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

Gebouwd door God

Een nieuw jaar schept verwachtingen. Vaak hebben we ook allerlei
plannen. Belangrijk is dat we niet bij onszelf beginnen, maar bij God.
Daarom richten we ons aan het begin van dit jaar op Gods bouwplan.
We hebben een bouwende God.
De Bijbel is daar vol van.
Evenals een kunstwerk is de aarde met het leven daarop geen toeval,
maar een ontwerp van God.
In Genesis 2 lezen we over de schepping van de mens.
Man en vrouw zijn door Hem saamhorig gebouwd.
Geroepen om elkaar terzijde te staan.
In alle gebrokenheid mogen we toch onze Schepper loven en danken!

Uit: Een handvol koren
n.a.v. Genesis 2: 22
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40e Jaargang, no. 1150, 13 januari 2017
KERKDIENSTEN
Zondag 15 januari 2017
Uitzending via Radio Lingewaal
10:00 uur:
Ds. B.J. van de Kamp, Harderwijk
Introïtuslied: Ps. 28: 3, 4
18:30 uur:
Ds. J.A.W. Verhoeven, Leerdam
Introïtuslied: Ps. 29: 3, 4
1e collecte:
De Herberg
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Donderdag 19 januari 2017
15:00 uur:
Ds. S. Jumelet, Zaltbommel

Dienst WZC Avondlicht

Zondag 22 januari 2017
10:00 uur:
Ds. L. van Rees, Hoog Blokland
Introïtuslied: Ps. 30: 7, 8
18:30 uur:
Ds. A. Schroten, Leerdam
Introïtuslied: Ps. 31: 15, 16
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Verhaal van de Zondagsschool
15 jan:
Joh. 3: 1 - 21 Nicodemus komt bij Jezus
22 jan:
Joh. 4: 1 - 42 Jezus spreekt met een Samaritaanse
vrouw
Kinderoppas:
15 jan:
Willy van Arkel en Danique de Joode
22 jan:
Corine en Kay Oste
Schoonmaakrooster
16 t/m 20 jan: Mw. Kruis en Mw. Van der Weerd
23 t/m 27 jan: Mw. Van Brakel en Mw. Kornet
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
Mw. Truus van Zante-van Daalen uit Woon- en Zorgcentrum Avondlicht
ligt al een tijdje in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Ze moest daar
worden opgenomen wegens benauwdheidsklachten.
Gezien de algehele situatie van haar zijn er de nodige zorgen.
Dhr. Nico Brouwer, Zworrelstraat 43 kwam in zijn woning ongelukkig ten
val. Omdat hij momenteel niet thuis kan zijn, woont hij (tijdelijk) in
WZC Avondlicht.
Dhr. C. Dalebout uit WZC Avondlicht is eveneens opgenomen in het
Beatrixziekenhuis. Hij brak zijn heup.
Mw. Petra Hobo-Werner, Meerenburg 2, wordt a.s. vrijdag opgenomen
in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Ze moet daar een operatie
ondergaan. Er zijn veel zorgen in het gezin Hobo.
Dhr. Leen van Baalen, Waaldijk 54, werd met spoed opgenomen in het
Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s Hertogenbosch. Hij onderging daar een
darmoperatie.
Zo hebben we in het eerste kerkblad van 2017 al een heel lijstje van
mensen die in een ziekenhuis moesten worden opgenomen.
Verder willen we denken aan hen die onderzoeken moeten ondergaan,
wachten op uitslagen of op andere wijze zorgen hebben.
Jl. zondagavond werd er gepreekt uit Mattheüs 28 vers 20 waar staat:
“En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.
Amen”.
In de preek werd er op gewezen dat dit niet alleen geldt als het ons
voor de wind gaat, maar (juist) ook in tijden als we met tegenslag te
maken hebben.
Wij wensen u van harte toe dat u vanuit uw geloof ervaren mag dat Hij
met u wilt zijn al de dagen van uw leven.
Huwelijksjubileum
Op D.V. zaterdag 14 januari hopen wij te
gedenken dat wij 40 jaar getrouwd zijn. Een lange
tijd waarin wij gezegend zijn met onze kinderen en
kleinkinderen. Wij zijn dankbaar dat Hij ons dat
gegeven heeft.
Henk en Jolisa van Zanten
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Bloemengroet
De bloemen gingen in de afgelopen periode met
groeten namens onze gemeente naar;
Familie Hobo
Dhr. N. Brouwer

