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

Christen - zijn

Wat is een christen? Iemand die met zijn hoofd in de wolken loopt?
Want daar is Christus! Bent u, ben jij ook zo’n opgewekt mens, die
zich meer boven thuis voelt dan beneden? Ja, maar we leven toch
wel op deze aarde? Dat is waar, maar is deze aardse werkelijkheid
nog steeds ons ware thuis? Zijn we nog in ons element temidden
van alles wat laag-bij-de-gronds is?
Paulus is geen levensverachter. Het is niet de bedoeling dat we
deze wereld aan haar lot overlaten. Mag ik het zo zeggen: het gaat
erom dat we hier op aarde al ‘hemels’ leven in verbondenheid met
Christus. We ‘sporen’ goed wanneer de bovenleiding in orde is,
wanneer we ons hier beneden uitstrekken naar Hem, Die al boven
is.
Wie zich richt op Christus, gaat leven en denken vanuit Hem. Dan
ga je op aarde streven naar zaken die verheffen, omdat ze bij
Christus vandaan komen:
Ontferming, vriendelijkheid, nederigheid,
zachtmoedigheid, geduld en vooral:
de liefde.

Uit: Een handvol koren
n.a.v. Kol. 3: 2

1

40e Jaargang, no. 1157, 28 april 2017
KERKDIENSTEN
Zondag 30 april 2017
Afsluiting winterwerk
09:30 uur:
Ds. A. Stijf, Ede
Aanvangslied: Ps. 58: 7, 8
18:30 uur:
Ds. G.C. de Jong, Sliedrecht
Aanvangslied: Ps. 59: 5, 6
1e collecte:
HGJB
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Zondag 7 mei 2017
09:30 uur:
Prof. Dr. W.H.T. Moehn, Hilversum
Aanvangslied: Ps. 60: 1, 2
18:30 uur:
Ds. A.J. Hagedoorn, Hellouw
Aanvangslied: Ps. 61: 1, 2
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Verhaal van de Zondagsschool
30 apr:
Exodus 1;
Mozes wordt geboren
7 mei:
Exodus 2: 1-11;
Mozes vlucht naar Midjan
Kinderoppas:
30 apr:
Jeanine Sneep en Arne Ruitenburg
7 mei:
Ria en Jelle Treffers
UIT DE GEMEENTE
Zieken
Mw. Nel Hijkoop-Maat, Bloklandweg 3 is enkele dagen opgenomen
geweest in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem.
Inmiddels mocht ze goede uitslagen ontvangen waarvoor men zeer
dankbaar is.
Mw. Sjaan van Weelden-v.d. Meijden, Geerstraat 7, is in het
Beatrixziekenhuis geopereerd. Ze kreeg een nieuwe heup en is weer
thuis. Nu volgt er een periode van revalideren. Daarna moet ze nog
meer operaties ondergaan.
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Esmee v.d. Meijden, Korshof 1, gaat langzaam vooruit. De weekenden
is ze thuis. Ze verblijft nog steeds in Zeist. Haar adres daar is:
Rintveldkliniek, Kliniek Unit 2, Wenshoek 4, 3705 WE Zeist.
De afgelopen weken hebben meerdere personen uitslagen gekregen
die niet goed zijn. Dit heeft tot gevolg dat er een ingrijpende operatie
wacht of men een traject in gaat van bestralingen en kuren.
Laten we in onze gebeden aan hen denken, ook al worden ze hier niet
met name genoemd.
Dat ons gebed mag zijn dat het licht van Pasen juist over donkere en
moeilijke wegen helder mag schijnen.
Huwelijk Age en Gerdine
Age Leiseboer en Gerdine Vierwind hopen vrijdag 12 mei te gaan
trouwen op het Geofort. De kerkelijke bevestiging en inzegening heeft
plaats in een dienst in de hervormde kerk in Herwijnen, aanvang 16.00
uur. De dienst zal worden geleid door onze interim-predikant ds. A.P.D.
Zijlstra uit Ede. Wat is het fijn als mensen het huwelijk ingaan en
daarover ook Gods zegen willen vragen.
We wensen Age en Gerdine ook vanaf deze plaats een heel fijne en
gezegende dag toe, samen met ouders, broers, zussen, verdere
familie, vrienden en bekenden.
Voor wie een kaartje wil sturen:
Age en Gerdine
Waaldijk 90
4171 CG Herwijnen

Bloemengroet
De bloemen gingen in de afgelopen periode met
groeten namens onze gemeente naar;
Fam. Vos, Schoutensteeg
Mevr. Hijkoop, Bloklandweg
Pasen: Grote zaal WZC Avondlicht,
Sluimerskamp
Mevr. van Weelden v.d. Meijden, Geerstraat 7
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VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 2 apr.
1e collecte
€ 125,05
2e collecte
€ 132,15
Uitgangscollecte € 131,25

Diaconie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Zondag 9 apr.

