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
G. van Bezooijen
T.J. Hijkoop
P.A. Hobo jeugdouderling
phobo73@outlook.com
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 H. van der Veen

06-30743034 (Whatsappen mag ook)
groenehartpastoraat@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

Licht op de kandelaar

Iedere fietser kent het verschijnsel; als je in weer en wind achter een
andere fietser rijdt, hoef je veel minder energie te leveren. Je wordt als
het ware meegezogen door degene die voor je rijdt.
In de wielersport heet dit de slipstream.
Vier mannen komen met een verlamde man bij Jezus. Via een gat in
het dak laten ze hem voor Jezus op de grond zakken. Jezus vergeeft
en geneest. Hij doet dat, schrijft Markus verrassend genoeg, op het
geloof van die vrienden. Over de verlamde zelf wordt niets gezegd.
Het geloof in Jezus kent blijkbaar ook een slipstream.
Je wordt als ‘christenmens’ niet alleen zelf beter van de omgang met
Christus, maar de zegen sijpelt ook verder door. Anderen mogen
meeliften op wat je van Hem ontvangt.
De kerk heeft eveneens een slipstream.
Laten we niet vergeten om mensen in ons hart, in ons gebed of
anderszins mee te nemen naar Jezus toe.
Wees een licht op de kandelaar.
‘Schijn in mij, schijn door mij.’

Uit: Een handvol koren
n.a.v.: Marcus 2: 5
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KERKDIENSTEN
Zondag 28 oktober 2018
09:30 uur:
Kand. J. IJzerman, Hardinxveld-Giessendam
Aanvangslied: Weerklank Ps. 62: 1 en 4
18:30 uur:
Ds. E.G.de Kruijf, Capelle a/d IJssel
Aanvangslied: Weerklank Ps. 47: 1 en 4
e
1 collecte:
Gain
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Zondag 4 november 2018
10:00 uur:
Ds. B.A. Belder, Brakel
Aanvangslied: Weerklank Ps. 62: 3 en 4
18:30 uur:
Ds. C.N. van Dis, Nieuwegein
Aanvangslied: Weerklank Ps. 48: 1 en 4
e
1 collecte:
Najaarszendingscollecte GZB
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Woensdag 7 november 2018
Dankdag
10:45 uur:
Schooldienst in de Gereformeerde kerk
19:30 uur:
1e collecte:
2e collecte:
Uitg.collecte :

