:00-13:30 uur in de Nieuwe Kerk te
Amersfoort een toerustingsbijeenkomst voor gemeenteleden die
betrokken zijn bij ouderen bezoekwerk. Sprekers zijn psychologe
Wil Doornenbal en emerituspredikant ds. H.G. de Graaff.
In veel gemeenten zijn vrijwilligers betrokken bij het ouderenbezoek.
Dat is vaak dankbaar, maar soms ook moeilijk werk. Want hoe kom je
verder dan een gesprek over ‘koetjes en kalfjes’? Ds. Henk de Graaff,
emerituspredikant met veel pastorale kennis en ervaring, geeft in zijn
lezing praktische handreikingen voor een gesprek over iemands
levensgeschiedenis en de rol van het geloof daarin. De bijeenkomst
begint met een bijdrage van de bekende psychologe Wil Doornenbal uit
Driebergen. Zij schreef onlangs een boek over ouder worden, ‘Reizen
door nieuw land’. Wie zijn de ouderen die we ontmoeten? Is ouderdom
alleen een levensfase van verlies, van loslaten en afhankelijk worden?
Of is er sprake van vrucht?
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En: Hoe bied je perspectief aan mensen die voor hun gevoel ‘klaar’ zijn
met het leven, maar nooit om euthanasie zullen vragen?
De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Wel zal een vrijwillige bijdrage
worden gevraagd voor de lunch en de bestrijding van de onkosten.
Aanmelden is verplicht, via een email aan info@izb.nl of aan
IZB, Breestraat 59 3811 BH Amersfoort.
Opening winterwerk
Het weekend van DV. zaterdag 24 en zondag 25 september a.s. zal in
het teken staan van de opening van het winterwerk. In de
ochtenddienst van DV. zondag 25 september a.s. zal de dienst opening
winterwerk worden gehouden.
Het thema voor deze dienst is: Samen bij Eén
Onze interim-predikant Ds. Zijlstra hoopt voor te gaan in deze dienst en
verder zullen er weer verschillende gemeenteleden hun bijdrage
leveren. Na de dienst hopen we met elkaar te genieten van een kopje
koffie/thee of een glaasje fris.
We hopen jong en oud te mogen ontmoeten in de kerk. De dienst
begint om 09.30 uur en tijdens deze dienst is er Zondagsschool voor de
kinderen van groep 1 t/m 4 van de basisschool.
Op DV. zaterdag 24 september a.s. hopen we weer de jaarlijkse
barbecue te houden, in en bij de grote zaal van het kerkelijke centrum;
aanvang 17.30 uur.
Voor de kleine kinderen zullen er weer kleurplaten en verschillende
spelletjes zijn en ook voor de oudere jeugd hopen we weer een
gezellige plek te creëren.
Wij willen u vragen om u van te voren op te geven, zodat wij weten
hoeveel personen er hopen te komen. Er zal in de grote zaal een bus
staan waar u eventueel een vrijwillige bijdrage in kunt deponeren! Veel
mensen vragen hoeveel ze moeten geven, nu is het vrijblijvend wat u
geeft, maar om u een richtlijn te geven, de onkosten zijn ongeveer
€ 10,00 euro pp.
Opgeven voor de barbecue kunt u doen door onderstaand strookje in te
leveren in de doos achter in de kerk, via de mail aan

10

jeugdraadherwijnen@gmail.com of telefonisch aan Gijs de Joode
tel: 582078 of Marco van Zante tel: 581133.
Heeft u problemen met vervoer, dan kunt u opgehaald en thuis
gebracht worden. Graag opgeven voor woensdag 21 september.
=========================================================

Opgavestrook
Ik/wij .................................................................................. kom(en) op
DV. zaterdag 24 september a.s. met ......... personen naar de barbecue.
Ik/wij wil(len) wel/niet opgehaald en thuis gebracht worden.
(doorhalen wat niet van toepassing is)
AGENDA
Vrijdag 16 sept
Woensdag 21 sept
Zaterdag 24 sept
Woensdag 28 sept
Vrijdag 14 okt

17.30 uur
18.30 uur
17.30 uur
20.00 uur

gezamenlijke broodmaaltijd
uitzending kerktelefoon
barbecue opening winterwerk
avond voor de ouders van jongeren
verkoopdag

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 26 september 2016
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
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Volgende inleverdata zijn:
10 okt
voor 2 weken
24 okt
voor 2 weken
7 nov
voor 2 weken
21 nov
voor 2 weken
5 dec
voor 2 weken
19 dec
voor 3 weken
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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