Meerenburg 2
WZC Avondlicht

Hennie van der Meijden
Al vele jaren leeft Hennie van der Meijden vanuit Sliedrecht mee met
onze gemeente. En omgekeerd natuurlijk ook. Hennie heeft inmiddels
haar weg gevonden naar en in de Volle Evangelie Gemeente Sion in
Gorinchem, waar ze nu ook officieel lid van gaat worden.
Hennie laat het volgende aan ons weten:
bedankt voor de fijne jaren dat ik lid was van jullie kerk
bedankt voor de vele post die ik heb gekregen.
maar ik hoop dat jullie me niet zullen vergeten
groetjes
Hennie van der Meijden
Haar adres blijft onveranderd:
Touwbaan 1
3363 WB Sliedrecht
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
23-01
26-01
26-01

Naam
C. Dalebout
M. Overheul- van Weelden
L.A. Mus- van Zandwijk

Leeftijd Adres
93
Zorgcentrum Avondlicht
94
Zorgcentrum Avondlicht
91
Zandsteeg 8
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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
VERANTWOORDING
Collecten
1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €

144,40
143,85
131,80

IZB
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

€

165,35

Kerstzangdienst

Zondag 25 dec:
Ochtenddienst

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

168,10
133,45
129,85

Open Doors
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

Maandag 26 dec:
Kerstfeest
Zondagsschool

collecte kerk €
288,00
huis aan huis € 1.475,12

Pr. Máxima Centrum
zondagsschool

Zaterdag 31 dec:

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

diaconie
kerkrentmeesters
oudejaarscollecte

Zondag 18 dec:

Zaterdag 24 dec:

39,45
44,50
156,15

Ontvangen via:
Ds. Hagedoorn € 5,00 + € 50,00 voor de
kerk
Ouderling T. Hijkoop en bezoekbroeder
H. van Mourik € 100,00 op huisbezoek
Ouderling J. van Kuilenburg € 10,00 +
€ 20,00 voor de kerk
Dhr. R. Verkaik € 20,00 voor de kerk tijdens
bezoekwerk
Dhr. A. van Rossem € 10,00 voor de kerk
Voor al deze giften heel hartelijk dank.

