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Onder de terebint

Gods wegen
Psalm 25 is een psalm die ons wil leren bidden.
Er wordt gebeden om verschillende dingen, maar vooral om de leiding
van God bij het maken van keuzes. De juiste keuzes maken is natuurlijk
altijd actueel, maar niet altijd makkelijk …
Te midden van alles bidt deze psalm niet zozeer of God wil brengen
wat de bidder zelf als doel heeft gesteld. Hij bidt ook niet of God zijn
keuzes wil zegenen. Hij bidt: ‘Maak mij met uw wegen vertrouwd, leer
mij Uw paden te gaan. Hij zoekt vooral de weg van God.
Dat heeft met drie dingen te maken: Ten eerste, slaat het op de wegen
die God is gegaan met Zijn volk; daar wil hij van leren. Daarnaast slaat
het op de wegen die God heeft gewezen in Zijn tien woorden; die wil de
dichter doen. Tot slot slaat het op de wegen die God hem wil wijzen; die
wil de dichter gaan.
Zo mogen we bidden:
minder gericht op onze wegen,
meer gericht op wat God wijst.

Uit: een handvol koren
n.a.v. Psalm 25: 1-5

1

41e Jaargang, no. 1180, 1 juni 2018
KERKDIENSTEN
Zondag 3 juni 2018
9:30 uur:
Ds. A. Stijf, Ede
Aanvangslied: Weerklank Ps. 8a: 1, 2
Voorbereiding Heilig avondmaal
18:30 uur:
Ds. P.M. van ‘t Hof, Huizen
Aanvangslied: Weerklank Ps. 20: 1, 2
e
1 collecte:
Kimon
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 10 juni 2018
9:30 uur:
Ds. A. Stijf, Ede
Aanvangslied: Weerklank Ps. 8a: 1, 6
Viering Heilig avondmaal
15:00 uur
Voortgezette viering Heilig avondmaal in WZC
Avondlicht, verzorgd door geref.kerk.
18:30 uur:
Ds. A. Stijf, Ede
Aanvangslied: Weerklank Ps. 21: 6, 7
Dankzegging Heilig avondmaal
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Verhaal van de Zondagsschool
3 jun: Job 2 Jobs vrienden zitten stil bij hem
10 jun: Job 3 Job vervloekt zijn geboortedag
Kinderoppas:
3 jun:
Leontien Liefde, Jacco Ruitenburg
10 jun:
Danielle van Mourik, Jannieke de Bruin
Schoonmaakrooster
4 t/m 8 juni:
mw. Kruis, mw. Van de Weerd
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
Dhr. Marco van Mourik, Parallelweg 14, is thuis gekomen vanuit de
Hoogstraat in Utrecht.
Hij moet nog een aantal keren per week terug voor verdere revalidatie.
Alhoewel de revalidatie dus nog voortduurt is het een wonder dat hij
weer thuis kan zijn.
Mw. Riek van Arendonk-Overheul, Achterweg 101, mocht thuis komen
uit het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. Haar toestand is echter
zorgelijk.
Mw. Jolisa van Zanten- de Wild, Sluimerskamp 12, mag terug zien op
een geslaagde operatie.
Onze kerkelijk werker, de heer Verkaik, kreeg tijdens zijn reis in Albanië
oogproblemen.
Inmiddels is hij geopereerd in het Oogziekenhuis in Rotterdam en gaat
het naar omstandigheden goed.
We denken ook aan de zieken thuis, aan hen die verdriet hebben,
eenzaam zijn, waar er zorgen zijn omtrent de gezondheid van hen die
ons lief zijn. De Heere is de hoorder van de gebeden. Hij heeft beloofd
de Heilige Geest te geven aan hen die erom bidden. Hij geeft moed en
kracht om de zorgen die wij hebben te kunnen dragen.
Bloemengroet
De bloemengroet is afgelopen weken gegaan naar:
Ds. Van Dijk, Zeist
Jolisa van Zanten, Sluimerskamp
Rook Verkaik, Hardinxveld
Jetty de Fockert, Meerenburg
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
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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
11-06 P. van der Meijden

Leeftijd Adres
85
Meidoornlaan 10

VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 06 mei.:
1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €

95,75
103,05
110,80

Diaconie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en Prediking

Donderdag 10 mei.: 1e collecte €
Hemelvaartsdag
2e collecte €
Uitg.collecte €

56,35
57,00
53,85

Bloemengroet
Kerkrentmeesters
Pastoraat en Prediking

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

97,70
101,25
101,35

Zondag 13 mei.:

Diaconie
Kerkrentmeesters
Onderhoudsfonds

Ontvangen via:
Ds. Hagedoorn ontving € 25,00 en € 50,00 voor de kerk.
Kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 20,00 voor de kerk.
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
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.
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U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba:
scriba@nhkherwijnen.nl
tel.: 0418-582269
Jaarrekening
De Jaarrekening van het college van kerkrentmeesters over 2017 is
vastgesteld, gecontroleerd en inmiddels ook goedgekeurd door de
kerkenraad. 2017 was (opnieuw) een bijzonder jaar, met name omdat
we vacant waren. Dat betekent aan een ene kant minder kosten, aan
de andere kant extra kosten (gastpredikanten, kerkelijk werker en deels
nog een interim-predikant). De jaarrekening laat een positief resultaat
zien van bijna 18.000 euro.
Gemeenteleden die de jaarrekening in willen zien of vragen hebben,
kunnen contact opnemen met het college van kerkrentmeesters:
kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl
Bellen of mailen met een van hen (Arjo Hobo, Henk de Bruin, Gijs
Pippel of Dik de Joode kan natuurlijk ook).
Doopdienst zondag 27 mei 2018
In de ochtenddienst van zondag 27 mei zijn twee kinderen van onze
gemeente gedoopt, Jaylinn Bethli Jannie Blom en Sven Pippel. De
dienst werd geleid door ds. E. van de Poel uit Schoonrewoerd.
Het bedienen van de doop aan kinderen is altijd weer een gebeurtenis
waarin we als ouders, familie en gemeente worden bemoedigd. God
die, zoals in het formulier van de Heilige Doop is geschreven, hiermee
het eeuwige verbond van genade opricht en deze kinderen tot Zijn
kinderen en erfgenamen aanneemt. Aan de kinderen in de kerk werd dit
uitgelegd door middel van de wagonnetjes en de locomotief die aan
elkaar horen om vooruit te komen. Zo haakt God ook aan om te trekken
en te duwen en zal een ieder die gedoopt is niet los laten. De doop is
een gebeurtenis die bepalend is voor ons leven, voor kleine kinderen
en volwassenen. Weten wij de datum waarop wij zijn gedoopt? Staat
het op onze kalender en vieren wij dat ook, zoals we onze geboortedag
vieren? In de verkondiging ging het over “Horen, Zien en …. Geloven”
naar aanleiding van Jozua3:14 – 4: 9 – 4: 18-24 en 1 Petrus 2: 1-5.
We zongen uit Lied 192 de woorden “Geest van hierboven, leer ons
geloven, hopen, liefhebben door uw kracht”. Het was een dienst
waarvan een appél uitging naar ons allen.
Een bemoediging voor de doopouders, voor iedereen, dat we die
boodschap hebben gehoord en belangrijk om te weten is dat we dit niet
alleen hoeven doen maar dat God bij ons zal blijven, niet voor niets
heeft God beloofd dat het een eeuwig verbond zal zijn.
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Wij wensen Jaylinn en Sven toe dat zij voorspoedig mogen opgroeien
in het geloof en groot mag worden. En de ouders dat zij hun kind later
zullen vertellen van hun doop en wat dat betekent voor hen.
Doopdatum?
Aan het einde van de doopdienst van afgelopen zondag kregen de
kinderen het verzoek van dominee Van der Poel om iets voor hem te
doen: thuis aan hun ouders vragen wanneer ze zijn gedoopt. Om
vervolgens een gesprek op gang te brengen over de betekenis van de
doop en de datum op de verjaardagskalender te schrijven.
Aan het geroezemoes en aan de gezichten van sommige ouders te
zien, was die kennis niet altijd meer paraat......
Mocht u de datum niet meer direct weten of niet meer kunnen
achterhalen: stuur gerust een mailtje naar
kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl en we kijken in de ledenregistratie
of de datum daar is terug te vinden.
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Gemeenteavond woensdag 6 juni 2018
Zoals al in het vorige kerkblad is vermeld zal DV woensdag 6 juni een
gemeenteavond worden gehouden, aanvang is 20.00 uur. De avond zal
plaatsvinden in de grote zaal van het kerkelijk centrum.
Op de gemeenteavond zal een aantal onderwerpen worden besproken.
U zult over de laatste stand van zaken van het beroepingswerk worden
geïnformeerd. Verder zal ook iets worden verteld over de nieuwe
wetgeving rondom de privacy en hoe wij als kerk daarmee omgaan. Er
zal ook een toelichting worden gegeven over het zingen van de Psalm
die de kinderen van de Zondagsschool gaan leren en samen oefenen.
Vorig jaar is tijdens de gemeenteavond over het Visiedocument
toegezegd dat er een evaluatie moment zal komen over het gebruik van
de bundel Weerklank in de afgelopen periode. De klankbordgroep en
de kerkenraad hebben inmiddels een evaluatie gehad. De kerkenraad
wil graag de gemeente horen over het voorgenomen besluit van de
kerkenraad. Het voorgenomen besluit is: het komende half jaar de
huidige situatie te laten zoals het nu is. Dat wil zeggen, het
aanvangslied is een Psalm uit Weerklank, na Votum en Groet een
Psalm uit Weerklank en een Lied uit Weerklank en de overige Psalmen
uit 1773.
U bent van harte welkom en als kerkenraad hopen we u dan te
ontmoeten.
Bedanken van ds G.A. Termaat
