KERKGEBOUW

Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT

Vacant

CONSULENT

Ds. A.J. Hagedoorn
0418 – 581103

OUDERLINGEN

D.J. van Arkel tijdelijk Scriba
Molenkamp 7, 4171 BT Herwijnen
0418 - 582269
scriba@nhkherwijnen.nl
T.J. Hijkoop
J. van Kuilenburg
A. Ruitenburg tijdelijk Jeugddiaken

OUDERLINGENKERKRENTMEESTER A.J. Hobo

D. de Joode
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

Volg Mij
Van Levi weten we hoe hij op de roepstem van Jezus heeft gereageerd:
“En hij liet alles achter, stond op en volgde Hem”. Het lijkt een
tegenstelling met wat er in de volgende regel staat: “En Levi richtte een
grote maaltijd voor Hem aan in zijn huis”. Als hij alles heeft
achtergelaten, hoe kan hij dan nog een eigen huis hebben?
Wat kunnen we dankbaar zijn dat dit er achter staat, want daardoor
wordt duidelijk wat het zeggen wil: alles achterlaten. Het betekent: alles
loslaten, er niet meer aan vast zitten. Hoe ouder we worden, hoe vaster
we komen te zitten aan wat we materieel verworven hebben.
Alles achterlaten en Jezus volgen is iets wat alleen mogelijk is als we
het vertrouwen in eigen verworvenheden hebben verloren, omdat het
vertrouwen in Hem veel zinvoller is gebleken. Het vertrouwen in eigen
inzichten en idealen opgeven om in volkomen overgave aan Jezus te
gaan doen wat Hij zegt, dat is in wezen bekering.
Maar dat betekent niet dat alles wat ons op deze wereld is toevertrouwd
minderwaardig is geworden; we zitten er alleen niet meer aan vast en
willen het graag beschikbaar stellen voor de komst van Gods Koninkrijk.

Uit: “Niet alleen van brood…”
n.a.v. Lucas 5: 27-32
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41e Jaargang, no. 1168, 24 november 2017
KERKDIENSTEN
Zondag 26 november 2017
Eeuwigheidszondag
10:00 uur:
Ds. A.J. Hagedoorn, Hellouw
Aanvangslied: Weerklank Ps. 119: 15, 16
18:30 uur:
Ds. D.C. Floor, Ede
Aanvangslied: Weerklank Ps. 120: 3, 4
e
1 collecte:
Bloemengroet
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Zondag 3 december 2017
10:00 uur:
Kand. A.N.J. Scheer, Huizen
Aanvangslied: Weerklank Ps. 121: 3, 4
18:30 uur:
Ds. A. Stijf, Ede
Aanvangslied: Weerklank Ps. 122: 1, 3
1e collecte:
St. Gave
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
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Verhaal van de Zondagsschool
26 nov:
Lucas 21: 25 - 33
3 dec:
Jona 1: 20 - 26

Wees waakzaam
Jona vlucht voor Gods opdracht

Kinderoppas:
26 nov:
Jacolien van Zante en Jacco Ruitenburg
3 dec:
Annette Blom en Marianne de Bruin
Schoonmaakrooster
27 t/m 1 dec: Mw. Van der Linden, mw. G. van der Vliet
4 t/m 8 dec: Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd
UIT DE GEMEENTE
Zieken
Mw. Van Santen - van Hemert, Meidoornlaan 19 is thuis gekomen uit
het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Waarvoor men vreesde is het
gelukkig niet. Er wordt verder gezocht naar de oorzaak van haar
klachten.
Mw. Van Weelden - v.d. Meijden, Geerstraat 7 wordt deze week in het
Beatrixziekenhuis in Gorinchem opgenomen voor een heupoperatie.
Mw. Van Arkel - Baggerman, WZC Avondlicht, is ernstig ziek.
Menselijkerwijs gesproken loopt haar leven hier op aarde ten einde.
In ons dorp zijn er weer ingrijpende dingen gebeurd de laatste tijd.
Zo werden we vorige week opgeschrikt door het plotseling overlijden
van een jonge dorpsgenoot. Een ernstige roepstem voor ons allemaal.
Als we denken aan alle zorgen, moeite en verdriet dan schieten
woorden te kort.
Er is echter alleen hoop en vertroosting te vinden bij Christus. Laten we
het daar zoeken en nergens anders.
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, scriba D. van Arkel:
0418 582269, bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.
mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl
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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
7-12 A.A. Blom – van der Velden

