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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

Biddag
“ Werk niet om het voedsel dat vergaat”.
Een rare tekst op Biddag. Juist op die dag gaan we naar de kerk om
onze noden en behoeften aan God voor te leggen en Hem te bidden
om Zijn zegen. En dan zegt Jezus:
“ Werk niet om het voedsel dat vergaat…..”
Natuurlijk bedoelt Jezus niet dat we met onze armen over elkaar
moeten gaan zitten, maar Hij zet de boel wel op scherp. Waar werken
we voor?
Als we werken voor voedsel dat blijft, ervaren wij verzadiging en
overvloed. Jezus Zelf is dat voedsel.
“ Ik ben het Brood des levens”.
Dit brood kun je niet met arbeid, met eigen prestaties verdienen, het
valt ons toe als geschenk.
Pure genade!
Laten we op Biddag om dit Brood bidden, om Christus.
Wie Hem zoekt zal al het andere erbij ontvangen.
Geloven we dat echt?

Uit: Een handvol koren
n.a.v. Johannes 6: 27
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40e Jaargang, no. 1154, 10 maart 2017
KERKDIENSTEN
Zondag 12 maart 2017
3e Lijdenszondag
10:00 uur:
Ds. P.G.I. van den Berg, Asperen
Introïtuslied: Ps. 45: 7, 8
18:30 uur:
Ds. B. van Werven, Zuilichem
Introïtuslied: Ps. 46: 3, 4
e
1 collecte:
Dorcas
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Donderdag 16 maart 2017
15:00 uur:
Ds. J. Hogenhout. Meteren-Est

dienst ZC Avondlicht

Zondag 19 maart 2017
4e Lijdenszondag
10:00 uur:
Ds. C. Mijderwijk, Meerkerk
Introïtuslied: Ps. 49: 1, 2
18:30 uur:
Ds. A.J. Hagedoorn, Hellouw
Introïtuslied: Ps. 50: 6, 7
e
1 collecte:
World Vision
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Verhaal van de Zondagsschool
12 mrt:
Marcus 14: 12-25
19 mrt:
Marcus 14: 32-42

Jezus viert Pesach
Jezus in Getsemane

Kinderoppas:
12 mrt:
Gera en Juna Visser
19 mrt:
Jasperina de Fockert en Jacco Ruitenburg
Schoonmaakrooster
13 t/m 17 mrt: Mw. Boogert, Mw. Van Mourik
20 t/m 24 mrt: Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
Esmée van der Meijden, Korshof mocht het St. Antoniusziekenhuis in
Leidsche Rijn verlaten. Ze verblijft nu in de Rintveldkliniek in Zeist.
Haar adres daar is: Kliniek Unit 2, Wenshoek 4, 3705 WE Zeist.
Mw. Petra Hobo-Werner, Meerenburg moet vrijdag 10 maart opnieuw
een operatie ondergaan in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem.
Met de gezondheid van mw. J.C. de Jongh van Arendonk,
WZC Avondlicht gaat het hard achteruit. Naar het zich laat aanzien is
het einde van haar aardse leven nabij.
Laten we bidden voor elkaar, ook als onze namen hier niet vermeld
staan. Wat kan de last van het leven zwaar zijn. Wat kan onze situatie
uitzichtloos lijken. Hoop op Hem, Hij wil onze Toeverlaat zijn.
In Memoriam
Hij was als een dominee aan het werk geweest: bij de tekstkeuze
geschikte, passende psalmen en gezangen uitgezocht. De liturgie lag
keurig klaar en op tijd.
Toen hij gestorven was, kon de Liturgie van de dankdienst voor zijn
leven naar de drukker. Zo kon de christelijke gemeente (familie,
vrienden, buren en bekenden) zingen en het Evangelie horen met
woorden die ook voor de heer Charlois Dalebout van levensbelang
waren geweest.
Charlois/Charel Dalebout
ontsliep in Jezus Christus woensdag 22 februari, in Huize Avondlicht te
Herwijnen. Hij werd 93 jaar (geb. 23.01.1924, Tholen).
In de zomer van 2016 werd al sterk rekening gehouden met zijn
sterven: er waren dagen dat hij ver heen was, maar zie: hij kwam terug
en zat opnieuw in de huiskamer van Avondlicht. Toch kwam niet lang
daarna zijn aardse einde; in feite onverwachts, zo direct na de maaltijd.
Een bijzonder en markant mens is niet meer in ons midden.
Hij was een goede bekende in de hippische wereld, deskundig genoeg
om te kunnen ‘jureren’. In een bepaalde zin bezat hij ‘de gave van het
woord’. Het dominee willen zijn bleef een verlangen (zie hiervoor).
De laatste dag van de maand februari was de dag van zijn begrafenis;
hij werd in Herwijnen in de aarde gelegd. Maar niet nadat éérst het
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Evangelie was verkondigd in het nabijgelegen kerkgebouw. Het
Evangelie kwam tot de gemeente vanuit 2 Kor. 12,9b:“ … en Hij heeft
tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg”.
Meer dan dit is niet nodig, minder kan ook niet!
Er is droefheid, maar ook (veel) dankbaarheid.
De oprechte gevoelens van meeleven gaan richting de mensen, die
deze mens missen en blijvend zullen missen.
Ds. S. Jumelet - Zaltbommel
Bloemengroet
De bloemen gingen in de afgelopen periode met groeten namens onze
gemeente naar;
Dhr. K. de Fokkert
Dhr.C. van Arkel
Mw. Hijkoop
Fam. Van Santen

