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

Geloof; vrucht van de Geest.

Een kenmerk van de Heilige Geest in ons leven is de vrucht van de
Geest (vers 22).
Eén van de vruchten die genoemd wordt, is geloof.
Verder valt het op dat de vrucht van de Geest vooral betrekking heeft
op de omgang met je medemens. Een bekende uitspraak is: “ Je moet
zelf eerst vervuld zijn, wil je aan anderen uit kunnen delen”. Want, hoe
wil je liefde geven als je zelf geen liefde hebt. Hoe wil je vriendelijkheid
tonen als je niet vervuld bent met Gods Geest?
Hoe kun je vervuld raken?
Door stil te zijn voor God en Zijn aanwezigheid te zoeken!
Open je Bijbel en bidt elke dag. Leg je leven in Gods Hand.
Geef je aan Hem over. Als je bedenkt wat Jezus voor jou heeft gedaan,
dan kun je niet anders.
Hij staat met open armen op je te wachten.

Uit: Een handvol koren
n.a.v. Galaten 5: 22-26
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40e Jaargang, no. 1160, 16 juni 2017
KERKDIENSTEN
Donderdag 15 juni 2017
15:00 uur:
Ds. W.L. de Koeijer, Heerewaarden
Dienst in WZC Avondlicht
Zondag 18 juni 2017
09:30 uur:
Ds. P. van Duijvenboden, Apeldoorn
Aanvangslied: Ps. 72: 4, 5
18:30 uur:
Ds. J. Vis, Meerkerk
Aanvangslied: Ps. 73: 1, 2
e
1 collecte:
IZB Passie voor Missie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 25 juni 2017
09:30 uur:
Ds. A..P.D. Zijlstra, Ede
Aanvangslied: Ps. 74: 15, 16
18:30 uur:
Prop. T.J. Lucas, IJsselmuiden
Aanvangslied: Ps. 75: 3, 4
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Zondag 2 juli 2017
09:30 uur:
Ds. J.H. de Vree, Achterberg
Aanvangslied: Ps. 76: 1, 2
18:30 uur:
Ds. F.A.J. Hijkoop, Harmelen
Aanvangslied: Ps. 77: 4, 5
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
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Verhaal van de Zondagsschool
18 juni:
Exodus 5: 1 - 6: 12 Mozes en Aaron bij de farao
25 juni:
Exodus 6: 28 - 7: 25 De eerste plaag: water wordt bloed
2 juli:
Exodus 8: 1 - 10: 29 Farao geeft zich niet over

Kinderoppas:
18 juni:
Gerda en Arianne de Fockert
25 juni:
Yvonne de Graaff en Sanne de Joode
2 juli:
Susanne Ammeraal en Jos van de Minkelis
Schoonmaakrooster
3 t/m 7 juli:
Mw. Treffers, Mw. Hobo. Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
17 t/m 21 juli: Mw. Carolien Boogert, Mw. Helma van Mourik
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
De heer Leen van Baalen, Waaldijk 54 is weer thuis vanuit het Jeroen
Bosch ziekenhuis in 's-Hertogenbosch.
Esmee van der Meijden, Korshof 1 is thuisgekomen uit de
Rintveldkliniek in Zeist.
Wij denken ook aan de familie Zeiderveld, Smalsteeg 1, Haaften.
Zij hebben een moeilijk bericht te verwerken gekregen. Dat roept veel
vragen op.
Er zijn ook zieken in onze gemeente die hier niet met name genoemd
worden. We denken ook aan hen.
Wat kan de last van het leven zwaar zijn. Wat kan onze situatie
uitzichtloos lijken. Er is er Eén Die alles van ons weet en ons door en
door kent. Vertrouw op Hem: God is een Toevlucht t’ allen tijde.
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
In memoriam Theodorus van Cronenberg
Donderdagmorgen 8 juni is in de leeftijd van 75 jaar overleden ons
geliefd gemeentelid
Theo van Cronenberg
De laatste periode van zijn leven was heel zwaar. Er was bij hem
namelijk een ongeneeslijke longziekte geconstateerd. Hij was daardoor
heel kortademig. Toch kwam zijn overlijden nog heel plotseling. Een
ziekenhuisopname woensdagavond laat gaf helaas geen verbetering.
We herinneren ons Theo als een heel gestructureerd mens. Hij had
alles graag onder controle. Daarom was het loslaten van deze dingen
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voor hem niet gemakkelijk. Hij was een wijze man die graag zijn mening
gaf. Op bezoek bij hem leerde je altijd weer iets nieuws. Theo gaf de
hoop nooit op. Hij was ook tijdens het ziekteproces nog volop bezig met
maatschappelijke vragen, politiek en kerk. Zijn belangstelling was heel
breed en zodoende, was er altijd tijd voor een goed gesprek. Zeker
omdat het altijd uitliep op de liefde van Christus voor de mens. De
trouwtekst die Truus en Theo bij hun huwelijk meekregen stond centraal
in hun leven: “Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus
was.” Zo wees hij mij tijdens een gesprek op 30 mei op
Romeinen 3: 21-30. Ook een gedeelte waar Jezus centraal staat. Om
Hem ging het in Theo’s leven. Op Hem was zijn hoop gevestigd!
We zijn dankbaar voor zijn arbeidzame leven bij de verschillende
glasfabrieken. Ook na zijn pensioen kon hij niet stil zitten en werd
koerier. Voor de kerkelijke gemeente was hij actief in de
rommelmarktcommissie, voor het kerkblad en als kerkvoogd met
bijzondere opdracht. We danken ook voor de bijzondere zorg die hij
aan Truus heeft verleend gedurende de laatste 8 jaar.
We danken God voor alles wat hij voor Truus en de kinderen, Barbara
en Hans, Nathalie, Carlijn en Rene en de kleinkinderen Marthijn,
Robert, Rosalie en David heeft gedaan.
We wensen hen de kracht van Gods liefde toe zoals verwoord in het
lied op de kaart:
Ik voel Uw kracht
En stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind
Gedragen door Uw Geest
En de kracht van Uw liefde.
Dat lied hebben we dan ook gezongen in de herdenkingsdienst
voorafgaande aan de begrafenis op woensdag 14 juni.
R. Verkaik
VERANTWOORDING
Collecten
Vrijdag 12 mei:

€

98,10

Zondag 14 mei:

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

163,15
153,70
156,70
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huwelijksdienst
bloemengroet
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

€

64,50

dienst WZA

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

86,25
99,40
74,80

diaconie
kerkrentmeesters
onderhoudsfonds

Donderdag 25 mei: 1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €

57,45
58,00
57,85

diaconie
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

Zondag 28 mei:

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

116,05
110,75
106,25

Deelgenoten GZB
kerkrentmeesters
onderhoudsfonds

Zondag 4 juni:

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

204,75
129,15
122,00

Pinksterzendingscoll.
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

Donderdag 18 mei:
Zondag 21 mei:

Ontvangen via:
Ouderling A. Hobo 1x € 10,00 voor het kerkblad.
Ouderling A. Ruitenburg 1x € 20,00 voor het kerkblad.
Ouderling D. van Arkel 1x € 10,00 voor het kerkblad.
Ouderling J. van Kuilenburg 1x € 10,00 en 1x € 15,00, beide tijdens
bezoekwerk.
Ds. Hagendoorn 2x € 40,00 voor de kerk.
Kerkelijk werker R. Verkaik 1x € 10,00 voor de kerk tijdens bezoekwerk.
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
Bijdrage kerkblad
Bij de vorige uitgave van het kerkblad zat een oranje inlegvel, met het
verzoek voor een financiële bijdrage voor het kerkblad. Een flink aantal
mensen heeft al gehoor gegeven aan dat verzoek. Hartelijk dank
daarvoor. Mocht het aan uw
aandacht
zijn
ontsnapt:
hieronder treft u nogmaals
de informatie aan.
Het banknummer is:
NL82 RABO 0328024643
ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen inz. kerkblad
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Uiteraard kunt u ook contant iets geven, via bijvoorbeeld predikant,
bezoekdames, kerkenraadsleden of kerkelijk-werker.
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.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Bloemengroet
De bloemen gingen in de afgelopen periode met
groeten namens onze gemeente naar
Mevr. N. Hak
Mevr. P. Hobo
Mevr. L. van der Weerd
Jara van der Meijden

Boutlaan
Meerenburg
Molenkamp
Korshof

Oppasdienst crèche
Graag wil ik onder de aandacht brengen dat het regelmatig gebeurt dat
er geen oppassers komen bij de crèche.
Soms kan het door een moeder, die haar kindje komt brengen, worden
opgevangen. Maar dat is niet elke keer zo.
Ik zou jullie willen vragen de agenda in het
kerkblad of in de mail goed in de gaten te
houden. Er wordt steeds voor een paar weken
vooruit in het kerkblad vermeld wie er
oppasdienst heeft.
Ik ben blij dat we veel oppassers hebben, zodat
we maar 2 keer, met uitzondering 3 keer, op de
lijst staan. Afgelopen seizoen hebben we al
7 keer zonder oppasser gestaan. Dat is jammer.
Leontien Liefde
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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
26-06 J. van Arkel-van Driel
29-06 J.M.P. van Zomeren-van Zomeren

Leeftijd Adres
85
Zworrelstraat 47
89
Kolstraat 26

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
Mevr. C. van der Wal van Maren
Huis ter Leede, Eiland 1, kamer 235
4143 EN Leerdam.
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Op de hoogte/meeleven
Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel
mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede
en in minder goede tijden. Dus:
Gaat u verhuizen?
Laat het ons even weten.
Trouwplannen?
We stellen een bericht erg op prijs
Een geboorte?
Stuur ook ons een kaartje
Verdriet of verlies?
Ook dan leven we graag met u mee.
U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba:
info@nhkherwijnen.nl
tel.: 0183-637092
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AGENDA
Woensdag 21 juni
Woensdag 5 juli

18.30 uur
18.30 uur

uitzending kerktelefoon
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 3 jui 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 8 (acht) weken in
verband met de vakantieperiode.
Volgende inleverdata zijn:
28 aug
voor 2 weken
11 sept
voor 2 weken
25 sept
voor 2 weken
9 okt
voor 2 weken
23 okt
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
KPN TV LekLingewaal kanaal 175
KPN Radio LekLingewaal kanaal 845

