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

06-30743043 (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

Aan een onbekende God

Tijdens de wandeling door Athene werd Paulus geraakt door wat hij
aan afgoderij zag. In het gesprek met de inwoners blijkt hij goed
opgelet te hebben. Hij sluit aan bij wat men kent en weet. Hij toont
interesse in de mensen en tegelijk is er bewogenheid.

De Heere heeft Zichzelf in Zijn Woord én door Zijn Zoon Jezus
Christus juist bekendgemaakt! Daarom spreekt Paulus over God als
de Schepper en gelijk daarna ook over de noodzaak tot bekering en
het naderen van het oordeel. Met de opstanding van Christus is het
bewijs voor dit alles geleverd. Paulus brengt geen halve waarheid:
schepping, oordeel en ook verlossing worden genoemd.

De Heere wil voor anderen, maar ook voor u en jou, geen
onbekende God blijven. Hij gebruikt mensen om Zichzelf en Zijn
hele waarheid bekend te maken. Wie gedoopt is, mag zien dat God
Zichzelf toen al in uw en jouw leven bekendmaakte.

Uit: Een handvol koren
n.a.v.: Hand. 17:23

1

42e Jaargang, no. 1191, 23 november 2018
KERKDIENSTEN
Zondag 25 november 2018 Eeuwigheidszondag
10:00 uur:
Ds. M. van Campen, Ede
Aanvangslied: Weerklank Ps. 51: 1 en 5
18:30 uur:
Ds. G. Lustig, Zeist
Aanvangslied: Weerklank Ps. 52: 1 en 6
1e collecte:
Bloemengroet
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Zondag 2 december 2018
10:00 uur:
Ds. B. Gijsbertsen, Kampen
Aanvangslied: Weerklank Ps. 53: 1 en 5
18:30 uur:
Ds. C. van der Scheur, Veenendaal
Aanvangslied: Weerklank Ps. 54: 1, 2 en 3
e
1 collecte:
Stichting Gave
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Verhaal van de Zondagsschool
25 nov:
Openbaring 21: 1-21
2 dec:
Tamar