Ds. P. Vermaat, Veenendaal
Kimon
Kerkrentmeesters
Dankdagcollecte

Verhaal van de Zondagsschool
28 okt:
Lezen: Openb. 10: 1-11 - De geopende boekrol
Zingen: Weerklank Psalm 62: 4
4 nov:
Lezen: Openb. 12: 1-18 – De satan bedreigt Jezus en
zijn kerk Zingen: Weerklank Psalm 62: 4
Kinderoppas:
28 okt:
Daniëlle van Mourik en Jelle
4 nov:
Willy van Arkel en Sanne
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Schoonmaakrooster
22 t/m 26 okt: Mw. Van der Linden en Mw. Van der Vliet
29 t/m 2 nov: Mw. Kruis en Mw. Van der Weerd
UIT DE GEMEENTE
Zieken
De afgelopen week is mevrouw W. van der Meijden-Kozijn na een val
opgenomen in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en inmiddels
geopereerd. Vanaf dinsdag verblijft zij in het Nieuwe Gasthuis in
Gorinchem om te revalideren.
We weten dat er meerdere gemeenteleden zijn die zorgen hebben om
hun gezondheid of die zich in een traject van onderzoeken bevinden.
Dat kost veel energie. En het brengt ook de nodige spanning mag zich
mee. Dat we met al onze vragen, zorgen, noden en tekortkomingen uit
mogen komen bij Hem Die voor ons wil zijn een Borg en Zaligmaker en
Helper in nood.
In ons gebed we om kracht vragen aan de Heere. Ook de woorden van
Psalm 23 mag ons vertrouwen geven: “Tot U Heere, hef ik mijn ziel op,
mijn God, op U vertrouw ik”.
Overleden
De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat op 14 oktober is overleden
Neeltje van der Meijden-van Ravenhorst.
Zij is 90 jaar geworden. Sinds 6 augustus 1981 weduwe van
Gijsbert van der Meijden. Zij woonde het laatst in Woon- en
zorgcentrum Avondlicht. Voorafgaand aan de begrafenis is een
afscheidsdienst gehouden. De begrafenis heeft plaatsgevonden op
vrijdag 19 oktober. Zij is begraven op de Algemene begraafplaats aan
de Peperstraat in Herwijnen.
We wensen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel
sterkte met het verlies van hun moeder, oma en oma Neel.
Geboren
Op 6 oktober is geboren Aart Alexander, roepnaam André, zoon van
Thomas Blom en Annette Blom-Ruitenburg. Na een nachtje in het
ziekenhuis mochten moeder en zoon weer naar huis. Dankbaar dat het
nu goed gaat met beiden.
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Op het kaartje hebben de ouders het volgende gedichtje geschreven:
Stilletjes hebben wij op jou gewacht
Perfect door Hem bedacht
Je ogen als sterretjes, je haartjes als dons
Een kindje, helemaal van ons
Het is een wonder en een grote vreugde om een kind te mogen
ontvangen van onze Heere God. Dit stemt tot grote dankbaarheid. Een
klein kindje, dat zoveel vreugde kan brengen in het leven van mensen.
We bidden en wensen de ouders een goede tijd toe en dat André
gezond en onder Gods Zegen mag opgroeien. Het is een genadegave
dat God zoveel goed doet en dat eenieder dat ook mag weten.
Beroepingswerk
In zijn vergadering van dinsdag 16 oktober heeft de kerkenraad
besloten een voornemen van beroep uit te brengen op ds. B.A. Belder
uit Brakel. Een voornemen van beroep wil zeggen dat de gemeente
eerst de gelegenheid krijgt eventuele bezwaren in te dienen. Dat kan tot
uiterlijk vrijdag 26 oktober 20.00 uur, bij scriba D.J. van Arkel,
Molenkamp 7. Bezwaren kunnen alléén gericht zijn tegen de gevolgde
procedure, niet tegen de persoon.
Als er geen bezwaren binnenkomen zal het beroep dinsdag 30 oktober
ingaan, zo is in overleg met ds. Belder afgesproken. Ds. Belder hoopt
dan in de ochtenddienst van zondag 4 november voor te gaan.
Donderdag 8 november hopen we een gemeente-avond te houden
waarop u kennis kunt maken met dominee en mevrouw Belder.
We willen u vragen het beroepingswerk op te dragen in uw persoonlijk
gebed.
Wijzigingen Kring Groeien in Geloof
Op de vorige “Kring Groeien in Geloof”-avond hebben we besproken
om zo mogelijk te verhuizen van de dinsdag- naar de maandagavond
én om eerder op de avond te beginnen.
Dit gaat door!
We beginnen voortaan om 20.00 uur en streven ernaar om 21.30 uur te
stoppen. Mocht het alsnog een keer uitlopen, dan is iedereen toch nog
op tijd thuis.
We zullen op de volgende maandagavonden bijeenkomen.
29 oktober 2018: hoofdstuk 6
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19 november 2018: hoofdstuk 7
10 december 2018: hoofdstuk 8
14 januari 2019: nieuw boekje
Overigens, er is nog genoeg plek! Ook als u niet zo’n prater bent, maar
meer een luisteraar, bent u van harte welkom.
Als u twijfelt of dit iets voor u is, kom gerust een keertje geheel
vrijblijvend langs om te proeven hoe het er op een kringavond aan toe
gaat.
Voorstellen en ideeën voor een nieuw boekje en voor vragen over deze
kring kunt u mailen naar: groenehartpastoraat@gmail.com .
Met hartelijke groet,
Harry van der Veen
Bijdrage voor kerkblad
Vorige week vroegen we uw aandacht voor een bijdrage aan het
kerkblad. Dat was voor het eerst dit jaar, normaal gesproken doen we
dat twee keer. We hopen dus op uw bijdrage.
Het banknummer is:
NL82 RABO 0328024643
ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen inz. kerkblad
Uiteraard kunt u ook contant iets geven, via bijvoorbeeld predikant,
bezoekdames, kerkenraadsleden of pastoraal-medewerker.

Gezocht: hulp voor vrijwilligerswerk dat zeer wordt gewaardeerd
We zijn op zoek naar mensen die eens in de zes weken een paar uur
willen helpen bij het op orde houden van de kerk en de bijgebouwen. In
teams van enkele personen en volgens een schema van
werkzaamheden worden zo de kerkzaal en de ruimtes in het kerkelijk
centrum bijgehouden. Tijden kunnen in onderling overleg worden
geregeld.
Misschien is dit iets voor u of jou om op deze
manier een tijdje invulling te geven aan het
samen gemeente-zijn. Jong en oud, man of
vrouw, iedereen mag en kan meedoen.
Mochten u of jij zijn geïnteresseerd: neem
contact op met een van de kerkrentmeesters, of
met Nel van der Linden (0418-582477).
Mailen mag ook: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl

5

Doopaangifte
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen
daartoe uiterlijk maandag 29 oktober contact
opnemen met de scriba, Dirk van Arkel. Dat kan
telefonisch
(0418-582269)
of
via
mail:
scriba@nhkherwijnen.nl
Dankdag
Woensdag 7 november hopen we 's avonds een kerkdienst te houden
vanwege Dankdag. In dienst wordt ook de dankdagcollecte gehouden.
De envelopjes treft u bij dit kerkblad aan. Wat zijn er veel redenen om
dankbaar te zijn, zeker als we daar even over nadenken. Mag iets van
die dankbaarheid ook doorklinken in een gift aan de kerk. Behalve via
de collecte of persoonlijk aan iemand meegeven, kan dat ook door een
gift over te maken via NL 42 RABO 03280 00 531 t.n.v.
Hervormde Kerk Herwijnen.
's Ochtends wordt in de Gereformeerde Kerk een schooldienst
gehouden. Aanvang 10.45 uur.
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
27-10 W.C. van Driel-van Gelder
95
31-10 H. de Bruin
92
07-11 E.M. de Kock-van der Burg 86
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 07 okt:
1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €

165,15
130,05
136,80

PKN kerk en Israël
Kerkrentmeesters
Pastoraat en Prediking

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

104,40
93,20
90,60

hulp verv. Christenen
Kerkrentmeesters
Pastoraat en Prediking

Zondag 14 okt :

Ontvangen via:
Ds. Hagedoorn 1 x € 20,00 voor de kerk
Nel van der Linden € 10,00 voor het kerkblad
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
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ACTIVITEITEN

Verkoopdag
vrijdag 26 oktober
Commissie Verkoopdag Hervormde Gemeente Herwijnen

Dorpshuis De Poort Herwijnen
14.30 –17.00 uur; en vanaf 19.00 uur
Verlotingen:bloemenbankje,

(Kinder)enveloppenkraam etc
Diverse raadspelletjes: Pop,
Kaas,Spiegel etc
Appelboom/Perenboom
Plantenbakjes, Bloemstukjes,
Tuindecoraties
Huishoudelijke artikelen
Koffie met cake,appeltaart etc
Erwtensoep, Slaatjes
En nog veel meer

’s middags en ’s avonds rad van
avontuur
met taarten, vlees, waardebonnen,
speelgoed en nog veel meer
prijzen etc.
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Beste ouders,
Graag willen we jullie
uitnodigen voor een
avond met en voor
'jonge’ ouders over het
thema jeugd en kerk.
Deze avond hopen we
te
houden
op
woensdagavond
31 oktober, aanvang
20.00
uur.
Inloop
vanaf 19.45 uur.
Op deze avond willen we graag, onder het genot van een hapje en
drankje, met jullie van gedachten wisselen over hoe we de jeugd de
feeling en band met de kerk kunnen laten houden. Hoe kunnen we
ervoor zorgen dat onze kinderen en jongeren over 10 of 20 jaar bij het
woord Kerk niet denken aan dat stenen gebouw aan de dijk, maar dat
ze met veel plezier terugkijken op een plek waar ze een leerzame,
gezellige tijd hebben gehad met veel saamhorigheid.
Hoe bereiken we dit, wat is de verantwoordelijkheid van 'de Kerk' en
wat van ons als ouders?
Graag willen we hierover met elkaar in gesprek op deze avond onder
begeleiding van Leantine Dekker van de HGJB. Op deze interactieve
avond hopen we op een open en ongedwongen manier met elkaar in
gesprek te gaan.
Noteer dus alvast in je agenda en regel (indien nodig)
alvast de oppas: woensdag 31 oktober om 20.00 uur in
het kerkelijk centrum.
Hartelijke groet namens de kerkenraad,
Peter Hobo
Jeugdouderling
phobo73@outlook.com
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 D. van Arkel: 0418-582269
of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.
mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl
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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
Cursus Zelfvertrouwen
Vraag jij je vaak af wat anderen van je vinden? Heb je moeite met ‘nee’
zeggen? Denk je vaak negatief over jezelf? Vind je het moeilijk om met
kritiek om te gaan? Worstel je als christen met zelfvertrouwen? Wellicht
is de cursus Zelfvertrouwen wat voor jou.
In de Cursus Zelfvertrouwen leer je op een realistische en Bijbelse
manier naar jezelf te kijken. Je leert jezelf meer te accepteren. Je
ontdekt waar je goed in bent en waar je aan kunt werken. Je zal je
zekerder gaan voelen en je minder druk gaan maken om het oordeel
van anderen.
De cursus wordt georganiseerd door Stichting
Schuilplaats. Stichting Schuilplaats is een
organisatie voor psychosociale hulpverlening
vanuit Bijbels perspectief.
Vanaf 10 januari 2019 start de cursus Zelfvertrouwen, om de week, van
9.30 uur tot 11.30 uur in Woudenberg.
Voor informatie en aanmelden, bel dan naar: 0318-547870 of mail naar:
info@stichtingschuilplaats.nl
Zie ook onze website: www.stichtingschuilplaats.nl/cursussen
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AGENDA
Zondag 28 okt
Vrijdag 26 okt
Woensdag 31 okt
Zaterdag 10 nov

na de avonddienst - zanguurtje
14:30 uur
verkoopdag ’s middags
19:00 uur
verkoopdag ’s avonds
20.00 uur
thema avond jeugd en kerk
v.a. 11.00 uur activiteiten rondom
najaarsconcert- De Herberg

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 5 november 2018
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Carolien Boogert
Rij- en Uitweg 16
Volgende inleverdata zijn:
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

