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
G. van Bezooijen
T.J. Hijkoop
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 Dhr. H. van der Veen
Tijdelijke contactgegevens

pastoraat@nhkherwijnen.nl, of via 0418-582269
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

Luisteren
Luisteren naar de ander. Daar bewijs je hem of haar een dienst mee.
Luister naar de werknemer op je bedrijf, naar je leerling tijdens een
mentorgesprek, naar het gemeentelid tijdens een huisbezoek, naar je
kind thuis met zijn verhaal over school of naar de bootvluchteling die
zijn leven riskeerde om Europa te bereiken.
Een Chinese wijze zegt: “ We hebben niet voor niets één mond en twee
oren gekregen”. Echte communicatie begint met luisteren. Niet te snel
denken dat je weet wat die ander bedoelt en niet meteen klaarstaan
met je eigen mening. Je hoeft niet bang te zijn dat jij niet aan bod komt.
Als je een zegen bent voor de ander, word je er zelf in gezegend.
Luisteren, daar begint het ook mee in onze omgang met de Heere. Stel
je open voor wat die Ander te zeggen heeft. In de stilte van het gebed,
in de aandacht voor het Woord. Je luistert dan naar Hem Die Zelf een
en al oor is voor jou. Achter de woorden van je gebed hoort Hij de stem
van je hart.
Je woont in Zijn aandacht.

Uit: een handvol koren
n.a.v. Spreuken 18:7-13
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KERKDIENSTEN
Zondag 30 september 2018
9:30 uur:
Prof. Dr. W.H.Th. Moehn, Hilversum
Aanvangslied: Weerklank Ps. 42: 1, 5
18:30 uur:
Ds. Chr. Baan, Nieuwpoort
Aanvangslied: Weerklank Ps. 41: 1, 2
Bevestiging kerkelijk werker dhr. Van der Veen
1e collecte:
GZB Zendingsechtpaar ‘t Hart
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Zondag 7 oktober 2018 (Israëlzondag)
9:30 uur:
Ds. A. Stijf, Ede
Aanvangslied: Weerklank Ps. 42: 3, 5
Bediening heilige doop
18:30 uur:
Ds. L.M. Aangeenbrug, Well
Aanvangslied: Weerklank Ps. 43: 4, 5
1e collecte:
PKN Kerk en Israël
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Verhaal van de Zondagsschool
30 sept:
Lezen:
Daniel 7: 1-14; Visioen van de 4 dieren
Zingen:
Weerklank Psalm 42: 5
7 okt:
Lezen:
Openbaring 1: 9-20;
Ik ben de Eerste en de Laatste
Zingen:
Weerklank Psalm 42: 5
Kinderoppas:
30 sept:
7 okt:

Yvonne de Graaff en Naomi
Susanne Ammeraal en Arne

Schoonmaakrooster
1 t/m 5 okt: mw. Van Brakel, mw. Kornet
8 t/m 12 okt: mw. Treffers, mw. Hobo, mw. Zeiderveld, mw. Beukenkamp
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
Er zijn op dit moment geen opgaven dat er momenteel gemeenteleden
in een ziekenhuis liggen.
We denken uiteraard aan hen die in afwachting zijn van onderzoeken
en van uitslagen. En aan hen die zorgen hebben om hun gezondheid,
kortdurend of langdurig.
Wij wensen iedereen die het moeilijk heeft Gods vertroostende
nabijheid toe.
Laten we in alle omstandigheden, in rouw en verdriet, in moeite en
zorg, in blijdschap en vreugde ons heil en houvast in Christus zoeken.
Er kunnen tijden zijn waarop de weg te veel en te zwaar lijkt. De
geboren Heiland geeft licht in de donkerte van de nacht en wil troosten
in het felst verdriet.
Doopdienst
De ochtenddienst op zondag 7 oktober zal in het teken staan van de
doop. We hopen het sacrament van de heilige doop dan te bedienen
aan Willem Xander (Raoul) Sneep, de zoon van Ralph en Jeanine
Sneep-Ruitenburg uit Haaften en uiteraard het broertje van Rohan.
Altijd een mooi en bijzonder moment als een (klein)kind het teken van
de doop mag ontvangen. Een teken van Gods trouw aan ons mensen.
We wensen Ralph en Jeanine en hun gezin, en allen die om hen heen
staan, een goede voorbereiding en alvast een gezegende dienst toe.
We zijn dankbaar dat dominee A. Stijf uit Ede de doopdienst wil leiden.
Kerkelijk werker
De kerkenraad is dankbaar en verheugd te kunnen melden dat in Harry
van der Veen uit Woerden een opvolger is gevonden voor kerkelijk
werker Rook Verkaik. We heten de heer Van der Veen ook vanaf deze
plaats hartelijk welkom in onze gemeente.
Door een misverstand is afgelopen zondag in eerste instantie gemeld
dat heer Van der Veen zondagochtend 30 september zou worden
bevestigd in het ambt van ouderling met bepaalde opdracht. Na overleg
is besloten dat te doen in de ávonddienst. We hopen dat veel mensen,
zeker ook de leden van de verschillende kringen en de jongeren in de
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leeftijd van Follow Me en Follow Me Next dan in de dienst aanwezig
zullen zijn.
Maandagavond 1 oktober hoopt Van der Veen de Bijbelgesprekskring
te leiden. Dinsdagavond 2 oktober zijn de catechisanten welkom. Zij
ontvangen daarvoor nog een uitnodiging, dus let op de (ouderwetse)
brievenbus.
De heer Van der Veen is 55 jaar, getrouwd en heeft twee kinderen. Los
van zondag 30 september kunnen u en jij uiteraard nader kennis met
hem maken tijdens het kringwerk, de catechese of in andere
verbanden.
Coördinatie bezoekwerk
Diaken D. de Bruijn heeft de afgelopen periode het bezoekwerk in de
gemeente gecoördineerd. Zoals afgesproken zou dat tijdelijk zijn. Vanaf
nu neemt ouderling D. van Arkel die taak over. Hij is bereikbaar via
pastoraat@nhkherwijnen.nl, of via 0418-582269. Als u om welke reden
dan ook behoefte hebt aan een bezoek van bijvoorbeeld een ouderling,
kerkelijk werker of iemand anders namens de kerk, om welke reden dan
ook, dan kunt u bij hem terecht. Uiteraard kunt u ook contact opnemen
met uw wijkouderling.
Belijdeniscatechese
De kerkenraad is dankbaar dat een aantal gemeenteleden dit
winterseizoen belijdeniscatechese gaat volgen. Enkele mensen denken
er bovendien nog over na. Uiteraard is iedereen welkom om mee te
doen. Het is heel verdiepend en verrijkend om een seizoen lang
intensief met elkaar bezig te zijn rond geloofszaken en kerkelijk leven.
Vaak leidt het volgen van belijdeniscatechese ertoe dat mensen in een
kerkdienst openbare belijdenis van hun geloof afleggen. Maar dat is
absoluut geen verplichting! Het gebeurt regelmatig dat mensen wel de
catechese volgen, maar (nog) geen belijdenis doen. Dat hoeft dus geen
belemmering te zijn om mee te doen.
Wie wil aansluiten is van harte welkom en kan contact opnemen met
ouderling G. van Bezooijen (0418-581502), of met de wijkouderling.
Zoals eerder gemeld zal
ouderling Van Bezooijen
de
belijdeniscatechese gaan leiden, zoals hij in het verleden in de
vacaturetijd na ds Van Dijk ook heeft gedaan. Aangezien Van
Bezooijen vanuit zijn functie als kerkelijk werker bij de Gereformeerde
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Kerk in Herwijnen daar óók de belijdeniscatechese verzorgt, is in goed
onderling overleg besloten de groepen samen te voegen.
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 09 sept:
1e collecte €
2e collecte €
Avondmaalscoll. €
Uitg.collecte €
Zondag 16 sept :