Gods nieuwe schepping

Kinderoppas:
25 nov:
Jacolien van Zante en Danique
2 dec:
Jeanine Sneep en Jannieke
Schoonmaakrooster
26 t/m 30 nov: Mw. Van der Linden en Mw. Van der Vliet
3 t/m 7 dec: Mw. Kruis en Mw. Van der Weerd
UIT DE GEMEENTE
Zieken
Mevrouw W. van der Meijden-Kozijn is inmiddels weer thuisgekomen uit
het Gasthuis waar zij verbleef om te revalideren nadat zij een nieuwe
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heup heeft gekregen. Gelukkig kan zij met hulp van o.a. familie weer
thuis wonen en daar verder herstellen.
Ook de kleine William de Fockert mocht weer naar huis na een paar
dagen in het ziekenhuis te zijn geweest. De operatie aan zijn handje is
geslaagd.
Dankbaar en fijn dat het met hen de goede kant op gaat. We bidden
hen toe dat zij weer volledig herstellen.
De heer D. Overheul moest plotseling opgenomen worden in het
ziekenhuis wegens hartklachten. Deze waren zodanig ernstig van aard
dat een operatieve ingreep onvermijdelijk is. Maandag 19 november
heeft dat plaatsgevonden in het ziekenhuis in Rotterdam. We bidden
hem toe dat de operatie mag slagen en wensen hem veel sterkte in de
periode van herstel. Ook denken we aan zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen en wensen hen veel sterkte toe in deze periode.
We denken ook aan de gemeenteleden die in stilte hu zorgen dragen,
laten we ook oog voor hen hebben en opdragen in uw persoonlijk
gebed.
Ter bemoediging enkele regels uit Psalm 23: “De Heer is mijn Herder,
mij ontbreekt niets; Hij doet mij neder liggen in grazige weiden; Hij voert
mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel.
Terugblik doopdienst
We kunnen terugkijken op een fijne en bemoedigende dienst op zondag
11 november, die werd geleid door ds. A. Stijf (Ede) waarin Renée
Boogert en André Blom, twee kinderen van onze gemeente werden
gedoopt.
Bij de doop kreeg Renée als dooptekst mee: “Welzalig die zijn
getuigenissen in acht nemen die Hem met heel hun hart zoeken.”, en
André: “Heere U zult mij Uw barmhartigheid niet onthouden, laat Uw
goedertierenheid en Uw trouw mij voortdurend beschermen”.
Water kan bedreigend en gevaarlijk zijn. Maar het kan ook bescherming
bieden, bij de doop geeft het water bescherming bij God. We wensen
de ouders al het goede toe bij de opvoeding van hun kind.
Huwelijksjubileum I
Op 6 november jl. waren Cees en Nel Vos 60 jaar getrouwd. Wat kan er
veel gebeurd zijn in zo een periode van samenzijn. De eerste jaren
samen, de vreugde om de geboorten van de kinderen en later om de
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kleinkinderen. In de laatste jaren zijn ziekte en ongemakken niet aan
hen voorbijgegaan. In die tijden mag men ook troost en sterkte zoeken
bij de Heere: “God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate
een hulp gebleken in benauwdheden.”
Zij hebben dit jubileum in familiekring gevierd. We wensen Cees en Nel
een goed tijd, samen met de kinderen en kleinkinderen.
Huwelijksjubileum II
Op DV 22 november hopen Jurrie en Hennie Overheul-Drost te
gedenken dat zij 50 jaar getrouwd zijn. Een halve eeuw samen, die
periode overdenkend komen er allerlei herinneringen voorbij. Perioden
die gekenmerkt werden door grote vreugd maar ook van tegenslagen
en verdriet in persoonlijke omstandigheden en binnen gezin en familie.
Bovenaan het bericht waarin zij het huwelijksjubileum meedelen staat:
“Groot is Uw trouw o Heer aan ons betoond!” Hier spreekt een vol
vertrouwen en dankbaarheid uit in God. De basis waarop zij op mogen
blijven vertrouwen in de tijd die Jurrie en Hennie Overheul met kinderen
en kleinkinderen wordt gegeven.
Voor beide jubilerende echtparen de woorden uit Psalm 68: Geloofd zij
de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons. Die God is onze Zaligheid!.
50 jaar getrouwd
Groot is Uw trouw o Heer aan ons betoond !
Dankbaar en blij willen wij, Jurrie en Hennie Overheul u laten weten dat
wij op D.V 22 november ons 50 jarig huwelijk hopen te gedenken.
Wij zullen dit met kinderen , kleinkinderen en familie in kleine kring
vieren .
Met vriendelijke groeten,
Jurrie en Hennie Overheul
Bedankt
Graag wil ik iedereen bedanken voor de kaarten, attenties, bloemen en
bezoekjes tijdens mijn ziekenhuisopname en revalidatie de afgelopen
maanden.
W. van der Meijden -Kozijn
Eeuwigheidszondag
‘Wij vliegen daarheen’, zegt Psalm 90. En inderdaad, op
zondag 25 november is het alweer de laatste zondag van het kerkelijk
jaar 2018. De zondag erna begint de Adventstijd, op weg naar Kerst.
De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt ook wel
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‘Eeuwigheidszondag’ genoemd. Een moment om terug te blikken op
het verleden en vooruit te kijken naar de toekomst. Met Advent en Kerst
in het vooruitzicht mogen we gedenken dat het aardse einde niet het
einde is, maar dat we vol verwachting mogen uitzien naar een nieuw
begin, in de komst van onze Verlosser en Zaligmaker Jezus Christus
naar de wereld. De enige zekere weg is ons te richten op Gods belofte:
‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’.
In de avonddienst van zondag 25 november (aanvang 18.30 uur) zullen
de namen worden genoemd van onze geliefden die in dit afgelopen
kerkelijk jaar zijn gestorven. We hanteren daarbij als uitgangspunt dat
we de namen noemen van hen waarvan het overlijden ook officieel is
gemeld aan de kerkenraad. De nabestaanden zijn uitgenodigd de
dienst bij te wonen. Na afloop is er koffie.
Hierbij maken we de namen bekend.
Overleden
20-11-2017
29-12-2017
29-12-2017
23-01-2018
23-03-2018
09-04-2018
08-06-2018
31-07-2018
14-10-2018
21-10-2018

in de leeftijd van
Hendrika Johanna van Arkel-Baggerman
89 jaar
Maria Overheul-van Weelden
94 jaar
Hendrik Kooiman
82 jaar
Nicolaas Brouwer
83 jaar
Cornelia Jantje van de Wijngaard-van Driel 89 jaar
Willemina Flora van Boggelen - de Jongh
89 jaar
Adriana Anna Blom- van der Velden
94 jaar
Lena Adriana Mus - van Zandwijk
92 jaar
Neeltje van der Meijden-van Ravenhorst
90 jaar
Hendrika van Arendonk-Overheul
81 jaar

De bloemengroet
De bloemengroet van afgelopen weken is gegaan naar:
mw. Van Os
dhr. Kozijn
mw. Van der Meijden
mw. De Joode
doopouders Blom
doopouders Boogert
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VERANTWOORDING
Collecten
1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €
Collectebussen achter in de kerk €
Zondag 4 nov:

159,00
131,75
154,30
172,70

Woensdag 7 nov :1e collecte
€
53,35
2e collecte €
54,50
Uitg.collecte € 1.342,00
Zondag 11 nov:

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

186,30
197,00
175,90

Najaars zend.coll GZB
Kerkrentmeesters
Pastoraat en Prediking
GZB-zending
Kimon
Kerkrentmeesters
Dankstondcollecte
Open Doors
Kerkrentmeesters
Pastoraat en Prediking