Leeftijd Adres
94
WZC Avondlicht

VERANTWOORDING
Collecten
Woensdag 1 nov: 1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €

54,80
44,10
1.552,20

diaconie
kerkrentmeesters
Dankdag collecte

Zondag 5 nov:

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

125,15
113,05
114,10

Elios
kerkrentmeesters
past. en prediking

Zondag 12 nov:

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

170,00
117,10
110,40

Najaarszendingscoll.
kerkrentmeesters
past. en prediking

Ontvangen via:
Ouderling J. van Kuilenburg € 50,00 + 2x € 5,00
Kerkelijk werker Dhr. R. Verkaik € 10,00 voor de kerk.
Diaken J.W. Boogert € 10,00 voor de kerk.
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
Dankdagcollecte
De collecte voor Dankdag heeft tot nu toe opgebracht € 2.307,70.
Graag willen we iedereen hartelijk bedanken voor deze opbrengst. Wat
is het goed om te beseffen dat we vanuit het vele dat we ontvangen,
ook mogen delen.
Wie nog een gift wil overmaken kan dat doen een gift mee te geven aan
een kerkenraadslid, pastoraal werker of bezoekdame. U kunt ook iets
overmaken, graag steeds onder vermelding van Dankdag 2017.
Rabobank NL42 RABO 03280 00531 of ING NL10 INGB 0000 950925

Piano; met dank aan verjaardagsfonds
Velen van u hebben 'm al zien staan, in de grote zaal van het kerkelijk
centrum: de piano. Hij is een aantal weken geleden al aangeschaft en
betaald uit de opbrengsten van het verjaardagsfonds. Een mooie
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besteding, zo dachten we. Daarom ook vanaf deze plaats hartelijk dank
aan alle gevers en zeker ook aan de vrijwilligers die zich voor het
verjaardagsfonds inzetten.
De piano kan gebruikt worden bij doordeweekse activiteiten in het
kerkelijk centrum, maar wanneer nodig ook in diensten in de kerk.
Vanzelfsprekend gaan we er vanuit dat iedereen zuinig is op de piano.
Bijdrage kerkblad
We vragen u deze keer graag weer een financiële bijdrage voor het
kerkblad. Als het goed is, treft u een geel 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.
U vindt de noodzakelijke gegevens op de gele kaart, maar ook
hieronder.
Het bankrekeningnummer 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!
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Eeuwigheidszondag
‘Wij vliegen daarheen’, zegt Psalm 90. En inderdaad, op zondag
26 november is het al weer de laatste zondag van het kerkelijk jaar
2017. De zondag erna begint de Adventstijd.
De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt ook wel
‘Eeuwigheidszondag’ genoemd. Een moment om terug te blikken op
het verleden en vooruit te kijken naar de toekomst. Met Advent en Kerst
in het vooruitzicht mogen we gedenken dat het aardse einde niet het
einde is, maar dat we vol verwachting mogen uitzien naar een nieuw
begin, in de komst van onze Verlosser en Zaligmaker Jezus Christus
naar de wereld. De enige zekere weg is ons te richten op Gods belofte:
‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’.
In de avonddienst van zondag 26 november (aanvang 18.30 uur) zullen
de namen worden genoemd van onze geliefden die in dit afgelopen
kerkelijk jaar zijn gestorven. We hanteren daarbij als uitgangspunt dat
we de namen noemen van hen waarvan het overlijden ook officieel is
gemeld aan de kerkenraad. De nabestaanden zijn uitgenodigd de
dienst bij te wonen. Na afloop is er koffie.
Hierbij maken we de namen bekend.
Overleden
12-01-2017
22-02-2017
15-03-2017
30-04-2017
18-05-2017
08-06-2017
18-07-2017
21-08-2017
29-09-2017
15-10-2017

