KERKGEBOUW

Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT

Vacant

CONSULENT

Ds. A.J. Hagedoorn
0418 – 581103

OUDERLINGEN

D.J. van Arkel tijdelijk Scriba
T.J. Hijkoop
J. van Kuilenburg
A. Ruitenburg tijdelijk Jeugddiaken

OUDERLINGENKERKRENTMEESTER A.J. Hobo

D. de Joode, Scriba
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

Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de
Brede School, Achterweg 35

Onder de terebint

Laatste zaligspreking

Op de laatste bladzijde van de Bijbel vinden we de laatste zaligspreking
van Jezus. Een van Zijn laatste woorden vanuit de hemel. Heeft Hij nog
wat gezegd? Ja, dat je God moet gehoorzamen. Doen wat Hij ons zegt.
Nee, dat valt niet mee.
Daar heb je Gods Geest bij nodig. Die schrijft Gods wet in ons hart. Dan
zijn Zijn geboden niet zwaar. Je gaat ze doen uit dankbaarheid. Het
wordt een liefdedienst.
De Geest leert ons ook hoe wij ons moeten gedragen ten opzichte van
onze naaste. Dat is iedereen die God op ons pad brengt. Dichtbij en ver
weg. We krijgen ze lief zoals wij onszelf liefhebben.
Deze zaligen worden twee dingen in het vooruitzicht gesteld: ze hebben
recht op de Boom van het leven; en ze gaan door de poorten hemels
Jeruzalem binnen.
Er zijn twaalf poorten. Van alle kanten komen ze binnen. Ze komen uit
alle volken en spreken alle talen.
Eén grote familie. Niet te tellen zo veel. Zullen wij er ook bij zijn? Zorg
dat je ook binnenkomt!
‘De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen.
Amen.’

