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

PINKSTEREN

In Hooglied staat deze Pinksterbede:
“Ontwaak, noordenwind, en kom zuidenwind, waai door mijn tuin”.
Bij de uitstorting van de Heilige Geest was er het geluid als van een
geweldige windvlaag. De Geest van God ontwaakt in al haar kracht.
In Hooglied lezen wij hoe de bruid met verlangen uitziet, dat de wind
gaat opsteken. Eerst spreekt ze over de noordenwind. De
noordenwind is een hoge, koude en schrale wind. Maar deze wind is
ook reinigend en zuiverend. De Pinkstergeest ontdekt een mens aan
zijn zonde, maar waait ook schoon. Het hart wordt gereinigd van alle
onreinheid. Maar de Pinkstergeest is ook als een zuidenwind,
verkwikkend en vruchtbaarmakend. Zo stort de Geest de liefde van
Christus in ons hart en maakt de Geest ons leven vruchtbaar.
Laten wij bidden om Gods windkracht, opdat ook op dit Pinksterfeest
Christus de eer ontvangt vanuit alle windstreken. Dan is onze
Pinksterbede: “Uw levenssappen moeten door mij stromen, laat mij
een boom zijn, ruisend in Uw wind!” ( Nel Benschop )

Uit: Een handvol koren
n.a.v. Hooglied 4:16
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40e Jaargang, no. 1159, 26 mei 2017
KERKDIENSTEN
Donderdag 25 mei 2017
Hemelvaartsdag
09:30 uur:
Ds. J. van Oosteinde, Putten
Aanvangslied: Ps. 66: 5, 6
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 28 mei 2017
09:30 uur:
Ds. K. Schonewille, Waardenburg
Aanvangslied: Ps. 67: 1, 3
18:30 uur:
Ds. H.J. Lam, Barneveld
Aanvangslied: Ps. 68: 15, 16
1e collecte:
Deelgenoten
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Zondag 4 juni 2017
Pinksteren
09:30 uur:
Ds. J. Ouwehand, Houten
Voorbereiding viering Heilig Avondmaal
Aanvangslied: Pinksterliederen
18:30 uur:
Ds. H. Klink, Hoornaar
Aanvangslied: Ps. 69: 1, 2
1e collecte:
Pinksterzendingscollecte
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 11 juni 2017
09:30 uur:
Ds. J. Ouwehand, Houten Viering Heilig Avondmaal
Rechtstreekse uitzending radio Lingewaal
Aanvangslied: Ps. 70: 1, 3
15:00 uur:
Ds. F. van IJsseldijk, Opijnen dienst in WZC Avondlicht
Voortgezette viering Heilig Avondmaal
18:30 uur:
Ds. J. Ouwehand, Houten
Dankzegging Heilig Avondmaal
Aanvangslied: Ps. 70: 15, 16
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
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Donderdag 15 juni 2017
15:00 uur:
Ds. W.L. de Koeijer, Heerewaarden
Dienst in WZC Avondlicht
Verhaal van de Zondagsschool
28 mei:
Titus 1: 5-9;
de opdracht van Titus
4 juni:
Titus 2: 11-15;
de boodschap van de Redder
11 juni:
Exodus 4: 1-31;
het teken dat de Heere door Mozes
spreekt
Kinderoppas:
28 mei:
Jacolien van Zante en Danique de Joode
4 juni:
Sjanet en Michelle ’t Lam
11 juni:
Willy van Arkel en Naomi ’t Lam
Schoonmaakrooster:
5 t/m 9 juni Mw. Kruis, mw. Van der Weerd
19 t/m 23 juni Mw. Van Brakel, mw. Kornet
UIT DE GEMEENTE
Zieken
De heer Leen van Baalen, Waalwijk 54 is voor een operatie
opgenomen in het Jeroen Bosch ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch.
Ziekte en zorg kan je leven zomaar veranderen. Je wordt kwetsbaar en
afhankelijk. Laten we gaan tot de Heere. Hij weet wat goed voor ons en
