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Ds. A.J. Hagedoorn
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KERKELIJK WERKER R. Verkaik
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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 tijdens de kerkdienst in de
Brede School, Achterweg 35

Onder de terebint

Zachtmoedigheid

Jezus geeft een nieuw kenmerk van de gelovige: zachtmoedigheid.
Hij belooft hun een kostelijke erfenis: het aardrijk. Het Woord van
Jezus is niet nieuw. Als geen ander kende Jezus het Oude
Testament. Bekend is de zachtmoedigheid van Mozes. Dezelfde
man die eerst in drift de Egyptenaar doodsloeg en de tafels van de
wet tegen de grond smakte. Maar je kunt zo gemáákt worden. Dan
lijk je op Jezus. Leer het van Hem. Zachtmoedig reed Hij op
Palmzondag de stad binnen. Jakobus en Petrus schreven: “
Ontvang het Woord met zachtmoedigheid” en “ Geef rekenschap
van uw hoop met zachtmoedigheid”
Laat een zachtmoedig mens maar over zich heen lopen?
Ben je slap? Nee, deze vrucht van de Heilige Geest is dat je harde
hart teer wordt gemaakt. Voor God en de naaste. Zachtmoedigheid
bloeit op het graf van hoogmoed, opstandigheid en vijandschap. Ziet
een ander er iets van bij ons?
Zachtmoedigen zijn bereid gemaakt, afstand te doen van de aarde;
ze zijn vreemdeling en toch zullen juist zij het aardrijk beërven.
Het is verdiend door onze zachtmoedige en nederige Heiland.
Uit: Een handvol koren
n.a.v. Mattheüs 5:5
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KERKDIENSTEN
Zondag 3 september 2017
09:30 uur:
Ds. L. van Rees, Hoogblokland
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Aanvangslied: Ps. 94: 3, 4
18:30 uur:
Ds. P. Vroegindeweij, Lexmond
Aanvangslied: Ps. 95: 1, 2
1e collecte:
Project zendingsechtpaar ‘t Hart
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 10 september 2017
09:30 uur:
Ds. L. van Rees, Hoogblokland
Viering Heilig Avondmaal
Aanvangslied: Ps. 96: 6, 7
15:00 uur:
Ds. L. van Rees, Hoogblokland
Voortgezette viering Heilig Avondmaal,
Woonzorgcentrum Avondlicht
18:30 uur:
Ds. H. Westerhout, Hasselt
Dankzegging Heilig Avondmaal
Aanvangslied: Ps. 97: 1, 2
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Verhaal van de Zondagsschool
3 sept:
Jeremia 32: 1-44; Jeremia koopt een akker
10 sept:
Jeremia 36: 1-32; De boekrol van Jeremia verbrand
Schoonmaakrooster:
11 t/m 15 sept Mw. Boogert, mw. Van Mourik
18 t/m 22 sept Mw. Van der Linden, mw. Van der Vliet
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
Mw. Riet de Joode- de Jongh, Kolstraat 10, heeft enkele dagen in het
Beatrixziekenhuis gelegen. Ze is, na een revalidatieperiode
in
verpleeghuis Lingesteyn, in Leerdam weer thuis.
De heer J. Koppelaar, Pieterswaard 4, mocht thuiskomen uit het
Beatrixziekenhuis in Gorinchem.
Mw. Sjanie van Weelden- v.d. Meijden, Geerstraat 7 is in het
Beatrixziekenhuis geopereerd. Ze is weer thuis.
Teuni Kruis moest weer door de scan in verband met haar ziekte. De
uitslag was positief zodat er direct kon worden begonnen met een
nieuwe kuur. Haar mobiliteit laat nog wel te wensen over.
Verder zijn er gemeenteleden die in de achter ons liggende periode met
ziekte of andere ongemakken te maken kregen. We denken ook aan
hen die zich in de afgelopen tijd eenzaam voelden. Ook is er in
meerdere families verdriet gekomen.
De reis van het leven gaat lang niet altijd over rozen. Lijden,
teleurstellingen en pijn kunnen op ons pad komen.
Dat het ons juist dan extra
mag raken dat Christus
heeft gezegd: Als u zich
vermoeid en belast voelt
kom dan tot Mij. Juist dan
wil Hij er voor u zijn want bij
Hem is de ware rust die
over blijft voor hen die Hem
verwachten.
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In Memoriam Corrie Arina Koppelaar-Boer