Uit: Een handvol koren
n.a.v. Openbaring 22: 14
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41e Jaargang, no. 1166, 27 oktober 2017
KERKDIENSTEN
Zondag 29 oktober 2017
09:30 uur:
Ds. A. de Wit, Bezooijen
Aanvangslied: Weerklank Ps. 110: 1, 2
18:30 uur:
Ds. C. Mijderwijk, Meerkerk
Aanvangslied: Weerklank Ps. 111: 3, 4
1e collecte:
Project 1027
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Woensdag 1 november 2017 Dankdag voor gewas en arbeid
10:45 uur:
Ds. A.B. van Campen, Poederoijen
schooldienst in de kerk van de Hervormde Gemeente
19:30 uur:
Prof. Dr. J. Hoek, Veenendaal
Aanvangslied: Weerklank Ps. 112: 3, 4
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Dankstondcollecte
Zondag 5 november 2017
10:00 uur:
Ds. J. Ouwehand, Houten
Aanvangslied: Weerklank Ps. 113: 1, 5
18:30 uur:
Ds. M. van Dam, Baarn
Aanvangslied: Weerklank Ps. 114: 3, 4
1e collecte:
Eleos
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Verhaal van de Zondagsschool
29 okt:
Mattheüs 22: 1 - 14 De gelijkenis van het bruiloftsmaal
5 nov:
Lucas 19: 1 - 10
Jezus ontmoet Zacheüs
Kinderoppas:
29 okt:
Willy van Arkel en Marianne de Bruin
5 nov:
Gerdien de Bruijn en Jannieke de Bruin
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Schoonmaakrooster
30 t/m 3 nov: Mw. Kruis en Mw. Van der Weerd
6 t/m 10 nov: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet
UIT DE GEMEENTE
Zieken
Mw. Riek van Arendonk-Overheul, Achterweg 101 is opgenomen in het
Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem.
Haar man, dhr. Ad van Arendonk moet een aantal bestralingen
ondergaan in de Daniel den Hoed kliniek in Rotterdam.
Mw. W. van Santen- van Hemert, Meidoornlaan 19 moet deze week
(weer) opgenomen worden in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem.
Teuny Kruis en haar man Jan , Rozenstraat 5, zijn dankbaar en
verwonderd dat de uitslag van de laatste scan goed was en er daardoor
gestart kon worden met een nieuwe kuur.
We weten dat er meer gemeenteleden zijn die na een spannende
periode goede uitslagen kregen.
We denken ook aan onze zieken thuis en allen die niet met name
genoemd zijn maar met ziekte of tegenslag te maken hebben.
De laatste weken is er weer heel wat gebeurd in ons dorp. Er is in
meerdere families verdriet gekomen. We ervaren en voelen dat we in
een gebroken wereld leven.
Dankzij Christus, Die eens alles nieuw zal maken, is er hoop. Laten we
daarom ons vertrouwen stellen op Hem en niemand anders.
In Memoriam Jenne Adriaan van Zandwijk
Zondag 15 oktober is in zijn woning aan de Molenstraat 14 in de leeftijd
van 88 jaar, in alle rust, overleden
Jenne Adriaan van Zandwijk
Al die 88 jaar heeft hij in hetzelfde huis mogen wonen sinds hij daar op
21 mei 1929 geboren was. Er zijn maar weinig mensen die dat ook
meemaken.
Jenne heeft veel meegemaakt in zijn leven. We noemen daarvan het
overlijden van zoon Gijsbert nu ruim 6 jaar geleden. Hoe diep ingrijpend
een zoon verliezen is, weten alleen ouders die het zelf hebben
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meegemaakt. Tijdens de afscheidsdienst van Gijsbert is Psalm 42
gezongen. In de afscheidsdienst op vrijdag was deze zelfde Psalm ook
uitgangspunt voor de overdenking, samen met de huwelijkstekst die het
echtpaar van Zandwijk bijna 55 jaar geleden heeft ontvangen: “Indien
gij Hem zoekt, Hij zal door u gevonden worden. (1 Kronieken 28: 9b)
Een van zijn grote hobby’s was zingen op het koor “Soli Deo Gloria”. Hij
was daar een erg gewaardeerd lid en werd zelfs benoemd tot erelid.
Jenne was een man van weinig woorden, maar op het koor ging zijn
mond open om God te prijzen. “’k Zal Zijn lof zelfs in de nacht, zingen,
daar ik Hem verwacht.”
Vrijdag 20 oktober hebben we Jenne naast zijn zoon Gijsbert begraven
op de begraafplaats in Herwijnen.
We condoleren zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen met dit grote
verlies. De Heere zij jullie kracht en sterkte! Soli Deo Gloria.
R. Verkaik
Uit dankbaarheid
Langs deze weg willen wij een ieder hartelijk danken voor de felicitaties,
in de vorm van een kaart, bloemetje of persoonlijke handdruk rondom
ons 30 jarig huwelijk.
Wij waren blij verrast door alle felicitaties.
Maar onze grootste dank gaat uit naar onze Hemelse Vader die ons die
ons gespaard en bewaard heeft en ons hiertoe geleid heeft.
Hartelijke groet,
Maarten en Truus van Zante WZC Avondlicht
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 8 okt:

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

105,65
110,80
110,30

diaconie
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

Zondag 15 okt:

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

148,10
111,50
107,00

GZB
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

Ontvangen via:
Ouderling J. van Kuilenburg € 50,00 en € 30,00 tijdens huisbezoek.
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
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.
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Datum Naam
31-10 H. de Bruin
07-11 E.M. de Kock-van der Burg

