KERKGEBOUW

Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT

Interim-predikant - Ds. A.P.D. Zijlstra
06-36 53 37 86
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

KERKELIJK WERKER R. Verkaik

0184 - 631885
verkaik.r@gmail.com
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

Advent

Johannes was getuige van het licht, maar het gaat om het Licht Zelf:
de Zoon van God. Hij is het Licht der wereld.
Sinds de schepping van deze wereld verlicht Hij ieder mens.
Niemand is dus bij voorbaat uitgesloten van het licht.
Dat had Johannes al even eerder gezegd.
Toch is het niet zomaar een herhaling;
Er treedt een intensivering van het licht op:
het komt naar deze wereld.
We denken daarbij aan de komst van onze Heere Jezus Christus
in het vlees. Johannes de Doper kondigt Zijn komst immers aan.
Met Kerst mogen we het horen:
Het Licht der wereld is reddend verschenen.

Uit: Een handvol koren
n.a.v. Johannes 1: 9
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40e Jaargang, no. 1148, 9 december 2016
KERKDIENSTEN
Zondag 11 december 2016
3e Adventszondag
10:00 uur:
Ds. A.P.D. Zijlstra, Ede
Uitzending via Radio Lingewaal
Introïtuslied: Ps. 20: 1, 5
18:30 uur:
Ds. C.D. Zonnenberg, Ochten
Introïtuslied: Ps. 21: 2, 3
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 18 december 2016
4e Adventszondag
10:00 uur:
Ds. J. de Vree, Achterberg
Introïtuslied: Ps. 22: 15, 16
18:30 uur:
Ds. E. van Wijk, Hei en Boeicop
Introïtuslied: Ps. 23: 1, 3
1e collecte:
IZB
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Maandag 19 december 2016
19:30 uur:
Ds. G.J. Mink
Dienst in WZC Avondlicht
m.m.v. "Soli Deo Gloria"
Verhaal van de Zondagsschool (We oefenen nu voor het kerstfeest)
11 dec:
Simeon en Anna
18 dec:
Wijzen uit het Oosten
Kinderoppas:
11 dec:
Lia van Baalen en Sanne de Joode
18 dec:
Sjanet en Naomi 't Lam
Schoonmaakrooster
12 t/m 16 dec: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet
19 t/m 23 dec: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
Voor zover ons bekend liggen er op het moment geen gemeenteleden
in een ziekenhuis.
De heer Aart Blom, Molenstraat 7 is thuisgekomen vanuit het
Beatrixziekenhuis.
De gezondheid van Mw. J. de Jong- van Arendonk uit Woon- en
Zorgcentrum Avondlicht gaat steeds verder terug.
In welke situatie we ons ook bevinden, dat de bede mag zijn:
Neem Heer mijn beide handen
en leidt uw kind
Tot ik aan d’ eeuwge stranden
de ruste vind.

Uit dankbaarheid I
Graag willen we iedereen bedanken die met ons meeleven. Na de
slechte berichten uit het ziekenhuis, werden we verrast door de vele
kaarten, bloemen, telefoontjes en huisbezoeken, waaronder die van de
heer R Verkaik. We voelen ons er door gesteund, zovelen die voor mij
bidden, versterkt ons vertrouwen in de Heere en een goede afloop. God
die ons nu bijstaat in deze moeilijke maanden, waar wij de Heere zeer
dankbaar voor zijn.
Wij wensen u gezegende kerstdagen en een goed gezond nieuwjaar
toe.
Met vriendelijke groet, Teuny en Jan Kruis.
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Uit dankbaarheid II
Lieve mensen van Herwijnen, binnen onze Hervormde gemeente en
daarbuiten.
Het is nu ruim vijf weken geleden dat ik preventief ben geopereerd in
het Antonie van Leeuwenhoek-ziekenhuis in Amsterdam. Ik ben erg
dankbaar dat God de enorm deskundige en toegewijde mensen daar
op mijn weg heeft gebracht. Alle uitslagen zijn positief, ik ben nu
ziektevrij.
Hartelijk dank voor het vele medeleven. Zóveel kaarten, zóveel
telefoontjes, zóveel bloemen, zóveel bemoedigende woorden en uw
gebeden, het is werkelijk hartverwarmend.
Hanneke van Eeken
VERANTWOORDING
Collecten
Donderdag 17 nov: Avondlicht

