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

Kerst evangelie

Voor veel mensen is kerstfeest alleen maar een gezellig feest, maar het
is veel meer dan dat.
Het feit dat de Zoon van God naar deze wereld moest komen, bepaalt
ons bij de diepe ernst van ons bestaan.
Het zit niet goed tussen God en ons. En het zal ook nooit meer wat
worden als God Zelf niet ingrijpt. Dat is de pijnlijke boodschap van het
kerstevangelie.
Maar……… tegelijkertijd is het ook de boodschap die zo kostbaar is,
want God hééft ingegrepen:
Hij gaf ons Jezus, de Zaligmaker van onze zonden. God is goed,
halleluja!
Uit: Een handvol koren
n.a.v. Mattheüs 1: 21
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40e Jaargang, no. 1149, 23 december 2016
KERKDIENSTEN
Zaterdag 24 december 2016
Kerstzangdienst
21:30 uur:
Dhr. Henco de Bruijn, meditatie
m.m.v. muziekvereniging Wilhelmina
Zondag 25 december 2016
1e Kerstdag
10:00 uur:
Dr. J. Hoek, Veenendaal
Introïtuslied: kerstliederen
18:30 uur:
Ds. A.B. van Campen, Poederooijen
m.m.v. christelijk gemengd koor Soli Deo Gloria
gezamenlijke dienst in Gereformeerde kerk
e
1 collecte:
Open doors
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Maandag 26 december 2016
2e Kerstdag
18:30 uur:
Kerstfeestviering zondagsschool Bethel
Zaterdag 31 december 2016
Oudjaarsdag
19:30 uur:
Prop. N.F.L. de Leeuw, Lienden
Introïtuslied: Gez. 293: 1, 2
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Oudjaarscollecte
Zondag 1 januari 2017
Nieuwjaarsdag
10:00 uur:
Ds. J. van Oostende, Putten
Introïtuslied: Ps. 24: 1, 5
18:30 uur:
Ds. M.C. van Pelt, Rotterdam
Introïtuslied: Ps. 25: 5, 6
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1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 8 januari 2017
10:00 uur:
Prop. A. Schouten, Benschop
Introïtuslied: Ps. 26: 3, 4
18:30 uur:
Ds. G. Wassinkmaat, Gameren
Introïtuslied: Ps. 27: 1, 2
e
1 collecte:
Evangelisatiecommissie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Verhaal van de Zondagsschool
25 dec:
De geboorte van de Heere Jezus
Kinderoppas:
25 dec:
Jeanine Sneep en Bertie Treffers
1 jan:
geen oppas
8 jan:
Leontien Liefde en Jos van de Minkelis
Schoonmaakrooster
26 t/m 30 dec: mw. Van Baalen, mw. Van Baalen, mw. De Bruijn
9 t/m 13 jan: mw. Van der Linden, mw. G. van der Vliet
UIT DE GEMEENTE
Zieken
Er liggen, voor zover bekend, geen gemeenteleden in een ziekenhuis.
Dat wil niet zeggen dat we niet met ziekte te maken kunnen hebben.
Ook weten we van mensen die uitslagen hebben gekregen die grote
zorgen met zich mee brengen.
Laten we elkaar opdragen in onze gebeden. Er zijn zoveel mensen die
op de één of andere manier met hun gezondheid tobben. In afwachting
zijn van een uitslag, een kuur ondergaan, in therapie zijn, ouder en
minder worden, verdriet met zich meedragen…
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In deze donkere dagen voor Kerst kunnen de zorgen soms extra
gevoeld worden.
Laten we altijd weer zien op Hem Die voor ons is geboren in de stal van
Bethlehem.
Uit dankbaarheid
We willen iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven tijdens de
opnames van Thijs. Dit heeft ons erg goed gedaan.
Gelukkig is er nu meer duidelijkheid gekomen en gaat het nu erg goed
met hem. We bedanken vooral God die Thijs gespaard heeft.
Arjan, Jiska, Noud en Thijs van Mourik
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
29-12 H. Schram-Bonnes
10-01 C.A. van Velzen

Leeftijd Adres
86
Zorgcentrum Avondlicht
86
Zorgcentrum Avondlicht

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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Bloemengroet
De bloemen gingen in de afgelopen periode met groeten
namens onze gemeente naar:
- Mw. C. Verploegh, Zworrelstraat 51
- Dhr. Johan Bosman, Parallelweg 50

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 MeijdenRavenhorst
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

Huwelijksjubileum
Anne en Lijntje van de Weerd-Blom (Molenkamp 1) mochten donderdag
15 december stilstaan bij het feit dat ze die dag 40 jaar getrouwd
waren. Ook vanaf deze plaats willen we ze, samen met kinderen en
kleinkinderen van harte feliciteren met dit jubileum. Veertig jaar is een
hele tijd. Ook voor Anne en Lijntje zal gelden dat, achterom kijkend, de
tijd snel is gegaan. Toch is er in die jaren ongetwijfeld ook veel gebeurd.
5

Vreugde en verdriet, mooie momenten en momenten die moeilijker
waren liggen soms dichtbij elkaar. Juist dan ook is het geweldig om te
mogen ervaren dat God overal met ons meegaat; of we nu gaan over
bergen of door dalen.
We bidden Anne en Lijntje toe dat God ze nog lang mag sparen, voor
elkaar en voor allen die hen lief zijn. En uiteraard voor de Gemeente,
waarin ze achter de schermen het nodige werk mogen verzetten.

VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 4 dec.

Zondag 11 dec.

1e collecte
€ 148,00
2e collecte
€ 127,75
Uitgangscollecte € 123,50

Kinderen in de knel
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

1e collecte
€ 120,65
2e collecte
€ 128,55
Uitgangscollecte € 114,60

Diaconie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Ontvangen via:
Ds. Hagedoorn €10,- voor het kerkblad + €14,- aan collectebonnen voor
de kerk + €10,- voor de kerk.
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Diaken A. van der Meijden €10,- voor de bloemengroet.
Diaken J.W. Boogert €10,- voor de bloemengroet.
Mw. N. van der Linden €79,10 thuisverkoop voor de verkoopdag.
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
Kerkbalans 2016; herinneringsbrieven
De kerkrentmeesters zijn bezig de Actie Kerkbalans 2016 af te sluiten.
In een aantal gevallen zijn de toezeggingen die eerder dit jaar zijn
gedaan, nog niet omgezet in concrete daden. Met andere woorden: het
toegezegde bedrag is nog niet overgemaakt.
Afgelopen week zijn herinneringsbrieven verstuurd, waarin mensen
worden gevraagd in hun administratie na te zoeken of de toezegging is
overgemaakt.
Het kan uiteraard zijn dat betaling en brief elkaar net passeren. Of dat
een boeking over het hoofd is gezien, of op een ander nummer is
binnengekomen. Een vergissing maken is menselijk, we vragen u in dat
geval op voorhand om begrip.
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
Eindejaarscollecte
Ongeveer gelijktijdig met dit kerkblad worden de enveloppen voor de
eindejaarscollecte rondgebracht. De opbrengst van de collecte is
bestemd voor het werk in de eigen gemeente. We bevelen ze daarom
ook van harte bij u aan. U kunt de acceptgirokaart invullen en opsturen
naar uw bank. Een bedrag overmaken via internetbankieren, of contant
een gift doen mag uiteraard ook.
Kerststerren
De verkoping van kerststerren op vrijdag 9
december heeft opgebracht 1818,20 euro! Een
heel mooi resultaat. Alle organisatoren,
vrijwilligers en kopers worden hartelijk bedankt
voor hun medewerking.

7

Follow Me In tegenstelling tot hetgeen ik in het vorige kerkblad schreef,
beginnen we in het nieuwe jaar, in overleg met de deelnemers, niet op
3 januari, maar op dinsdag 10 januari. Ik zie jullie graag om 18.30 uur.
Denk thuis vast na over de volgende vragen: Hoe kan ik laten zien dat
ik dankbaar ben ten opzichte van God, je ouders en vriend of vriendin?
Je hebt vast wel eens een lastige periode in je leven meegemaakt. Dan
ga je bidden, toch? Vertrouw je er dan ook op dat God echt hoort of
denk je bidden kan geen kwaad? Maar als we er niet vanuit gaan dat
God hoort, dan vergeten we ook vaak te danken als Hij je heeft
verhoord.
Follow Me Next Ook wij beginnen op dinsdag 10 januari. Een
onderwerp door de jongeren zelf aangereikt is: Hoe ben je geschapen?
Hoe ga ik om met make-up etc.? Je mag er zijn zoals je bent! Van harte
welkom om 19.30 uur!
Kring Groeien in geloof Dinsdag 3 januari beginnen we om 20.00 uur.
Van harte welkom. Aan het begin van een nieuw jaar willen we God
loven. Zo staat het ook boven hoofdstuk 3 van ons boekje: Looft de
Heere! God laat zich in Psalm 33 aan ons zien, openbaart zich aan ons.
Hij doet dat in Zijn beloften, Zijn schepping, Zijn regering van de wereld
en Zijn verlossing. Eigenlijk te veel om in 1 avond te behandelen. We
zullen zien hoe ver we komen!