Leeftijd Adres
91
WZC Avondlicht
85
WZC Avondlicht

Follow Me
In verband met de dankdag is er dinsdag 31 oktober geen Follow Me.
Dinsdag 7 november zien we elkaar weer om 18.30 uur in de
consistorie! Deze avond komt een heel actuele vraag aan de orde.
Schepping en/of evolutie. De evolutietheorie kom je overal tegen: in
schoolboeken, in de dierentuin en in de media. Dat kan verwarrend
voor je zijn. Wij geloven toch dat er een God is die alles geschapen
heeft! Kijken we door de bril van het geloof of door de bril van de
wetenschap? De thuisopdracht voor deze avond is: Kijk eens om je
heen in je tuin, op weg naar school. Zoek iets uit de natuur wat voor jou
de schoonheid van de schepping laat zien. Maak er een foto van met je
mobiel en laat deze vanavond aan elkaar zien.
Follow Me Next
In verband met dankdag is er dinsdag 31 oktober geen Follow Me Next.
Dinsdag 7 november zien we elkaar om 19.15 uur. Dan gaan we
nadenken over de betekenis van het geschapen zijn van de mens naar
Gods beeld. De mens is bedoeld om te leven in relatie tot God, onze
naaste en Gods schepping. Een mooi onderwerp waar ook de waarde
van ieder mens, van welke kleur of ras ook, naar voren komt. Wees
welkom!
Jongvolwassenenkring
Woensdag 4 oktober waren we met deze nieuwe kring voor de eerste
keer bij elkaar. De opkomst was heel bemoedigend en we hopen dat
nog meer mensen zich aansluiten. En de deelnemers zullen ook nog
anderen vragen. De eerste keer dachten we na over de vraag: Wat is
geloven? Daaruit kwam de vraag voort: Wat zijn de verschillen en
overeenkomsten tussen de verschillende geloven? Die vraag is
natuurlijk veel te groot om in 1 avond te bespreken, daarom willen we
op de volgende bijeenkomst, op woensdag 8 november, nadenken over
de verschillen en overeenkomsten tussen christendom en islam. Een
vraag die jonge ouders ook door hun kinderen gesteld krijgen. We
hopen je te zien op woensdag 8 november om 20.30 uur.
Rook Verkaik

5

Schooldienst; thema 'Blij verrast'
Op woensdagochtend 1 november heeft weer een schooldienst plaats,
in samenwerking tussen de beide kerken in Herwijnen en de School
met de Bijbel. Elk jaar houden we twee van dergelijke diensten, op
Biddag en op Dankdag. Woensdag 1 november is het Dankdag.
De dienst begint om 10.45 uur, in de Hervormde kerk aan de Waaldijk.
Dominee A. van Campen uit Poederoijen hoopt de dienst te leiden. De
kinderen zijn op school al druk bezig met de voorbereidingen. Het
thema is 'Blij verrast!
Uiteraard zijn ouders, opa's, oma's, broers, zussen, oom en tantes
(kortom iedereen) van harte welkom in de dienst.
Zakjes Dankdagcollecte
Woensdag 1 november is de jaarlijkse dankdag. In de avonddienst
(aanvang 19.30 uur) wordt de bekende dankdagcollecte gehouden. De
zakjes daarvoor treft u aan bij dit kerkblad.
Elke dag is een dag om dankbaar te zijn, maar op Dankdag staan we
daar in het bijzonder bij stil. En als we dat doen, dan beseffen we dat er
heel veel is om dankbaar voor te zijn. Zeker als we dat afzetten tegen
wat er bijvoorbeeld elders in de wereld gebeurt, of wat mensen daar
allemaal moeten meemaken. Bij dankbaarheid mogen we uiteraard ook
denken aan het werk van onze Heere, Jezus Christus. Vanzelfsprekend
kunnen er ook veel vragen zijn, kunnen tegenslagen ons treffen en
kunnen de omstandigheden moeilijk zijn. Maar ook met die dingen
mogen we naar God gaan, ze voor Hem neerleggen. De opbrengst van
de collecte is bestemd voor de bekostiging van het werk in de eigen,
plaatselijke Gemeente. Van harte bij u aanbevolen.
U kunt contact een gift in het zakje doen en geven tijdens de
avonddienst op woensdag 1 november. Meegeven aan een
kerkenraadslid,kerkelijk werker en bezoekdame kan natuurlijk ook.
Behalve contant een gift doen, kunt ook iets overmaken, graag steeds
onder vermelding van Biddag 2017.
Rabobank NL42 RABO 03280 00531 of
ING NL10 INGB 0000 950925
Kerststerren; wie organiseert mee?
Graag willen we begin december weer een verkoopactie van
kerststerren houden. We zijn op zoek naar iemand (of meerdere
personen, dat kan uiteraard ook) die de organisatie op zich wil(len)
nemen (dus zonder zelf te hoeven verkopen). Er zijn vast
gemeenteleden die hier hun schouders onder willen zetten!
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Wie meer wil weten of zich wil aanmelden kan contact opnemen met
ouderling-kerkrentmeester Arjo Hobo: 0418- 582505
Slaan uurwerk kerkklok
Studenten van de Nederlandse Filmacademie Amsterdam (NFA)
maken in het kader van hun afstudeeropdracht filmopnamen van
interviews die zij houden met verschillende personen. Deze intensieve
interviews en opnamen worden gemaakt in het pand Waaldijk 86
(Huize Kerkenstein). Zij hebben gevraagd of op werkdagen het slaan
van de uurwerkklok van de kerk (op halve en hele uren) onderbroken
kan worden. De opnames vinden plaats in de periode van 19 oktober
tot en met 13 november. Er is besloten aan hun verzoek te voldoen.
Mocht u het slaan van de uurwerkklok hebben gemist, dan kent u nu de
reden hiervoor.
Op zondagen en op de meeste zaterdagen slaat de klok wel. Op
zondag wordt ook zoals gebruikelijk rond de erediensten, de klok op
normale wijze geluid. Er zijn bovendien goede afspraken gemaakt over
het slaan en luiden van de klok bij begrafenissen, huwelijk of
doordeweekse kerkdiensten.
Voor eventuele vragen of informatie kunt contact opnemen met onze
scriba, D. van Arkel.
Klusreis Oekraïne
Alweer enkele weken geleden heeft de klusreis naar Oekraïne, vanuit
de Dorcas werkgroep, plaatsgevonden. U heeft dit kunnen volgen via
de websites van beide kerken.
Wij, Jan-Willem en Carolien, kijken daar met een goed gevoel op terug.
Onze inzet werd daar echt gewaardeerd.
Ook werd er volop meegeholpen door een lokale aannemer om alles in
goede banen te leiden en efficiënt te werken. We zijn veel verder
gekomen dan we hadden verwacht. De school is 36 meter lang en 13
meter breed en 3 meter hoog, bijna alle binnen- en buitenmuren staan
er. Een gigantische klus. We zijn dankbaar voor al het werk wat we
hebben kunnen verzetten daar. Ook zijn we dankbaar dat we in
Oekraïne door gastgezinnen hartelijk zijn ontvangen.
In november gaat het dak erop dat wordt gefinancierd door de
Hongaarse overheid. Daarna wordt de binnenkant van de school
afgewerkt en in september 2018 D.V. geopend.
Een mooie stap in de goede richting.
Een ieder hartelijk dank voor getoonde interesse en giften.
Groeten,
Jan-Willem & Carolien Boogert