€

63,90

kerkrentmeesters

Zondag 20 nov:

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

167,40
160,20
158,30

diaconie
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

Zondag 27 nov:

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

137,05
139,25
124,70

diaconie
kerkrentmeesters
onderhoudsfonds

Ontvangen via:
Ouderling D. van Arkel € 10,00 voor het
kerkblad
Mw. L. van der Weerd € 10,00 in WZC
Avondlicht
Dhr. R. Verkaik € 100,00 en € 20,00 op
bezoek
Dhr. A. van Rossem € 100,00 voor de kerk
Mw. Joja van Horssen € 20,00 voor het
kerkblad
Giften in de collectezak € 5,00 + € 9.00
voor het kerkblad
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
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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
Oefenen kerstfeest
Op zondag 11 december en zondag 18 december willen wij na de
dienst met de kinderen oefenen voor het kerstfeest van de
Zondagsschool. U kunt u kind(eren) dan om 12.00 uur weer ophalen.
Het zou erg fijn zijn als alle kinderen aanwezig kunnen zijn!
De kinderen van de jongste groep kennen allemaal al heel goed hun
gedichtje en de liedjes die ze moeten zingen.
De kinderen van de oudste groep daarentegen moeten nog heel hard
oefenen!!
De liederen: Wij zijn de Herders, Knoop
het even in je oren en Give Thanks zijn
te vinden op www.youtube.nl
Het liedje Kom binnen, kom binnen kunt
u vinden op: www.kinderbijbeltijd.nl

Collecte tijdens kerstfeestviering
De opbrengst van de collecte die wij tijdens de pauze van de
kerstfeestviering van de Zondagsschool hopen te houden zal dit jaar
zijn voor: Het prinses Máxima Centrum.
Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie wil de best
mogelijke zorg bieden aan kinderen met kanker en hun gezin, met als
doel: de hoogst mogelijke kans op genezing en zo min mogelijk
bijwerkingen tijdens en na de behandeling. Door de bundeling van zorg,
onderzoek, onderwijs en opleiding in één nationaal centrum, verbeteren
de overlevings- en genezingskansen van kinderen en wordt de kwaliteit
van (over)leven bevorderd.
De leiding van de Zondagsschool zal het opgehaalde bedrag afronden
op een mooi rond getal.
Helpt u ons door middel van een gift om het werk van het
Prinses Máxima Centrum te steunen?
De leiding van Zondagsschool "Bethel"
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Bloemengroet
De bloemen gingen in de afgelopen periode met groeten namens onze
gemeente naar;

Mevr. S. van Weelden
Mevr. de Jongh van Arendonk
Dhr. M. van Mourik
Dhr. A. Blom

Geerstraat 7
WZC Avondlicht
Rozenstraat 20
Molenstraat 7

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
11-12 A.C. Verploegh-van Aalsburg 93
Zworrelstraat 51
23-12 J. Punt
89
Peperstraat 2
Kerkbalans 2016; toezegging al overgemaakt?
Nog een paar weken, dan is 2016 voorbij. Het college van
kerkrentmeesters gaat dan de Actie Kerkbalans afsluiten en de nieuwe
actie starten.
Graag willen we iedereen vragen die eerder dit jaar een toezegging
deed, even na te gaan of die toezegging ook al is overgemaakt. Het
kan immers zomaar gebeuren dat het erbij in is geschoten. Helemaal
niet erg, u kunt het alsnog doen. Bovendien bespaart het de
kerkrentmeesters het nodige administratieve werk.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
De banknummers zijn
Rabobank NL42 RABO 03280 00531 of
ING NL10 INGB 0000 950925
Graag steeds onder vermelding van Kerkbalans 2016
Hartelijk dank voor uw medewerking
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Kerststerren
Vrijdag 9 december hopen vrijwilligers weer langs de deur te komen om
kerststerren te verkopen. Mocht u niet thuis zijn en toch graag een
kerstster willen, dan kunt u die vooraf bestellen bij Koos de Fokkert of
bij een van de andere vrijwilligers.

