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

God loven en prijzen

De dichter van Psalm 66 heeft het lang niet altijd gemakkelijk gehad,
maar hij kiest ervoor om God te loven en te prijzen. Hij roept heel de
aarde op om God te eren. Hij roept anderen op om tegen God te
zeggen hoe indrukwekkend en ontzagwekkend Hij is.
Je zou van dat laatste kunnen zeggen: dat weet God toch wel;
waarom moet je dat keer op keer zeggen of zingen?
God heeft dat niet nodig, maar wij wel en wel om twee redenen.
Ten eerste, als we God loven en prijzen, zetten we God in het
middelpunt. Als we God niet loven en prijzen, komt er iets anders in
het middelpunt van ons leven te staan; en dan gaat het mis in ons
leven.
Ten tweede, als je uitspreekt hoe ontzagwekkend goed en groot
God is, raak je vanzelf meer onder de indruk van Hem; en dat helpt
weer om minder onder de indruk te zijn van mensen en
omstandigheden. Als je God in het middelpunt stelt, dan ben je goed
op weg.
Prijs Hem vandaag nog. Zeg of zing het maar!

Uit: een handvol koren
n.a.v. Psalm 66: 3
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KERKDIENSTEN
Zondag 1 juli 2018
9:30 uur:
Ds. J. van Dijk, Zeist
Aanvangslied: Weerklank Ps. 25: 1, 2
18:30 uur:
Kand. L.L. van de Dool, Nederhemert
Aanvangslied: Weerklank Ps. 27: 1, 2
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 8 juli 2018
9:30 uur:
Ds. P. Vermaat, Veenendaal
Aanvangslied: Weerklank Ps. 25: 2, 6
18:30 uur:
Ds. J.H. de Vree, Achterberg
Aanvangslied: Weerklank Ps. 28: 1, 4
e
1 collecte:
St. GAIN
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Verhaal van de Zondagsschool
1 juli: Efez. 1: 1-14
Dankbare kinderen van God
8 juli: Efez. 1: 15-23
Gods kerk
Kinderoppas:
1 juli:
Suzanne Ammeraal,
Marianne de Bruijn
8 juli:
Gerdien de Bruijn,
Bertie Treffers
Schoonmaakrooster
2 t/m 6 juli:
mw Treffers, mw. Hobo, mw. Zeiderveld,
mw. Beukenkamp
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
Ook dit keer hebben we geen meldingen van gemeenteleden die in een
ziekenhuis verblijven.
Zoals in ons vorige kerkblad aangegeven zegt dat niet alles over
zorgen en problemen die er kunnen zijn. Je kan een uitslag krijgen die
aan de éne kant goed is maar aan de andere kant reden tot zorg geeft.
Er is soms weinig nodig om ons leven “op zijn kop te zetten “.
We besluiten dit keer met een bekend lied en wel:
Als g' in nood gezeten,
geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten,
God verlaat u niet.
Vrees toch geen nood,
's Heren trouw is groot,
en op 't nacht'lijk duister,
volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden,
ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden,
uw toeverlaat.
God blijft voor u zorgen,
goed is de Heer,
en met elke morgen,
keert zijn goedheid weer.
Schoon g' in 't verdriet,
nergens uitkomst ziet,
groter dan de helper,
is de nood toch niet.
Wat ons ontviele,
Redder in nood,
red slechts onze ziele,
uit zond' en dood.
Bloemengroet
De bloemengroet is de afgelopen weken gegaan naar:
- Marco van Mourik
Parallelweg
- Leendert Kornet
Waaldijk
3