7

8

Kerkblad 40 jaar: 1977-2017
Een van onze gemeenteleden maakte ons erop attent dat het
binnenkort veertig jaar geleden is dat het eerste 'eigen' kerkblad werd
uitgegeven. Naar aanleiding hiervan heb ik wat meer informatie
proberen te achterhalen bij onder anderen Nico van der Vliet, die al
vanaf 1986 betrokken is bij het verzorgen van het kerkblad.
Op 16 oktober 1977 verscheen het eerste kerkblad van onze
gemeente. Toen was het nog één blad. Het lag elke zondagochtend bij
de ingang van de kerk. Kerkbezoekers konden die dan meenemen.
Daarvoor verscheen het plaatselijk kerkelijk nieuws in 'De Kerk Roept'.
Dit was een regionaal blad dat elke twee weken werd uitgebracht. Men
kon zich daarop abonneren en het werd thuis bezorgd.
Omdat de kopij al lang van tevoren aangeleverd moest worden, was de
nieuwswaarde bij het uitkomen vaak al verstreken. De kerkenraad vond
dat dit anders moest en er werd besloten om elke zondag een blaadje
met kerkelijk nieuws in de kerk te leggen. De eerste jaren verzorgde
Leo Verheugen, oud-kerkenraadslid, dit blad.
Alleen de kerkgangers lazen het 'kerkblad'. De toenmalige kerkenraad
vond dat het een bredere verspreiding moest krijgen en besloten werd
het bij elk gemeentelid, kerkelijk meelevend of niet, te gaan bezorgen.
Hierdoor kon iedereen kennis nemen van het plaatselijk kerkelijk

