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CONSULENT
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J.W. Boogert
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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

Genade

Voor de mensen in Jezus’ tijd was er geen groter verschil dan het
verschil tussen Farizeeën en tollenaars. Farizeeën, die door hun
vroomheid en godsdienst God wilden bewegen om Israël te verlossen
van de Romeinen - en tollenaars, mensen die juist samenwerkten met
die gehate vijand. Lukas geeft aandacht aan iemand die er niet echt bij
hoorde in de samenleving, ook al was hij rijk.
God kan Zijn heil en genade echter niet kwijt aan mensen die denken
dat ze goed genoeg leven om genade te ontvangen. Het hart van Gods
liefde is zichtbaar in Jezus Die juist een tollenaar roept om Hem te
volgen en vervolgens aan tafel zit met die tollenaar en zijn vrienden; Die
Zich met zondaars identificeert.
Dat zijn misschien grote woorden, maar niet veel later is dat zichtbaar,
aan het kruis: Jezus Die onze zonden op Zich nam.
Zó brengt God redding en verlossing! Vandaag is het aan ons om te
luisteren naar Jezus’ roep: “Volg Mij” en om Hem in vreugde aan onze
tafel in ons leven te vragen.
We mogen die vreugde met de mensen om ons heen delen, want Jezus
is gekomen niet om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar
zondaars.
Om die genade te ontvangen, dat is werkelijk vreugde!

Uit: Een handvol koren
n.a.v.: Lukas 5: 30
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41e Jaargang, no. 1186, 14 september 2018
KERKDIENSTEN
Zondag 16 september 2018 Opening winterwerk
09:30 uur:
Dhr. R. Verkaik – Hardinxveld-Giessendam
Aanvangslied: Weerklank Ps. 116: 1
18:30 uur:
Prop. A. Schouten - Benschop
Aanvangslied: Weerklank Ps. 39: 1 en 2
1e collecte:
Plaatselijk jeugdwerk
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Donderdag 20 september 2018
15:00 uur
Ds. J. Hogenhout – Meteren – Est
Dienst in Zorg- en Wooncentrum Avondlicht
Zondag 23 september 2018
09:30 uur:
Prop. A.N.J. Scheer - Huizen
Aanvangslied: Weerklank Ps. 36: 2 en 3
18:30 uur:
Ds. J. van Oostende - Putten
Aanvangslied: Weerklank Ps. 40: 1 en 2
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Verhaal van de Zondagsschool
16 sept:
Daniël 5
Feest tot de ondergang
23 sept:
Daniël 6
Daniël blijft bidden
Kinderoppas:
16 sept:
Susanne Ammeraal en Jacco Ruitenburg
23 sept:
Linda en Elize Duizer
Schoonmaakrooster
17 t/m 21 sept: Mw. Van der Linden en Mw. Van der Vliet
24 t/m 28 sept: Mw. Kruis en Mw. Van der Weerd
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
Bij Hetty van Arkel waren er complicaties waardoor
genezingsproces veel langer zal duren als eerst werd verwacht.

het

Ook deze keer denken we aan hen die in afwachting zijn van uitslagen
en onderzoeken.
Er kan veel zorg en spanning zijn door allerlei oorzaak. We wensen
onze zieken en degenen die om hen heen staan kracht en geduld toe.
Laten we in alle omstandigheden schuilen bij Christus.
Geboren I
Op 22 augustus is geboren Linn. Zij is de dochter van Willem-Peter
Beukenkamp en Shirlin van Zandwijk. Heel blij en trots zijn de ouders
met haar geboorte. Als ouders mag je ook dankbaar zijn dat alles goed
is verlopen en dat Heere dit leven heeft geschonken. We feliciteren de
ouders dan ook van harte met hun dochter en wensen hen veel sterkte
toe bij het opvoeden van haar.