5

Follow Me
Dinsdag 17 januari, aanvang 18.30 uur. De thuisopdracht voor deze
avond is: Zet Opwekking 665 (stukje tekst of You Tube filmpje) op jouw
pagina van Facebook of een ander social media en vertel vanavond
welke reacties je kreeg. Ik ben benieuwd! We gaan het hebben over de
betekenis van de opstanding van Jezus en eeuwig leven voor ons.
Dinsdag 24 januari stellen we ons de vraag wat Jezus in de hemel doet.
Things to do: vraag een aantal mensen in je omgeving een reactie op
de stelling: Ook na Zijn hemelvaart is Jezus dichtbij gebleven. Mee
eens, want….. Niet mee eens, want……
Follow Me Next
We hebben wat persoonlijke vragen van de jongeren geïnventariseerd
waar we deze weken aandacht aan willen geven. Ik zie jullie graag op
dinsdag 17 en dinsdag 24 januari om 19.30 uur. Wees welkom!
Bijbelgesprekskring
We beginnen op maandag 16 januari, zoals gebruikelijk, om 20.00 uur.
Aan de orde is hoofdstuk 7 uit ons boekje “Onderkoning bij de gratie
Gods’, getiteld: ‘Het binnenste buiten’. Een heel nuttige vraag staat
vanavond aan de hand van Genesis 43 en 44 centraal: Wat is schuld?
Hoe gaan we daar in ons persoonlijk leven mee om? Hoe gaan we daar
mee om ten opzichte van God? We zien uit naar een vruchtbare
bespreking die mag en kan uitlopen op een schuldbelijdenis.
Kring Groeien in geloof
Dinsdag 24 januari is Psalm 62 aan de orde. Een Psalm die gaat over
vertrouwen. Het woord vertrouwen is een synoniem van het woord
geloof. Let bij de voorbereiding op het veelvuldig gebruik van het woord
‘zeker’. We bespreken deze Psalm aan de hand van de vragen van
hoofdstuk 4 uit ons boekje ‘Leren vertrouwen op God’. Vanavond gaat
het dan vooral over ‘vertrouwen in de nood’.
We heten u hartelijk welkom op al deze bijeenkomsten/kringen.
Hartelijke groet,
Rook Verkaik
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Van de Zondagsschool
De drukke weken van het oefenen en het Kersfeest van de
Zondagsschool liggen intussen weer achter ons. We mogen terug
kijken op een mooie kerstfeestviering!
In de weken voor de kerst zijn er weer vele vrijwilligers langs onze
gemeenteleden gegaan voor de kerstcollecte. Deze heeft het prachtige
bedrag van € 1475,12 opgebracht. Een ieder die op welke wijze dan
ook aan dit prachtige resultaat heeft meegewerkt willen wij langs deze
weg hartelijk danken.
De collecte voor het Prinses Máxima centrum tijdens de
kersfeestviering heeft het mooie bedrag van € 288,00
opgebracht. Ook voor dit mooie bedrag willen wij een
ieder hartelijk danken. Wij als Zondagsschool zullen dit
bedrag aanvullen tot een bedrag van € 500,00 en dit
overmaken naar het Prinses Máxima Centrum.
Ook willen wij langs deze weg een ieder die op welke wijze dan
ook heeft meegewerkt tijdens de dienst van de kerstfeestviering
hartelijk danken. Mensen persoonlijk bedanken is lastig omdat er dan al
gauw iemand vergeten wordt, maar toch willen wij langs deze weg
Dhr. Dries de Vree hartelijk danken voor het verzorgen van de
kerstboom. Hij heeft de helft van de onkosten van de kerstboom aan de
Zondagsschool gesponsord. Waarvoor onze hartelijke dank!
Wij hopen ook dit jaar op Gezegende samenkomsten met de kinderen
tijdens de Zondagsschool.
Hartelijke groet,
Leiding Zondagsschool "Bethel"
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 (van maandag 16 tot en met zaterdag 21 januari) 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.
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Eindejaarscollecte
Ongeveer gelijktijdig met het vorige kerkblad zijn 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. Mocht u al een gift hebben overgemaakt:
hartelijk dank. Mocht u dat alsnog willen doen: u kunt de
acceptgirokaart invullen en opsturen naar uw bank. Een bedrag
overmaken via internetbankieren, of contant een gift doen mag
uiteraard ook
Kerkbalans 2016; herinnering
Mocht er mensen zijn die om wat voor reden de toezegging van vorig
jaar(2016) nog niet hebben overgemaakt, dat kan uiteraard alsnog:
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
Kerkbalans 2017
MIJN KERK VERBINDT, MIJN KERK IN
BALANS
Het is januari en dan is het ook weer tijd voor
de Actie Kerkbalans. Het is waarschijnlijk niet
voor het eerst dat u daarover leest en (met
elkaar) over praat. Het is immers erg belangrijk
dat we met elkaar onze Gemeente financieel
gezond houden. De Actie Kerkbalans is voor
dat laatste heel erg belangrijk.
Mijn kerk verbindt, Mijn kerk in balans, is dit jaar het thema. We zijn in
de kerk verbonden met God; de kerk (ook als gemeenschap) verbindt
ook mensen met mensen.
De laatste jaren zijn daarbij belangrijke stappen gezet en nog steeds
stijgt de opbrengst van de Actie Kerkbalans. Vorig jaar is, mede dankzij
een aantal nagekomen giften, in totaal € 66.525,27 toegezegd, het
hoogste bedrag tot nu toe! (Nog) niet al die toezeggingen zijn weliswaar