9

nieuws en zo de onderlinge betrokkenheid versterken. Het werd ook
gezien als een middel voor evangelisatie binnen de gemeente.
In 1986 is gestart met het kerkblad in zijn huidige vorm. De redactie
bestond toen uit Nico van der Vliet, Jan de Fockert en Emmy van
Rossem. Hanneke Zeebregts en Let Vervoorn waren de typistes. Elke
twee weken kwam men op maandagavond bij elkaar en werd het
kerkblad samengesteld en getypt met een typemachine.
Later kwam de computer in gebruik. Maar er werd nog veel handwerk
verricht. Tegenwoordig met de moderne computer en tekstverwerker en
het internet gaat het sneller. Maar een deel van het handwerk is
gebleven. De drukker bedrukt de pagina's maar het boekje wordt in
elkaar gezet door een groep trouwe vrijwilligers. En dat elke twee
weken, 23 uitgaven per jaar. Het bezorgen bij de gemeenteleden
gebeurt weer door de wijkbezorgers.
De redactie bestaat nu uit Nico van der Vliet; hij stelt het kerkblad
samen en is eindredacteur; Emmy van Rossem kijkt of de tekst correct
is. Carolien Boogert en Hetty van Arkel zorgen ervoor dat de teksten in
de goede lay-out komen. Na een laatste controle door de eindredacteur
gaat het kerkblad per email naar de drukker.
Zo hebt u ook kunnen lezen wat er achter de schermen gebeurt voor
dat het kerkblad bij u in de brievenbus ligt. En dat alweer 40 jaar.
Vanaf deze plaats hartelijk dank voor alle vrijwilligers die ervoor hebben
gezorgd, en er ook nu nog voor zorgen, dat ons kerkblad al zoveel
jaren trouw wordt gemaakt en bezorgd.
In dit kerkblad is het eerste nummer gedateerd 16 oktober 1977
afgedrukt.
In het archief van de Hervormde Gemeente zijn nagenoeg alle uitgaven
van het kerkblad vanaf 16 oktober 1977 opgenomen. Dit is een rijke
bron voor de beschrijving van het gemeenteleven van de Hervormde
Gemeente.
Dirk van Arkel
Archiefbeheerder Hervormde Gemeente Herwijnen
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Uit de nieuwsbrief van Martin en Marleen ‘t Hart die door de GZB
uitgezonden zijn naar Rwanda:
Vakantiebijbelclub
Voor ’t eerst geniet het zondags-schoolkoor van de St. Etiënne
kathedraal van een vakantiebijbelclubmiddag. Dankbaar zette Marleen
haar organisatietalent van kinderprogramma’s in.
Zoals gewoonlijk krijgt een kind een microfoon in de handen en start
met het zingen van een Bijbellied. Bij het wisselen van de liederen,
wordt de microfoon doorgegeven. Als er genoeg kinderen zijn, kan de
middag officieel starten. Voor ieder is er een warm welkom. Wordt je
naam genoemd, dan sta je op en zwaait. Applaus volgt. Niemand wordt
vergeten, zelfs de koster niet.
E n van de 12+ tieners gaat voor in gebed. Dan vertelt pastor
Manasseh met hulp van poppetjes en een huisje over de 4 mannen die
hun verlamde vriend bij Jezus brengen. Jezus geneest allereerst het
belangrijkste: zijn hart. Ook zijn verlamde benen worden genezen. Wat
een groot wonder!
Om het samenwerken te verduidelijken dragen 4 tieners samen een
andere tiener een rondje om de preekstoel.
Op het veld voor ons huis werken de kinderen een heleboel spelletjes
af. Zo dragen ze samen iemand in een stoel, ze bouwen een toren en
ze genieten van sambusa, snoepjes en limonade.
Tenslotte danken we God in een enorm grote kring. Na de fotosessie
gaat iedereen met een lolly naar huis.
Zo’n middag smaakt naar meer....
ICT als kanaal om het Evangelie te verbreiden
Kennis en ICT-middelen (zoals smartphones) zijn noodzakelijk om het
Evangelie te verspreiden. Een predikant heeft vaak niet de mogelijkheid
om zelf een smartphone aan te schaffen. Ze krijgen geen vast salaris.
Predikanten zijn afhankelijk van de giften van de gemeenteleden. Soms
hebben ze daarom wat extra inkomsten, bijvoorbeeld uit een stukje
grond wat ze bewerken.
De bezoeken aan de vergaderingen met de predikanten zijn inmiddels
achter de rug. Na het verwerken van de resultaten in een PowerPoint
presentatie heeft Martin dit met het ICT team gedeeld.
Kort samengevat:
 45 predikanten hebben de vragenlijst ingevuld
 4 predikanten hebben geen stroom