Geboren II
Op 9 september jl. is geboren Renée Anna, roepnaam Renée. Zij is de
dochter van Jan-Willem en Carolien Boogert. “Dankbaar en intens
gelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochter”, staat boven aan
het geboortekaartje vermeld. Als ouders mag je dat zijn als uit Gods
hand een nieuw leven wordt geschonken. Fijn dat de zwangerschap en
de bevalling goed is verlopen en moeder en dochter gespaard zijn
gebleven. Op het geboortekaartje hebben zij het volgende gedicht
geschreven:
Lieve Renée,
God zij met je elke dag en nacht
Hij, de Schepper van je leven,
Wil jou ook Zijn zegen geven.
God zij met je elke dag en nacht.
We feliciteren Jan-Willem en Carolien van harte met de geboorte van
hun dochter en wensen hen Gods Zegen toe bij het opvoeden van
haar.
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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
21-09 H. Boon - Vos

Leeftijd
94

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:
diaken D. de Bruijn: 0418-584010
of bij scriba D. van Arkel: 0418-582269
of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.
mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl
Uit dankbaarheid I
Voor alle blijken van medeleven in welke vorm dan ook wil ik iedereen
bedanken. Het meeleven heeft ons goed gedaan.
Wouda Kornet
Uit dankbaarheid III
Op 16 augustus jl. mochten wij ons 50-jarig huwelijksjubileum
herdenken. Hoewel we dit op 1 september jl. in min of meer besloten
kring hebben gevierd, werden we toch verrast door vele reacties uit de
gemeente. Daar het onmogelijk is ieder persoonlijk te benaderen, willen
wij u graag langs deze weg hartelijk dankzeggen voor uw felicitaties in
welke vorm dan ook. Het was geweldig.
Bovenal brengen wij de dank aan God die ons 50 jaar lang nabij is
geweest in voor- en tegenspoed. Hij heeft ons geleid door de diepte
heen en kracht gegeven alles te dragen. Terugziende op die 50 jaren
mogen we in dankbaarheid de tekst waarmee we ons huwelijk
begonnen, herhalen:
De HEERE is mijn licht en mijn Heil,
voor wien zou ik vrezen?
De HEERE is mijns levenskracht,
Voor wien zou ik vervaard zijn?
Ps. 27 : 1
Jan en Jettie de Fockert
Uit dankbaarheid II
Graag wil ik iedereen bedanken voor het meeleven tijdens mijn
behandeling, Uw steun door bezoekjes, kaarten en gebeden hebben
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mij gesterkt en zeker bijgedragen aan hoe ik er nu aan toe ben. Het
verdere verloop is in Gods handen.
Teuny Kruis
Bloemengroet
De bloemengroet van afgelopen
weken is gegaan naar:
Mevr. Kornet,
Mevr. de Bruijn,
Mevr. (Riek) van Arendonk
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
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 26-aug:
collecte
€
846,93 VBS
Gezamelijke dienst HGH en GK
1e collecte €
33,30 Diaconie
2e collecte €
38,40 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte €
40,55 Onderhoudsfonds
Zondag 02 sept :