Rij- en Uitweg
Korshof
Bloklandweg
Rozenstraat

Geboorte
Het gezin van Wim en Margriet van Aalsburg-Visser, de tijdelijke
bewoners van de pastorie, is zaterdag 25 februari verblijd met de
geboorte van een zoon, Cornelis Willem, roepnaam Cees. We willen de
ouders en de broertjes en zusjes Marieke, Jennis, Koen en Willemien
ook vanaf deze plaats hartelijk feliciteren met de geboorte van Cees.
Het geboortekaartje spreekt van dankbaarheid aan de Heere, die leven
gaf en leven spaarde. We bidden het gezin Van Aalsburg toe dat Cees
voorspoedig mag opgroeien en dat hij in zijn leven gedragen mag
worden door die genadige God.
Fam Van Aalsburg
Waaldijk 137
4171 CC Herwijnen
Dankbetuiging
Graag willen we iedereen bedanken voor de belangstelling die is
getoond na het overlijden van onze vader en opa, Johan de Joode. Uw
medeleven, in welke vorm dan ook, heeft ons erg goed gedaan.
Kees en Aly;
Dik en Dyke
Marcel en Karin
kleinkinderen
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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
Zondag 12 feb:

1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €
Avondm.coll.€
ZC Avondl. €

98,75
105,95
105,05
138,90
54,10

diaconie
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.
GZB project 1027
GZB project 1027

Zondag 19 feb:

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

164,00
169,85
153,55

diaconie
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

Zondag 26 feb:

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

134,20
124,80
114,20

De Hoop
kerkrentmeesters
onderhoudsfonds

Ontvangen via:
Kerkelijk werker R. Verkaik € 20,00 voor de kerk
Ontvangen voor de kerk € 200,00
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
Bezinning eredienst en liturgie
Beste gemeenteleden,
Sinds september ben ik nu werkzaam in uw gemeente om een
bezinning op eredienst en liturgie te begeleiden. Achter de schermen is
er inmiddels al het nodige met elkaar gewerkt. Zowel de kerkenraad als
de klankbordgroep heeft meerdere keren afzonderlijk en twee keer
gezamenlijk met elkaar gesproken. Misschien hebben u en jij er al iets
van vernomen. Hoog tijd om u en jou nu ook wat meer informatie over
het proces te geven. En reserveer alvast 16 maart a.s. vanaf 19.45 uur
in uw agenda. Dan is er D.V. een bijpraatavond waarin we ook meer
inhoudelijk verslag willen doen van hetgeen tot nu toe besproken is.
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U en jij zijn van harte uitgenodigd om dan met kerkenraad en
klankbordgroep mee te denken over een liturgie die Bijbels verantwoord
is en aansluit bij deze tijd.
D.V. donderdag 16 maart bijpraatavond,
va.19.45 uur in het kerkelijk centrum
Een indruk van het bezinningstraject tot nu toe
Beginsituatie
Zowel de kerkenraad als de klankbordgroep zijn begonnen met het
bepalen van hun beginsituatie. Wat vinden we essentiële elementen
van de zondagse samenkomsten van de gemeente? Het was mooi om
te merken dat de uitkomsten daarvan elkaar positief raken. Inmiddels
hebben we die essentiële elementen ook in een gezamenlijk plaatje
ondergebracht:

Verdieping
A - Na deze eerste avond hebben we ons eerst wat algemeen verdiept
aan de hand van het eerste hoofdstuk uit het boek van dr. Jan Smelik,
Gods lof op de lippen. Aspecten van liturgie en kerkmuziek. Zo stonden
we onder andere stil bij de belangrijke Bijbelse notie van het gedenken
van Gods Naam en grote daden (zie bijvoorbeeld Exodus 20:24).
Gaandeweg de bespreking van de stof kwamen ook verschillen van
inzicht naar voren. Zo leren we elkaar als gelovigen ook beter kennen
en begrijpen.
B - Kerkenraad en klankbordgroep zijn vervolgens een avond bij elkaar
geweest, waarin we uitgebreider hebben gekeken naar Bijbelstheologische noties die van belang zijn voor a) het evalueren van de
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bestaande invulling van de samenkomsten van de gemeente en b) het
waarderen van alternatieven. Kort samengevat gaat het dan om de
volgende punten:
1. De zondagse samenkomsten vormen het brandpunt van onze
dagelijkse (ere)dienst aan de Heere God en onze naasten.
2. De nieuwtestamentische gemeente komt in deze heilige
samenkomsten samen in de Naam van Jezus Christus, de
gekruisigde en opgestane Heere, Die zondaren met God
verzoent.
3. De gemeente komt samen rondom het ene evangelie, voor het
aangezicht van de ene, unieke, en heilige God, om het ene
geloof met de kerk van alle plaatsen en alle tijden te belijden.
4. In de samenkomsten gaat het om een eerbiedige dienst aan
God, onze Schepper, Verlosser en Rechter. Deze God willen wij
zo dienen, dat het Hem behaagt.
5. Wat in de dienst wordt gedaan dient dichtbij het Woord te blijven
c.q. daarvan doordrenkt te zijn.
6. Het gaat om het aanbidden en eren, gedenken en verkondigen
van Gods Naam, Woord en grote daden.
7. Overeenkomstig Gods Woord is de verkondiging van het Woord
aan de gehele gemeente gegeven (1 Petrus 2:9)
8. Deze verkondiging (in woorden, liederen en gebeden) omvat
naast lofprijzing ook de oproep tot verootmoediging, geloof en
bekering, welke de Heere door Zijn Woord en Geest wil
bewerken.
9. In de dienst kan de Heere gediend worden met de
scheppingsgaven die Hij mensen heeft gegeven (mensen
hebben muzikale en/of sprekersgaven, e.d.)
Ik beschrijf het nu even kort en zal een en ander 16 maart a.s. graag
toelichten.
C – Ook hebben we ons verdiept in de historische en theologische
achtergronden van de orde van dienst zoals wij die in de Hervormde
Gemeente Herwijnen gebruiken. Daarbij hebben we ook alternatieve
invullingen bekeken die Bijbels verantwoord zijn en passen binnen de
bandbreedte van een orthodox-protestantse invulling van de liturgie.
D - Eén van de zaken die we daarbij tegenkwamen is het als gemeente
zingen van de Tien Geboden in plaats van het lezen daarvan door de
voorganger. Wie de Enige gezangen achter de psalmberijming 1773
erbij neemt, ziet dat het eerste gezang een berijming van de tien
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geboden des Heeren omvat. Bijvoorbeeld Calvijn ontdekte in de Bijbel
dat verkondiging van Gods Woord ook kan plaatsvinden door middel
van het zingen van de gemeente. Het lied heeft in Gods Woord namelijk
ook een verkondigende functie (zie bijvoorbeeld psalm 9:12:
‘Zing psalmen voor de HEERE, Die te Sion woont, verkondig onder de
volken Zijn daden’). Daarbij was het onder de Israëlieten ook mogelijk
om dit in beurtzang te doen. Verschillende psalmen dragen ook
duidelijk de sporen van zo’n beurtzang. Door deze geboden in
beurtzang te zingen, verkondigen we elkaar en de wereld ook deze
geboden. Het zingen van de Wet van de Heere is ook een vorm van
lofprijzing (doxologie) waarmee we de Heere eren en zijn volmaakte
geboden aanprijzen (vgl. psalm 19 en 119). Om u en jou daar eens –
zonder voorkennis – aan te laten proeven, heb ik dit in een eredienst in
december jl., eens gedaan. Niet ter vervanging van het lezen van de