 17 predikanten hebben geen ICT-middelen, zoals een smartphone
 Er is grote behoefte aan trainingen
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De vervolgstap om te kijken naar (financieële) mogelijkheden om
smartphones in te zetten is inmid- dels gezet. Het is niet de bedoeling
om smartphones weg te geven, maar om de predikanten mee te laten
betalen in de kosten, zodat ze zich ook verantwoordelijk voelen. Het
voorkomt ook het afhankelijk blijven van hulp.
Van het thuisfront
Het is ontzettend bemoedigend om te zien en te horen hoeveel
activiteiten er ontplooid worden voor ons werk hier in Rwanda. Niet
alleen
onze
eigen
thuisfrontcommissie is actief,
maar ook de gemeenten die
deelgenoot zijn van onze missie.
Wat is het fijn om te horen, dat
er voor ons gebeden wordt in de
kerken en ook thuis. Stukjes en
foto’s uit onze blogs of van
facebook (Hart4Rwanda) neemt
men over voor de kerkbode. Soms vragen ze om een persoonlijke groet
of betrekken ze ons bij acties.
Zo waren we via Skype live bij een maaltijd in Veenendaal. Jongeren in
Meteren organiseerden een speciale actienacht. Ook daar waren we
live bij het gemeenteontbijt.
Wat was het gezellig om via Skype op bezoek te zijn bij de
zondagsschool in Herwijnen. Veel kinderen wilden ons wel komen
helpen als zendingswerker, toen ze hoorden dat we het hele jaar door
aardbeien hebben.
Ook mochten we een wegwijzer zijn voor een groep Nederlandse
leerlingen van het Ichthus College uit Veenendaal.
Wat is er een enthousiasme. Er ontstaat een heel netwerk tussen
kinderen, jongeren, ouderen, zendingswerkers, Nederlanders en
Rwandezen. Dat is samen van HARTe netwerken.
Gebedspunten
We zijn dankbaar voor:
 De goede vakantietijd in Nederland en de ontmoetingen met
gemeenteleden, familie en vrienden. We konden zo ook bij de
bruiloft van onze zoon Wilmer en Hanneke zijn. We kijken terug op
een mooie dag.
 De goede en gezegende retraites met de GZB en met de staf van
de classis Kigali.
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 Het resultaat van de discussies over ICT-werk met het ICT-team
en de predikanten.
 De steun van de GZB om daadwerkelijk aan de gang te gaan om
ICT in te zetten om het Evangelie te verbreiden.
 De toezegging voor een financieële bijdrage om op een middelbare
school een computer- lokaal in te richten.
Wilt u bidden voor:
 Wijsheid voor een goede uitvoering van het project om ICT in te
zetten voor de predikanten, zodat zij de jeugd beter kunnen
bereiken.
 Besluiten die in de classis genomen worden zijn voor ons soms
onbegrijpelijk. Bid om geduld en doorzettingsvermogen om hier
mee om te gaan.
 Marleen krijgt steeds meer inzicht in wat de overheid voor ogen
heeft voor het onderwijs. Bid dat ze dit kan gebruiken om de
scholen te ondersteunen.
Hartelijk dank voor uw gebed!
Leef en lees toe naar Kerst met het NBG-adventsrooster
December. Een feestelijke maand met eerst chocoladeletters, dan
kerstkransjes en we sluiten af met oliebollen. Er valt heel wat te vieren
en te gedenken!
Voor veel christenen is het ook een tijd van verwachting; de komst van
Jezus op aarde. De eerste adventskaars brandt op zondag 3
december. Op 24 december branden ze alle vier en een dag later
vieren we de geboorte van Jezus, het ‘Licht voor de wereld'.
Elke dag een bijbeltekst
Doe mee met het adventsleesrooster van het NBG en begin elke dag
met de Bijbel. Een waardevolle mogelijkheid om alleen of juist samen
bewust toe te leven naar Kerst. Het rooster is samengesteld door
bijbelwetenschappers van het Nederlands Bijbelgenootschap en het
thema is: een nieuw begin.
Aanmelden kan via debijbel.nl/advent.
Vanaf 3 december krijg je dan dagelijks per mail een bijbeltekst met een
korte toelichting en een open vraag. Op de adventszondagen is er
steeds een overdenking aan het rooster toegevoegd.
Gratis boekje via Nederlands Bijbelgenootschap
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Verkoopdag
vrijdag 27 oktober
Commissie Verkoopdag Hervormde Gemeente Herwijnen