Door een misverstand is dit bericht niet opgenomen in het kerkblad van
10 mei jl. Inmiddels heeft iedereen het al wel kunnen vernemen via de
afkondigingen in de zondagse diensten en kunnen lezen op de website
of gehoord van meelevende gemeenteleden.
Ds. Termaat heeft laten weten dat de roep uit Herwijnen geen roeping
is geworden en dat hij heeft moeten bedanken. De ontmoetingen met
de kerkenraad waren goed en de kennismaking met de gemeente
tijdens de kennismakingsavond positief. Ds. Termaat en zijn vrouw
danken vriendelijk voor de kaarten en de vele mails, waaruit meeleven
bleek en liefde voor God en Zijn gemeente, die zij hebben ontvangen.
Het was voor de kerkenraad en de gemeenteleden dan ook een
teleurstelling toen het bericht werd ontvangen van het bedanken voor
het beroep. Wij zijn dankbaar voor de goede contacten met ds. Termaat
en zijn vrouw en bidden hen alle goeds en bovenal Gods onmisbare
Zegen toe in hun toekomst.
Het bedanken betekent dat de kerkenraad weer verder gaat met het
beroepingswerk. Wij bidden om vertrouwen en Gods steun en nabijheid
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in dit werk. Wij vragen u of u het beroepingswerk en de kerkenraad in
uw persoonlijke gebeden wilt opnemen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Ongetwijfeld bent u ervan op de hoogte dat per 25 mei jl de nieuwe
privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking
is getreden.
De kerkenraad heeft zich hierover gebogen en heeft een
privacyverklaring opgesteld en in de kerkenraadsvergadering van 23
mei vastgesteld. Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te
geven over het gebruik van persoonsgegevens. Het geeft ook inzicht in
de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen onze kerk.
Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens
worden verwerkt. Het beschrijft ook de rechten die een betrokkene met
betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft.
De AVG heeft gevolgen voor de berichtgevingen in bijvoorbeeld ons
kerkblad, de website en de zondagse afkondigingen en voor de
rechtstreekse uitzendingen van de kerkdiensten via kerkradio en
internet. De kerkenraad heeft afgesproken dat in de kerkdiensten in de
afkondigingen alleen de naam, straatnaam en eventueel woonplaats
worden genoemd. In het kerkblad en op de website zal alleen naam en
eventueel straatnaam en woonplaats worden genoemd. Ook bij het
publiceren van foto’s die zijn gemaakt tijdens kerkelijke activiteiten op
de website zal terughoudend mee worden omgegaan. Staat u op de
website met naam en/of foto en u hebt daar bezwaar tegen? Mail naar
scriba@nhkherwijnen.nl en we zorgen er zo snel mogelijk voor dat uw
naam en/of foto verwijderd wordt. Onze gemeenteleden leven veelal
mee met degenen die iets te vieren hebben of getroffen zijn door ziekte
of overlijden. Door het beperkt verstrekken van informatie kan dat lastig
zijn als er geen adres meer mag worden genoemd.
Het vastgestelde privacyreglement is te lezen op onze website. Het kan
ook worden opgevraagd bij de scriba. U kunt dan een mailtje sturen
aan de scriba, scriba@nhkherwijnen.nl .
Op de gemeenteavond zal er wat meer informatie worden gegeven en
is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Niet alle
consequenties en praktische gevolgen voor het werk in de gemeente
zijn nog niet goed te overzien. Later zal hierover nog iets meer over
worden geschreven in het kerkblad en op de website.
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Rommelmarkt 2018
We kunnen weer terug kijken op een zeer geslaagde rommelmarkt,
afgelopen zaterdag 12 mei jl.
De weersomstandigheden waren dit jaar uitstekend, zowel met de
opbouw en inrichten van de markt op vrijdag middag en -avond, maar
zeker ook tijdens de markt op zaterdag.
De totale opbrengst van het afgelopen jaar bedraagt EUR 12.500,(opbrengst markt en tussentijdse verkopen)
Wij willen een ieder die aan deze opbrengst heeft bijgedragen heel
hartelijk bedanken; naast de vele vrijwilligers gedurende de markt;
totaal ca.100 personen van jong tot oud, zijn er gedurende het hele jaar
vrijwilligers actief met tal van andere activiteiten ten behoeve van de
rommelmarkt en uiteindelijk bovengenoemde opbrengst. Het is mooi om
te zien dat er ook steeds meer jongere gemeente leden aanwezig zijn
om te assisteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de markt.
Echter we willen langs deze weg toch laten weten dat we ervaren dat
het voor ons als commissie steeds moeilijker wordt om voldoende
vrijwilligers te vinden. Mocht u ideeën hebben voor het volgende jaar /
volgende jaren dan vernemen wij dit graag van u.
Onze dank aan de familie Van Arendonk voor het beschikbaar stellen
van het terrein en een deel van de kas, de geboden gastvrijheid en voor
alle hand- en spandiensten die gedurende het jaar worden verleend
aan ons. Tevens willen we de diverse ondernemers uit ons dorp
bedanken, die hun bijdrage hebben geleverd aan de verlotingen, welke
tijdens de markt plaats vonden en verdere sponsoring in welke vorm
dan ook.
De rommelmarkt commissie