in de leeftijd van
Johannis Willem de Joode
89 jaar
Charlois Dalebout
93 jaar
Jenneke Catharina de Jongh-van Arendonk 91 jaar
Marius van Willigen
78 jaar
Cornelis Huibert de Ruiter
87 jaar
Theodorus van Cronenberg
75 jaar
Corrie Arina Koppelaar-Boer
80 jaar
Henk Donker
82 jaar
Alewijn Antonie Zeiderveld
72 jaar
Jenne Adriaan van Zandwijk
88 jaar
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Wijkteams bijeenkomst
Een uitnodiging voor allen die bij de wijkteams betrokken zijn. In de
consistorievergaderingen van de afgelopen tijd hebben wij een aantal
malen gesproken over het functioneren van de wijkteams en bij ons
kwam steeds meer de behoefte op om de teams gezamenlijk bij elkaar
te roepen. Onderling zijn sommige teams de laatste jaren wel bij elkaar
geweest, maar niet meer als geheel. De laatste keer was maandag
3 oktober 2011.
In die bijeenkomst is toen vooral de theoretische kant van het nut van
wijkteams belicht. Nu willen we een evaluatie houden en kijken hoe het
nu functioneert en er een nieuwe impuls aan geven. Uw en jouw
inbreng is dus van groot belang. We willen ook graag van u horen hoe
u uw bezoekwerk nu ervaart.
We willen bij elkaar komen op maandag 27 november om 20.00 uur in
de grote zaal van het Hervormd Centrum. Deze avond wordt kort
ingeleid door Rook Verkaik. Allen hartelijk welkom.
Met vriendelijke groet,
Het consistorie
Follow Me
Dinsdag 28 november zien we elkaar weer. Deze keer gaat over
relaties. “Ik wil verkering. Hij heeft mij een knipoog gegeven. Ze keek
naar me.” Dat zijn dingen die je erg kunnen raken en die veel met je
doen. Maar hoe ga je daar mee om? Superspannend, maar het kan ook
veel vragen en teleurstellingen teweeg brengen. Denk thuis van te
voren na over de vraag: Niet iedereen kan voor jou een vriendin of
vriend voor het leven zijn met wie je wilt trouwen. Aan welke drie
voorwaarden moet hij / zij voldoen? Succes en tot de 28e om 18.30 uur.
Voor dinsdag 5 december overleggen we even wie er allemaal kan.
Follow Me Next
Welkom op dinsdag 28 november 19.15 uur. Wat we bespreken laten
we afhangen van wat ter tafel komt, zoals de laatste tijd al meer gebeurt
is. Voor dinsdag 5 december hebben we overleg.
Jongvolwassenenkring / Thema dienst
Op verzoek van de kerkenraad willen we op zondagavond 10 december
een themadienst beleggen. Aan de Jongvolwassenenkring heb ik de
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vraag voorgelegd of zij deze dienst mee voor willen bereiden. Het
thema is ondertussen al gekozen: ‘Blijdschap’.
Woensdagavond 29 november willen we om 20.30 uur bij elkaar komen
om deze dienst inhoud en vorm te geven. Allen hartelijk welkom.
Rook Verkaik
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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Verkiezing ambtsdragers
Woensdag 15 november is een stemmingsvergadering gehouden voor
de verkiezing van ambtsdragers. De volgende broeders zijn gekozen:
In de vacature ouderling J. van Kuilenburg: J.J. van Mourik (Breede
Kampen 14).
In de vacature ouderling H.J. de Bruijn: G. van Bezooijen (Lindelaan 2);
In de vacature jeugdouderling: P.A. Hobo (Achterweg 83);
In de vacature ouderling-kerkrentmeester H. van Eeken: H. de Bruin
(Achterweg 97);
Diaken D. de Bruijn was aftredend en herkiesbaar. Aangezien in deze
vacature geen namen zijn ingediend, is diaken De Bruijn daarmee
automatisch herkozen.
De gekozenen hebben tot woensdag 22 november de tijd om hun
beslissing kenbaar te maken. We willen u vragen de gekozen broeders,
de anderen die op dubbeltal stonden en de kerkenraadsleden die
aftredend waren op te dragen in uw voorbeden.
Kerkbalans 2017; toezegging al overgemaakt?
Nog ruim een maand, dan is 2017 voorbij. Het college van
kerkrentmeesters gaat dan de Actie Kerkbalans afsluiten en de nieuwe
actie starten.
Graag willen we iedereen vragen die eerder dit jaar een toezegging
deed, even na te gaan of die toezegging ook al is overgemaakt. Het
kan immers zomaar gebeuren dat het erbij in is geschoten. Helemaal
niet erg, u kunt het alsnog doen. Bovendien bespaart het de
kerkrentmeesters het nodige administratieve werk.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
De bankrekeningnummers zijn
Rabobank NL42 RABO 03280 00531 of
ING NL10 INGB 0000 950925
Graag steeds onder vermelding van Kerkbalans 2017.
Hartelijk dank voor uw medewerking