Dankdagcollecte
De tussenstand van de Dankdagcollecte is inmiddels opgelopen tot
€ 3534,50.
Wie nog een gift wil doen: dan kan uiteraard contant via de collectezak
(dan graag in een zakje met 'dankdag' erop), of via een kerkenraadslid,
pastoraal werker en bezoekdame.
Via de bank overmaken kan ook, graag steeds onder vermelding van
Biddag 2016.
Rabobank NL42 RABO 03280 00531 of
ING NL10 INGB 0000 950925

Follow Me Dinsdagavond 13 december gaan we nadenken over hoe
we kunnen getuigen van Jezus en ons geloof. Denk na over de vraag:
Hoe kun je aan anderen laten zien dat je een burger bent van het
Koninkrijk van God? Heb je wel eens brood gegeten zonder zout? Zout
geeft smaak. Je vergelijkt het zout in de Bijbel met wie je bent als
christen in deze wereld. Zout geeft smaak! We beginnen zoals
gebruikelijk om 18.30 uur.
Na de kerststop gaan we weer verder op dinsdag 3 januari. Hierover
meer in het volgende kerkblad.
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Follow Me Next Wat is zelfverloochening? Over deze vraag denken we
na op dinsdag 13 december, aanvang 19.30 uur. Geloven is niet alleen
‘fijn’, maar kost soms/vaak ook ‘pijn’. Als je met bepaalde dingen moeite
hebt, wil dat niet zeggen dat er iets mis is met je geloof. Geloven hoort
wel degelijk fijn te zijn, maar kan desondanks ook pijn doen.
Ook wij beginnen na de kerststop weer op dinsdag 3 januari.
Bijbelgesprekskring Maandagavond 12 december om 20.00 uur
komen we bij elkaar. We bespreken dan hoofdstuk 6 uit ons boekje
’Onderkoning bij de gratie Gods’. Dit handelt over Genesis 42. Lees het
hoofdstuk thuis vast door. Vragen die door dit gedeelte naar ons toe
komen zijn: Hoe zie ik God? Hoe ziet God mij? Die vragen hebben alles
te maken met hoe wij met onze verwanten en naasten om gaan. Jozef
is ons hierin een voorbeeld.
Cursus Geloven met het hart 2 Woensdag 30 november zijn we de
eerste keer bij elkaar geweest. We hebben een fijne groep. Voor wie
nog aan wil sluiten hebben we de volgende data afgesproken (steeds
op woensdagavond, aanvang 20.00 uur): 4 januari, 1 februari,
15 februari, 1 maart, 29 maart en 12 april. We willen op deze cursus op
een eenvoudige en aansprekende manier nadenken over de
kernpunten van het christelijk geloof.
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ACTIVITEITEN
Evangelisatieactie
Al enkele jaren houden we met de beide kerken uit Herwijnen een
kerstactie.
We geven huis-aan-huis de bewoners een kleine attentie, een
kerstmagazine en een uitnodiging voor de kerstvieringen en diensten
met oud- en Nieuwjaar.
Hierop komen vaak positieve reacties en het wordt enorm
gewaardeerd.
Het thema van het magazine is ‘het feest van de Ster’.
Een laagdrempelig magazine waarin wordt verteld over wat ‘het feest
van de Ster’ betekent. We hebben dit jaar gekozen voor een bijpassend
attentie met een boodschap van Licht. Een stervormige theelichthouder
van glas met daarop de tekst: ‘Laat Jezus een ster in jouw leven zijn’.
Wat zou het toch mooi zijn om iedereen over deze ‘Ster’ te kunnen
vertellen, middels deze attentie! Daarom doen we een beroep op u. We
hebben uw hulp nodig bij het rondbrengen daarvan.
We hebben Herwijnen in wijken verdeeld van ongeveer 20 á 25
adressen per wijk. Op zondag 11 december zal er in beide kerken een
intekenlijst komen te liggen. Wil je een wijk voor je rekening nemen dan
kun je hierop je naam invullen en evt. de voorkeur voor een wijk
aangeven. We zullen proberen hier rekening mee te houden maar
kunnen niets garanderen.
Op zaterdag 17 december tussen 10.00-11.00 uur kun je de spullen
op komen halen in de Gereformeerde Kerk aan de Achterweg. Het is de
bedoeling dat het voor de kerst is rondgebracht.
Kunnen we ook op u/jou rekenen dit jaar?
Mocht je de intekenlijst mis gelopen zijn, een telefoontje of mailtje kan
altijd.
Alex Ruitenburg
Orianne Kuyntjes

