KERKGEBOUW

Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT

Vacant

CONSULENT

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
P.A. Hobo jeugdouderling
phobo73@outlook.com
J. van Kuilenburg
A. Ruitenburg

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

De nieuwe mens

Iedereen in de gemeente van Korinthe lijkt zijn eigen favoriete
‘dominee’ te kiezen. Paulus vindt dat vleselijk, oftewel: zondig.
Dat gedrag is niet het werk van de Heilige Geest in ons.
Het kruis van Christus brengt vergeving van zonden voor eenieder die
gelooft. Daarmee is echter niet alles gezegd: het kruis van Christus is
ook de doodsteek voor onze oude mens.
Ik ben met Christus gekruisigd. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in
mij! Ik ben dus niet meer zoals ik vroeger was.
Natuurlijk moet dat zichtbaar worden bij de Korinthiërs, maar het
tegendeel was helaas waar.
Weet u wat de Schrift ons leert?
Dat het nieuwe leven in ons alleen maar zichtbaar kan worden als we
ons actief, stap voor stap, laten leiden door de Heilige Geest.

Uit: Een hand vol koren
n.a.v.: 1 Korinthe 2:2
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41e Jaargang, no. 1181, 15 juni 2018
KERKDIENSTEN
Donderdag 14 juni 2018
15:00 uur:
Dhr. R. Verkaik

Woon- en Zorgcentrum Avondlicht

Zondag 17 juni 2018
09:30 uur:
Ds. A.D. de Goyert, Nijkerk
Aanvangslied: Weerklank Ps. 23a: 1 en 2
18:30 uur:
Dr. M. van Campen, Ede
Aanvangslied: Weerklank Ps. 22: 1 en 2
1e collecte:
IZB passie voor missie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 24 juni 2018
09:30 uur:
Kand. T.J. Lucas, IJsselmuiden
Aanvangslied: Weerklank Ps. 23a: 1 en 3
18:30 uur:
Ds. P. Vroegindewey, Lexmond
Aanvangslied: Weerklank Ps. 26: 5 en 6
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Verhaal van de Zondagsschool
17 juni:
Job 40:
Job tot de orde geroepen
24 juni:
Job 42:
Job doet boete en wordt gezegend
Kinderoppas:
17 juni:
Gerda de Fockert en Arianne de Jong
24 juni:
Yvonne Niesing en Naomi de Fokkert
Schoonmaakrooster
18 t/m 22 juni: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
Voor zover bekend liggen er momenteel geen gemeenteleden in een
ziekenhuis.
Dat wil uiteraard niet zeggen dat er in onze gemeente geen zorgen zijn.
Afgelopen week is er in ons dorp verdriet gekomen omdat geliefden
overleden. Er kan verdriet en gemis zijn van langer geleden.
We weten dat er gemeenteleden zijn die het geestelijk moeilijk hebben.
Anderen maken zich zorgen omdat men op uitslagen moet wachten of
dat na een operatie het herstel langzamer gaat dan gehoopt of
misschien wel helemaal uit blijft. Er is ziekte waarvan men, naar de
mens gesproken, weet niet meer te zullen herstellen.
Zo heeft bijna ieder mens wel iets dat hem of haar in meer of mindere
mate bezighoudt.
Laten we, ook al weten we geen namen, voor elkaar bidden.
Er is er Eén die van onze zorgen af weet. Ga tot Hem met al uw zorgen
en noden.
Bloemengroet
De bloemengroet is afgelopen weken gegaan naar:
Doopouders Pippel
Meikampgraaf
Doopouders Blom
Mert
Mw. Riek van Arendonk
Achterweg
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
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
Leeftijd Adres
16-06 G. Struijk-Kooiman
87
Waaldijk 42
26-06 J. van Arkel-van Driel
86
Zworrelstraat 47
29-06 J.M.P. van Zomeren-van Zomeren
90
Kolstraat 26
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VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 20 mei.:

Zondag 27 mei.:

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

151,60
109,10
103,35

Pinkster-zendings coll,
Kerkrentmeesters
Pastoraat en Prediking

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

196,50
237,25
211,60

Diaconie
Kerkrentmeesters
Onderhoudsfonds

Ontvangen via:
Ouderling J. van Kuilenburg 1 x € 25,00 en 1 x € 20,00
Ds. Hagedoorn 2 x € 10,00 voor de kerk
Diaken JanWillem Boogert op 27 mei 2018
Kerktaxi € 2,00 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.
U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba:
scriba@nhkherwijnen.nl
tel.: 0418-582269
Verslag gemeenteavond
Op 6 juni is een gemeenteavond gehouden. Er waren 45 personen
aanwezig op deze avond. Enkele gemeenteleden hebben zich tevoren
afgemeld i.v.m. andere verplichtingen.
De gemeente werd over een aantal onderwerpen geïnformeerd en
gehoord.
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Ds. Hagedoorn verzorgde de opening. Er werd gezongen uit Weerklank
Psalm 27:1. Daarna werd gebeden en volgde het lezen uit Efeze 6.
Ds. Hagedoorn verzorgde daarbij een overdenking. Het ging over de
wapenrusting. Wij moeten ons toerusten tegen de vijanden die ons
belagen. De eerste vraag is waar verwachten wij het van? En
vervolgens komt de wapenrusting. Die wordt door God gegeven, de
waarheid, integer zijn. De vijand wil door leugen ons in diskrediet
brengen. Geloofwaardig zijn en dat kunnen we doen door te vertrouwen
op de God van het Verbond, die altijd trouw blijft.
Vervolgens werd een terugblik gegeven over het beroepingswerk zoals
dat is verlopen en een stand van zaken voor nu. Na het bedanken van
ds. Termaat is een nieuwe lijst van mogelijke geschikte personen
ontvangen van het mobiliteitsbureau. Ook vanuit de gemeente en de
kerkenraad zijn namen aangedragen. Op dit moment is de kerkenraad
preken van twee personen via internet aan het beluisteren. Binnenkort
zal besproken of zij zullen worden benaderd voor een gesprek.
Belangrijk is de balans te vinden tussen snelheid en zorgvuldigheid. En
dat valt niet altijd mee. Zodra er wat concreets is te melden zal dat via
de bekende kanalen worden gedaan.
Door het in werking treden van nieuwe privacyregels dient de kerk ook
maatregelen en voorzieningen te treffen. Hierover werd het een en
ander uitgelegd en toegelicht.
In het vorige kerkblad is hierover al het een en ander gepubliceerd. Ook
op de website is informatie hierover te vinden. De kerkenraad is zich
terdege bewust dat met de privacy van gemeenteleden zorgvuldig
omgegaan moet worden. De kerkenraad heeft een privacyregeling
vastgesteld en er zijn afspraken gemaakt over hoe er wordt omgegaan
met het noemen van namen etc. van gemeenteleden bij afkondigingen,
in kerkblad en website.
Twee jaar geleden is de zondagsschool gestopt met het laten leren van
versjes door de kinderen. De animo hiervoor was tot het nulpunt
gedaald. Ook het stimuleren van de kinderen door de ouders werd
steeds minder. De Zondagsschool en de kerkenraad zijn hierover een
gesprek aangegaan. Er is een avond gehouden speciaal voor ouders
van jonge kinderen om hierover te spreken. Sinds kort is de
aanvangspalm het lied dat de kinderen op de zondagsschool leren. Op
deze wijze hopen we dat de kinderen de psalmversjes leren en
onthouden.
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Op 3 september 2017 is gestart met het zingen uit Weerklank. Tijdens
de gemeenteavond in juni 2017 is toegezegd in maart 2018 te
evalueren. Vanwege het beroepingswerk is dat juni geworden.
De kerkenraad heeft geëvalueerd en heeft een voorgenomen besluit
genomen nl.: 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. Samen met de leden van de
klankbordgroep heeft de kerkenraad hierover nagedacht. De
klankbordgroep kon zich in dit voornemen vinden. Deze avond werd de
gemeente gehoord over dit voornemen. Uit de reacties bleek dat er
personen zijn die Weerklank direct helemaal willen invoeren, andere
personen die willen niet verder gaan dan nu en anderen willen niet
stilstaan maar zorgvuldig verder gaan. Vragen werden zoveel als
mogelijk beantwoord door de kerkenraad. Enkele opmerkingen worden
door de kerkenraad meegenomen in het vervolg.
De kerkenraad zal in een volgende kerkenraadsvergadering een
definitief besluit nemen.
Voorzitter Ruitenburg besluit de vergadering met een oproep om als
gemeente samenbindend voort te blijven gaan. We snakken allemaal
naar een eigen predikant. Maar die kan het niet alleen, ook dan zal de
gemeente betrokken en eensgezind moeten blijven.
De avond werd besloten met het zingen van Psalm 119: 44 en 51 en
gebed.
Nieuwe classis van start
Op 8 mei is de nieuwe classicale vergadering van de classis Gelderland
Zuid & Oost van start gegaan. Alle 74 oude classes zijn per 1 mei
opgeheven en er zijn nu 11 nieuwe classes, waarvan de classis
Gelderland Zuid & Oost er een is. Deze classis omvat de
Bommelerwaard, de Betuwe, gebieden rondom Nijmegen en Arnhem
