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

Eli, mijn God

Hoe ver het geluid reikt is een beetje afhankelijk van wat voor stem
je hebt, maar zonder hulpmiddelen moet je gesprekspartner niet al
te ver weg staan. In de tijd van David had je nog geen mobieltje en
internet. Als je iets tegen iemand zei, had dat alleen zin als diegene
in de buurt was.
David voelt zich verlaten en schreeuwt het uit van ellende. Maar als
we kijken naar het woord dat David gebruikt is dat:
Eli, mijn God
Niet onbeweeglijk en ver weg, maar binnen gehoorafstand. Een God
Die in beweging komt en met ons is. Mocht je je afvragen waarom
we in de lijdenstijd Mattheüs 1 lezen, dan weet je het nu!
Er is geen God dichterbij gekomen dan Immanuël (Jezus). Onze
God redt en bevrijdt mensen, ook al lijkt Hij soms ver weg. God
kwam in Jezus zo dichtbij dat Hij Zelf die woorden van Psalm 22
uitriep aan het kruis:
Eli, mijn God

Uit: Een handvol koren
n.a.v. Psalm 22: 2-3
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40e Jaargang, no. 1155, 24 maart 2017
KERKDIENSTEN
Zondag 26 maart 2017
10:00 uur:
Ds. K.M. Teeuw, Aalst
Introïtuslied: Ps. 47: 1, 5
18:30 uur:
Ds. A.D.P. Zijlstra, Ede
Introïtuslied: Ps. 48: 3, 4
1e collecte:
Ned. Patientenvereniging
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Zondag 2 april 2017
09:30 uur:
Ds. A.D.P. Zijlstra, Ede
Introïtuslied: Ps. 51: 5, 6
18:30 uur:
Ds. J. Hoogenhout, Meteren- Est
Introïtuslied: Ps. 52: 1, 2
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Verhaal van de Zondagsschool
26 mrt:
Marcus 14: 43 – 65; Jezus wordt gearresteerd
2 apr:
Marcus 15: 1- 15; Jezus wordt ondervraagd door Pilatus
Kinderoppas:
26 mrt:
Linda en Elize Duizer
2 apr:
Marleen en Arne Ruitenburg
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Schoonmaakrooster
27 t/m 31 mrt: mw. Kruis, mw. Van der Weerd
10 t/m 14 apr: mw. Van Brakel, mw. Kornet
UIT DE GEMEENTE
Zieken
Mw. Petra Hobo-Werner, Meerenburg 2, is geopereerd en weer thuis.
Zij moet nog verdere behandelingen ondergaan.
Mw. Wietske van Mourik- van Eeken, Breede Kampen 14, moest voor
een dagopname naar het St. Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in
Amsterdam.
Mw. Nel-Hijkoop-Maat, Bloklandweg 3 moet 4 april a.s. voor een aantal
dagen opgenomen worden in het Beatrixziekenhuis. Dit voor verdere
onderzoeken.
Ook denken we aan hen die onderzoeken en operaties moeten
ondergaan en hier niet met name genoemd worden.
Bedenk dat de Heere af weet van uw verdriet, moeite en zorg. Hoop op
God, sla het oog naar Boven.

Overlijden
Op woensdag 16 maart is overleden Jenneke Catharina de Jongh- van
Arendonk (Jennie). Ze zou volgende maand 92 jaar zijn geworden. De
begrafenis heeft plaatsgehad op dinsdag 21 maart, na een dienst in de
kerk. Ook vanaf deze plaats willen we allen die verdriet hebben om het
overlijden, condoleren met het verlies en Gods nabijheid toewensen om
dit verlies te verwerken.
In het volgende kerkblad hopen we wat uitgebreider stil te staan bij het
overlijden van mevrouw De Jongh.
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:
- Jolisa van Zanten, Sluimerskamp 12
- Wietske van Mourik, Breede Kampen 14

VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 5 mrt.
1e collecte
€ 114,50
2e collecte
€ 125,70
Uitgangscollecte € 119,20

Diaconie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Woensdag 8 mrt.

1e collecte
€ 56,60 Diaconie
2e collecte
€ 65,90 Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte€ 1.543,70 Bidstondcollecte

Zondag 12 mrt.

1e collecte
€ 139,35
2e collecte
€ 130,45
Uitgangscollecte € 119,10

Dorcas
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

€ 217,55

Collecten Zondagsschool Bethel
Ontvangen via:
Ds. Hagedoorn €20,- voor de kerk.