Vakantie-Bijbel-Spel-Week 2018
Natuurlijk zijn we als stuurgroep van de VakantieBijbel-Spel-Week druk bezig met het voorbereiden
van onze ‘ontdekkingsdagen’ op het terrein bij de
IJsclub. En, we hebben er weer zin in. Want wat
staan er weer leuke activiteiten op stapel! Onze
ontdekkingsreizigers zullen worden uitgedaagd in
o.a. creativiteit, sportiviteit en samenwerken. Samen
beleven ook zeker. Durf je de uitdaging aan?
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Natuurlijk! Geef je dus zo snel mogelijk op.
Hoe? Dat lees je hieronder.
Eind juni krijgen de kinderen op de basisscholen een opgaveformulier
uitgereikt. Nog even de belangrijkste zakelijke gegevens op een rijtje:
Wanneer:
Waar:
Hoe laat:
Voor wie:
Thema:
Doelstelling:

Extra

dinsdag 21 + woensdag 22 augustus
IJsclubgebouw en aanliggend terrein
van 9.00 – 14.00-14.30 uur
kinderen in de basisschoolleeftijd (dus vanaf 4 jaar t/m
de schoolverlaters)
Zoek het uit!
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 in de namiddag/avond

Dit jaar hebben we een nieuwe website:
www.vbswherwijnen.nl
Aanmelden gebeurt niet meer via de mail, maar het nieuwe online
aanmeldsysteem dat je aantreft op deze website. Dat geldt niet alleen
voor de kinderen, maar (zeker) ook voor de medewerkers. En die hulp
kunnen we uiteraard heel goed gebruiken. Sterker: we kunnen niet
zonder hulp! Ook jongeren die al op het voortgezet onderwijs zitten (en
evt. hun maatschappelijke stage willen lopen), zijn meer dan welkom.
Bij het aanmelden kun je als medewerker kiezen voor een taak die je
wilt doen. Naast de taken als groepsleiding (dan liefst allebei de dagen)
en spelbegeleider zijn er ook kleinere klussen te bedenken die we als
organisatie graag zouden willen uitbesteden. Denk bijvoorbeeld aan
schoonmaak- en opruimwerkzaamheden.
Als we in ieder geval als ouder van een deelnemend kind iets voor onze
rekening kunnen nemen, dan houdt de stuurgroep meer tijd over om
zich echt bezig te houden met de organisatie. Hulp van opa’s, oma’s en
andere betrokkenen van de VBSW waarderen we vanzelfsprekend ook
heel erg!
Op de laatste dag, woensdag 22 augustus, wordt er alweer voor de
vierde keer een leuke avond georganiseerd, speciaal voor de jeugd van
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12 jaar en ouder. Zit je nu in groep 8 dan kun je vanzelf meedoen met
de VBSW, maar ook deelnemen aan de tieneravond. Deze activiteit
start om 17.00 uur bij het IJsclubgebouw. Voor eten wordt gezorgd,
voor uitdaging, spanning en spektakel ook. En natuurlijk voor
gezelligheid! Rond 23.00 uur is de avond afgelopen.
Voor alle 12+'ers geldt dus: wees welkom en meld je alvast aan
voor de gezellige avond via de website. Doen!

