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 tijdelijk Scriba
T.J. Hijkoop
J. van Kuilenburg
A. Ruitenburg, tijdelijk Jeugddiaken

OUDERLINGENH. van Eeken
KERKRENTMEESTER A.J. Hobo

D. de Joode,
Lunet 18, 4214 GA Vuren
0183 – 637092
ddejoode@planet.nl
DIAKENEN

J.W. Boogert
D. de Bruijn
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

Tot 9 juli in O.B.S. de Spiegelhof
Per 16 juli in de Brede School

Onder de terebint

Vakantie

“Juich voor de Heere, heel de aarde, dien de Heere met blijdschap”
Psalm 100 vraagt je om God te dienen. Niet als slaaf, maar als vrij
mens. Een dienst met vrolijkheid. Godsdienst is vreugdedienst.
Twee keer klinkt een oproep om God te loven en te prijzen. Schal
het uit. Maak een vrolijk geluid.
Waarom loven? Omdat God goed is. Daarom: kom voor Gods
aangezicht met gejubel en blijdschap. De bekende schrijver C.S.
Lewis wendde zich af van zijn zwaartillend atheïsme. Hij schreef zijn
autobiografie over zijn geestelijke weg. Hij gaf die de titel mee:
Verrast door vreugde! (Surprised by Joy) Dat is het.
Breng de Heere een offer van dank.
Doe mee in de liturgie, schaar je in de kring van hen die de Heere
dienen met vreugde. De rabbijnen tekenden erbij aan: als er geen
tempel zal zijn en er geen offers gebracht kunnen worden: breng in
ieder geval dit offer van dank. Met je mond en met je hart. Dat kan
elke dag en op elke plaats. Ook op vakantie!