Voor al deze giften heel hartelijk dank.
Biddagcollecte
De biddagcollecte heeft in eerste telling opgebracht 1.543,70 euro.
Daar is aan nagekomen giften bijgekomen 355 euro. Daarmee is de
tussenstand 1.898,70 euro. Alle gevers, heel hartelijk bedankt!
Wie nog 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
Iets meegeven aan kerkelijk werker, kerkenraadsleden of bezoekdames
kan uiteraard ook.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
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Welkom in Herwijnen
Namens beide kerken van Herwijnen willen we mensen van buiten, die
alleen, samen of als gezin nieuw in Herwijnen zijn komen wonen
hartelijk begroeten middels een bloemetje. Het gaat hierbij niet om
mensen waarvan al iemand in Herwijnen woont en waar dan iemand
van buitenaf bij komt wonen en ook niet bij verhuizingen binnen
Herwijnen.
Om er achter te komen waar nieuwe mensen komen wonen, houden
een aantal kerkleden bepaalde wijken in de gaten. Het zou echter fijn
zijn als u daar ook bij wilt helpen. Krijgt u nieuwe buren of komt er
iemand bij u in de straat of wijk wonen van buiten Herwijnen?
Wilt u het adres dan mailen naar:
evangelisatiecommissie@nhkherwijnen.nl
Als uit de ledenadministratie van beide kerken blijkt dat de mensen niet
zijn aangesloten bij een van de twee kerken, gaan Nel de Bruijn en
Carolien Boogert dan namens beide kerken bij deze nieuwe bewoners
op bezoek. Ze verwelkomen hen met informatie van beide kerken en
natuurlijk met een mooi bloemetje!
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Blad 500 jaar Reformatie
Waarschijnlijk hebt u al gemerkt dat er dit jaar veel aandacht is voor de
Reformatie. Aanleiding is dat Luther 500 jaar geleden zijn 95 stellingen
naar buiten bracht. Op verschillende manieren wordt in de media, in
kerken en op andere terreinen aandacht besteed aan het thema '500
jaar Reformatie'. De Gereformeerde Bond heeft een nummer van De
Waarheidsvriend gewijd aan het thema. Het blad ligt bij de ingang van
de kerk. Iedereen mag een gratis exemplaar meenemen, zo lang de
voorraad strekt.
Follow Me en Follow Me Next
Helaas kunnen dinsdag 28 maart de Follow Me en Follow Me Next
bijeenkomsten niet doorgaan. Ik heb die middag en avond
verplichtingen in Lexmond.
Dinsdag 4 april willen we de bijeenkomsten van het afgelopen jaar
gezamenlijk afsluiten. We beginnen dan om 19.00 uur en denken na
over het lijden en de kruisiging van Jezus. Van harte welkom!
Cursus geloven met het hart 2
Woensdagavond 29 maart komen we bij elkaar. De vorige keer hebben
we heel indringend met elkaar gesproken over de doop. Bij een
bespreking van de doop komen de vragen naar Gods leiding in ons
leven naar voren. Daar willen we deze keer met elkaar over spreken
aan de hand van Psalm 27. We beginnen zoals gebruikelijk om 20.00u.
Nieuwe lidmatenkring
Dinsdag 4 april komt deze kring voor
de laatste keer dit seizoen bij elkaar.
Wat is het snel gegaan. Wat een fijne
gesprekken mochten we met elkaar
hebben. Vanavond is hoofdstuk 6 van
ons boekje aan de orde met een heel
toepasselijk thema: Gericht op de
finish? Paulus is door Christus
gegrepen, maar daar blijft het niet bij.
Hij strekt zich uit naar hetgeen voor
hem is. Hij jaagt naar het doel van zijn
leven en spoort de Filippenzen en ons
daartoe ook aan. We zien uit naar een
goede avond met elkaar. Aanvang. 20.15 uur.
Met vriendelijke groet,
Rook Verkaik
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Van de interimpredikant
Vorige week donderdag hebben we een eerste bijpraatavond over de
bezinning op de zondagse samenkomsten gehad. Er was een mooie
opkomst. Fijn dat velen betrokken zijn bij dit belangrijke onderwerp. We
hebben deze eerste bijpraatavond vooral inzicht gegeven in twee
belangrijke ontdekkingen die we op basis van de Schrift hebben
gedaan:
1 – Het Woord centraal / verkondiging centraal omvat meer dan de