1e collecte
€ 229,15
2e collecte
€ 94,15
Uitgangscollecte € 83,25

Kerk in Actie-Myanmar
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Vrijdag 14 apr.

1e collecte
€ 55,10
2e collecte
€ 62,35
Uitgangscollecte € 71,35

Diaconie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Zondag 16 apr.

1e collecte
€ 138,35
2e collecte
€ 149,35
Uitgangscollecte € 358,40

Diaconie
Kerkrentmeesters
Paascollecte kerk

Ontvangen via:
Jeugddiaken G. de Joode €50,- voor de kerk.
Voor de voedselbank €10,-.
Kerkelijk werker R. Verkaik €10,- voor de kerk.
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
Bezoekwerk ds Hagedoorn 70 t/m 84-jarigen
Zoals bekend probeert ds Hagedoorn uit Hellouw de 70 t/m 84-jarigen
van onze gemeente zoveel mogelijk rond hun verjaardag te bezoeken.
Die groep wordt echter steeds groter, nu de na-oorlogse generatie in
die leeftijdscategorie gaat vallen. De groep is inmiddels eigenlijk te
groot geworden in relatie tot de tijd die dominee Hagedoorn voor onze
gemeente beschikbaar is.
In overleg met ds Hagedoorn heeft de kerkenraad gezocht naar een
oplossing, waarbij ook is gekeken naar de ontwikkelingen in de
komende jaren. Op basis van al die gegevens is het volgende besloten:
- Echtparen in de leeftijdscategorie van 70 t/m 75 jaar krijgen dit jaar
niet twee keer bezoek, maar één keer. De praktijk leert dat bij een
bezoek toch meestal beide echtgenoten aanwezig zijn. Daarnaast zijn
de mensen in deze leeftijdscategorie vaak nog vrij actief en vitaal en
hebben ze vaak nog veel sociale contacten. Dat maakt de behoefte aan
bezoek wellicht iets minder groot. Voor alle duidelijkheid: als mensen
behoefte hebben aan (extra) bezoek, kunnen ze dat altijd aangeven!
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Met deze maatregel wordt het werk van ds Hagedoorn op dit moment
voldoende verlicht. Het is niet uit te sluiten dat de komende jaren
opnieuw naar het bezoekwerk aan de groep 70 t/m 84-jarigen gekeken
moet worden. Een aanvullende wijziging zou kunnen zijn het optrekken
van de ondergrens: de te bezoeken groep wordt dan 71 t/m-84-jarigen.
Maar dat wordt later bekeken.
Op welk moment dominee Hagedoorn de bezoeken aan de echtparen
in de leeftijdscategorie 70 t/m 75 jaar gaat afleggen, zal de praktijk
moeten uitwijzen (bv rond de verjaardag van degene die het eerst jarig
is, er ergens tussen in, of rond de verjaardag van degene die het laatste
van de twee jarig is).
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de
kerkenraad.
Rommelmarkt
We kunnen weer terug kijken op een zeer geslaagde rommelmarkt,
afgelopen zaterdag 22 april !
De weersomstandigheden waren dit jaar uitstekend voor de markt; een
mooie wolkenlucht en met regelmaat enkele zonnestralen.
De totale opbrengst van het afgelopen jaar bedraagt EUR 10.100,(opbrengst markt en tussentijdse verkopen, oud papier en metalen)
Wij willen een ieder die aan deze opbrengst heeft bijgedragen heel
hartelijk bedanken; naast de vele vrijwilligers gedurende de markt;
totaal ca. 80 personen van jong tot oud, zijn er gedurende het hele jaar
vrijwilligers actief met tal van andere activiteiten ten behoeve van de
rommelmarkt en uiteindelijk bovengenoemde opbrengst. Het is mooi om
te zien dat er ook steeds
meer jongere gemeente
leden aanwezig zijn om
te
assisteren
voorafgaand, tijdens en
na afloop van de markt.
Onze dank ook aan de
familie Van Arendonk
voor het beschikbaar
stellen van het terrein en
een deel van de kas, de
geboden gastvrijheid en
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voor alle hand- en spandiensten die zijn verricht. Tevens een woord van
dank aan Klavertje Vier voor de gastvrijheid en de koffie op de
brengdagen.
De rommelmarkt commissie.

Actie Voedselbank
Opbrengst
voedselbank
actie is overhandigd aan de
voedselbank
Leerdam.
Maar liefst 8 boodschappen
kratten vol. Namens de
diaconie en de voedselbank
Leerdam iedereen hartelijk
dank.