Dinsdag 18 juli overleed Corrie Koppelaar op de leeftijd van 80 jaar. Zij
woonde Pieterswaard 4. Mw. Koppelaar was een lieve, zorgzame
vrouw en moeder voor haar man Joop en zoon Hans. Een moeilijke
weg lag achter haar. In 2005 openbaarde zich bij haar borstkanker.
In datzelfde jaar is ze met haar zoon en man vanuit Sliedrecht in
Herwijnen komen wonen. Zij werden toen trouwe luisteraars van de
kerkradio van onze gemeente.
Na een intensieve behandeling was de verwachting dat haar ziekte
overwonnen was. Maar in 2009 openbaarde deze zich opnieuw.
Daarop volgden 32 bestralingen, maar die lieten ook hun sporen na. In
januari 2016 openbaarden zich long- en hartproblemen. Wat weer
resulteerde in het vasthouden van vocht en een open been. In de
maand juli heeft ze nog 12 dagen in coma gelegen in het ziekenhuis.
Wat een vragen, wat een zorgen. Dan roep je het uit: Heer, maak mij
Uw wegen bekend. Dat was ook haar psalm. Het tweede berijmde vers
van psalm 25 stond in zijn geheel op de rouwbrief afgedrukt. Over deze
psalm hebben we in de afscheidsdienst nagedacht. Want ook voor haar
man en zoon en de andere nabestaanden heeft deze psalm een diepe
betekenis. Wij weten geen van allen hoe onze toekomst er uit ziet.
Haar man, Joop, kon helaas, vanwege zijn lichamelijke en geestelijke
gesteldheid niet bij de afscheidsdienst aanwezig zijn. Hij lag, toen zijn
vrouw overleed in hetzelfde ziekenhuis. De condoleance op zaterdag
22 juli heeft hij wel mee kunnen maken. Wij wensen Joop en zijn zoon
Hans Gods sterkte en kracht toe.
Omdat de familie Koppelaar afkomstig is uit Sliedrecht is Corrie daar op
maandag 24 juli begraven.
R. Verkaik
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In Memoriam Henk Donker
Maandag 21 augustus is in Woon en Zorgcentrum Avondlicht op 82
jarige leeftijd overleden dhr. Henk Donker. Hij woonde met zijn vrouw al
vele jaren op het ‘Hoekie’, Zworrelstraat 84.
Dhr. Donker was een man die graag werkte. Ook op zijn ziekbed zag je
zijn handen bewegen die in gedachten nog allerlei dingen aan het
maken waren. Helaas moest hij vanwege een bedrijfsongeval al op 53
jarige leeftijd stoppen met betaalde arbeid. Maar hij heeft daarna nog
veel voor de gemeenschap en de voetbalvereniging kunnen betekenen
met vrijwilligerswerk.
De laatste jaren van zijn leven had hij te maken met een zwakke
gezondheid. Helaas was het op een bepaald moment voor zijn vrouw
Aaltje niet meer mogelijk om hem thuis te verzorgen. Gelukkig was er
een plekje in WZC Avondlicht. Daar heeft hij een liefdevolle verzorging
ontvangen. Zijn vrouw was daar trouw aan zijn zijde. Steeds als je bij
hen kwam, zat ze dicht naast hem en hield hem vast. Vandaar dat op
de overlijdensaankondiging twee handen afgedrukt staan, die elkaar
vasthouden. Dat tekende ook het leven van Henk Donker. Liefde voor
zijn vrouw, kinderen, klein-achterkleinkinderen. Zijn laatste boodschap
aan hen was dan ook: Blijf bij elkaar! Met andere woorden: Houd elkaar
vast! In de afscheidsdienst op vrijdag 25 augustus hebben we op
verzoek van mw. Donker een overdenking gehouden over Psalm 23.
Daarna hebben we Henk naar zijn laatste rustplaats gebracht op de
begraafplaats in Herwijnen.
We condoleren ook vanaf deze plaats mw. Donker, zoon Arie, dochter
Nellie en Mari en dochter Marina en de klein- en achterkleinkinderen.
R. Verkaik
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Huwelijksjubileum
Op 6 juli jl. was de dag dat we 50 jaar getrouwd waren. We zijn
dankbaar hiervoor en blij verrast door alle felicitaties, bloemen en
kaarten die we mochten ontvangen. Eind september D.V. zal het
gevierd worden als Evert 75 jaar wordt.
Evert en Ria Mannee- Kozijn
Bloemengroet
De bloemen gingen in de afgelopen periode
met groeten namens onze gemeente naar;
Mevr. den Besten,