wat we dagelijks nodig hebben.
In memoriam Cornelis Huibert de Ruiter
Op donderdag 18 mei jl. is na een periode van afnemende gezondheid,
toch nog onverwacht in woonzorgcentrum Avondlicht overleden
Cornelis Huibert de Ruiter. Sinds 8 augustus 1995 was hij weduwnaar
van Jenneke Cornelia de Ruiter-van Weelden. Dhr. De Ruiter is 87 jaar
geworden. Dinsdag 23 mei is hij na een afscheidsdienst in de kerk van
Herwijnen, begraven op de begraafplaats achter de kerk.
In de afscheidsdienst hebben we stilgestaan bij het afscheid van Jezus
van Zijn discipelen (n.a.v. Lukas 24: 36-53). Dat gebeurde in een enkel
ogenblik. Boven de overlijdensaankondiging staan de woorden: “Een
enkel ogenblik kan alles doen veranderen.” Zo was dat voor de
discipelen toen ze gescheiden werden van hun Heere en Heiland. Zo
was dat voor Cor de Ruiter toen hij op 14-jarige leeftijd zijn vader
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verloor. Alleen jongeren die zelf een vader hebben verloren weten wat
het betekent om zonder vader op te moeten groeien. We denken ook
aan het overlijden van zijn zusje van 3 jaar en zijn vrouw. Wat moet dit
alles diep ingrijpend voor hem geweest zijn. Hij vond het moeilijk om
over deze dingen te spreken. Maar God weet wat er in zijn hart omging.
Duivenmelken was zijn grote liefhebberij. Hij mocht zelfs bij zijn
verhuizing naar WZC Avondlicht zijn enig overgebleven duif in de kooi
meenemen. Er stonden dan ook duiven op de liturgie en de
overlijdensaankondiging afgedrukt. Jezus beloofde bij Zijn heengaan de
komst van de Heilige Geest. Het symbool van de Heilige Geest is een
DUIF! Zo wil God de familie troosten. Met de komst van de Heilige
Geest. Hij is de enige Trooster die echt troosten kan en ons eeuwig
leven wil schenken. We wensen zijn kinderen, klein- en
achterkleinkinderen en zijn zwager Gods kracht en nabijheid toe om dit
verlies een plaats in hun leven te geven.
R. Verkaik
Uit dankbaarheid I
Graag willen Petra en ik gemeenteleden, kerkelijk werker Rook Verkaik
en de kerkenraad heel hartelijk bedanken voor alle warme
steunbetuigingen in de vorm van kaarten, bloemen, telefoontjes en
gesprekken die wij in deze, voor ons moeilijke periode, hebben mogen
ontvangen en ervaren.
Tijdens de zware behandelingen van Petra sterkten en sterken deze
steunbetuigingen ons enorm. We zijn er erg dankbaar voor. De
betrokkenheid van onze Gemeente geeft ons kracht en bemoediging.
Hartelijke groet,
Kees en Petra Hobo
Uit dankbaarheid II
Dankbaar zijn wij dat we woensdag 10 mei jl. mochten gedenken dat
we 50 jaar getrouwd waren.
Bij deze willen we een ieder
bedanken voor de vele felicitaties
die we, in welke vorm dan ook,
mochten ontvangen.
Het is fijn om te ervaren dat
zovelen met ons meeleven.
Jannie en Nico
van der Vliet
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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
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 Naam
24-05 N. de Groot-Biemans
16-06 G. Struijk-Kooiman

Leeftijd Adres
88
Laarweg 8
86
Waaldijk 42

VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 7 mei
1e collecte
€ 129,20
2e collecte
€ 130,35
Uitgangscollecte € 118,80