en de gehele Achterhoek. Een groot gebied dus, en dan komt daar ook
nog Duitsland bij, want de Nederlandse Kerk in Duitsland, die deel
uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland behoort ook tot de
classis Gelderland Zuid & Oost.
Het belangrijkste onderdeel van de eerste classicale vergadering was
de benoeming van de nieuwe classispredikant.
Met ingang van 1 september 2018 wordt dr. Jaap van Beelen
classispredikant van de classis Gelderland Zuid & Oost.
Classispredikant is een nieuwe functie binnen de Protestantse Kerk.
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Deze functie is gecreëerd in het kader van het proces Kerk 2025 en is
bedoeld om de regionale samenhang tussen gemeenten te vergroten.
De classispredikant is het gezicht van de Protestantse Kerk in zijn
regio. Hij bevordert onder meer de ontmoeting van de gemeenten. De
classispredikant signaleert wat er in gemeenten en kerkenraden leeft,
wat hen belemmert en verder kan helpen bij het gestalte geven aan hun
roeping.
Dr. Van Beelen heeft nadrukkelijk gekozen voor deze classis – die hij in
zijn huidige functie als regionaal adviseur van de classicale
vergaderingen van de Veluwe, Overijssel en Flevoland en Gelderland
Zuid & Oost goed heeft leren kennen – vanwege de kerkelijke breedte
en de mooie diversiteit in geloofsbeleving.
Naast de classispredikant is er ook een breed moderamen van de
nieuwe classis benoemd en zijn de visitatoren nieuwe stijl aangewezen.
Verder is er een classicale regeling vastgesteld en is de
verkiezingsregeling voor leden van de classis in eerste lezing
vastgesteld. De verkiezingsregeling wordt voor commentaar
toegestuurd aan alle kerkenraden binnen de classis, waarna deze
tijdens de volgende classicale vergadering op 26 september definitief
zal worden vastgesteld.
Voorafgaande aan de volgende classicale vergadering zullen de
kerkenraden uitgenodigd worden om kandidaten voor te dragen voor de
vacatures die in 2019 zullen ontstaan in de classicale vergadering en
de generale synode.
ACTIVITEITEN
Uitzendingen verzoekplatenprogramma
De eerstvolgende uitzending van het verzoekplatenprogramma zal
plaatsvinden op D.V. woensdag 20 juni a.s. om 18.30 uur.
Verzoeken kunnen ingediend worden bij mevr.
M. van Bezooijen (vrijdags voor de uitzending
voor 18.00 uur).
Midzomerconcertarrangement
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg zaterdag 7 juli 2018
Op zaterdag 7 juli a.s. is er een Midzomerconcertarrangement in het
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.
Dit
arrangement
komt
in
de
plaats
van
het
voorjaarsconcertarrangement dat gepland stond voor zaterdag
17 maart j.l., maar toen niet door kon gaan vanwege de brand, waarbij
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het Koetshuis dusdanige schade opliep, dat het moest worden
afgeblazen.
We beginnen de dag met een wandeling vanaf De Herberg. We
wandelen naar het landgoed DUNO en bezoeken nabij de oude kerk de
tuin. De wandeling is ca. 8 km.
Ontvangst met koffie/thee om 10.30 uur in Het Koetshuis. Voor een
lunchpakket wordt gezorgd.
In de middag is er een Midzomerconcert met Marjolein de Wit - fluit,
Robert Cekov – viool en Wouter Harbers – piano. Zij trakteren u in een
sfeervol (licht-)klassiek concert, op prachtige muziek van onder meer
Saint-Saëns, Schubert, Massenet, Fauré, Bach, Beethoven, Dvorak en
Chopin, waarbij het een feest van herkenning zal zijn.
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
Project Daycare House Kibera, in Kenia
In de sloppenwijken van Kibera, vlakbij Nairobi, hoofdstad van het
Afrikaanse land Kenia, leven meer dan 750.000 mensen. Deze
mensen, en kinderen, leven in grote armoede. De meest jonge kinderen
leven in slechte omstandigheden die ook van invloed zullen zijn op hun
latere ontplooiing.
Willem en Ina Terpstra, hebben zich, via de hulporganisatie GAIN, het
lot van deze kinderen aangetrokken. Het doel van het project is het
doorbreken van de cirkel van armoede middels het assisteren in de
bouw van en op korte termijn (max 3 jaar) bij te dragen aan de lopende
kosten van een gemeenschapscentrum, een dagopvang voor kinderen.
In dit gemeenschapscentrum staat de opvoeding van zeer jonge
kinderen (0-6 jaar) centraal.
Men zal een keuken bouwen zodat voor de kinderen op de
opvangdagen in elk geval een goede maaltijd beschikbaar is, wat de
gezondheid ten goede komt. Er komt geld beschikbaar voor de
inrichting van het daycare center en opleiding van de medewerkers. Het
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doel is ook om jonge moeders te ondersteunen in geestelijk opzicht en
praktische zaken.
Men hoopt een voorbeeld te worden van ordentelijke kinderopvang
zodat de ouders zien dat de toekomstkansen voor de kinderen veel
beter wordt.
De gezamenlijke diaconieën uit Herwijnen zullen dit project komende
3 jaar steunen, ook de school met de Bijbel ondersteunt dit project voor
1 jaar mee.