Engelenhof

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. van Arkel: 0418-582269
of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.
mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 2 juli
1e collecte
€ 102,05
2e collecte
€ 111,45
Uitgangscollecte€ 105,55

Diaconie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Zondag 9 juli

1e collecte
€ 148,05
2e collecte
€ 125,00
Uitgangscollecte€ 121,65

Medische zending
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Zondag 16 juli

1e collecte
€ 110,20
2e collecte
€ 113,15
Uitgangscollecte€ 105,30

Diaconie
Kerkrentmeesters
Onderhoudsfonds

Zondag 23 juli

1e collecte
€ 164,85
2e collecte
€ 125,35
Uitgangscollecte € 114,15

St. Oost Europa
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking
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Zondag 30 juli

1e collecte
€ 117,70
2e collecte
€ 106,10
Uitgangscollecte€ 107,55

Diaconie
Kerkrentmeesters
Onderhoudsfonds

Zondag 6 aug

1e collecte
€ 150,00
2e collecte
€ 117,00
Uitgangscollecte€ 102,80

Hulp vervolgde christenen

1e collecte
€ 134,50
2e collecte
€ 140,00
Uitgangscollecte € 115,20

Bloemengroet
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Zondag 13 aug

Zendingsbussen fam ’t Hart
Busjes op de kringen fam ’t Hart

Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

€ 138,25
€ 141,55

Ontvangen via;
Kerkelijk werker R. Verkaik € 10,00 voor de kerk.
Diaken A. van der Meijden € 50,00 voor de kerk, uit dankbaarheid.
Mevr. Lijntje van der Weerd € 10,00 voor het kerkblad, vanuit WCZ
Avondlicht.
Mevr. Joja van Horssen € 10,00 voor het kerkblad.
Mw. Marjan van Velzen € 10,00 voor de bloemengroet.
Voor al deze giften hartelijk dank.

Bundel Weerklank
Vlak voor de zomervakantie, op 13 juni, hebben we een
gemeenteavond gehouden over de bezinning op liturgie en eredienst.
Zoals daarna afgekondigd en gemeld in het kerkblad, heeft de
kerkenraad diezelfde avond nog het Visiedocument Liturgie en
eredienst definitief vastgesteld.
Dat betekent onder meer dat vanaf zondag 3 september enkele
wijzigingen in de liturgie worden doorgevoerd, zoals beschreven in het
Visiedocument.
Een van de aanpassingen is dat we deels gaan zingen uit de bundel
Weerklank. Deels blijven we ook nog Psalmen zingen uit de bundel
1938. Er worden geen gezangen uit de bundel 1938 meer gezongen.
Iedereen die zelf een exemplaar van Weerklank heeft aangeschaft,
wordt dus verzocht die vanaf zondag 3 september mee te brengen. Bij
7

de ingang van de kerk ligt overigens een aantal exemplaren voor
algemeen gebruik.
Op de liturgieborden naast de preekstoel hopen we met de
toegevoegde letter W duidelijk aan te geven welke liederen uit
Weerklank worden gezongen. Uiteraard zal ook de voorganger dat
vermelden bij het opgeven van de te zingen liederen.
In de bundel Weerklank zijn liederen
opgenomen met bekende melodieën, maar
we komen ook voor ons nieuwe melodieën
tegen.
Daarnaast worden bekende liederen soms
gezongen op een melodie die gewijzigd is
ten opzichte van de melodie die we kennen
uit de Hervormde Bundel uit 1938.
De organisten zullen ons waar nodig op
passende wijze leiden bij het (leren) zingen
van deze liederen.
De kerkenraad heeft geprobeerd alles zo
goed mogelijk voor te bereiden, maar
desondanks zal het in het begin misschien
soms even wennen zijn. Maar daarvoor hebt
u vast begrip.

Gift
Vanuit de gemeente mochten we een gift ontvangen van 1.000 euro,
bedoeld voor de aanschaf van bundels Weerklank.
Het spreekt vanzelf dat we voor deze gift, net als voor alle giften
overigens, heel erg dankbaar zijn. De gift is (uiteraard) besteed aan de
aanschaf van bundels Weerklank voor algemeen gebruik in de
erediensten en tijdens doordeweekse gemeenteactiviteiten.

