KERKGEBOUW

Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT
CONSULENT

Vacant
Ds. A.J. Hagedoorn
0418 – 58 1103

OUDERLINGEN

D.J. van Arkel tijdelijk Scriba
Molenkamp 7, 4171 BT Herwijnen
0418 – 58 2269
scriba@nhkherwijnen.nl
T.J. Hijkoop
J. van Kuilenburg
A. Ruitenburg
P.A. Hobo jeugdouderling
Phobo73@outlook.com

OUDERLINGENKERKRENTMEESTER H. de Bruin

A.J. Hobo
D. de Joode
DIAKENEN

J.W. Boogert
D. de Bruijn
A. van der Meijden

BIJSTAND
PASTORAAT

Ds. A.J. Hagedoorn
0418 – 58 1103

KERKELIJK WERKER R. Verkaik

0184 – 63 1885
verkaik.r@gmail.com
ORGANISTEN

H.J. de Bruijn
A.P. van de Minkelis

KOSTERS

Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 58 1133
Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 58 2987

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

Onze Vader

Jezus leert ons om God in het gebed aan te roepen als ‘onze
Vader’.
Dat betekent dat God vaderlijk voor ons zorgt. Jezus voegt er nog
wel iets aan toe: … Die in de hemelen zijt.
De Heidelbergse Catechismus legt deze toevoeging als volgt uit:
‘Opdat wij over de hemelse majesteit van God niet op aardse wijze
denken en van Zijn almacht verwachten al wat wij voor lichaam en
ziel nodig hebben.’ God is in de hemel, Hij is heilig. De engelen
bedekken hun aangezicht voor Hem. Wie kan voor Hem bestaan?
Wonderlijk genoeg is deze heilige God niet onbenaderbaar.
Dankzij Jezus mogen we vrijmoedig tot God naderen in het gebed.
De heilige God wil liefdevol voor ons zorgen.
‘Almachtig God, als ik U biddend nader,
leert Christus mij, hoe ‘k met U spreken moet:
zeg als Zijn kind eerbiedig ”onze Vader”,
vertrouw op Hem, die Vader is zo goed.’
(Weerklank, lied 411)