preek centraal. Zo is het in de eeuwen na de Reformatie wel gegroeid,
terwijl Luther en Calvijn naast het belang van de uitleg van de Schrift
ook oog hebben gekregen voor de verkondigende functie van de
liederen en het belang van de gebeden. Kerkenraad en klankbordgroep
denken na over de vraag wat dit betekent voor een goede balans
tussen verkondiging en de andere onderdelen van de liturgie. Ook heeft
deze ontdekking geleid tot nadenken over de functie van liederen in de
dienst. Zijn het enkel liederen die qua verskeuze moeten passen bij de
preek, of kunnen liederen op bepaalde momenten in de dienst ook een
eigen, verkondigende functie hebben? Ik noem maar weer het
voorbeeld van de gezongen Tien Geboden, of een lofverheffing na
votum en groet en/of de lezing van de Schrift. Het is mede om die
verkondigende functie van liederen dat bijvoorbeeld Calvijn gezongen
Tien Geboden en een gezongen Geloofsbelijdenis aan de psalmen en
andere geestelijke liederen toevoegde.
2 – In de gemeente van Christus zijn niet enkel bijzondere
ambtsdragers (predikant, ouderlingen en diakenen). Het ambt van alle
gelovigen doet er voluit toe (zie o.a. 1 Petrus 2:9 en 1 Korinthiërs
14:26v.). Waar in het Oude Testament de priesters (Levieten) veelal
exclusief een taak hadden in de dienst van de verzoening, daar zien we
dat in het Nieuwe Testament het heel goed mogelijk is dat meerdere
gelovigen (die allen de Heilige Geest ontvangen hebben) verschillende
taken in de samenkomsten van de gemeente uitoefenen. Kerkenraad
en klankbordgroep denken na over de vraag hoe de mogelijkheid om
meerdere gemeenteleden een taak te laten vervullen in de dienst
concreet benut kan worden. Bijvoorbeeld door met enige regelmaat
lezingen voor hun rekening te nemen. Of door – naast / met de
organisten –een (ondersteunende) muzikale bijdrage te leveren.
Let wel: over deze zaken denken we na. Er is nog niets in een visie,
laat staan in besluiten vastgelegd. Insteek van het proces is: het goede
behouden en ruimte verkennen voor zaken die op grond van luisteren
naar de Schrift en met oog op deze tijd de gemeente helpen om de
Heere in de samenkomsten zo te dienen, dat het tot eer van Zijn Naam
is – en tot opbouw en zegen van de gemeente.
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2e bijpraatavond
Op donderdag 20 april (en dus niet zoals eerder gedacht op 6 april)
beleggen we een tweede bijpraatavond, waarop er ook gelegenheid zal
zijn om in groepen over concrete zaken van gedachten te wisselen. We
hopen opnieuw dat velen van u/jullie zullen komen om hierin met
kerkenraad en klankbordgroep mee te denken.
Kerkbalans 2017
MIJN KERK VERBINDT, MIJN KERK IN BALANS
De giften en toezeggingen voor de Actie Kerkbalans
blijven nadruppelen. De nieuwe tussenstand is nu €
62.200,26. Op weg dus naar de 63.000 euro, en
daarmee op weg naar de ruim 66.000 euro die is begroot! Een bedrag
dat nodig is om alle uitgaven te kunnen betalen.
Wie nog niet heeft gereageerd of rechtstreeks een bijdrage wil
overmaken: onderaan dit artikel kunt daarover meer informatie lezen.
Met uw bijdrage steunt u het werk dat door en vanuit de Hervormde
Gemeente wordt verricht. 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.
U en jij mogen iets teruggeven voor al dat werk dat wordt verricht.
De afgelopen jaren is gebleken dat veel mensen behoefte hebben aan
een richtlijn, om daarmee de hoogte van de bijdrage te bepalen. We
hanteren daartoe een tabel, als een vorm van houvast voor mensen.
Dergelijke tabellen worden ook bij andere kerken wel gehanteerd.
Waarbij we er vanuit mogen gaan dat de sterkste schouders de
zwaarste lasten dragen.
Hoe ziet de tabel als richtlijn er ook al weer uit?
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%
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Bijdrage per jaar
in euro’s
€ 0 - € 30
€ 60 - € 120
€ 180 - € 270