8

BROODMAALTIJD
Vrijdag 15 september is er een broodmaaltijd voor gemeenteleden
vanaf ± 60 jaar. Deze wordt gehouden samen met de Gereformeerde
Kerk.
Dit jaar wordt het gehouden in het Hervormd Centrum aan de Waaldijk
te Herwijnen. De maaltijd wordt geserveerd om 17.30 uur.
Heeft u vervoersproblemen? Dan halen we u gewoon even op!
Indien u hieraan mee wilt doen verzoeken wij u onderstaand formulier in
te vullen en achterin de kerk in de doos te deponeren.
Achterin de kerk liggen ook opgaveformulieren.
U kunt ook bellen naar Alex Ruitenburg, tel. 582439.
-----------------------------------------------------------------------------------------Ik doe mee aan de broodmaaltijd en kom dan met ……… personen.
Naam: ………………………………………………………………………
Adres ………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ………………………………………………………
Dit formulier inleveren in de doos achterin de kerk uiterlijk 10 september
2017
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Verkoopdag vrijdag 27 oktober
De verkoopdag heeft plaats op vrijdag 27 oktober, in dorpshuis De
Poort; ’s middags van 14.30 tot 17.00 uur en ’s avonds vanaf 19.00 uur.
De voorbereidingen zijn al in volle gang.
Ook dit jaar is er weer een grote verloting, de lotenverkoop is
inmiddels begonnen, de loten kosten 1 euro, de hoofdprijs is 200 euro;
de 2e prijs is 100 euro,de andere prijzen zijn een levensmiddelenmand,
tuindecoratie en een cadeaubon.
Heeft u nog boodschappen om levensmiddelenmanden samen te
stellen, of bruikbare spullen voor de verkoop of als prijs in de
verschillende stands (enveloppenkraam, appel- en perenboom, rad van
avontuur) die zijn van harte welkom.
Verder worden mensen gezocht die cake, appeltaart, boterkoek,
appelflappen etc. kunnen en willen bakken, om te verkopen bij een kop
koffie. Bent u bereid dit te doen, neem dan contact op met een van de
leden van de Commissie Verkoopdag.
Bruikbare spullen en boodschappen kunnen worden ingeleverd bij de
leden van de Commissie Verkoopdag: N. van der Linden (Zandsteeg 4);
A. van Maaren (Nieuwe Steeg 63); N. Versteeg (Zworrelstraat 48); R.
de Fokkert (Rozenstraat 2); A de Bruijn (Achterweg 97), D. de Joode
(Lunet 18, Vuren).
We rekenen op uw medewerking
Commissie Verkoopdag
Zendingsechtpaar Martin en Marleen 't Hart zondag te gast
Tijdens de ochtenddienst van zondag 3 september hopen Martin en
Marleen ’t Hart aanwezig zijn. Het echtpaar is door de GZB uitgezonden
naar Rwanda en onze gemeente ondersteunt dit project ook financieel.
Tijdens de dienst zullen Martin en Marleen kort wat vertellen over hun
werkzaamheden in Rwanda. De kinderen van de zondagsschool zullen
het lied ‘Lees je Bijbel bidt elke dag’ in het Kinyarwanda (de taal die in
Rwanda gesproken wordt) zingen. De kinderen hebben Martin en
Marleen al eerder ontmoet via Skype (bellen met beeld via de
computer). Ze kijken er erg naar uit om Martin en Marleen in het echt te
zien.
Na de dienst kan iedereen Martin en Marleen ontmoeten onder het
genot van een kopje koffie/thee en zullen ze hun werk wat uitgebreider
toelichten. Ook is er gelegenheid om hen vragen te stellen.
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Censura morum
In verband met de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 10
september, is er gelegenheid tot censura morum op dinsdag 5
september, van 19.30 uur tot 20.00 uur in het kerkelijk centrum.
Avondmaalscollecte
De avondmaalscollecte van zondag 10 september is bestemd voor Kerk
in Actie. Het project dat we ondersteunen is Meer voedsel in afgelegen
bergdorpen in Nepal.
.
In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking moeite om
voldoende voedsel te verbouwen. De organisatie ICFON (international
council for friends of nepal, the Netherlands) werkt samen met
dorpsbewoners aan een betere voedselproductie. Daardoor verbeteren
ook hun levensomstandigheden.