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

126,35
108,80
110,40

Deelgenoten (GZB)
Kerkrentmeesters
Pastoraat en Prediking

Ontvangen via:
Ds. Hagedoorn 1 x € 10,00 en 1 x € 20,00 beiden voor de kerk
Ds. Hagedoorn 2 x € 20,00 beiden voor de kerk
Kerkelijk werker R. Verkaik op bezoek € 5,00 en € 50,00 voor de kerk
Voor al deze giften heel hartelijk dank
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Doopaangifte
De kerkenraad biedt weer gelegenheid tot het doen
van doopaangifte. Ouders die hun kind willen laten
dopen kunnen daartoe contact opnemen met de
scriba, Dirk van Arkel.
Dat kan telefonisch via 0418-582269, of via de mail
scriba@nhkherwijnen.nl
Graag uiterlijk maandag 24 september.
Dienst opening winterwerk
Op D.V zondag 16 september 2018 wordt een dienst gehouden die
helemaal in het teken staat van de opening van het winterwerk.
Dit is tijdens de ochtenddienst, aanvang 9.30 uur, die geleid wordt door
onze kerkelijk werker, de heer Rook Verkaik.
Het thema voor deze dienst is: Met hart en ziel, het landelijk thema dat
de HGJB aanreikt. In de preekschets wordt dit thema belicht vanuit
Deuteronomium 6: 1 - 9. Een prachtig gedeelte waar de
geloofsbelijdenis van de Joden wordt genoemd.
Met het thema Met hart en ziel
willen we onder de aandacht
brengen wat God ons in o.a.
Deuteronomium
6
gebied,
namelijk Hem lief te hebben met
al onze zintuigen en vermogens. Jongeren moeten leren om zich met
hart, ziel en lichaam te richten op God, niet omdat de ‘regels’ dat van
hen vragen, maar omdat ze van God houden. In de gemeente doen we
hen dat voor. Daarom richten we ons het komend jaar op de volgende
punten:
1. Aanbidding
Aanbidding is een ontmoeting met de levende God, waarvoor het
initiatief uitgaat van God zelf en niet van ons. Niet ons prettige gevoel is
daarbij het belangrijkst, maar de eer van God.
2. Deugden
Als je het hebt over ‘goede gewoonten’, heb je het in feite over
karaktervorming en over deugden. De apostel Petrus schrijft dat het
ontwikkelen van deugden zelfs aan de kennis voorafgaat!
(2 Petr.1: 5-9).
3. Rituelen
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Betekenisvolle rituelen spelen een belangrijke rol in het ontwikkelen van
goede gewoonten. Rituelen vinden plaats in het gezin, maar ook in de
kerk. Snappen kinderen wat er in de kerkdienst gebeurt?
Deze dienst is voor de gehele gemeente, dus van jong tot oud!
Voor deze dienst wordt een beroep gedaan op een aantal
gemeenteleden om mee te werken aan de dienst.
Iedereen is na afloop hartelijk uitgenodigd om iets te komen drinken in
de grote zaal van het kerkelijk centrum.