binnen, maar toch: opnieuw een prachtig resultaat!
Het is geweldig om te zien dat steeds opnieuw heel veel mensen hun
verantwoordelijkheid nemen en hun schouders financieel onder onze
Gemeente zetten.
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Dat was terugkijken. Nu kijken we vooruit naar de nieuwe actie.
2017 wordt een jaar dat anders is dan de voorgaande. We zijn vacant,
hebben kerkelijk werker Rook Verkaik in dienst én zijn onder leiding van
interim-predikant Marcel Zijlstra bezig met een bezinning op liturgie en
eredienst.
Om gelijk maar een mogelijk misverstand uit de wereld te helpen: de
kosten zijn daarmee NIET een stuk lager. Gas terugnemen met de
Actie Kerkbalans kan daardoor NIET.
Zijn de kosten dan niet lager?
Nee, die zijn niet lager. Uiteraard vallen de salariskosten van de
predikant weg. Echter, daar staan andere kosten tegenover.
Bijvoorbeeld de salariskosten van kerkelijk werker en interim-predikant.
Ook de post 'gastpredikanten' is hoger dan voorgaande jaren.
Verder houden we er vast rekening mee dat de komst van een nieuwe
'eigen' dominee, ook kosten met zich meebrengt. Zo moet er in de
pastorie wel het een en ander gebeuren, bijvoorbeeld met de keuken.
En als er een nieuwe predikant komt, zijn er ook verhuiskosten et
cetera. Dat geld wordt gereserveerd.
Daarnaast blijven allerlei vaste kosten gewoon doorlopen:
energiekosten, onderhoud, een aantal afdrachten aan de landelijke
kerk.
We moeten 2016 en 2017 eigenlijk samen zien: het ene jaar wat minder
kosten, het andere jaar wat meer. De verschillen houden elkaar per
saldo ongeveer in evenwicht. Vertaald naar de Actie Kerkbalans
betekent dat, dat de opbrengst op peil moet blijven.
Wat moet de Actie Kerkbalans dit jaar opbrengen?
We gaan uit van hetzelfde bedrag als in 2016: € 66.160.
Is dat bedrag in 2017 haalbaar?
Ja hoor, dat bedrag is haalbaar. We baseren ons daarbij op de
landelijke en provinciale cijfers over de opbrengsten van Kerkbalans.
Het gemiddelde bedrag per gever blijft in Herwijnen nog steeds iets
achter, ook al komen we steeds dichter bij die gemiddelden.
Daarnaast gebruiken we ook dit jaar de tabel, die we al jaren als een
richtlijn gebruiken. De tabel is gebaseerd op draagkracht en solidariteit.
De slogan daarbij is nog steeds 'Geef volgens de tabel, dan redden
we het wel'. Steeds meer mensen volgen de tabel, zo horen we. En
nemen dus zo hun verantwoordelijkheid voor onze Gemeente.
De tabel is een richtlijn. Kunt en wilt u meer geven dan de richtlijn? Dat
is natuurlijk geweldig!
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Wat doet de kerk met het geld?
Er gebeurt heel wat in en door de kerk. Denk aan de zondagse
erediensten, het bezoekwerk aan ouderen, crisispastoraat, jeugdwerk,
catechisaties, bezoeken van zieken, diensten in Avondlicht,
zondagsschool, onderlinge activiteiten, kringwerk, informatievoorziening
via kerkblad en website, Vakantie Bijbel Spel Week, hulp aan mensen
ver weg en dichtbij, onderhoud van het monumentale kerkgebouw.
De kerk geeft al met al dus heel wat. Al die zaken brengen uitgaven met
zich mee. Dat is op zich helemaal niet erg, het werk komt immers voor
een groot deel ten goede aan mensen en aan verkondiging van het
Evangelie. Maar feit is wel dat we alleen geld kunnen uitgeven, als er
ook inkomsten zijn.
U kunt het ook zo zien: voor alles wat de kerk 'geeft', mag u iets
'teruggeven'. Voor nu en de toekomst van de Gemeente.
We doen dat met z'n allen
Leden die tot nu toe, om welke reden dan ook, niets gaven, willen we
van harte oproepen daar dit jaar verandering in te brengen: help mee
om ook úw en onze kerk in balans te krijgen en te houden en geef aan
Kerkbalans.
Zijn er nog andere inkomsten dan alleen Kerkbalans?
Ja, die zijn er. Denk aan de collecten in de kerk, de bijzondere collecten
(paascollecte, eindejaarscollecte, biddag- en dankdagcollecte), acties
als de verkoopdag, bloemenactie.
De Actie Kerkbalans is echter verreweg de belangrijkste bron van
inkomsten.
Wordt er niet bezuinigd?
Jazeker wel, we blijven kritisch kijken naar de
kosten. Dat doen we overigens al langer. Waar het
kan, besparen we op onze uitgaven. Zo kijken we
elk jaar opnieuw kritisch naar de energieaanbieder
met de scherpste tarieven. Dat heeft al enkele jaren
flinke besparingen opgeleverd. Ook met de
energiezuinige led-verlichting in de kerk (en
binnenkort in het kerkelijk centrum) besparen we op
de kosten. En zo kijken we ook kritisch naar andere
uitgaven.
Hoe ziet de genoemde tabel als richtlijn er ook al weer uit?
Zo dus:
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De tabel voor de Actie Kerkbalans
Netto inkomen
Bijdrage kerkbalans
per maand:
percentage
€ 0 - € 500
0,5%
€ 501 - € 1.000
1,0%
€ 1.001 - € 1.500
1,5%
€ 1.501 - € 2.000
2,0%
€ 2.001 - € 2.500
2,5%
€ 2.501 of meer
3,0%