Rondom de bergdorpen is weinig vruchtbare grond beschikbaar. De
bevolking weet vaak ook weinig over landbouwtechnieken. Via ICFON
krijgen dorpsbewoners landbouwtrainingen. Ze leren bijvoorbeeld hoe
ze braakliggende grond weer kunnen bewerken en hoe ze erosie
kunnen bestrijden. Ook oefenen ze met nieuwe landbouwtechnieken
om hun opbrengst te verhogen en leren ze hoe ze hun producten het
beste kunnen verkopen op de markt. Gezinnen kunnen een lening
krijgen om een geit aan te schaffen die melk produceert. Voor slechts
60 euro ontvangt een gezin een geit en een training in de verzorging.
Meer info zie: https://www.kerkinactie.nl/projecten/beter-voedsel-inafgelegen-bergdorpen-nepal
Vakantie-Bijbel-Spel-Week 2017: (T)op survival
We klimmen op een berg
sjokken door het zand
moeten door het water naar de
overkant.
We gaan achter Jezus aan
hoe de weg ook gaat.
hij is de beste gids die er bestaat,
de allerbeste gids die er bestaat.
Een echt survivallied met bijbehorende
gebaren; iedere morgen startten we
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hier met ruim 100 kinderen weer mee. Wat was de Vakantie-Bijbel-SpelWeek weer een feest!
Het zit erop. We kunnen terugkijken op 3 heel geslaagde dagen waar
we als stuurgroep ontzettend dankbaar voor zijn. Na een zomervakantie
met toch niet het beste zomerweer hadden onze kinderen veel geluk
dat het heerlijk weer was. Oké, op het buitje van dinsdag na dan... Maar
dat wisten onze survival-kinderen prima te 'handelen'. Naast een
enthousiaste groep kinderen konden we weer rekenen op een groep
fijne medewerkers. Iedere dag was er een prachtige Bijbelvertelling en
hebben we een aantal mooie en herkenbare liedjes gezongen, wat in
een grote groep toch altijd leuker is dan alleen. Daarna konden de
kinderen eigenlijk niet wachten om het terrein van de ijsbaan op te
stormen met hun groepje, want ja, er moest natuurlijk gebouwd gaan
worden! Dat er geen spijkers waren vonden sommigen wel raar, maar
met een paar pallets, wilgentakken en touw valt er inderdaad een
prachtige tent te maken. Een hutje om met je eigen groepje gezellig in
te zitten. Hoe leuk is dat? Op maandag konden de kinderen al lekker
friet eten in hun eigen tent, en allerlei zaken in elkaar knutselen die een
ware 'top survivaller' bij zich moet hebben, zoals een waterfles, een
kompas, een zweetband voor om je hoofd… Om in de survivalsfeer te
komen moesten de kinderen eerder die morgen hun stoere kwaliteiten
al tonen door over een heus blotevoetenpad naar buiten te gaan.
Inderdaad: op blote voeten door bakken modder, zand, stenen, gras...
moddervegen op je gezicht. Nee, een top-survival-kid word je echt niet
zomaar!
Dinsdag hadden de jongere kinderen een speurtocht door het
dorp, waarbij ze voor verschillende leuke spelletjes langs alle
speeltuinen kwamen. Dat zijn er maar liefst drie! Zomaar bij iemand
aanbellen en vragen om een krant of een mandarijn, spannend hoor.
Maar een echte survivaller moet natuurlijk wel... Ook even ergens zien
te schuilen voor een regenbui, tja, hoort erbij toch?. Maar gelukkig
wachtte er een heerlijk broodje gezond op hen, dat ze zelf mochten
klaarmaken. De bovenbouwclub van zo'n 40 kinderen fietste dinsdag
naar het Geofort voor een fantastische 'experience'. Allerlei activiteiten
in de buitenlucht: vlotvaren, klimmen en balanceren in touwen, met een
tablet een route met satellietconnectie nalopen en dan controleren of je
geen verkeerde richting bent uitgegaan... een plek vol uitdagingen. En
dat allemaal gewoon op Herwijns grondgebied. De geplande picknick
onderweg hebben we gelukkig in verband met het weer in een stoere
legertent daar kunnen houden en zo waren we rond 2 uur weer terug bij
de tenten op het ijsclubterrein.
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De
laatste
dag,
woensdag,
hadden
we
Matthijs