Vakantie-Bijbel-Spel-Week 2018: Zoek het uit!
Wie is die Man?
Die zo machtig werken kan.
Ga je mee op zoek?
Wie Hij voor je is en wat Hij doet?
Jezus Hij leeft, Hij vergeeft en geneest.
Hij is altijd bij jou en bij mij.
Lees in Zijn boek.
Ga met mij mee op zoek
En ontdek dan: Jezus is goed!
Met dit lied en bijbehorende gebaren startten we dinsdag en woensdag
21 en 22 augustus met 114 kinderen. Wat was de Vakantie-Bijbel-SpelWeek weer een feest!
Het zit erop. We kunnen terugkijken op 2 heel geslaagde dagen waar
we als stuurgroep ontzettend dankbaar voor zijn. Na veel zonneschijn in
de zomerperiode ervoor was de koek gelukkig nog steeds niet op: onze
kinderen en de medewerkers genoten ook nu van prachtig weer, en dat
maakt alle buitenspellen natuurlijk toch extra leuk. Naast een
enthousiaste groep kinderen konden we weer rekenen op een groep
fijne medewerkers. Iedere dag was er een prachtige Bijbelvertelling en
hebben we lekker gezongen, wat in een grote groep toch altijd leuker is
dan alleen. Juich, doe mee allemaal! Ja, dat deden de kinderen. En we
kregen bezoek! Er liep een wat ongeruste reporter rond die de hulp van
de kinderen inschakelde om een goed artikel te schrijven over Jezus.
Wie is toch die man? Peter Pennenlikker werd een begrip voor de
kinderen; ze konden met hem lachen en hebben hem behulpzaam van
antwoorden voorzien waarmee hij met een goed verhaal bij de redactie
aan kon komen en zo hopelijk zijn baan zou kunnen behouden…
Daarna konden de kinderen eigenlijk niet wachten om het
terrein van de ijsbaan op te stormen met hun groepje. Er viel namelijk
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van alles uit te zoeken in o.a. de escaperoom op de zolder, in het bos
en in de speeltuin. Hoe bevrijd je elkaar als je samen aan een touw vast
zit. En als dat dan lukt, hoe leuk is dat? Of een potje lasergamen met je
groepje in het bos. Dat had je natuurlijk altijd al eens willen doen. Op
het menu stond er friet. Die smaakte extra goed omdat we er best lang
op moesten wachten. Ontdekken en van alles uitzoeken kost natuurlijk
ook veel energie. Die friet ging er dus goed in. Graai je slag op het
dienblad.
Tijd om uit te buiken bij het poppentheater van Carla Vis die voor de
kinderen de themavoorstelling speelde. Na zo actief te zijn geweest, de
warmte te hebben getrotseerd, is het best lekker even lui achterover te
zitten en je aandacht op het podium te richten. En die aandacht was er.
Vogelpop Driekus ging net als de kinderen op ontdekkingstocht en
kwam erachter dat je bij Jezus veilig bent.
Woensdag bleven de jongste kinderen op het terrein bij de
ijsclub om lekker rustig met elkaar een uitdagend spellencircuit te doen.
Natuurlijk waren hen bij aankomst die morgen al de enorme
springkussens opgevallen: een glijbaan, een stormbaan, een battlerun.
Ze konden rustig voor zichzelf ontdekken hoe je dat allemaal moet
doen om bijvoorbeeld zo snel en zo hard mogelijk over de baan de
glijden. Of een groot 4-op-een-rij-spel, ook leuk. De midden- en
bovenbouwclub van zo'n 70 kinderen fietste woensdag met hun eigen
groepje en groepsleiding naar Hellouw om via een fotospeurtocht te
ontdekken waar de foto’s verstopt zaten en met welke code die
opdracht vervolgens gekraakt kon worden. Lekker dichtbij en toch
ergens anders. Tja, en even spelen op het speelplein van een andere
basisschool is ook interessant en blijkt echt een ontdekking te zijn… Op
de fiets weer terug met een tussenstop aan de Waal. Daar stonden de
pannenkoeken
al
op
ze
te
wachten.
Een
compleet
pannenkoekenbakkersteam is daar zeker uren zoet mee geweest.
Dank!
Eenmaal terug op de ijsbaan duurde het niet lang of deze groep lag op
de storm- en glijbanen. Het was warm en dus juist heel lekker als je
goed door de waterslang geraakt werd. En met wat sop werden er hoge
snelheden behaald. Er viel nog meer te ontdekken: hoe sloop je een
vaatwasmachine, hoe ziet een oude tv er van binnenuit (lees: wat
gebeurt er als je er met een hamer op slaat). Zoek het uit! En hoe maak
je eigenlijk slijm? Precies, met een beetje waspoeder en …, en dat voelt
echt heel slijmie.
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De onderbouw kon zich ondertussen terugtrekken uit de drukte buiten
en vermaakte zich met een film van Krummel en kon aan de slag met
van allerlei knutselwerkjes.
Inmiddels waren er verschillende ouders en belangstellenden
een kijkje komen nemen ter aanmoediging. Rond 2 uur hebben we de
Vakantie-Bijbel-Spel-Week met elkaar afgesloten en nog eenmaal het