Uit: een handvol koren
n.a.v. Mattheus 6: 9
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KERKDIENSTEN
Zondag 25 februari 2018
10:00 uur:
Kand. J. IJzerman, Hardinxveld-Giessendam
Aanvangslied: Weerklank Ps. 146: 1, 3
18:30 uur:
Ds. E. van Wijk, Hei- en Boeicop
Aanvangslied: Weerklank Ps. 147: 1, 2
e
1 collecte:
Kerk in actie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Zondag 4 maart 2018
10:00 uur:
Prop. B.J.W. Ouwehand, Kampen
Aanvangslied: Weerklank Ps. 148: 1, 2
18:30 uur:
Ds. L. Plug, Barneveld
Aanvangslied: Weerklank Ps. 149: 4, 5
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Verhaal van de Zondagsschool
25 feb: Marcus 9: 2 - 10
Jezus verheerlijkt op de berg
4 mrt: Johannes 2: 13-22 Jezus reinigt de tempel
Kinderoppas:
25 feb:
Susanne Ammeraal en Jannieke de Bruin
4 mrt
Linda en Elise Duizer
Schoonmaakrooster
26 t/m 2 mrt: mw. Van Brakel,
mw. Kornet
5 t/m 9 mrt: mw. Treffers, mw.
Hobo, mw. Zeiderveld,
mw. Beukenkamp
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
De operatie van mw. Bertha de Jongh- de Kiviet van de Waaldijk is
goed verlopen. Ze is weer thuis. Zij moet nu verder revalideren.
Dhr. Frans van Os, Dutry van Haeftenstraat, Haaften moet donderdag
22 februari geopereerd worden in ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Hij
krijgt een nieuwe knie.
Mw. Betje van Weelden-van der Maas, Nieuwe Steeg heeft voor een
galoperatie in het Beatrixziekenhuis gelegen. Ze is weer thuis.
Er zijn nogal wat gemeenteleden die met ziekte te maken hebben. De
griep gaat ook in ons dorp rond.
Wij vragen u in het bijzonder te bidden om Gods nabijheid voor hen die
het lichamelijk en psychisch niet makkelijk hebben.
Geboren
Ons meisje
Zo lief, zo zacht
Wat een wonder
Wat een pracht
Met dit gedichtje geven Sjaak en Miranda en hun zoontje Mark kennis
van de geboorte van hun dochter en zusje Maria Adriana. Haar
roepnaam is Jolien. Zij is op 31 januari geboren.
Graag willen we de ouders en de “grote” broer van harte feliciteren met
de geboorte van Jolien. Wat een wonder en reden tot dankbaarheid is
het om nieuw leven te mogen ontvangen uit de hand van onze
Schepper. We wensen jullie Gods nabijheid toe en veel wijsheid bij het
opvoeden van Jolien en dat zij voorspoedig mag opgroeien.
Het adres is:
Sjaak en Miranda van Baalen, Laarweg 5, 4171 KE Herwijnen.
Uit dankbaarheid I
Op 26 januari j.l. onderging ik in het Beatrixziekenhuis een
heupoperatie. Hoewel mijn verblijf in het ziekenhuis slechts twee dagen
duurde, mocht ik bij mijn thuiskomst en gedurende de dagen van
herstel veel reacties ontvangen in de vorm van kaarten bloemen,
telefoontjes en bezoek. Het was hartverwarmend. Voor uw blijken van
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meeleven in welke vorm dan ook wil ik u, ook namens mijn vrouw, langs
deze weg hartelijk bedanken. Bovenal dank aan God die alles zo
voorspoedig deed verlopen.
Aart Blom,
Onderweg 13,
4171 BL Herwijnen
Uit dankbaarheid II
Graag willen wij u hartelijk bedanken voor de belangstelling die wij
mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve, zorgzame
moeder, schoonmoeder en oma Maria Overheul - van Weelden.
Uw medeleven heeft ons goed gedaan.
Familie Overheul
VERANTWOORDING
Collecten
Ontvangen via:
Kerkelijk werker R. Verkaik ontving 2 x € 50,- en 1 x € 20,- voor de kerk.
Mw. A. van Kuilenburg ontving 1x € 10,- voor de kerk.
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.
Datum Naam
28-02 J.H. de Bruin-den Drijver
09-03 H. Kozijn- van Weelden