Samen-(op)-komen voor kinderopvang in Kenia
Wat:
Een gezellig avond met verschillende gerechten, drinken,
veiling en activiteiten van en voor ouderen en kinderen.
Wanneer:
Vrijdag 28 september 2018 om 18:00 uur
Waar:
Grote zaal schoolgebouw aan de achterweg in Herwijnen
Hoe kunt u helpen:
- Door allemaal te komen en met elkaar te genieten van een
gezellige avond met alles wat u krijgt voorgeschoteld.
- U kunt helpen door u talenten of spullen aan te bieden. Dus
hebt u nog mooie bijzondere spullen, schilderij e.d. of wilt u
een taart bakken die verkocht kan worden.
- Daarnaast doen we een beroep om ook uw talent te mogen
veilen op deze avond. Hierbij kunt u denken aan verzorgen
van een diertje, fiets- of tuinonderhoud, autowassen of
misschien hebt u nog wel iets beters.
- Kortom op diverse manieren is uw bijdrage van harte
welkom, neem contact met ons op. per mail :
- diaconie@nhkherwijnen.nl of diaconie@gkherwijnen.nl
Gezamenlijke diaconieën en School met de Bijbel in Herwijnen

AGENDA
Woensdag 20 juni
Zaterdag 7 juli
Vrijdag 28 sept

18.30 uur
10.30 uur
18.00 uur

uitzending kerktelefoon
Midzomerconcert de herberg
Samen-(op)-komen voor
kinderopvang in Kenia

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie
ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl
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VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient
uiterlijk D.V. maandag 25 juni 2018
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Carolien Boogert
Rij- en Uitweg 16
Volgende inleverdata zijn:
9 juli
13 aug
27 aug
10 sept

voor 5 weken
voor 2 weken
voor 2 weken
voor 2 weken

Heilig avondmaal
We hebben aan Uw tafel aangezeten,
U hebt ons Zelf genodigd, Heer. U gaf ons brood,
o nee, het was veel meer, dat U ons bood.
U gaf Uzelf, laat ons toch nooit vergeten,
hoe U Zich liet verbreken en verwonden,
voor onze zonden.
U hebt de beker aan ons doorgegeven,
gevuld met rode wijn, als een gedachtenis
aan ‘t bloed van U, dat eens vergoten is.
Wat een genade, Heer, wij mogen leven!
Omdat U voor ons lijden wild’ en sterven,
mogen wij eens het Koninkrijk beërven.
Het is zeer stil, we eten en we drinken,
indachtig aan wat U eens voor ons hebt gedaan.
Maar plotseling heft iemand een blij loflied aan,
dat weerklank in ons hart vindt en dan klinken,
ook onze stemmen tot Uw lof en eer:
Wij danken U, wij danken U, o Heer!
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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 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

