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

Pasen
Pasen, de Heere is waarlijk opgestaan!
De dood is overwonnen, het graf is machteloos - Jezus leeft!
Het is de mooiste boodschap ooit voor de mens: Hij leeft en
wie in Hem gelooft zal leven!
Maar hoe begint Pasen in de Bijbel? Je komt eigenlijk alleen
maar bange, bezorgde, verwarde, huilende en ongelovige
mensen tegen. En juist bij hen openbaart Hij Zichzelf.
Zo is het nu nog. Ook wij zijn soms bang, bezorgd, verward,
huilend en ongelovig en ook vandaag komt de opgestane
Levensvorst Jezus Christus ons tegemoet!
Hij maakt ons opnieuw bekend dat Zijn opstanding de ultieme
waarheid is. Hij komt vandaag naar ons toe en wil midden
in de realiteit van ons leven staan: met alle ups en downs.
Daar - midden in ons leven - wil Hij de Levensvorst zijn.

Uit: Een handvol koren
n.a.v. Lukas 24: 1 -12
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KERKDIENSTEN
Zondag 9 april 2017
7e Lijdenszondag
09:30 uur:
Ds. B.J. van de Kamp, Harderwijk
Aanvangslied: Ps. 53: 3, 4
18:30 uur:
Ds. L. van Rees, Hoog Blokland
Gezamenlijke dienst in de kerk vd Herv. gemeente
Aanvangslied: Ps. 54: 3, 4
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Vrijdag 14 april 2017
Goede Vrijdag
19:30 uur:
Dhr. R. Verkaik, Hardinxveld
Aanvangslied: Gez. 39: 1, 4
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 16 april 2017
Pasen
09:30 uur:
Dr. M. van Campen, Ede
Aanvangslied: Paasliederen
18:30 uur:
Ds. A.B. van Campen, Poederooijen
Aanvangslied: Ps. 55: 1, 2
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Paascollecte
Zondag 23 april 2017
09:30 uur:
Pr. Dr. G. van den Brink, Woerden
Uitzending via Radio Lingewaal
Aanvangslied: Ps. 56: 3, 4
18:30 uur:
Ds. J. de Jong, Ede
Aanvangslied: Ps. 57: 1, 2
e
1 collecte:
Project 1027
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
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Verhaal van de Zondagsschool
9 apr:
Marcus 15: 22-47 Jezus wordt gekruisigd
16 apr:
Marcus 16: 1-7
Het lege graf van Jezus
23 apr:
Exodus 1
Israël wordt onderdrukt in Egypte
Kinderoppas:
9 apr:
Lia van Baalen en Bertie Treffers
16 apr:
Monique Hobo en Jasper Vos
23 apr:
Leontien Liefde en Eline van de Minkelis
Schoonmaakrooster
10 t/m 14 apr: Mw. Van Brakel , Mw. Kornet
24 t/m 28 apr: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
UIT DE GEMEENTE
Zieken
Mw. Nel Vos - van der Grijn,
Schoutensteeg 1, heeft enkele dagen in
het Beatrixziekenhuis gelegen i.v.m. een
flinke bloeduitstorting in haar been.
Haar man, dhr. Kees Vos, kreeg in een
kliniek in Mill een nieuwe heup.
Beiden zijn weer thuis.
Onze gedachten gaan ook uit naar hen die
minder goede uitslagen kregen.
Dat geeft onzekerheid en spanning.
De Heere sterke al onze zieken en zij hen goed en nabij.
In memoriam
Op 15 maart 2017 overleed ons gemeentelid mevrouw
Jenneke Catharina de Jongh – van Arendonk
geboren 14 april 1925, in de leeftijd van 91 jaar.
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Ze groeide op in het gezin van de familie Van Arendonk aan de
Achterweg in Herwijnen. Ze trouwde met Cor de Jongh. Hun trouwtekst
was: “Dankt God in alles”
In de 60-er jaren kwam de ruilverkaveling. Jennie en Cor betrokken een
geheel nieuw bedrijf aan de Nieuwe Steeg. Er werden 3 dochters
geboren. Groot was het verdriet toen er een zoontje werd geboren dat
niet levensvatbaar was.
Er kwam een grote verandering in hun leven toen Jennie in januari
1980 door het dak van de stal viel. Na vele dagen in coma te hebben
gelegen mocht ze toch weer bij komen. Ten gevolge van de val kwam
ze in een rolstoel terecht.
Jennie zei hierover: Het is Gods genade tijd dat ik weer uit de coma bij
mocht komen. Gelukkig konden ze nog een tijd blijven wonen op de
boerderij waar de nodige aanpassingen werden gedaan. Na het
overlijden van haar man in 2009 verhuisde ze naar Woon- en
Zorgcentrum Avondlicht. Tijdens de bezoeken aan haar klaagde ze
eigenlijk nooit. Dat was heel bijzonder want er gebeurden zeker dingen
die een mens aanleiding kunnen geven om te klagen. Ze had er zeker
wel haar zorgen en verdriet over. Ze hield zich echter vast aan haar
trouwtekst en ging met haar zorgen naar de Heere.
Op 21 maart hebben wij Jennie de Jongh van Arendonk naar haar
laatste rustplaats gebracht. Vooraf werd er een afscheidsdienst
gehouden in de Hervormde Kerk aan de Waaldijk. De dienst werd
geleid door ds. J. Hogenhout. In de verkondiging werd stil gestaan bij
de woorden uit psalm 25 de verzen 4 en 5 waar staat: Heere, maak mij
Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Leid mij in Uw waarheid en leer
mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag.
Aan het graf werd psalm 68 vers 10 gezongen. “Geloofd zij God met
diepst ontzag”.
In verband met dit overlijden denken wij ook aan haar enige nog in
leven zijnde broer en zijn vrouw.
Ook denken we aan mevr. A .v.d. Bijl-Heijnen die veel voor Jennie heeft
betekend.
Wij bidden de kinderen en kleinkinderen en allen die bedroefd zijn om
het heengaan van mevrouw Jennie de Jongh-van Arendonk Gods
troost en nabijheid toe.
J. van Kuilenburg,
bezoekbroeder voor Woon- en Zorgcentrum Avondlicht.
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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
€