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

104,70
109,70
249,20
106,00

Diaconie
Kerkrentmeesters
GZB Philemon project
Pastoraat en Prediking

149,90
121,90
123,50

plaatselijk jeugdwerk
Kerkrentmeesters
Pastoraat en Prediking

Ontvangen via:
Ds. Hagedoorn ontving € 25,00 voor de kerk.
Kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 50,00 en € 10,00 voor de kerk.
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
Afscheid Rook Verkaik
Beste gemeenteleden van de Hervormde Gemeente van Herwijnen,
Twee jaar mocht ik in uw midden werkzaam zijn in pastoraat, kringwerk
en catechese. Helaas staat de overheid het niet toe dat ik na twee
jaarcontracten nog in uw midden werkzaam mag blijven. Alleen een
contract voor onbepaalde tijd was nog mogelijk, maar gezien de wens
om weer een eigen predikant te ontvangen, is dat, begrijpelijk,
financieel een onmogelijkheid.
Vele contacten mochten er zijn, in de huizen, op de kringen, in de
erediensten, rond begrafenissen. Ik wil u allen heel hartelijk danken
voor het vertrouwen.
Het was niet altijd makkelijk door de verschillen van beleving rond het
thema liturgie in de gemeente. Maar gelukkig stokten de gesprekken
meestal niet bij dat onderwerp. We mochten vaak, ook en juist bij de
rand- en buiten kerkelijken, dieper afsteken. Ik ben dankbaar voor de
verdieping die ik vooral bij de Bijbelgesprekskring op heb mogen
merken. Verder ben ik heel blij met de Jongvolwassenkring die nog
maar een jaar geleden is begonnen. Juist ook omdat er ook mensen op
deze kring komen die niet zo gewend zijn om naar de kerk te gaan. Zo
konden we veel vragen met elkaar delen en bespreken. Verder ben ik
heel blij met de openheid van de jongeren op de catechese.
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Ik hoop dat er snel een opvolger voor mij gevonden zal worden en dat
uw gemeente binnen afzienbare tijd weer een eigen predikant mag
ontvangen uit Gods hand.
“Houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met
dankzegging. Wandel in wijsheid bij hen die buiten zijn en buit de
geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn met zout
smakelijk gemaakt.” (Kolossen 4: 2 t/m 6)
Allen hartelijk dank voor uw meeleven tijdens de dienst van afscheid
afgelopen zondag. Ook dank voor de kaartjes en berichtjes via de
sociale media die we mochten ontvangen. “Ga met God en Hij zal met
je zijn.”
Rook Verkaik
ACTIVITEITEN
Verkoopdag vrijdag 26 oktober
De verkoopdag heeft plaats op vrijdag 26 oktober, in dorpshuis De
Poort; ’s middags van 14.30 tot 17.00 uur en ’s avonds vanaf 19.00 uur.
De voorbereidingen zijn al in volle gang.
Heeft u nog boodschappen om levensmiddelenmanden samen te
stellen, of bruikbare spullen voor de verkoop of als prijs in de
verschillende stands (enveloppenkraam, appel- en perenboom, rad van
avontuur) die zijn van harte welkom.
Verder worden mensen gezocht die cake, appeltaart, boterkoek,
appelflappen etc. kunnen en willen bakken, om te verkopen bij een kop
koffie. Bent u bereid dit te doen, neem dan contact op met een van de
leden van de Commissie Verkoopdag.
Bruikbare spullen en boodschappen kunnen worden ingeleverd bij de
leden van de Commissie Verkoopdag: N. van der Linden (Zandsteeg 4);
A. van Maaren (Nieuwe Steeg 63); N. Versteeg (Zworrelstraat 48); R.
de Fokkert (Rozenstraat 2); A de Bruijn (Achterweg 97), D. de Joode
(Lunet 18, Vuren).
We rekenen op uw medewerking
Commissie Verkoopdag
GZB-dagboek Een handvol koren 2019
5 redenen om dit gezinsdagboek voor 2019 te kopen:
1.
Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee
overdenkingen:
• één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en
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•
2.