Vlaardingerbroek te gast: met zijn interactieve voorstelling 'De
verborgen schat' wist hij echt álle kinderen (én volwassenen) te boeien.
De buikspreekpop Henkie deed kinderen schaterlachen van plezier, de
goocheltrucs maakten zeker ook op de oudere kinderen indruk, want de
monden gingen werkelijk open van verbazing, haha! Maar Matthijs
bracht ook een prachtige boodschap via Zacheüs: Jezus wil alle
verkeerde dingen van ons als een spons opzuigen, Hij maakt het
donkergekleurde water zo weer helder en vult ons weer met schoon
water. Vult ons met alleen maar liefde!
Daarna was het tijd voor actie. Inmiddels stonden er een
uitdagende stormbaan en een geweldige glijbaan klaar (waar natuurlijk
veel water op ging, want dat glijdt véél harder). Maar dat was nog niet
alles: de brandweer kwam het terrein oprijden en alle kinderen mochten
onder de begeleiding van echte brandweerlieden verschillende
activiteiten doen. Echt water spuiten met een brandslang, dát gaat
hard... Verkleed je als een brandweerman: dát is warm, en zwáár! Een
broodje knakworst ging er tussendoor dan natuurlijk ook wel in. Er
moest nog worden touwgetrokken, flink doorglijden over een waterbaan
en droog de overkant van de Meerenburgvijver zien te halen op een
vlot. Nee, dát lukte sommigen inderdaad niet ;-) Dat ieder kind
uiteindelijk nat of heel nat werd maakte niet veel uit. Het weer zat ons
die dag ontzettend mee. We boften wat dat betreft dus ook nog eens
heel erg.
Inmiddels waren er verschillende ouders en belangstellenden
een kijkje komen nemen ter aanmoediging. Rond 2 uur was visboer Van
de Mheen uit Spakenburg er weer om ons - volgens inmiddels een
goede traditie - nog een heerlijk bakje kibbeling aan te bieden. Een
mooi besluit van 3 geweldige dagen.
Om 5 uur was het tijd voor de tieners. Hoe survival je je eten bij
elkaar? Inderdaad, je gaat gewoon op zoek. Gelukkig kon ieder groepje
zijn ingrediënten in het bos vinden, waarna ze aan de slag konden met
hun pizza, om die vervolgens bij verschillende adressen in de oven te
schuiven en op te eten. Dat adres moest trouwens nog wel gepuzzeld
worden. Eén groepje dacht bij het Eethuis te moeten zijn, maar gelukkig
vonden ze daarna toch het adres waar op hen gewacht werd...
Natuurlijk moest er nog meer gesurvivald worden: stormbaan,
touwtrekken, hooivorkwerpen in een baal stro, ze hebben het allemaal
gedaan (of ondergaan). Toen de schemer inviel, stapte de groep van
een kleine 30 tieners op de fiets naar de Waal. Een kampvuur, wat
roosteren, wat drinken en gezelligheid en zo hebben ze zich uitstekend
vermaakt.
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Als stuurgroep bedanken we iedereen hartelijk voor zijn of haar inzet.
We hopen volgend jaar weer een beroep op jullie en anderen te kunnen
doen! We zijn dankbaar dat we met elkaar iets van onze doelstelling
hebben mogen verwezenlijken: in een sfeer van veiligheid en
gezelligheid samen naar Bijbelverhalen kijken en luisteren en andere
opbouwende activiteiten met elkaar doen. Zo hopen we ieder kind te
laten ervaren dat God van hem of haar houdt. We bidden dat God Zijn
werk verder kan doen in de harten van de kinderen en natuurlijk ook in
die van volwassenen!
Nog 1 dingetje...: misschien heeft u de giftenbus tijdens de week
gemist. Een donatie om de kosten van de VBSW te dekken is en blijft
van harte welkom! Het rekeningnummer hiervoor is: NL 05 RABO 0116
0188 52. Van harte aanbevolen!
O ja, neem zeker een kijkje op vbsw.webklik.nl om de foto's te
bekijken!
Groet van de stuurgroep Vakantie-Bijbel-Spel-Week
Mirjam Bron, Gerben den Hartog, Monique Hobo,Orianne Kuyntjes,
Netty Pippel en Josina van Zandwijk
Dorcas klusreis september 2017
De
werkgroep
is
bezig
met
de
voorbereidingen voor een klusreis in
september. Het reisdoel is Szaloka (Salovka)
in Oekraïne.
Het is de bedoeling dat een groep van 12