Tien Geboden, maar als een mogelijke variatie daarop. Ook daar
kunnen we 16 maart uiteraard nog eens over van gedachten wisselen.
E – 9 februari jl. zijn kerkenraad en klankbordgroep weer bij elkaar
geweest. Tijdens die bijeenkomst is in groepen gesproken over enkele
concrete alternatieven voor de invulling van de orde van dienst. Dan
gaat het bijvoorbeeld over het be-amen van votum & groet en de zegen
door de gemeente (vgl. psalm 106:48). Tevens hebben met elkaar van
gedachten gewisseld over mogelijke invulling van het introïtuslied. Het
gesprek is ook breder getrokken. Want gemeente van de Heere zijn we
niet enkel tijdens de zondag(se samenkomsten). Het gaat voor een
christen om een dagelijkse eredienst (Romeinen 12:3). Hoe kunnen we
dat samen goed gestalte geven tot opbouw van de gemeente?
F – De komende tijd zullen we in ieder geval nog spreken over
‘verkondiging’ en de liederen die we zingen tijdens de samenkomsten
van de gemeente.
16 maart eerste bijpraatavond
Zoals gezegd hopen we u en jou D.V. 16 maart a.s. bij te praten over
het bezinningsproces. Er is dan ook volop gelegenheid om vragen te
stellen en met de kerkenraad en klankbordgroep mee te denken. We
horen graag wat er op dit punt onder u en jou leeft.
Heeft iemand naar aanleiding van deze informatie vragen, of de
behoefte om iets met mij te delen, neem dan gerust contact met mij op:
a.zijlstra@pkn.nl of mobiel: 06-36533786.
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Avond voor doopouders!
Maandagavond 13 maart hopen we een avond te beleggen om met
elkaar van gedachten te wisselen over de doop en de opvoeding van
jullie kind(eren). Ook allerlei praktische zaken kunnen aan de orde
komen.
Het eerste deel van de avond zal vooral in het teken staan van de
Heilige Doop. Tijdens een eerder gehouden avond kwam de vraag op
tafel om eens te spreken over de verschillen in kinderbijbels. Daar
hopen we het tweede deel van de avond aandacht aan te besteden.
Neem alle kinderbijbels die je in je bezit hebt mee, dan leggen we die
op een tafel neer, zodat ze voor iedereen in te zien zijn. Verder kun je
dan de voor- en nadelen van een bepaalde kinderbijbel met ons delen.
Zo kunnen we elkaar van advies dienen.
Tot ziens op 13 maart a.s. Plaats: Kerkelijk Centrum. Vanaf 19.45 uur is
er koffie. We beginnen om 20.00 uur. Als het goed is heeft iedereen die
het betreft een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Mocht dit niet zo
zijn, laat het dan even weten! Mochten jullie verhinderd zijn om te
komen, geef het dan even door aan mij of aan je wijkouderling.
Gezamenlijke avond Follow Me en Follow Me Next
Omdat deze avond op dinsdag 28 februari door omstandigheden niet
door kon gaan, wordt deze avond nu gehouden op dinsdag 14 maart.
We willen als twee groepen een gezamenlijke avond hebben, waarbij
we een aantal gemeenteleden van ca. 30 tot 94 jaar uitnodigen om
elkaar te ontmoeten en met elkaar over onze geloofsbeleving te
spreken. We willen deze avond om 19.00 uur beginnen. Dus voor de
Follow Me groep iets later en voor de Follow Me Next groep iets eerder.
We hopen een goede ontmoeting te hebben met elkaar en zo de
verschillende generaties dichter bij elkaar te brengen. Van harte
welkom!
Follow Me
Dinsdagavond 21 maart willen we een Bijbelquiz doen met elkaar. We
beginnen om 18.30 uur. Weet je welkom.
Follow Me Next
Dinsdagavond 21 maart bespreken we een onderwerp dat jullie met de
groep willen delen of we doen de Bijbelquiz. Aan jullie de keuze! Tot
dan. Aanvang 19.30 uur.
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Nieuwe lidmatenkring
De vorige keer hadden we veel tijd nodig voor de eerste 3 verzen van
Filippenzen 3 en een nieuwe manier van Bijbellezen met behulp van
een leessleutel. Daarom gaan we vanavond gewoon verder bij vers 4.
Mooi om te zien en te horen hoe intensief jullie met een Bijbelgedeelte