Uit: Dag in, dag uit
n.a.v. Psalm 100:1, 2
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40e Jaargang, no. 1161, 7 juli 2017
KERKDIENSTEN
Zondag 9 juli 2017
09:30 uur:
Ds. C.A. van der Sluis, Veenendaal
Aanvangslied: Ps. 78: 15, 16
18:30 uur:
Ds. G. Mulder, Kootwijk
Aanvangslied: Ps. 79: 1, 2
1e collecte:
Medische Zending
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 16 juli 2017
09:30 uur:
Ds. S. Jumelet, Zaltbommel
Aanvangslied: Ps. 80: 4, 5
18:30 uur:
Ds. A.P.D. Zijlstra
Aanvangslied: Ps. 81: 15, 16
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 23 juli 2017
09:30 uur:
Dr. J. van Eck, Lexmond
Aanvangslied: Ps. 82: 3, 4
18:30 uur:
Prop. A.N.J. Scheer, Huizen
Aanvangslied: Ps. 83: 5, 6
1e collecte:
Stichting Hulp Oost Europa
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 30 juli 2017
09:30 uur:
Ds. J. van Dijk, Zeist
Rechtstreekse uitzending radio Lingewaal
Aanvangslied: Ps. 84: 3, 4
18:30 uur:
Ds. B.J. van der Kamp, Harderwijk
Aanvangslied: Ps. 85: 3, 4
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
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Zondag 6 augustus 2017
09:00 uur:
Ds. J. Hogenhout, Meteren - Est
Aanvangslied: Ps. 86: 6, 7
18:30 uur:
Ds. J. van Oostende, Putten
Aanvangslied: Ps. 87: 1, 5
1e collecte:
Hulp vervolgde christenen
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 13 augustus 2017
09:30 uur:
Ds. M. Verduin, Zeist
Aanvangslied: Ps. 88: 4, 5
18:30 uur:
Ds. K. Schonewille, Waardenburg
Aanvangslied: Ps. 89: 15, 16
1e collecte:
Bloemengroet
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Donderdag 17 augustus 2017
15:00 uur:
Ds. J. Hogenhout,
Dienst in woonzorgcentrum Avondlicht
Zondag 20 augustus 2017
Afsluiting VBSW
09:30 uur:
Dhr. M. Padmos, Krimpen aan de IJssel
Gezamenlijke dienst in de gereformeerde kerk
Aanvangslied: Ps. 90: 6, 7
18:30 uur:
Ds. E.G. de Kruijf, Capelle aan de IJssel
Aanvangslied: Ps. 91: 6, 7
1e collecte:
VBSW - diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
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Zondag 27 augustus 2017
09:30 uur:
Ds. H.J. Donken, Renswoude
Aanvangslied: Ps. 92: 7, 8
18:30 uur:
Ds. P. Vermaat, Veenendaal
Aanvangslied: Ps. 93: 3, 4
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Verhaal van de Zondagsschool
9 juli
Exodus 12:1-28
Het pesachfeest
16 juli
Exodus 12:29-42 Israël bevrijd uit Egypte
23 juli
Jeremia 1:1-19
De Heer is bij zijn profeet Jeremia
30 juli
Jeremia 7:1-15
De straf voor Juda’s zonde
6 aug.
Jeremia 13:1-11
Het teken van de linnen gordel
13 aug.
Jeremia 18-19
Jeremia bij de pottenbakker
20 aug.
Jeremia 23:1-8
Jeremia kondigt een nieuwe herder aan
27 aug.
Jeremia 23:30 – 24:10 Jeremia en de last van de Heer
Kinderoppas:
9 juli:
Leny Slingerland, Bertie Treffers
16 juli:
Corrie Hobo, Annette Blom
In de zomervakantie wordt de crèche verzorgd door de gereformeerde
kerk.
Schoonmaakrooster:
17 t/m 21 juli mw. Boogert, mw. Van Mourik
31 t/m 4 aug. mw. Van der Linden, mw. Van der Vliet
14 t/m 18 aug. Mw. Kruis, mw. Van der Weerd
28 t/m 1 sept. Mw. Van Brakel, mw. Kornet
4 t/m 8 sept. Mw. Treffers, mw. Hobo, mw. Zeiderveld, mw. Beukenkamp
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
De heer Ad van Arendonk, Achterweg 101 heeft in het Beatrix
ziekenhuis in Gorinchem een nieuwe knie gekregen.
Mw. G. v.d. Meijden-van Maren, Waaldijk 121, kreeg in het
Beatrixziekenhuis in Gorinchem een nieuwe heup. Zij verblijft tijdelijk in
woonzorgcentrum De Wittenberg in Haaften.
De heer H. Donker, Zworrelstraat 84 is ernstig ziek. Sinds kort verblijft
hij in woonzorgcentrum Avondlicht.
Er kan veel zorg en spanning zijn door allerlei oorzaak. We wensen
onze zieken en degenen die om hen heen staan kracht en geduld toe.
In psalm 71:5 lezen we: “Want U bent mijn hoop Heere HEERE”.
Huwelijksjubileum I
Dinsdag 4 juli was het 60 jaar geleden dat het echtpaar H. Donker- van
der Meijden, Zworrelstraat 84 trouwde.
60 jaar getrouwd is een lange tijd. Als u terug kijkt zullen er in deze
jaren ongetwijfeld hoogte- en dieptepunten geweest zijn.
Omdat de heer Donker vanwege zijn gezondheid sinds kort in WZC
Avondlicht verblijft viert de familie Donker dit heugelijke feit in kleine
familiekring.
Wij willen hen van harte feliciteren met dit jubileum en wensen hen voor
de toekomst Gods zegen toe. Hopelijk mag de heer Donker weer wat
herstellen.
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Huwelijksjubileum II
Op 16 juni jongstleden mochten wij vieren dat we 35 jaar getrouwd
waren. Wij zijn blij en dankbaar dat wij dit gekregen hebben van de
Heere.
We hebben het met onze kinderen en kleinkinderen gevierd in een lang
weekend weg.
Kees en Helma van Mourik
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 of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.
mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl
Bloemengroet
De bloemen gingen in de afgelopen periode
met groeten namens onze gemeente naar
- Familie Hobo, Meerenburg
- Mevr. van Zomeren, Nieuwe Steeg
- Mevr. van de Water, Kolstraat
- Mevr. (Gea)van Os, Haaften
- Dhr. A. van Arendonk, Achterweg,

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
16-07
23-07
27-07
23-08
01-09

Naam
J. van Horssen
J. Kornet-Loef
M.G.M. de Fockert-van Arendonk
C. Duizer-Dame
E. de Kock

Leeftijd Adres
90
Lingesteyn
90
W. Alex.straat 3
85
Kolstraat 31
92
Nieuwe Steeg 12
85
Waaldijk 126

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.
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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, kamer 235
Eiland 1, 4143 EN Leerdam.
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 11 juni
1e collecte
€ 96,15
2e collecte
€ 112,25
Avondm.coll. € 103,25
Uitgangscollecte€ 105,90