Bijdrage per jaar
in euro’s
€ 0 - € 30
€ 60 - € 120
€ 180 - € 270
€ 360 - € 480
€ 600 - € 750
€ 900 of meer

Wanneer wordt de actie gehouden?
In de loop van deze maand worden de enveloppen voor de
Actie Kerkbalans bij u bezorgd en later opgehaald. In de begeleidende
brief zal nogmaals uitleg en toelichting worden gegeven.
Wie een bedrag wil overmaken voor de actie Kerkbalans, dat kan via:
NL42 RABO 03280 00531
NL10 INGB 0000 950925
T.n.v. hervormde kerk Herwijnen
onder vermelding van Kerkbalans 2017
Hebt u vragen of opmerkingen: benader gerust een van de
kerkrentmeesters (Henk van Eeken, Arjo Hobo, Gijs Pippel, Dik de
Joode). Of stuur een mailtje naar info@nhkherwijnen.nl
We rekenen op uw medewerking.
Alvast hartelijk dank daarvoor!
De kerkrentmeesters
ACTIVITEITEN
Zanguurtje
Op D.V. zondag 22 januari zal aansluitend aan
de avonddienst weer het ‘zanguurtje’ worden
gehouden. We zingen daarbij uit diverse
christelijke bundels. Hebt u/heb jij liederen die u/jij
graag zingt? Stop dan een briefje met uw/jouw
verzoeknummers in de bus achter in de kerk of
mail naar alexenmarleen@live.nl. Voordat we met
elkaar gaan zingen drinken we eerst een kopje koffie of thee. Het
programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio. Het kan
rechtstreeks, maar ook later nog via de website worden beluisterd. De
luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. U en jij zijn
van harte welkom!!
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Avond met doopouders
In 2015 hebben we een avond belegd voor ouders die in de afgelopen
tijd hun kind (eren) hebben laten dopen. Gezien de positieve reacties
hierop hebben we in 2016 weer zo’n avond met elkaar gehad. Toen
kwam de vraag of we dit ieder jaar zouden kunnen doen.
Om alvast te noteren: Op D.V. 13 maart a.s. willen we weer een
soortgelijke bijeenkomst houden. Onze kerkelijk werker de heer
R. Verkaik zal deze avond leiden. De uitnodigingen hiervoor volgen
later.
Hebt u nu al vragen neem gerust contact op met uw wijkouderling.
Rommelmarkt commissie
 Bruikbare goederen, oud papier, oude metalen ( ijzer, zink,
koper, aluminium enz. ) kunnen elke 1e en 3e zaterdag van de
maand tussen 09.00 en 10.00 uur ingeleverd worden op het
volgende adres:
Fa. van Arendonk, Achterweg 57 te Herwijnen



Helaas hebben
wandmeubels.