themalied gezongen. De aankomend voorzitter van de stuurgroep,
Nelleke, heeft Josina terecht bedankt voor 5 jaren enthousiaste en
strakke leiding. Visboer Van de Mheen was dit jaar nog op vakantie
maar wilde ons sponsoren met andere dingen en zo konden we de
kinderen (de door Peter Pennenlikker beloofde) slushpuppy aanbieden.
Een mooi besluit van 2 geweldige dagen.
Om 6 uur was het tijd voor de tieners. Wie nog wilde kon zich nog even
laten gaan op de stormbaan die was blijven staan. Op het menu stond
friet…met z’n allen graaien van één grote tafel. Dat bevordert natuurlijk
de interactie…bij een groep van ongeveer 30 man die elkaar soms nog
een beetje moet leren kennen werkt dat prima. En zeker ook de
opdracht die het tienerteam had bedacht: ga erop uit en maak een foto
of een filmpje van bijvoorbeeld jouw groepje en 5 mensen die je
tegenkomt op straat en doe de polonaise. Hup uit de comfortzone!
Toen de schemer inviel, stapte de groep op de fiets naar de Waal. Een
kampvuur, wat roosteren, wat drinken en gezelligheid en zo hebben ze
zich uitstekend vermaakt.
Als stuurgroep bedanken we iedereen hartelijk voor zijn of haar inzet.
We hopen volgend jaar weer een beroep op jullie en anderen te kunnen
doen! We zijn dankbaar dat we met elkaar iets van onze doelstelling
hebben mogen verwezenlijken: in een sfeer van veiligheid en
gezelligheid samen naar Bijbelverhalen kijken en luisteren en andere
opbouwende activiteiten met elkaar doen. Zo hopen we ieder kind te
laten ervaren dat God van hem of haar houdt. We bidden dat God Zijn
werk verder kan doen in de harten van de kinderen en natuurlijk ook in
die van volwassenen!
Nog 1 dingetje...: misschien heeft u de giftenbus tijdens de week
gemist. Een donatie om de kosten van de VBSW te dekken is en blijft
van
harte
welkom!
Het
rekeningnummer
hiervoor
is:
NL48RABO0329428845. Van harte aanbevolen!
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O ja, neem zeker een kijkje op www.vbswherwijnen.nl om de foto's te
bekijken!
Groet van de stuurgroep Vakantie-Bijbel-Spel-Week
Mirjam Bron, Monique Hobo, Orianne Kuyntjes, Nelleke Molenaar,
Netty Pippel, Leny Slingerland en Josina van Zandwijk
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ACTIVITEITEN
Samen-(op)-komen voor kinderopvang in Kenia
Op DV vrijdag 28 september wordt een gezellige middag en avond
gehouden in de grote zaal van de School met de Bijbel aan de
achterweg.
De kinderen zullen na schooltijd, tussen 15:30 en 17:00 uur een
spullenverkoop gaan houden om geld hiervoor bij elkaar te krijgen.
Iedereen, dus jongeren en ouderen zijn vanaf 18:00 uur van harte
welkom.
Hoe kunt u helpen: Door allemaal te komen en met elkaar te genieten
van een gezellige avond met alles wat u krijgt voorgeschoteld.
Er zal iets te eten en te drinken zijn, soepen, poffertjes, hamburgers
e.a.
U kunt helpen door talenten of spullen aan te bieden en door te
bieden tijdens de veiling.
We doen een beroep om ook uw talent te
mogen veilen op deze avond.
Dus hebt u nog mooie bijzondere spullen,
schilderij, boekje e.d. of wilt u een taart bakken
die verkocht kan worden, verhuur vakantiehuis, meevaren
(speed)boot een uitje of etentje aanbieden bij u thuis, het
verzorgen van een dieren, 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.
Achterin de beide kerken staat een box waarin u de
aanmeldformulieren kunt deponeren.
Of per mail: diaconie@nhkherwijnen.nl of diaconie@gkherwijnen.nl
of met iemand van de diaconieën persoonlijk of de School met de Bijbel
Wij rekenen op u komst
Gezamenlijke diaconieën en School met de Bijbel in Herwijnen
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AGENDA
Vrijdag 14 sept.
Zaterdag 15 sept.
Woensdag 19 sept.
Vrijdag 28 sept.
Zondag 30 sept.
Woensdag 3 okt.

17:30 uur
17:30 uur
18:30 uur
18:00 uur
09:30 uur
20:00 uur

Vrijdag 26 okt.

14:30 uur
19:00 uur

Broodmaaltijd, Geref. kerk
Barbecue opening winterwerk
Verzoekplatenprogramma
Project daycare center Kibeira
Bezoek fam. ’t Hart
Info-avond fam. ’t Hart
(Veenendaal)
Verkoopdag ’s middags
Verkoopdag ‘s avonds

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 24 sept 2018
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Carolien Boogert
Rij- en Uitweg 16
Volgende inleverdata zijn:
8 okt
voor 2 weken
22 okt
voor 2 weken
5 nov
voor 2 weken
19 nov
voor 2 weken
3 dec
voor 2 weken
17 dec
voor 3 weken
7 jan 2019
voor 2 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 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