Diaconie
Kerkrentmeesters
Project 1027
Pastoraat en prediking

Zondag 18 juni

1e collecte
€ 133,45
2e collecte
€ 122,60
Uitgangscollecte € 117,65

IZB
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Zondag 25 juni

1e collecte
€ 109,85
2e collecte
€ 121,80
Uitgangscollecte€ 105,10

Diaconie
Kerkrentmeesters
Onderhoudsfonds

Ontvangen via:
Ouderling A. Ruitenberg € 5,00 voor het kerkblad.
Ouderling J. van Kuilenburg € 150,00 tijdens bezoekwerk (in het vorig
kerkblad stond abusievelijk € 15,00 vermeld).
Ouderling J. van Kuilenburg € 20,00 tijdens bezoekwerk.
Ds. Hagedoorn 2x € 20,00 voor de kerk en € 25,- voor pastoraat en
prediking.
Kerkelijk werker dhr. R. Verkaik € 150,00 voor de kerk.
Mevr. Nel van der Linden € 10,00 voor het kerkblad.
Mw. Joja van Horssen € 10,00 voor het kerkblad.
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
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Aanvangstijdstip ochtenddienst 6 augustus: 9:00 uur!!!!!
De ochtenddienst op zondag 6 augustus kent een afwijkend
aanvangstijdstip. De dienst begint dan niet om 9.30 uur, maar om 9.00
uur. Dit op verzoek van ds Hogenhout; hij heeft die ochtend nog een
tweede dienst.
Veranderingen bij kinderoppas per 16 juli
Het zal niemand zijn ontgaan: Herwijnen heeft een nieuwe Brede
School. Dat betekent ook dat de kinderoppas op zondagochtend niet
langer zal zijn op de locatie in De Spiegelhof, maar met ingang van
zondag 16 JULI voortaan in de nieuwe Brede School. Over de
precieze gevolgen en de (nieuwe) spelregels wordt iedereen die is
betrokken bij de kinderoppas nog nader geïnformeerd door
contactpersoon Leontien Liefde- van Arkel.
We willen graag kinderen en 'oppassers' alvast een fijne tijd toewensen
op de nieuwe plek.
Wijziging in scribaat
Er komt een wijziging in het scribaat. Ouderling-kerkrentmeester D. de
Joode gaat stoppen als scriba. Dit in verband met te drukke
werkzaamheden. De kerkenraad is dankbaar dat ouderling D. van Arkel
bereid is gevonden om voorlopig de taken van scriba op zich te nemen.
De overdracht van werkzaamheden en taken heeft de komende weken
plaats. Er is dus sprake van een korte overgangsperiode, ook vanwege
de vakanties.
Van Arkel zal als scriba lid worden van het moderamen, in plaats van
De Joode. De laatste blijft wel ouderling-kerkrentmeester en daarmee
lid van de kerkenraad.
De scriba is bereikbaar via onder meer scriba@nhkherwijnen.nl
Examens
De afgelopen tijd was voor veel jongeren weer spannend, in verband
met de examens. Ook uit onze gemeente deed een aantal jongeren
examen. We willen graag iedereen die is geslaagd van harte feliciteren
en. We noemen bewust geen namen, om te voorkomen dat we iemand
zouden vergeten.
De jongeren die jammer genoeg niet zijn geslaagd en een jaartje over
moeten doen: we hopen met jullie mee dat het volgend jaar alsnog gaat
lukken!
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Afscheid jeugddiaken Gijs de Joode
Eerder dit jaar hebben we via het kerkblad al gemeld dat de
verkiezingen voor de kerkenraad, die we zouden houden aan het einde
van het voorjaar, zijn uitgesteld tot het najaar. Dit in verband met de
bezinning.
We hebben toen ook gemeld dat jeugddiaken Gijs de Joode had
besloten zich niet herkiesbaar te stellen en zijn werkzaamheden voor
de zomer af te zullen ronden. Inmiddels is dat laatste ook gebeurd.
De vacature van jeugddiaken/ jeugdouderling die is ontstaan hoopt de
kerkenraad in het najaar in te vullen.
De kerkenraad is dankbaar dat ouderling Alex Ruitenburg voorlopig de
coördinerende taken van De Joode wil overnemen. Hij is daarmee
tijdelijk ook eerste aanspreekpunt voor het jeugdwerk.
De kerkenraad neemt op een later moment nog officieel afscheid van
jeugddiaken De Joode. Maar vanaf deze plaats willen we hem nu alvast
heel hartelijk bedanken voor al het werk dat hij de afgelopen jaren heeft
verzet voor onze gemeente en met name voor de jeugd.
We wensen hem en zijn gezin van harte Gods zegen toe.
Kerkbalans
Voor de Actie Kerkbalans zijn de afgelopen tijd als nagekomen giften
binnengekomen: €100,= + € 25,=.
Hartelijk dank daarvoor.
Wie nog een (aanvullende) gift wil overmaken kan dan doen via
NL42 RABO 03280 00531
NL10 INGB 0000 950925
tnv hervormde kerk Herwijnen
graag onder vermelding van Kerkbalans 2017
Alvast heel hartelijk bedankt.
Vaststelling Visiedocument Liturgie
Dinsdag 13 juni hebben we een gemeenteavond gehouden, die in het
teken stond van de bezinning op liturgie en eredienst. De kerkenraad
heeft de gemeente gehoord over de voorgenomen besluiten, zoals
vastgelegd in het Visiedocument Liturgie.
Na afloop van de gemeenteavond heeft de kerkenraad in een officiële
kerkenraadsvergadering het Visiedocument Liturgie ongewijzigd
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vastgesteld en bekrachtigd. Het Visiedocument is daarmee definitief en
onderdeel van beleid.
Het document is op te vragen door een mailtje te sturen naar
info@nhkherwijnen.nl of scriba@nhkherwijnen.nl