Er zijn ook altijd diverse mooie goederen te koop in de opslag
locatie; kom eens kijken op bovengenoemde zaterdagen /
tijdstippen of neem telefonisch contact op met Koos de Fokkert
(0418-581578)

wij

geen
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ruimte

voor

bankstellen

en



De jaarlijkse rommelmarkt zal dit jaar plaatsvinden op:
Zaterdag 22 april van 09.30 tot 14.00 uur



Voorafgaand aan de rommelmarkt zal er op zaterdag 18 maart
a.s. een ophaalochtend worden georganiseerd, waarbij zowel
de goederen voor de rommelmarkt als ook oude metalen
worden ingezameld.

SchuldHulpMaatje Lingewaal
Op initiatief van alle diaconieën van de kerken in Lingewaal (DPL), de
stichting ScHulp Lingewaal opgericht. Deze stichting staat voor Schuld
Hulp in Lingewaal en werkt onder de naam SchuldHulpMaatje
Lingewaal.
Het doel is: Het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen met
financiële problemen door middel van het bieden van sociale en
praktische ondersteuning. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen
personen. Iedereen kan hulp vragen. De hulp is uitdrukkelijk niet “ kerk
gebonden".
Vanuit Welzijn Lingewaal, de WMO consulent, Het
Sociaal team, de Kerken, Kleurrijk wonen e.a. ,
kan een hulpvrager worden doorverwezen naar
SchuldHulpMaatje.
Natuurlijk kan men ook direct contact opnemen met onze coördinator.
Het gaat vrijwel altijd gaat om financiële zorgen, in combinatie met
andere problemen. SchuldHulpMaatje biedt intensieve persoonlijke
ondersteuning ter voorbereiding op de uiteindelijke hulpvraag bij
reguliere instanties. De SchuldHulpMaatjes zijn hiervoor opgeleid en
gecertificeerd. Door omstandigheden, onvermogen of eigen schuld
krijgen hulpvragers problematische schulden. Hun situatie wordt nog
moeilijker door ingewikkelde wetten en regels, onbekendheid met
voorzieningen en problemen met maatschappelijke instellingen. Het
vertrouwen in de hulpverlening en hun motivatie om weer hulp te
zoeken, zijn vaak weg. In deze situatie kan een SchuldHulpMaatje, een
vertrouwenspersoon zijn die de cliënt gedurende een jaar of langer
wekelijks motiveert, begeleidt en persoonlijke aandacht geeft, het
vertrouwen van de cliënt in de hulpverlening en, misschien nog wel
belangrijker, de kans op een betere toekomst kan herstellen.
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Ons mailadres: shmlingewaal@gmail.com
Coördinator: Peter van der Ree, telefoon: 0345615598
Rek. nr: NL77 RBRB 0919 4697 95 t.n.v. Stichting ScHulp Lingewaal
(ook voor donaties)
U kunt ook contact opnemen met uw eigen diaconie.
Landelijke Websites:
Uitdeschulden.nu is voor mensen die zoeken naar financiële
hulpverlening.
MoneyFit.nl richt zich op jongeren tussen 16 en 26 jaar die financiële
hulp willen.
Eerstehulpbijschulden.nl ondersteunt mensen die anderen willen
helpen zonder geld te geven. Dat is structurele hulp!
De diaconie
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
Woensdag 11 jan
Maandag 16 jan
Dinsdag 24 jan
Woensdag 25 jan
Dinsdag 31 jan
Vrijdag 10 feb
Maandag 13 mrt
Zaterdag 22 apr

18.30 uur
20.00 uur
20.15 uur
18.30 uur
20.15 uur
19.30 uur

uitzending kerktelefoon
bijbelgesprekskring
groeien in geloof
uitzending kerktelefoon
nieuwe lidmatenkring
Dorcas zangavond
avond met doopouders
rommelmarkt

09.30 uur

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

Volgende inleverdata zijn:
6 feb
voor 2 weken
20 feb
voor 2 weken
6 mrt
voor 2 weken
20 mrt
voor 2 weken
3 apr
voor 3 weken
24 apr
voor 2 weken
8 mei
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