In memoriam
Op 8 juni jl. overleed Adriana Anna Blom – Van der Velden (Jeanne) op
de leeftijd van 94 jaar. Ze werd begraven op woensdag 13 juni na een
rouwdienst die werd geleid door ds. Hagedoorn. Tijdens die rouwdienst
ging het erom dat de Heilige Geest ons leert om God ‘Abba, Vader’ te
noemen (Romeinen 8: 15). Dat heeft mevrouw Blom ook mogen doen.
Ze zong graag en het lied ‘Abba Vader U alleen, U behoor ik toe’
hoorde bij haar lievelingsliederen.
Hoe het mogelijk is dat we God weer Vader mogen noemen? Daarvan
is het kruis van de Heere Jezus het geheim. Ook daarvan heeft ze
gezongen toen ze als sopraan de Mattheüs Passion zong waarin de
volgende regels voorkomen:
Aus Liebe will mein Heiland sterben,
Von einer Sünde weiß er nichts
Daß das ewige Verderben
Und die Strafe des Gerichts
Nicht auf meiner Seele bliebe.
Als je gelooft dat je Heiland voor je stierf en de straf van Gods gericht
heeft gedragen, dan kun je God weer Vader noemen. We wensen haar
dochter en schoonzoon, Gijs en Ria Vervoorn en ook de klein- en
achterkleinkinderen de troost toe van deze hemelse Vader.

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
Zij die elders verblijven
Met de zomerperiode voor de deur denken wij 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
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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.

VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 3 juni:
1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €

98,85
97,65
98,10

Kimon
Kerkrentmeesters
Pastoraat en Prediking

€
€
€
€

82,25
81,70
86,45
113,10

Diaconie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en Prediking
KIA Guatemala

Zondag 10 juni:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte
Avondm.coll.

Donderdag 14 juni, dienst WZC Avondlicht
1e collecte €
82,45
Zondag 17 juni:

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

118,20
105,50
109,30

Kerk
IZB Passie voor missie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en Prediking

Ontvangen via:
Dhr. Van Rossum ontving € 20,00 voor de kerk.
Ds. Hagedoorn ontving € 20,00 voor pastoraat en prediking.
Ouderling J. van Kuilenburg ontving € 50,00.
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
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Werkzaamheden pastorie en kerkelijk centrum
De komende weken gaat een schilder aan de slag met het schilderen
van de pastorie en van delen van het kerkelijk centrum. Een aantal
ramen in het kerkelijk centrum wordt daarbij eerst vervangen.
Klussen pastorie
In de pastorie zijn en worden de laatste tijd wat kleinere klusjes gedaan.
Zo is het keukenblok uitgebroken en zijn de schrootjes in de keuken
verwijderd. Binnenkort hopen we te beginnen met 'opbouwen',
waaronder de voorbereidingen voor het plaatsen van een nieuwe
keuken en daarna uiteraard het plaatsen van de keuken zelf. Ook aan
de muren van de keuken moet een en ander gebeuren.
Overigens kunnen we komende tijd nog wel helpende handen
gebruiken, voor wat klusjes in en rond de pastorie. Dus: meld u gerust
bij een van de kerkrentmeesters (Arjo Hobo, Henk de Bruin, Gijs Pippel,
Dik de Joode). En als u wordt benaderd, dan hopen we uiteraard op
een positieve reactie!
Kraam braderie
De bloemenkraam op de braderie van de Oranjevereniging heeft
opgebracht: € 420,48. Allen die daaraan hebben bijgedragen, heel
hartelijk bedankt.
De prijzen van de lootjesverkoop zijn gevallen op:
1. 378 tuinset (Rianne de Fockert)
2. 120 spiegel (Rie de Joode)
3. 237 barbecue (Riet van der Meijden).
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Kleurplaat – bijna vakantie!
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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 9 juli 2018
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Carolien Boogert
Rij- en Uitweg 16
NB; kopij voor volgend kerkblad is voor 5 weken.
Volgende inleverdata zijn:
13 aug
voor 2 weken
27 aug
voor 2 weken
10 sept
voor 2 weken

24 sept
8 okt
22 okt

8

voor 2 weken
voor 2 weken
voor 2 weken

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