Leeftijd Adres
88
Meerenburg 23
86
Molenkamp 32

Kerkbalans 2018 ;'Geef voor je kerk'.
We zijn blij te kunnen melden dat de afgelopen dagen nog enkele giften
voor de Actie Kerkbalans zijn nagekomen.
De tussenstand is nu € 58.376,24.
Daarmee zijn we langzaam maar zeker op weg naar eerst de grens van
60.000 euro, om uiteindelijk hopelijk uit te komen op € 65.000 euro. We
hebben dus nog wat stapjes te maken, maar we hebben er ook
vertrouwen in dat we als gemeente, met z'n allen, de schouders
eronder gaat zetten om dat doel te halen.
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Mocht u er door omstandigheden nog niet toe gekomen zijn een
bijdrage over te maken, dat kan natuurlijk altijd
nog, via:
NL42 RABO 03280 00531
NL10 INGB 0000 950925
tnv hervormde kerk Herwijnen
onder vermelding van Kerkbalans 2018
Mocht iemand bij nader inzien een extra gift willen doe of haar bijdrage
nog wat willen verhogen, ook dat is uiteraard mogelijk.
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn of haar bijdrage.
Misschien dat de bekende tabel kan helpen om de hoogte van uw
bijdrage te bepalen. De tabel voor de Actie Kerkbalans
Netto inkomen
Bijdrage kerkbalans Bijdrage per jaar
per maand:
percentage
in euro’s
€ 0 - € 500
0,5%
€ 0 - € 30
€ 501 - € 1.000
1,0%
€ 60 - € 120
€ 1.001 - € 1.500
1,5%
€ 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000
2,0%
€ 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500
2,5%
€ 600 - € 750
€ 2.501 of meer
3,0%
€ 900 of meer
Nog even kort over de Actie Kerkbalans.
Kerkbalans 2018 heeft als thema 'Geef voor je kerk'. Kort maar
krachtig. Een slogan die oproept om letterlijk en figuurlijk voor en om je
kerk te geven. Bij de kerk gaat het ook om de gemeente, om wat we
met z'n allen doen en zijn. Om de verkondiging van het Woord, het
doorgeven van de boodschap, het omzien naar elkaar, het bezoekwerk,
jeugdwerk et cetera.
Hebt u vragen of opmerkingen: benader gerust een van de
kerkrentmeesters ( Arjo Hobo, Gijs Pippel, Henk de Bruin en Dik de
Joode). Of stuur een mailtje naar info@nhkherwijnen.nl
De kerkrentmeesters
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Klussen in en rond de pastorie
Nu het voorjaar begint te naderen, hebben de kerkrentmeesters het
plan opgevat een aantal klusjes in en rond de pastorie op te pakken.
Zeker nu de pastorie nog leeg is, is dat allemaal wat gemakkelijker.
We zoeken vrijwilligers die een handje willen helpen. Er is van alles te
doen, dus is er ook altijd wel iets wat u kunt doen. We hopen van harte
dat een aantal mensen zich meldt.
Dat kan via: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl
of bij Arjo Hobo (0415-582505
Henk de Bruin (0418- 582153)
Gijs Pippel (0418-641678)
Dik de Joode (06-20047902)
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking
Follow Me
Dinsdag 27 februari, vanaf 18.30 uur, gaan we het hebben over een
woord waar veel misverstand over is. Namelijk het woord ‘bekering’. Er
zijn nog maar weinig mensen die een kompas in huis hebben. We
hebben toch onze mobiel met locatiesignalering. Wat een
locatiesignalering niet doet, maar een kompas wel, is altijd aanwijzen
waar het noorden is. Op een kompas kun je dus altijd zien welke kant je
zelf op gaat. Wat je ook doet met een kompas, hij zoekt steeds weer
het noorden op. Zo is het ook als je tot bekering komt. Dan gaat jouw
levenskompas zich richten op God. Steeds weer opnieuw. Dat is iets
wat je leven lang duurt. Dus niet zo iets als veel mensen denken, dat ze
door hun bekering zijn aangekomen op het juiste adres. Steeds weer
opnieuw moet je op je kompas kijken om de goede kant op te gaan.
Thuisopdracht: Luister op You Tube naar het lied Opwekking 569 –
Regeer in mij. Wat heeft dit lied volgens jou met bekering te maken?
Dinsdag 6 maart, vanaf 18.30 uur, gaan we nadenken over wat de
gemeente voor jou kan betekenen. Onze gemeente heeft niet echt een
naam. Niets anders dan: Hervormde Gemeente van Herwijnen. Welke
naam zou jij aan de gemeente willen geven? Welke naam vind je
passend en mooi?
Follow Me Next
Op de dinsdagen 27 februari en 6 maart ben je weer welkom. Neem je
vragen over geloof en maatschappij mee om er over te praten.
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Kring Groeien in geloof
Dinsdag 27 februari komen we bij elkaar om feest te vieren. God is een
groot feest aan het voorbereiden: Het Koninkrijk van God. Je kan
hierover lezen in Lucas 14: 7-24. Bereid je voor door hoofdstuk twee
van ons boekje en dit Bijbelgedeelte te lezen. Daarna bespreken we de
vragen die je op blz. 30 kunt vinden. Wees welkom om 20.30 uur.
Bijbelgesprekskring
Maandagavond 5 maart hopen we elkaar weer te ontmoeten. Deze