Jaarrekening 2016
De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 6 april de jaarrekening van
het college van kerkrentmeesters over 2016 goedgekeurd en
vastgesteld. 2016 was een ongewoon jaar, in die zin dat we vacant
waren maar ook dat we een interim-predikant kregen om ons te
begeleiden bij het proces van bezinning. Een jaar waarin we aan de
ene kant dus minder kosten hadden omdat we geen eigen predikant
hadden; aan de andere kant hadden we extra kosten omdat er meer
gastpredikanten voorgaan, we een parttime kerkelijk werker in dienst
hebben (Rook Verkaik) en een parttime interim-predikant (ds Marcel
Zijlstra).
Per saldo sloot de jaarrekening met een positief saldo van €19.706. Los
daarvan hebben we een reservering gedaan (zeg maar een apart en
tijdelijk spaarpotje gemaakt) van € 25.000. Dat geld is opzij gezet voor
de kosten die in de toekomst gemaakt gaan worden voor de intrede van
een nieuwe predikant en werkzaamheden die dan in de pastorie
gedaan moeten worden.
Iedereen die de jaarrekening wil inzien of er vragen over heeft, kan
contact opnemen met de secretaris van het college van
kerkrentmeesters, Dik de Joode (ddejoode@planet.nl; 0183-637092) of
met administrateur Gijs Pippel (gijs-netty@kpnmail.nl)
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Afsluiting winterwerk
zaterdag 29 april
vanaf 17:00 uur &
Amerikaans eten

&
zondag 30 april
om 9:30 uur
&
dienst afsluiting winterwerk

We willen het winterwerk afsluiten met een gezamenlijke maaltijd. En wat is
nou leuker dan eens proeven uit andermans keuken? Daarom heeft de
jeugdraad besloten om de maaltijd op z’n Amerikaans te doen: Iedereen
neemt wat te eten mee en met z’n allen eten we het dan op. Hebt u een
gerecht die u/jij graag laat proeven door anderen, neem dat gerecht 29
april dan mee. Het is de bedoeling dat iedereen wat meebrengt, zodat er
voor iedereen genoeg te eten is. Om te voorkomen dat iedereen hetzelfde
meebrengt willen we iedereen vragen aan te geven wat voor categorie
gerecht u/jij meebrengt.
Hebt u problemen met vervoer graag een telefoontje naar Marco van Zante
(581133) en u wordt opgehaald en weer thuis gebracht!
Zondagochtend zal in de dienst ook aandacht besteed worden aan de
afsluiting van het winterwerk. Ook dan bent u/jij van harte welkom om te
komen. En uiteraard drinken we dan met elkaar koffie/thee of limonade na
de dienst!
Graag tot ziens op DV 29 en 30 april a.s.
Opgeven kunt u doen door onderstaand brief je in te vullen en bij Marco
van Zante, Seringenhof 15 of Marleen Ruitenburg, Kolstraat 32 door de
brievenbus te doen of door een mail te sturen naar:
jeugdraadherwijnen@gmail.com. Tot uiterlijk vrijdagmiddag 28 - 04 12u!
Opgeven voor “Amerikaans eten” op zaterdag 29 april
Naam:
Aantal personen:
Gekozen categorie:
o Soep
o Groente schotels
o Pannenkoeken
o Salade(s)
o Pasta
o Toetje(s)
o Rijst gerechten
(Graag aankruisen welk soort gerecht u mee wilt nemen, graag warm
meenemen en heeft u thuis een warmhoud plaatje wilt u dit dan ook
meenemen?)

ACTIVITEITEN
Zanguurtje
Op D.V. zondag 7 mei zal aansluitend aan de avonddienst weer het
'zanguurtje' worden gehouden. Voordat we met elkaar gaan zingen drinken
we eerst een kopje koffie of thee. Hebt u/heb jij liederen die u/jij graag
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zingt? Stop dan een briefje met uw/jouw verzoeknummers in de bus achter
in de kerk of mail naar alexenmarleen@live.nl. We zingen uit diverse
christelijke bundels. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de
kerkradio, maar kan ook live of later via internet worden beluisterd. De
luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. U en jij zijn van
harte welkom!
Grote schoonmaak kerk: HULP GEVRAAGD
Een aantal gemeenteleden heeft het initiatief genomen om de kerk en de
bijgebouwen een grote schoonmaakbeurt te geven. Ze doen dat maandag
8 en dinsdag 9 mei.
Ze hebben natuurlijk wel helpende handen nodig, van zowel mannen als
vrouwen. Voor iedereen is er wel wat te doen, dus is iedereen ook van
harte welkom om te komen helpen.
De schoonmaaksters starten 's morgen om 8.00 uur, dus niemand hoeft
eerst thuis duimen te gaan zitten draaien. Iets later beginnen mag natuurlijk
ook. En ook hulp op één van beide dagen is uiteraard mogelijk en zeer
welkom.
De initiatiefnemers rekenen op uw en jullie medewerking.
Wie nog vragen heeft kan contact opnemen met Nel van der Linden (0418582477) of Lijntje van de Weerd (0418- 582238).

AGENDA
Woensdag 26 apr
Ma 8 & di 9 mei
Woensdag 10 mei

18:30u
8:00u
18:30u

Uitzending kerktelefoon
Grote schoonmaak kerk
Uitzending kerktelefoon

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

8

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