bezig zijn. We hopen elkaar te ontmoeten op dinsdag 14 maart om
20.15 uur.
Bijbelgesprekskring
Maandagavond 20 maart gaan we een begin maken met ons nieuwe
boekje over verschillende Psalmen. De meesten van jullie hebben het
boekje al. Voor degenen die er de vorige keer niet konden zijn, hoop ik
het een dezer dagen aan te reiken, zodat u zich ook voor kunt
bereiden. We lezen Psalm 25 en denken na over hoe we biddend dicht
bij God kunnen leven. Wees welkom om 20.15 uur.
Ik zie uit naar de ontmoetingen op bovengenoemde gelegenheden.
Rook Verkaik
Zanguurtje
Op D.V. zondag 12 maart zal aansluitend aan de avonddienst weer het
‘zanguurtje’ worden gehouden. We zingen daarbij uit diverse christelijke
bundels. 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!
Voorjaarszendingscollecte
Wat doet de zending met uw geld?
Heel veel, want er zijn honderden zendingsprojecten in alle delen van
de wereld die van uw hulp afhankelijk zijn, zoals bijvoorbeeld in
Centraal-Azië. U kunt er meer over lezen in de folder die huis aan huis
verspreid wordt.
Ook is er een deel bestemd voor het werk van Martin en Marleen ’t Hart
in Rwanda. De komende jaren wordt dit echtpaar door de
zendingscommissie financieel ondersteund. Door een gift en niet te
vergeten uw gebed gaan in de zendingsgebieden gesloten deuren open
en het Evangelie breidt zich steeds verder uit, maar er wordt ook
daadwerkelijk geholpen met voedsel, medicijnen en goed onderwijs.
In de voorjaarszendingsweek (13 mrt. t/m 18 mrt. ) komen de
collectanten het zendingsenvelopje bij u thuis ophalen.
Steun de zending
De zendingscommissie
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Biddag
Woensdag 8 maart is het Biddag. Of als u dit kerkblad iets later krijgt:
was het biddag. Vaak wordt er niet meer achteraan gezegd of
geschreven 'voor gewas en arbeid'.
Het is uiteraard altijd goed om te bidden, ook voor alles wat groeit en
bloeit, voor het werk dat we mogen doen. Op Biddag staan we daar
speciaal bij stil en realiseren we ons in het bijzonder dat alles wat we
doen, dat alles wat groeit op het land en in de natuur afhankelijk is van
de zegen van God. Zeker in een tij dat we als mensen meer dan ooit
het heft in eigen hand willen nemen, is het belangrijk dat we die
afhankelijkheid tot ons laten doordringen.
Zoals bekend wordt op Biddag de biddagcollecte gehouden. De
opbrengst komt ten goede aan het werk in de eigen gemeente. Van
harte bij u aanbevolen.
U kunt uw bijdrage geven via de collecte, woensdagavond 8 maart aan
de uitgang van de kerk. Iets meegeven aan kerkelijk werker,
kerkenraadsleden of bezoekdames kan uiteraard ook.
Wie een bedrag wil overmaken kan dat doen via:
NL42 RABO 03280 00531
NL10 INGB 0000 950925
tnv hervormde kerk Herwijnen
onder vermelding van Biddag 2017
Extra avond orgaandonatie
Op 9 november werd in de Gereformeerde Kerk een gezamenlijke
ontmoetingsavond gehouden over orgaandonatie. Veel zaken kwamen
aan de orde, maar gezien het onderwerp is het onmogelijk om alle
vragen die rondom dit onderwerp spelen de revue te laten passeren.
Sommige aanwezigen zouden graag nog eens verder praten over
bijvoorbeeld de vraag hoe we als christen met orgaandonatie moeten
omgaan en dieper in willen gaan op pastorale vragen.
Niek van Doorn, belijdend lid van de Gereformeerde Kerk in Herwijnen,
is masterstudent Filosofie & Maatschappij in Groningen. Hij heeft zich
ingelezen in de discussie rondom orgaandonatie en wil graag een
bijdrage leveren aan de gedachtevorming over orgaandonatie vanuit
Bijbels perspectief.
Daarom organiseert de Gereformeerde Kerk een tweede gezamenlijke
gemeenteavond over orgaandonatie D.V. op woensdag 5 april in de
Gereformeerde kerk, aanvang 20.00 uur.
Ds. G.J. Mink is de gespreksleider, Niek van Doorn verzorgt een korte
inleiding. Iedereen is welkom.
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ACTIVITEITEN