3.
4.
5.

één voor persoonlijke bezinning.
Bekijk een voorbeeld op www.gzb.nl/dagboek.
Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel
zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen
in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in de
wereldkerk.
Het dagboek biedt extra's zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en
verhalen uit de landen waar de GZB werkt.
Het dagboek kost slechts € 10,90. Ruim € 7,-- gaat naar het
zendingswerk.
Het is het best verkochte dagboek van Nederland.

Wilt u ook meehelpen om meer mensen met het evangelie te bereiken?
Bestel dan nu het dagboekje!
Dat kan tot 5 oktober a.s. via de zendingscommissie bij Adrie van
Kuilenburg
tel:
0418-581267
of
per
email:
famvankuilenburg@gmail.com
Dorcas Kledingactie: tweedehands kleding, eersteklas toekomst
Op zaterdag 27 oktober a.s. wordt er weer een Dorcas kledingactie
gehouden. Er wordt kleding, schoenen en huishoudlinnen ingezameld.
De kleding gaat naar zorgvuldig geselecteerde organisaties die ervoor
zorgen dat uw kleding ‘een tweede leven’ krijgt en terecht komt bij
mensen die uw kleding goed kunnen gebruiken. Dorcas ontvangt
hiervoor een vergoeding. Deze vergoeding komt rechtstreeks ten goede
aan de projecten van Dorcas. Op deze manier helpt uw kleding niet één
persoon, maar draagt u op meerdere manieren bij aan blijvende
verandering in het leven van anderen.
Dorcas roept u op om eens door uw kledingkast te gaan, om te kijken
wat u kunt missen en om dit ook aan uw familie, vrienden, buren en
kennissen te vragen. Goede schoenen en huishoudtextiel zijn ook zeer
welkom. U kunt 27 oktober tussen 10:00 en 15:00 uur uw (overtollige)
kleding inleveren. Graag heel en schoon in goed afgesloten
(vuilnis)zakken inleveren. Op de volgende adressen wordt de kleding
ingezameld:
Meteren:
Herwijnen:
Haaften:
Asperen:

fam. De Vries, Wilhelminastraat 8c
fam. De Vries, Waaldijk 187
fam. De Vries, Gendershof 35
bij de pastorie, Nieuwstraat 2

Alvast hartelijk dank!
Dorcas Werkgroep Herwijnen
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Gedicht opening winterwerk
Jezus, open mijn oren
Leer mij Uw stem te verstaan
leer mij uw woorden te horen
Te weten waar ik moet gaan
Om Uw licht te verspreiden
Uw naam te belijden
Leer mij uw stem te verstaan

Jezus, ik open mijn handen
Leer mij een zegen te zijn
Maak mij een hulp voor de ander’n

Die leven met honger en pijn
Om aan wie U niet kennen
Genezing te brengen
Leer mij een zegen te zijn

Jezus, open mijn ogen
Leer mij de mensen te zien
Zoals U ze ziet uit de hoge
U bent de Heer die ik dien
Leer mij aan wie met mij leven
Om Uw liefde door te geven
Leer mij de mensen te zien

En als ik er over nadenk
hoe groot U bent
vind ik het zo heel bijzonder
dat U mij kent

AGENDA
Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie
ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl
Vrijdag 28 sept.
Zondag 30 sept.
Woensdag 3 okt.
Vrijdag 26 okt.

18:00u Project daycare center Kibeira
9:30u Bezoek fam. ’t Hart
20:00u Informatie -avond fam. ’t Hart
(Veenendaal)
14:30u Verkoopdag ’s middags
19:00u Verkoopdag ‘s avonds
VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 8
oktober 2018 vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
email: kerkblad@nhkherwijnen.nl of Carolien Boogert, Rij- en Uitweg 16
Volgende inleverdata zijn:
22 okt
voor 2 weken
5 nov
voor 2 weken
19 nov
voor 2 weken

3 dec
17 dec
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voor 2 weken
voor 3 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