€ 1.501 - € 2.000
€ 2.001 - € 2.500
€ 2.501 of meer

€ 360 - € 480
€ 600 - € 750
€ 900 of meer

2,0%
2,5%
3,0%

Hoe kunt u meedoen aan de Actie Kerkbalans?
Wie een bedrag wil overmaken voor de actie Kerkbalans kan dat doen
via:
NL42 RABO 03280 00531
NL10 INGB 0000 950925
tnv hervormde kerk Herwijnen
onder vermelding van Kerkbalans 2017
U kunt ook een bedrag meegeven aan kerkelijk werker, aan
kerkenraadsleden of aan vrijwilligers van de kerk.
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
Bedankt voor medewerking.
De kerkrentmeesters
ACTIVITEITEN
Actie voor de voedselbank - Hervormde gemeente Herwijnen
Als kerk willen wij ons inzetten voor onze naasten. Ver weg, maar ook
dichtbij. Wekelijks kunnen en mogen wij onze giften geven aan
verschillende doelen. Nu willen we als kerk iets doen voor onze naasten
dichtbij die in relatieve armoede moeten leven.
De Voedselbank Leerdam zorgt voor voedselpakketten die verspreid
worden onder deze doelgroep, ook in onze eigen regio.
De actie is als volgt; op zondag 26 maart krijgt u/ jij een
boodschappenlijstje mee. Van dit lijstje kunt u één of meerdere
producten kopen. Op zondag 2 april is het inzameldag. Uw product(en)
kunt u dan meenemen en in de kerkhal in een box deponeren.
Wij zullen het geheel aan ingezamelde producten overhandigen aan de
Voedselbank. Zij zullen de producten verspreiden via de
voedselpakketten.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking
De Diaconie
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Meehelpen met (T)OP SURVIVAL? Graag!
(T)OP SURVIVAL, dat is het nieuwe (landelijke) thema van de komende
Vakantie-Bijbel-Spel-Week, en ja, ook dit jaar wordt deze in Herwijnen
gehouden! De stuurgroep is inmiddels gestart met de voorbereidingen
van wat alweer de 19e Vakantie-Bijbel-Spel-Week in ons dorp zal
worden.
We hopen de week te organiseren van maandag
14 t/m woensdag 16 augustus,
de laatste week van de zomervakantie.
Het programma is iedere dag van 's morgens
9.00 tot 14.00 uur op het terrein van de ijsclub.
De week wordt georganiseerd vanuit beide
kerken in Herwijnen.
Het doel van de VBSW is om in een sfeer van
veiligheid
en
gezelligheid
samen
naar
Bijbelverhalen te kijken en te luisteren en andere
opbouwende activiteiten met elkaar te doen. Zo
hopen we ieder kind te laten ervaren dat God
van hem of haar houdt.
Iedereen is welkom!

Om deze week met elkaar tot een succes te maken willen we in eerste
instantie een beroep doen op onze achterban in de kerkelijke
gemeente, jong en oud(er). Uw/jouw hulp is nodig!
Een vriendelijk verzoek: geef je zo snel mogelijk op! Voor ons als
organisatie is het echt belangrijk te weten op hoeveel hulp we kunnen
rekenen. Hoe meer hulp, hoe meer kinderen straks plezier kunnen
hebben in een groepje dat niet te groot is.
We hopen dat we in augustus met elkaar een prachtige week zullen
hebben waarin we onze kinderen op het spoor van God mogen zetten.
Help je mee?
Stuurgroep Vakantie-Bijbel-Spel-Week
Mirjam Bron, Gerben den Hartog, Monique Hobo, Orianne Kuijntjes,
Netty Pippel, Josina van Zandwijk
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OPGEVEN, HOE?
Je kunt je opgeven via onze website www.vbsw.webklik.nl of door
het sturen van een e-mail naar vbswherwijnen@live.nl
Bij het sturen van een mailtje, graag altijd vermelden:
1
naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
2
wanneer je beschikbaar bent: maandag 14 aug. / dinsdag 15
aug./ woensdag 16 aug.
3
of je voorkeur hebt voor onder- of bovenbouw, of dat je dat niet
uitmaakt
En indien van toepassing ook vermelden:
4
of je wilt meedenken en -helpen met de organisatie van de
12+’ers
5
of je je maatschappelijke stage bij de VBSW wilt vervullen
(neem dan zelf contact op met één van de leden van de
stuurgroep)
6
of je je kind(eren) bij de opvang wilt brengen
7
of…. misschien is er een andere bijdrage die je wilt inbrengen in
de VBSW? Laat het ons weten!

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
Andrea van Mourik
Griendweg 16-L
4208 AA Gorinchem
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AGENDA
Donderdag 23 mrt
Dinsdag 28 mrt
Woensdag 29 mrt
Woensdag 29 mrt
Dinsdag 4 apr
Woensdag 5 apr
Donderdag 20 apr

20:00u
20:15u
18:30u
20:00u
20:15u
20:00u
20:00u

Gezamenlijke ontmoetingsavond
Groeien in geloof
Uitzending kerktelefoon
cursus Geloven met het hart
Nieuwe lidmatenkring
Avond orgaandonatie (geref.kerk)
Gemeente avond over liturgie en
eredienst (i.p.v. 6 apr)
Rommelmarkt

Zaterdag 22 apr

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 3 april 2017
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
Let op: de kopij voor het volgende kerkblad
is voor een periode van 3 (drie) weken.

Volgende inleverdata zijn:
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