Cursus geloven met het hart 2 Op deze tweede avond (woensdag 4
januari) willen we nadenken over het gebed. Wat is bidden eigenlijk?
Waarom zou je bidden? Bidden moet je leren – Het onze Vader is het
voorbeeld voor ons bidden, want Jezus heeft het ons Zelf geleerd! Van
harte welkom. Als je er nog niet bij was en je hebt belangstelling – sluit
je aan! We zijn een kring/cursus voor mensen die meer willen weten
van het christelijk geloof. We beginnen om 20.00 uur!
Nieuwe lidmatenkring Dinsdag 10 januari komen we samen rond het
Bijbelgedeelte Filippenzen 1: 27 – 2: 11. In Filippi waren gemeenteleden die zichzelf heel belangrijk vonden. Ze stelden zichzelf centraal.
Paulus wijst hen en ons er op dat er alleen eenheid ontstaat als je
elkaar dient! We moeten dus onze mening, onze visie ondergeschikt
maken aan de gemeente en ons dienstbaar opstellen! Jezus ging ons
daarin voor! Hij kwam naar deze aarde en gaf Zijn hoge positie op. Hij
werd één van ons – Immanuel – God met ons! Wees welkom om 20.15
uur.
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Overpeinzing
Nog maar een enkele maand (vanaf 1
oktober) mag ik in uw midden werken.
Terugkijkend op deze korte periode
overheerst de dankbaarheid. Ik dank
God dat ik zoveel gemeenteleden heb
mogen leren kennen, in het pastoraat,
kringwerk, Follow Me/Follow Me Next.
Ik ben dankbaar voor het vertrouwen
dat u mij geeft.
Wij (mijn vrouw, de kids en ik) wensen
u van harte Gods zegen toe voor het
Kerstfeest. Dat het licht van Jezus u
en jullie mag beschijnen en moed en
kracht geven om in dit leven te staan.
We bidden om zegen voor de
gemeente in de weg die voor u ligt!
Dat geldt in het bijzonder voor het jaar
2017.
Van
harte
een
goede
jaarwisseling gewenst. ‘Ga met God
en Hij zal met je zijn!’
Rook Verkaik

Eindjaarsgedicht
De tijd: een schrift dat voor ons ligt,
Een blanco blad, een nieuw gedicht.
Hoe zal het klinken: wrang of zoet?
Je kent de Dichter. Het komt goed.
Uit: Licht van Hogerhand, A.F. Troost
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Kerst kleurplaat
De herdertjes lagen bij nachte
Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wachte
Zij hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij engelen zingen
Hun liederen vloeiend en klaar
De herders naar Bethlehem gingen
en vonden het Kindje daar.
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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?
Trouwplannen?
Een geboorte?
Verdriet of verlies?

Laat het ons even weten.
We stellen een bericht erg op prijs
Stuur ook ons een kaartje
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
ACTIVITEITEN
Gebedsweek
In de week van zondag 15 tot en met zaterdag 21 januari wordt de
landelijke Week van het Gebed gehouden, een initiatief van de
Evangelische Alliantie in samenwerking met de Raad van Kerken. Ook
dit jaar houdt de Gereformeerde Kerk in Herwijnen in de Week van
Gebed dagelijks een korte gebedsbijeenkomst, steeds van 19.00 tot
ongeveer 19.30 uur in het kerkgebouw aan de Achterweg. Het thema
van de week is 'Gedreven door de liefde van Christus'.
Iedereen is van harte welkom.
Vliegen
Het zal de kerkgangers de laatste weken ongetwijfeld zijn opgevallen:
er zitten veel zogeheten clustervliegen in de kerk. Nu is dat elk jaar wel
enigszins het geval (de schoonmaaksters weten er alles van), maar dit
jaar zijn het er veel meer dan andere jaren. Overigens is het aantal
vliegen in de kerkzaal nog niets vergeleken met het aantal vliegen in de
gewelven, boven in de kerk.
Dat er dit jaar zoveel vliegen zijn, heeft alles te maken met het warme
najaar. Ook andere, vooral oudere en hogere gebouwen, kunnen er
behoorlijk last van hebben.
De afgelopen twee weken is een insectenbestrijder
(Gijsbert de Vree) aan de slag gegaan om de vliegen
te bestrijden. Wat overigens niet wil zeggen dat ze
allemaal weg zijn.
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Dorcas Zangavond
Vrijdag 10 februari a.s. houdt werkgroep
Dorcas Herwijnen de jaarlijkse zangavond.
De avond wordt gehouden in de
Gereformeerde kerk in Herwijnen, aanvang
19.30 uur.
Aan deze avond wordt medewerking verleend door
het Haaftensch mannenkoor.
Noteert u deze datum alvast in de agenda?
AGENDA
Dinsdag 3 jan
Woensdag 4 jan
Woensdag 11 jan
Maandag 16 jan

20:00u
20:00u
18:30u
20:00u

Groeien in geloof
Nieuwe lidmatenkring
Uitzending kerktelefoon
Bijbelgesprekskring

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 9 januari 2017
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:
23 jan
voor 2 weken
6 feb
voor 2 weken
20 feb
voor 2 weken
6 mrt
voor 2 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