klussers van 22 tot en met 30 september a.s.
verder gaat met het bouwen van een school.
De oude, te kleine school is 114 jaar oud en
was nodig aan vervanging toe. In 2016 is begonnen met het leggen van
het fundament en de vloeren. De taak van de klusgroep bestaat
voornamelijk uit metselen en lijmen.
Dit jaar werkt de groep klussers onder ‘de vlag’ van Stichting
Metadidomi Foundation uit Sint Annaland. Stichting Dorcas Andijk heeft
namelijk besloten te stoppen met het organiseren van klusreizen.
Henk van Wijgerden van de werkgroep Dorcas Herwijnen heeft begin
2017 contact gekregen met Jaap Koppenaal van Stichting Metadidomi.
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Jaap heeft in de maand mei aan de werkgroep Dorcas en de groep
klussers informatie gegeven over dit project.
Stichting Dorcas steunt dit schoolproject dus niet financieel, maar staat
wel achter het idee van de werkgroep Dorcas Herwijnen om aan het
project van Stichting Metadidomi mee te werken.
Meer informatie over het project is te vinden op www.metadidomi.nl
Wilt u dit project steunen met een gift voor het bovengenoemde doel?
Het bankrekeningnummer is: NL93 RABO 0103 3803 02
t.n.v. Dorcas werkgroep Herwijnen, onder vermelding van: klusreis
Oekraïne schoolproject
Alvast hartelijk bedankt!
Werkgroep Dorcas Herwijnen
Deelname klusreis Oekraïne
De laatste week van september hopen wij, Jan-Willem en Carolien,
mee te gaan met de klusreis georganiseerd door werkgroep Dorcas
Herwijnen.
De werkgroep doet dit in samenwerking met stichting Metadidomi uit
Sint Annaland. Deze stichting is al jaren actief in Oekraïne en heeft al
meerdere projecten afgerond.
Momenteel (sinds 2016) zijn ze begonnen met nieuwbouw van een
school in Szaloka. In bovenstaand artikel wordt toegelicht wat onze
taken daar zijn!
Alle deelnemers hebben sponsorgelden verworven voor aanschaf van
(bouw) materialen. De diaconie heeft dit project ook financieel
gesteund. Meer informatie vindt u op eerder genoemde website.
Groeten,
Jan-Willem & Carolien Boogert
Bericht van Stichting Schuilplaats
De zomervakantie is voor de meesten van ons achter de rug. Het werk
en de scholen beginnen weer. Het is heerlijk wanneer u uitgerust bent
en zin heeft in het nieuwe seizoen. We hebben vaak veel om de Heere
dankbaar voor te zijn. Nieuw leven, een mooie baan, een prettig thuis,
fijne relaties, of vult u zelf maar in. Het kan ook zijn dat u tegen het
nieuwe seizoen opziet. Verloren leven, een baan onder druk, een thuis
vol ruzie, relaties die stuklopen; dit alles kan u of jou zomaar alle hoop
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ontnemen. Schroom niet om hierover door te praten met iemand die u
vertrouwt. Een gemeentelid, de predikant, een vriend of vriendin. Ook
kunt u aankloppen bij Stichting Schuilplaats in Veenendaal. Stichting
Schuilplaats begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op
weg helpen om nieuw perspectief te zien. De overtuiging dat de Heere
God betrokken is op alle mensen vormt onze belangrijkste drijfveer om
ons in te zetten voor de mensen die hulp bij ons vragen. We zetten
onze vakkennis en deskundigheid in om onze cliënten te begeleiden in
hun psychosociale problemen.
Neem contact met ons op via ons nummer 0318547870 of kijk eerst eens rond op onze website:
www.stichtingschuilplaats.nl
AGENDA
Woensdag 6 sept
Vrijdag 15 sept
Vrijdag 27 okt

18:30u
17:30u

Uitzending kerktelefoon
Gezamenlijke broodmaaltijd
Verkoopdag

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 11 september 2017 vóór 16.00 uur
ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet, Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
Volgende inleverdata zijn:
25 sept
voor 2 weken
9 okt
voor 2 weken
23 okt
voor 2 weken
6 nov
voor 2 weken
20 nov
voor 2 weken
4 dec
voor 2 weken
18 dec
voor 3 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