Tel.: 0418-582439
Tel.: 0418-581532
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alexenmarleen@live.nl
orianneos@hotmail.com

Een nieuw jaar, een nieuwe start?
Het einde van een jaar brengt meestal allerlei gedachten en gevoelens
met zich mee. Terugblikken op wat geweest is kan blijdschap geven en
zin om een nieuw jaar te starten. Nieuw leven, een mooie baan, een
prettig thuis, fijne relaties, of vult u zelf maar in; dat alles kan hoop
geven voor het nieuwe jaar. Maar terugblikken kan ook pijnlijk zijn en
vol verdriet. Verloren leven, een baan onder druk, een thuis vol ruzie,
relaties die stuk lopen; dit alles kan u of jou zomaar alle hoop ontnemen
voor de dagen die zullen komen. U weet dat de Heere God betrokken is
op mensen, maar toch kunnen de nieuwe dagen angst geven voor wat
het leven ons kan brengen.
Schroom niet om hierover door te praten met iemand die u vertrouwt.
Een gemeentelid, de predikant, een vriend of vriendin.
Ook kunt u aankloppen bij Stichting Schuilplaats in
Veenendaal. Stichting Schuilplaats begeleidt mensen
die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om
nieuw perspectief te zien. De overtuiging dat de Heere
God betrokken is op alle mensen vormt onze
belangrijkste drijfveer om ons in te zetten voor de mensen die hulp bij
ons vragen. We zetten onze vakkennis en deskundigheid in om onze
cliënten te begeleiden in hun psychosociale problemen.
Neem contact met ons op via ons nummer 0318-547870 of kijk eerst
eens rond op onze website: www.stichtingschuilplaats.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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AGENDA
Vrijdag 9 dec
Maandag 12 dec
Woensdag 14 dec
Zaterdag 17 dec

20.00 uur
18.30 uur
09.00 - 10.00 uur

verkoop kerststerren
Bijbelgesprekskring
uitzending kerktelefoon
inleveren rommelmarkt

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

Advent
Advent, Jezus, Gods Zoon zal komen
Een tijd van bezinning en inkeer
Vol verwachting uitzien naar de Heer
Die al onze schuld heeft weggenomen.
Advent, licht zien in de duisternis
De blijde komst van onze Heiland
Redder der wereld, Gods afgezant
Advent, toe leven naar Kerstmis.
Advent, tijd van geloven en hopen
Gods beloften zullen worden vervuld
Aan een wereld, verloren in schuld
De hemelpoort gaat wagenwijd open.
Advent, wachten op het grote wonder
Dat straks op deez’ aard gebeuren zal
Tot heil en vree, voor ’t groot heelal
Oh, Vredevorst, dank voor dit wonder.
Fedde Nicolai.
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VAN DE REDACTIE
De kopij voor het volgende kerkblad dient
uiterlijk D.V. maandag 19 december 2016
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
Volgende inleverdata zijn:
9 jan 2017
voor 2 weken
23 jan
voor 2 weken
6 feb
voor 2 weken
20 feb
voor 2 weken
6 mrt
voor 2 weken

P.S. Vóór maandag 19 december hebben we als redactie de vaste
gegevens nodig voor het nieuwe jaar 2017.
NB. LET OP, de kopij voor het volgende kerkblad is 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