Met vriendelijke groeten, Stuurgroep Vakantie-Bijbel-Spel-Week
Mirjam Bron, Monique Hobo, Orianne Kuijntjes, Nelleke Molenaar, Netty
Pippel, Leny Slingerland en Josina van Zandwijk
Bijbelverkoop in China aan banden
Begin april kwam uit China het bericht dat de Bijbel vanwege
overheidsmaatregelen niet meer te krijgen was in webwinkels. Ook zou
de overheid plannen maken voor een eigen bijbelvertaling. De Bijbel is
nog steeds te koop in China, maar Daniel Loh van het China
Partnership en Joyce van de Veen, hoofd Buitenland van het NBG,
maken zich wel zorgen.
De Chinese regering haalt sinds kort de touwtjes strakker aan door
oude regels nieuw leven in te blazen. Volgens die regels mogen
webshops geen bijbels verkopen, en dat geldt ook voor niet aan een
kerk verbonden boekwinkels.
Kerkelijke bijbelverkoop; Daniel Loh van het China partnership – de
samenwerkingspartner in UBS-verband in China – vertelt dat het
drukken en verspreiden van de Bijbel werd toegestaan door de
overheid vanaf eind jaren 1980. Bijbels mochten alleen worden
gepubliceerd en verkocht door bij de overheid geregistreerde kerken.
Iedereen kan dus sinds die tijd een bijbel kopen bij zo’n kerk; dat
gebeurt momenteel in zo’n 600 kerken verspreid over heel China. De
toestemming van de overheid gold uitsluitend voor het verspreiden van
bijbels in christelijke kring en gedrukt bij Amity Press in Nanjing. Toch
zijn ook niet-kerkgebonden boekwinkels en webshops in de loop van
de tijd bijbels gaan verkopen. Eerder verbood de regering enkele nietkerkgebonden boekwinkels al om daarmee door te gaan, maar de
webshops werden nog ongemoeid gelaten. Daar is nu dus een eind
aan gekomen.
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Vertaling; Geruchten dat de Chinese overheid aanstuurt op een nieuwe
Chinese bijbelvertaling leiden tot vraagtekens bij Joyce van de Veen.
‘De bestaande Chinese vertaling in het Mandarijn dateert uit 1919 en is
verouderd. Kerken en theologen vragen de laatste jaren om een nieuwe
vertaling. Het kan zijn dat de overheid alleen maar wenst dat de
vertaling aansluit bij de Chinese taal en cultuur, zoals dat voor elke
bijbelvertaling geldt. Dat is geen probleem. Maar als het zou betekenen
dat de inhoud van de Bijbel moet worden aangepast aan wat de
Chinese overheid toelaatbaar vindt, kunnen de bijbelgenootschappen
daar niet mee instemmen.’
Steun en gebed; Daniel Loh doet een beroep op christenen in andere
landen om de Chinese kerken te steunen bij de verkoop en
verspreiding van bijbels. ‘Er is geld nodig voor papier om bijbels te
drukken. Er is nog steeds veel vraag naar betaalbare bijbels, terwijl de
buitenlandse steun in de afgelopen jaren is teruggelopen.’ Ook roept
hij namens de Chinese kerken op tot gebed voor de christenen en de
bijbelverspreiding in China.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
AGENDA
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 juni 2018
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Carolien Boogert
Rij- en Uitweg 16
Volgende inleverdata zijn:
25 juni
voor 2 weken
9 juli
voor 5 weken
13 aug
voor 2 weken
27 aug
voor 2 weken
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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