keer rond Psalm 116. Een geweldige Psalm om ons voor te bereiden op
het komende Paasfeest. Jezus kwam om ons te redden. Psalm 116 is
één van de Psalmen die op het Joodse Paasfeest werd gezongen. Bij
hen stond de redding uit Egypte centraal, bij ons mag dat Jezus
Christus zijn! We beginnen om 20.15 uur en zien uit naar een
voortgang van onze diepe gesprekken die we op deze kring met elkaar
mogen hebben.
Jongvolwassenkring
De laatste keer dat we bij elkaar waren hebben we afgesproken om
deze keer (woensdag 7 maart) met elkaar over de doop te spreken.
Verzamel al je vragen die je over de doop hebt en vuur ze af. We gaan
met elkaar een paar interessante video fragmenten bekijken die heel
verhelderend zijn als het gaat over de betekenis van de doop. Daarna
praten we er met elkaar over door. Wees welkom om 20.30 uur.
Rook Verkaik
Voorjaarszendingscollecte
Wat doet de zending met uw geld?
Heel veel, want er zijn honderden zendingsprojecten in alle delen van
de wereld die van uw hulp afhankelijk zijn. Zoals bijvoorbeeld voor de
kerk in het Midden-Oosten. U kunt hier meer over lezen in de folder die
huis aan huis verspreid wordt.
Ook is er een deel bestemd voor het werk van Martin en Marleen ’t Hart
in Rwanda. De komende jaren wordt dit echtpaar door de
zendingscommissie financieel ondersteund.
Door een gift en niet te vergeten uw gebed gaan in de
zendingsgebieden gesloten deuren open en het Evangelie breidt zich
steeds verder uit, maar er wordt ook daadwerkelijk geholpen met
voedsel, medicijnen en goed onderwijs.
In de voorjaarszendingsweek (5 mrt t/m 10 mrt) komen de collectanten
het zendingsenvelopje bij u thuis ophalen.
Steun de zending
De zendingscommissie
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NBV en BGT offline lezen met app Mijn Bijbel
HAARLEM - Het Nederlands Bijbelgenootschap
heeft de gratis app Mijn Bijbel gelanceerd. Met
de app kan iedereen in zes vertalingen de Bijbel lezen, waaronder
de Bijbel in Gewone Taal (BGT) en de Nieuwe Bijbelvertaling
(NBV). De vertalingen zijn downloadbaar en daardoor ook offline te
lezen.
‘Vanaf nu kan iedereen gratis én offline in de NBV of BGT lezen: de
meest gelezen vertaling en de meest duidelijke vertaling van
Nederland’, aldus directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap
Rieuwerd Buitenwerf. ‘Het leesgemak staat in deze app voorop. Je kunt
meteen beginnen met lezen zodra je de app hebt geïnstalleerd.
Lettergrootte en lettertype zijn aanpasbaar aan je eigen wensen. We
verwachten dat de app veel gebruikt gaat worden in kerken, omdat je
nu ook zonder wifi of 4g de NBV kunt lezen.’
Wat kunnen gebruikers met de app?
Mijn Bijbel geeft toegang tot zes vertalingen, die met één swipe te
downloaden zijn. De volgende vertalingen zijn opgenomen in de app:
de Nieuwe Bijbelvertaling, de Bijbel in Gewone Taal, de Groot Nieuws
Bijbel, de NBG 1951, de Statenvertaling en de Fryske Bibel. Op het
startscherm van de app staat de bijbeltekst van de dag. De komende
maanden wordt de app steeds verder uitgebreid, bijvoorbeeld met de
leesplannen van debijbel.nl. Wereldwijd
Het bijbelgenootschap gaat de app verder ontwikkelen, zodat ook
andere bijbelgenootschappen wereldwijd er gebruik van kunnen maken
in hun lokale context.
De app Mijn Bijbel is te downloaden in de Google Play Store en de App
Store. Informatie over het downloaden van de gratis bijbelapp treft u
aan op www.mijnbijbel.nl.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
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AGENDA
Dinsdag 26 feb
Dinsdag 26 feb
Maandag 5 mrt
Dinsdag 6 mrt
Dinsdag 6 mrt
Woensdag 7 mrt
Zaterdag 17 mrt

18:30 uur
19:15 uur
20:15 uur
18:30 uur
19:15 uur
20:30 uur
9:45 uur

Follow Me
Follow me Next
Bijbelgesprekskring
Follow Me
Follow me Next
Jongvolwassenenkring
GZB dag – Barneveld

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 5 maart 2018
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Carolien Boogert
Rij- en Uitweg 16

Volgende inleverdata zijn:
19 mrt
voor 3 weken
9 apr
voor 2 weken
23 apr
voor 2 weken
7 mei
voor 3 weken
28 mei
voor 2 weken
11 juni
voor 2 weken
25 juni
voor 2 weken
9 juli
voor 5 weken
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KERKBLAD

Verschijnt éénmaal per 14 dagen

REDACTIELEDEN

Carolien Boogert (kopij inleveren)
Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen
Telefoon 0418 – 84 2576
e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Hetty van Arkel

CD-OPNAMEN

Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 4142

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
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