Bloemengroet
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Ontvangen via:
Ds. Hagedoorn €25,- + 20,- voor de kerk.
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
Bijdrage kerkblad
We vragen u deze keer graag weer een financiële bijdrage voor het
kerkblad. Als u het goed is treft u een oranje inlegvel aan, met daarop
de benodigde gegevens.
Het kerkblad is voor heel veel gemeenteleden een belangrijke bron van
informatie. Via het kerkblad houden we elkaar ook op de hoogte van het
wel en wee in de gemeente, of kunnen we er via bijvoorbeeld de
meditatie steun in vinden.
De inkomsten voor het kerkblad zijn niet meer helemaal in verhouding
tot de uitgaven, vandaar dat wij u dringend willen vragen een bijdrage
te geven. Zodat we er met z'n allen voor kunnen zorgen dat het
kerkblad kan blijven bestaan.
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U vindt de noodzakelijke gegevens op de oranje kaart, maar ook
hieronder.
Het banknummer is:
NL82 RABO 0328024643
ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen inz. kerkblad
Uiteraard kunt u ook contant iets geven, via bijvoorbeeld predikant,
bezoekdames, kerkenraadsleden of kerkelijk-werker.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
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 Meijden-Ravenhorst
Glasstaete 79
Lingesteynplantsoen 20
4141 GJ Leerdam
Andrea van Mourik
Griendweg 16-L
4208 AA Gorinchem
ACTIVITEITEN
VBSW 2017: (T)OP Survival
Natuurlijk zijn we als stuurgroep van de Vakantie-Bijbel-Spel-Week
druk bezig met het voorbereiden van onze ‘survivaldagen’ op het terrein
bij de IJsclub. En, we hebben er weer zin in. Want wat staan er weer
leuke activiteiten op stapel! Onze topsurvivallers zullen worden
uitgedaagd in o.a. creativiteit, sportiviteit en samenwerken. Samen
beleven ook zeker. Durf je de uitdaging aan? Natuurlijk! Geef je dus zo
snel mogelijk op.
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Hoe? In juni (de week voor de feestweek) krijgen de kinderen op de
basisscholen een opgaveformulier uitgereikt. Nog even de belangrijkste
zakelijke gegevens op een rijtje:
Wanneer:
Waar:

maandag 14 t/m woensdag 16 augustus
IJsclubgebouw en aanliggend terrein (we zijn weer
welkom!)
Hoe laat:
iedere dag van 9.00 – 14.00 uur
Voor wie:
kinderen in de basisschoolleeftijd (dus vanaf 4 jaar t/m
de schoolverlaters)
Thema:
(T)OP Survival
Doelstelling: 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.
Extra
12+ -activiteit in de namiddag/avond
Nog niet aangemeld als medewerker? We kunnen je hulp nog goed
gebruiken. Ook jongeren die al op het voortgezet onderwijs zitten!
Het zou fijn zijn als je dit nu wilt doen, zodat we meer inzicht
hebben in wie bij welke taak ondergebracht kan worden. Graag!
Stuur een mail naar vbswherwijnen@live.nl
Op de laatste dag, woensdag 16 augustus, wordt er weer een leuke
avond georganiseerd, speciaal voor de jeugd van 12 jaar en ouder. Zit
je nu in groep 8 dan kun je vanzelf meedoen met de VBSW , maar ook
deelnemen aan de tieneravond. Deze activiteit start om 17.00 uur bij
het IJsclubgebouw. Voor eten wordt gezorgd, voor uitdaging, spanning
en spektakel ook. En natuurlijk voor gezelligheid! Rond 23.00 uur is de
avond afgelopen.
Voor alle 12+'ers geldt dus: wees
welkom en meld je alvast aan voor
de
gezellige
avond
via
vbswherwijnen@live.nl
of
de
website www.vbsw.webklik.nl
Doen!
Met vriendelijke groeten,
Stuurgroep Vakantie-Bijbel-Spel-Week
Mirjam Bron, Gerben den Hartog,
Monique Hobo, Orianne Kuijntjes, Netty Pippel, Josina van Zandwijk
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AGENDA
Woensdag 7 juni
Dinsdag 13 juni
Woensdag 21 juni

18:30u
19:45u
18:30u

Uitzending kerktelefoon
Gemeenteavond
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 12 juni 2017
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet,
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

NB. Let op: de kopij voor het volgende kerkblad is voor een
periode van 3 (drie) weken.
Volgende inleverdata zijn:
3 juli
voor 8 weken
28 aug
11 sept
25 sept
9 okt
23 okt

voor 2 weken
voor 2 weken
voor 2 weken
voor 2 weken
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