Gezamenlijke inkoop bundel Weerklank
Nu
het
Visiedocument
Liturgie
is
vastgesteld, betekent dat onder meer dat
we vanaf zondag 3 september in de
erediensten ook liederen gaan zingen uit de
bundel Weerklank. Uiteraard is iedereen vrij
die bundel zelf aan te schaffen, maar de
kerkenraad gaat ook bundels centraal
inkopen; bijvoorbeeld om bij de ingang van
de kerk te leggen en voor gebruik tijdens
kringwerk et cetera.
Iedereen krijgt de kans mee te doen met die
centrale inkoop. Bij de ingang van de kerk
ligt een intekenlijst, waarop u uw gegevens
kunt
invullen,
inclusief
het
aantal
exemplaren dat u wilt bestellen. De bundels
kosten € 27,50 per stuk.
Een mailtje sturen naar info@nhkherwijnen.nl met uw gegevens (naam,
adres, telefoonnummer en aantal exemplaren) kan ook.
Uiteraard kunt u ook contact opnemen met een kerkenraadslid of
iemand vragen uw naam in te vullen op de intekenlijst.
Mocht u een bundel willen aanschaffen via de gezamenlijke inkoop, dan
verzoeken we u zo snel mogelijk te reageren, in elk geval voor 6
augustus.
Zodra de bundels binnen zijn en worden verspreid, krijgt u ook
informatie over de manier van betalen.
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ACTIVITEITEN
De zomervakantie nadert... en zoals voorgaande jaren betekent dat ....
VBSW-actie!
Wanneer:
Waar:
Voor wie:
Hoe laat:
Thema:
Doelstelling:

Extra

maandag 14 t/m woensdag 16 augustus
IJsclubgebouw en aanliggend terrein
kinderen in de basisschoolleeftijd (dus vanaf 4 jaar t/m
de schoolverlaters)
alle dagen van 9.00 – 14.00 (op woensdag tot 14.30 uur)
(T)OP Survival
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.
12+ -activiteit (woensdag 17 augustus, van 17.00 –
23.00 uur)

De laatste week van de zomervakantie zijn de kinderen weer van harte
welkom op het terrein van het ijsclubgebouw om andere kinderen te
ontmoeten en samen te luisteren naar Bijbelverhalen, te zingen en
allerlei leuke activiteiten te doen. We hebben er zin in!
Inmiddels hebben alle kinderen van de basisscholen in Herwijnen een
uitnodiging gekregen. Heb je je nog niet opgegeven? Doe dat dan
snel…. Opgeven geldt natuurlijk ook voor de tieneravond…
Vrijwilligers: we hebben je nodig! Ben je dus een dagje (of meer)
beschikbaar, laat ons dat dan z.s.m. weten.
En nog dit: voor een goede organisatie is het belangrijk dat de
kinderen tijdig aangemeld worden, in ieder geval vóór 1 augustus.
Daarna wordt de groepsindeling gemaakt op basis van de hulp die
we dan hebben. Latere aanmeldingen kunnen alleen geplaatst
worden als er nog ruimte is in de gemaakte groepjes.
Het programma is op alle dagen veelzijdig. Op woensdag hebben we
nog wat extra’s voor de kinderen in petto: kindertheatermaker Matthijs
Vlaardingerbroek komt dan 's morgens voor ons '(T)OP Survival'
spelen. Ouders en andere belangstellenden worden weer van harte
uitgenodigd om op woensdag vanaf 13.15 uur te komen kijken. Leuk
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voor de kinderen, en ook leuk voor de vrijwilligers die meehelpen om
het de kinderen naar de zin te maken.
Tijdens de week zal er een giftenbus staan om de kosten van de VBSW
te dekken. Van harte aanbevolen!
Zondag 20 augustus in de (gezamenlijke) ochtenddienst willen we met
elkaar nog terugblikken op de week en vooruitblikken op het nieuwe
schooljaar. Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken.
Voor vragen, aanmeldingen of wat dan
ook:
stuur
een
mail
naar
vbswherwijnen@live.nl, kijk op de
website www.vbsw.webklik.nl of neem
contact op met één van de
stuurgroepleden.

Stuurgroep Vakantie-Bijbel-Spel-Week
Mirjam Bron, Gerben den Hartog,
Monique Hobo, Orianne Kuijntjes,
Netty Pippel, Josina van Zandwijk
AGENDA
Woensdag 5 juli

18:30u

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 28
augustus 2017 vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet, Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
Volgende inleverdata zijn:
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