OPHAALDAG
Zaterdagmorgen 18 maart a.s. van 9 tot 12 uur
Ten behoeve van de rommelmarkt op 22 april a.s.
Wat halen we bij u op?
o.a. huishoudelijke artikelen, speelgoed, lampen, boeken, curiosa,
elektrische apparaten, antieke en alle andere verkoopbare spullen
Kapotte / beschadigde spullen en groot meubilair (bv. bankstellen en
wandkasten) kunnen we helaas niet meenemen
Let op: Wij halen deze morgen ook OUD IJZER en andere edele
metalen (koper, zink, aluminium enz.) op
Graag de spullen buiten aan de straatkant zetten
Op deze zaterdag morgen kunt u ook zelf tussen 9 en 12 uur uw
spullen en oud ijzer afgeven aan de Achterweg 57 te Herwijnen
Namens de rommelmarkt commissie onze dank
Veertigdagentijd
lees Marcus met het leesrooster van debijbel.nl
De veertigdagentijd is een tijd van bezinning. Het Nederlands
Bijbelgenootschap wil daarbij helpen met het digitale leesrooster van
debijbel.nl. Het leesrooster neemt u mee door het Marcus-evangelie.
In het evangelie volgens Marcus draait het steeds om één vraag: Wie
was Jezus? En aan wie maakt hij zijn identiteit bekend? Regelmatig zie
je in Marcus mensen kijken naar Jezus, zonder dat ze begrijpen wie hij
werkelijk was. Maar soms is er een moment van openbaring, en zien
mensen iets van de nieuwe wereld waarin Jezus koning is.
Het leesrooster van debijbel.nl neemt u tijdens de veertigdagentijd mee
door het Marcus-evangelie. Vanaf 1 maart tot en met eerste Paasdag
(uitgezonderd de zondagen) ontvangt u per e-mail een Bijbeltekst en
toepassing. U kunt daarbij eenvoudig doorklikken naar meer informatie
en leessuggesties op debijbel.nl.
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Lees in veertig dagen het evangelie volgens Marcus van a tot z, en
ontdek ‘het geheim dat de wereld moet weten’.
Inschrijven
kan
via
het
formulier
https://www.debijbel.nl/info/40dagentijd