Dorpshuis De Poort Herwijnen
14.30 –17.00 uur; en vanaf 19.00 uur

Verlotingen:
kinderwagen met planten, bloemenbankje
huishoudelijke artikelen
(kinder)enveloppenkraam
Diverse raadspelletjes:
pop, kaas, levensmiddelenmand
appelboom / perenboom
plantenbakjes, bloemstukjes, tuindecoraties
koffie met cake, appeltaart etc.
erwtensoep, slaatjes
En nog veel meer

’s middags en ’s avonds
rad van avontuur
met taarten, vlees, waardebonnen,
speelgoed etc.
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Najaarsconcertarrangement |
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg |
Zaterdag 11 november 2017

Zaterdag 11 november a.s. is er weer het najaarsconcertarrangement
van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een
wandeling en/of een concert.
We wandelen deze keer door de Historische Kelders van Arnhem.
Jarenlang hebben 30 eeuwenoude kelders in de Rijnstraat praktisch
ongebruikt onder de grond gelegen. Maar daar is in 2001 verandering
in gekomen. Deze kelders zijn in oude glorie gerestaureerd en middels
door gangen onderling met elkaar verbonden.
Ontvangst met koffie/thee om 10.30 uur in Het Koetshuis. Voor een
lunchpakket wordt gezorgd.
’s Middags is het Koetshuis het decor waarin weer een bijzonder
concert te beluisteren zal zijn. Musicus André van Vliet verzorgt ook
ditmaal het najaarsconcert. En zoals altijd zal hij ook deze keer weer
een verrassend programma verzorgen, samen met door hem
uitgekozen solisten en/of instrumentalisten.
Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf
14.00 uur.
Kosten: Volledig arrangement: € 25,00. Alleen concert: € 15,00.
De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto
opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal
Diaconaal Centrum de Herberg.
Aanmelding: bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl
of telefonisch (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-33 42 225.
Het concert vindt plaats in het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal
Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek
Cursus zelfvertrouwen
Vraagt u zichzelf vaak af wat anderen van u vinden? Heeft u moeite
met ‘nee’ zeggen? Denkt u vaak negatief over uzelf? Worstelt u als
christen met zelfvertrouwen? Wellicht is de cursus zelfvertrouwen iets
voor u/ jou.
In de cursus zelfvertrouwen leert u op een realistische en Bijbelse
manier naar uzelf te kijken. U ontdekt waar u goed in bent en waar u
aan kunt werken.
De cursus wordt georganiseerd door Stichting Schuilplaats
in samenwerking met Diaconaal Maatschappelijk Werk
Woudenberg.

15

Vanaf D.V. 23 november 2017 starten we met deze cursus op
donderdagochtend om de week van 9.30 – 11.30. De locatie is:
Eben Haëzer, Schoutstraat 8a in Woudenberg.
Voor informatie of aanmelden, bel dan naar: 0318 54 78 70 of mail
naar: info@stichtingschuilplaats.nl
Zie ook onze website: www.stichtingschuilplaats.nl/cursussen
AGENDA
Vrijdag 27 okt
Woensdag 8 nov
Woensdag 8 nov
Maandag 20 nov
Dinsdag 21 nov

verkoopdag
uitzending kerktelefoon
Jongvolwassenenkring
Bijbelgesprekskring
kring Groeien in Geloof

18.30 uur
20.30 uur
20.15 uur
20.30 uur

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 6 november 2017
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
Volgende inleverdata zijn:
20 nov
voor 2 weken
4 dec
voor 2 weken
18 dec
voor 3 weken
9 jan 2018
23 jan
6 feb
20 feb
6 mrt

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