Donderdag 16 mrt:

51,35

ZC Avondlicht

Zondag 19 mrt:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 142,80
€ 130,70
€ 112,95

World Vision
kerkrentmeesters
past. en prediking

Zondag 26 mrt:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 120,50
€ 113,10
€ 106,05

Ned. Patiëntenver.
kerkrentmeesters
past. en prediking

Donderdag 23 mrt: Gez. ontm. av. € 200,00
€ 166,20

Opbrengst zendingsbussen kerk

Scharlaken Koord
GZB Fam. 't Hart

Ontvangen via:
Ds. Hagedoorn € 20,00 + € 40,00 voor
de kerk
Dhr. R. Verkaik € 50,00 + € 5,00 voor de
kerk
Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Avondgebed in de Stille week
In de zogenoemde Stille week, de week voor Pasen, is er van
maandag 10 tot en met donderdag 14 april iedere avond om 19.30 uur
weer een avondgebed in de Hervormde Kerk. Deze avondgebeden zijn
korte diensten van inkeer en van bezinning op het lijden en sterven van
onze Heere Jezus Christus. Naast het zingen van een psalm, een
gezang en gebed staat in het avondgebed de lezing van het
lijdensevangelie centraal.
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Na elke lezing is er stilte om het gelezen Woord te overdenken. Dit jaar
zijn de lezingen uit het evangelie naar Marcus. U bent van harte
uitgenodigd om aan deze eenvoudige maar mooie samenkomsten deel
te nemen.
Voorjaarszendingscollecte
De voorjaarszendingscollecte heeft dit jaar € 1.242,95 opgebracht.
Wij zijn blij met deze mooie opbrengst!
Wij willen u hartelijk dankzeggen voor uw bijdrage en de collectanten
voor hun medewerking.
De zendingscommissie
Paascollecte
Gelijktijdig, of in sommige gevallen vrijwel gelijktijdig, met dit kerkblad
worden de enveloppen voor de Paascollecte verspreid.
Pasen is een belangrijk feest voor de christelijke gemeente: Jezus
Christus heeft de dood overwonnen! Een boodschap van hoop. Vanuit
die geweldige boodschap is Pasen een mooie gelegenheid voor een
gift aan de plaatselijke gemeente, waarmee de blijde boodschap van
het evangelie verder uitgedragen kan worden.
Hartelijk bij u aanbevolen.
Scharlaken Koord
We mogen terugzien op een erg boeiende en soms ook aangrijpende
ontmoetingsavond over het werk van Scharlaken Koord, de organisatie
die via professionele hulpverleners en vrijwilligers hulp biedt aan
meisjes en vrouwen in de prostitutie. Dit doet zij vanuit een christelijke
visie, met respect voor de keuze en opvattingen van elke vrouw.
We hoorden over misstanden in de prostitutie, over mensenhandel,
over de achtergrond van vrouwen, over de omstandigheden waardoor
ze in de prostitutie terecht kunnen komen, over hoe meisjes en jonge
vrouwen ten prooi kunnen vallen aan loverboys.
Scharlaken Koord doet het werk in Amsterdam en enkele andere
steden soms onder moeilijke omstandigheden. Werk dat zeker vraagt
om ons gebed, ook voor de meisjes en vrouwen die al dan niet
gedwongen in de prostitutie werkzaam zijn.
Scharlaken Koord valt onder de Stichting Tot Heil des Volks.
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Wie het werk niet alleen via het gebed wil steunen maar ook financieel
kan een gift overmaken naar:
NL34INGB0000104944
ten name van Stichting Tot Heil des Volks in Amsterdam
onder vermelding van Scharlaken Koord.
Collecte gezamenlijke dienst 09-04-2017
Aanstaande zondagavond is er de gezamenlijke dienst met de
gereformeerde kerk. De collecte in die dienst zal zijn voor ons
gezamenlijke doel van Kerk in actie; Myanmar.
De mensen met een lichamelijke beperking worden middels
vakonderwijs en microkredieten gesteund. Er wordt werkplekken
gezocht en de mensen worden ondersteund in het opzetten van hun
eigen bedrijfje. Kinderen met handicaps krijgen fysiotherapie en
logopedie, zodat zij later meer kansen hebben om aan de slag te
komen.
Meer info:
www.kerkinactie.nl/projecten/eigen-inkomsten-voor-gehandicapten
De diaconie
Bijbelgesprekskring
Maandagavond 10 april is er weer Bijbelgesprekskring. Om 20.15 uur
komen we bij elkaar en overdenken Psalm 27. Een Psalm vol
vertrouwen/geloof. In zijn nood roept de dichter het uit tot God: verlaat
mij niet. Laten we deze avond van de dichter leren om vol vertrouwen in
het leven te staan en uit te zien naar het eeuwige leven. Allen hartelijk
welkom.
Cursus geloven met het hart 2
We hebben nog twee avonden te gaan. De eerste is op
woensdagavond 12 april. Dan denken we na over ons christen-zijn. Er
wordt in deze tijd een bewuste keuze van ons gevraagd. Voor of tegen
Christus.
De tweede avond is op woensdag 19 april. Dan bespreken we een
onderwerp dat al een enkele keer zijdelings langskwam, maar waar in
de groep veel vragen over leven: Toekomstverwachting. Binnen de
christelijke toekomstverwachting speelt de wederkomst van Jezus een
cruciale rol. Wij verwachten Hem die alles nieuw zal maken. Wij hopen
en bidden om goede avonden met elkaar. Wees beide avonden welkom
om 20.00 uur.
Rook Verkaik
7