9

Kerststerren
Vrijdag 8 december hopen we de
jaarlijkse
verkoping
van
kerststerren
te
houden.
Vrijwilligers komen vanaf
's
ochtends bij u aan de deur. De
komende tijd worden mensen
benaderd om op de dag zelf en
handje te helpen.
U kunt u uiteraard ook zelf
opgeven bij Marcel de Joode:
mdejoode@solcon.nl
of 06 - 12 96 88 77
Mocht u niet thuis zijn en toch graag een kerstster willen, dan kunt u die
vooraf bestellen via bovengenoemd mailadres of telefoonnummer.
Weerklank in kerkelijk centrum
In het kerkelijk centrum lagen tot nu toe geen bundels Weerklank. Daar
is nu verandering in gekomen: in de kast in de kerkenraadskamer ligt
nu een aantal exemplaren, zodat ze tijdens kringavonden et cetera niet
meer in de kerk gehaald hoeven worden.
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? Een jubileum te vieren?
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:
scriba@nhkherwijnen.nl
tel.: 0418-582269
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Eeuwigheidszondag
Zondag gedenken wij
Die in ’t voorbije jaar
Door de dood ontvielen
Veel gedachten leven
Nog in onze zielen
Hier is de plek van rust
Dit is het huis des Heren
God wil Zijn aangezicht
Genadig tot ons keren
Hij komt naar ons toe
In gebeden en in lied
Zijn armen houden vast
Hij verlaat ons niet
Wij vinden ware troost
Bij de goede Herder
Veilig in Zijn hoede
Kunnen wij weer verder
Geschreven door
Marij van den Heuvel
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AGENDA
Woensdag 22 nov
Maandag 27 nov
Woensdag 29 nov
Zaterdag 9 dec
Maandag 11 dec
Woensdag 13 dec
Donderdag 14 dec
Dinsdag 19 dec

18.30 uur
20:00 uur
20:30 uur
v.a. 16u
20:15 uur
18:30 uur
15:00 uur
20:30 uur

uitzending kerktelefoon
Wijkteams bijeenkomst
Jongvolwassenkring
Kerstroute Licht voor de dorpen
Bijbelgesprekskring
Uitzending kerktelefoon
dienst WZC Avondlicht
kring Groeien in Geloof

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