op

debijbel.nl:

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem
ZIP YOUR LIP / Hungry for cash
24 uur lang hongerlijden voor kinderen in Dharavi!
Zip your lip is een actie van World Vision. Deze actie, die wij “Hungry
for cash” hebben genoemd, houdt in dat jongeren 24 uur lang niets
eten, om hiermee geld op te halen voor kinderen die hongerlijden in
Dharavi! Dit project van World Vision steunen we als kerken en school
samen. Jongeren vanaf 12 t/m 23 jaar uit de Hervormde en
Gereformeerde kerk doen mee aan deze actie op zaterdag 18 maart.
Voor deze actie zijn nog op zoek naar jongeren tussen de 12 en 23
jaar. DURF JIJ OOK?
Het is op zaterdag 18 maart vanaf 9:00 tot zondag 19 maart 9:00uur.
Als je niet alleen we wilt doen mag je ook met meerdere komen, want
hoe meer jongeren er komen hoe leuker het word!
24 uur lang niet eten en drinken. We mogen alleen water en thee
zonder suiker.
Je kunt je opgeven via de site van zip your lip:
 Ga naar www.zipyourlip.nl
 Zoek links bovenin op “Hungry for Cash”
 Klik op “Ik doe mee!”
 Volg de instructies op de pagina
Ook als u al ouder bent kunt u ons helpen met het doneren van geld!
Wij willen u als gemeente vragen om deze actie te steunen:
 Ga naar www.zipyourlip.nl
 Zoek links bovenin op “Hungry for Cash”
 Klik op “doneer nu”
 Volg de instructies op de pagina
Ook kun je ons steunen door op de actiedag bijvoorbeeld je auto te
komen laten wassen. Alle info over die dag volgt nog op Facebook en
op de website van de kerk.
Alle nieuwtjes rond deze actie zijn te vinden op facebook. Zoek naar:
“Hungry for cash” of ga naar:
www.facebook.com/hungryforcashherwijnen/
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Kunnen wij, maar vooral de kinderen in de sloppenwijken in Dharavi,
ook rekenen op jouw steun??
Voor vragen kun je terecht bij Gijs de Joode of Jacco Ruitenburg.
Kom in actie! Vrijwilligerswerk in de Herberg
De Herberg is een Pastoraal Diaconaal
Centrum in Oosterbeek, waar gasten 3-6
weken verblijven. Professionele pastorale
begeleiding en liefdevolle zorg en aandacht
gaan er hand in hand. Als vrijwilliger kun je jouw steentje bijdragen in
het huis, in de tuin en in de keuken.
Wat wil jij doen voor de Herberg?
 Stafvervanger Een stafvervanger is een gastvrouw/gastheer die
zorgt voor een goede sfeer in huis, waardoor gasten zich thuis
voelen. Wij zoeken stafvervangers voor het weekend en de
zondagavond.


Kookvrijwilliger Tijdens een kookweekend (1x per 6 weken) ben
je verantwoordelijk voor het (voor)bereiden van het ontbijt, de
warme maaltijd en de broodmaaltijd. Na de maaltijd coördineer
je de afwas en het schoonmaken van de keuken.



Koetshuisvrijwilliger In het Koetshuis worden groepen
ontvangen voor een voorlichtingsbijeenkomst of activiteit. Bij de
ontvangst van de gasten en de begeleiding van de activiteiten
worden vrijwilligers ingezet.



Vakantiewerk Doe 1 of meer weken vakantiewerk in de periode
juni-augustus. In een goede sfeer, steek je samen met anderen
de handen uit de mouwen. Op die manier bied je ondersteuning
aan de gasten en de organisatie van de Herberg



Diaconaal jaar Ontplooi jezelf in een tussenjaar waarin je de
ander helpt. Als diaconaal medewerker werk je tien maanden
mee in de Herberg tegen kost en inwoning.

Vrijwilligerswerk; het levert je een schat aan ervaring en nieuwe
vriendschappen op. Het mooiste is dat je iets voor anderen kunt
betekenen.
Voor meer informatie: www.pdcdeherberg.nl
Mail naar: vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl of bel: 026 334 2225.
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De KPN zendt nu weer op het glasvezelnetwerk uit.
De KPN Glasvezel TV-en Radio-uitzendingen via Radio Lingewaal zijn:
KPN TV LekLingewaal kanaal 175
KPN Radio LekLingewaal kanaal 845

AGENDA
Dinsdag 14 mrt
Woensdag 15 mrt
Donderdag 16 mrt
Zaterdag 18 mrt
Maandag 20 mrt
Donderdag 23 mrt
Zaterdag 22 april

20.15 uur
18.30 uur
19.45 uur
9.00-12.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

nieuwe lidmatenkring
uitzending kerktelefoon
gemeenteavond
ophaaldag rommelmarkt
bijbelgesprekskring
gez. ontmoetingsavond
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 20 maart 2017
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:
3 apr
voor 3 weken
24 apr
voor 2 weken
8 mei
voor 2 weken
22 mei
voor 3 weken
12 juni
voor 3 weken
3 juli
voor 8 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
KPN TV LekLingewaal kanaal 175
KPN Radio LekLingewaal kanaal 845