Actie voor de voedselbank – Hervormde gemeente Herwijnen.
Afgelopen zondag hebben we de inzameling gehad van producten voor
de voedselbank.
Velen kwamen met bijbel en boodschappentas het kerkgebouw binnen.
We mochten maar liefst 8 boodschappenkratten vullen. Heel erg
bedankt voor uw gift.
Omdat niet iedereen op de hoogte of het vergeten was, krijgt u ook
volgende week de mogelijkheid om een product mee te nemen en in te
leveren.
Meer info over de producten: www.nhkherwijnen.nl/rondomwoord
De diaconie.
Bejaardenbezoekcommissie verzoekplatenprogramma
Hierbij wil ik u herinneren aan de bijeenkomst van de
bejaardenbezoekcommissie verzoekplatenprogramma.
Deze bijeenkomst zal worden gehouden op D.V. woensdag 12 april om
09.30 uur in het kerkelijk centrum.
Er zijn in het afgelopen halfjaar enkele wijzigingen gekomen in de te
bezoeken bejaarden. Het is dus vooral voor degenen, die bezoeken
afleggen, van belang zoveel mogelijk op deze bijeenkomst aanwezig te
zijn. We kunnen deze zaken dan met elkaar doornemen.
Voor een goede terugkoppeling is het gewenst, dat de bezoekdames
aanwezig zullen zijn.
Mocht u echter verhinderd zijn, laat het dan even weten bij
Dicky de Fockert, tel. 581992.
Wij rekenen op uw aanwezigheid !
ACTIVITEITEN
Vrijwilligers gevraagd!
De rommelmarkt commissie is op zoek naar vrijwilligers die willen
helpen bij de opbouw, het inrichten van de kramen en het opruimen van
de komende rommelmarkt.
* Tijden voor opbouw en inruimen kramen:
vrijdag 21 april van 13.00 tot 17.00 en van 18.30 - 21.00 uur
* Tijd voor opruimen markt:
zaterdag 22 april van 14.00 tot 16.00 uur (direct na afloop van de
rommelmarkt)
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Hebt u tijd om ons even te helpen; meldt u dan aan bij:
Jan Willem Boogert (06-5335 1779) of
Paul van Leeuwen (06-3052 2955)
De mensen die al zijn benaderd door de rommelmarktcommissie en al
hun medewerking hebben toegezegd, staan al op de lijst.
Bedankt,
de rommelmarktcommissie
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!
AGENDA
Maandag 10 april
Woensdag 12 april
Woensdag 12 april
Woensdag 19 april
Donderdag 20 april
Zaterdag 22 april
Woensdag 26 april

20.00 uur
09.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.45 uur

Bijbelgesprekskring
Bejaardenbezoekcommissie
cursus Geloven met het hart 2
cursus Geloven met het hart 2
Gemeenteavond
Rommelmarkt
uitzending kerktelefoon

18.30 uur

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

De kopij voor het volgende kerkblad dient
uiterlijk D.V. maandag 24 april 2017
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:
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