Ontvangen via:
ouderling G. van Bezooijen € 10,00 voor de kerk.
Monique Hobo € 10,00 voor het kerkblad.
Joja van Horssen € 10,00 voor het kerkblad.
ouderling D. van Arkel 2 x € 10,00 voor de solidariteitskas en € 10,00
voor de kerk.
ouderling T. Hijkoop en bezoekbroeder H. van Mourik € 50,00
ontvangen tijdens huisbezoek.
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
Goed voorbeeld doet goed volgen
In het vorige kerkblad deden we een oproep voor hulp bij het op orde
houden en schoonmaken van kerk en bijgebouwen. Inmiddels hebben
vier mensen zich gemeld, zodat er een extra 'ploeg' kan worden
gevormd: heel erg bedankt!
We kunnen ons voorstellen dat u denkt 'goed voorbeeld doet goed
volgen'. Dat ook u of jij wellicht een paar uur in de zoveel weken wilt
helpen. Tijden kunnen in onderling overleg worden geregeld. Misschien
is dit iets voor u of jou om op deze manier een steentje bij te dragen
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
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ACTIVITEITEN
Huiskring
Op de huiskring behandelen we dit seizoen het boekje
“Adembenemend” met Bijbelstudies over de gelijkenissen van Jezus.
D.V. komende zondag 25 november komen we bij elkaar bij Gijs en
Netty Pippel, Wilgenlaan 29 om 20.00 uur. Mocht u of jij mee willen
doen, meldt u dan vooraf aan of kom gewoon komende zondagavond
en doe een avondje met ons mee. Voor meer info: tel. 582439 of mail
alexenmarleen@live.nl.
Kerststerrenactie op vrijdag 7 december
Vrijdag 7 december hopen we de jaarlijkse huis-aanhuisverkoping van kerststerren te houden. Het benaderen
van de vrijwilligers is begonnen, benaderd, we hopen op
uw en jullie hulp!
Kerstzangdienst; wijziging datum en aanvangstijdstip
De traditionele kerstzangdienst is dit jaar op een
andere dag dan gebruikelijk (dus niet de avond voor
Kerst) en begint op een ander tijdstip dan
gebruikelijk. De datum is zaterdag 22 december, het
aanvangstijdstip 20.00 uur.
Datum en tijdstip zijn gewijzigd op verzoek van, en na overleg met
muziekvereniging Wilhelmina. De invulling van de samenkomst is
ongewijzigd, dus hopen we op uw en jullie komst.
Solidariteitskas
Ongeveer tegelijk met het vorige kerkblad hebben in principe alle
doopleden van 18+ en alle belijdende leden een acceptgiro ontvangen
voor de zogeheten Solidariteitskas. Alle leden worden gevraagd om
€ 10,00, als bijdrage in de kosten die we afstaan aan de landelijke kerk.
Van harte bij u aanbevolen.
Kerkbalans
Het einde van het jaar komt langzaamaan dichterbij. We gaan dan
onder meer ook de Actie Kerkbalans afsluiten en voorbereidingen
treffen voor de nieuwe actie.
Nog niet alle toezeggingen over 2018 zijn binnen, dus willen we
iedereen vragen na te gaan of zijn/haar toezegging van begin dit jaar al
is omgezet in een gift. Mocht u het bankrekeningnummer kwijt zijn:
NL 42 RABO 03280 00 531
graag onder vermelding van 'Kerkbalans 2018'.
Hartelijk dank
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Nieuws van de rommelmarktcommissie,
Het is nog wel erg vroeg, maar de rommelmarktcommissie wil u nu al
laten weten dat zij besloten hebben de jaarlijkse rommelmarkt dit jaar
D.V. zaterdag 27 april 2019 (Koningsdag) te houden. Zet het vast in u
agenda voor 2019!
Wij rekenen weer op de ruim 100 vrijwilligers die nodig zijn om de
opbouw, markt en het opruimen van de rommelmarkt mogelijk te
maken. Als vrijwilliger draagt u bij aan het verwerven van middelen voor
het onderhoud van onze kerk en de pastorie.
Tevens willen we uw er op attenderen dat er een redelijke hoeveelheid
mooie kerstartikelen zijn binnen gekomen, die we voor tussentijdse
verkoop aanbieden, Interesse gewekt? Kom dan één van de komende
weken even langs op zaterdagochtend tussen 9:00 en 10:00 uur in de
opslag van de rommelmarkt bij Transportbedrijf van Arendonk, aan de
Achterweg. Op is op.
De rommelmarktcommissie
AGENDA
Vrijdag 7 december
Zaterdag 22 december
Vrijdag 18 oktober 2019
Zaterdag 27 april 2019

20.00 uur

kerststerrenverkoop
kerstzangdienst
verkoopdag
rommelmarkt

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 3 december 2018
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Carolien Boogert
Rij- en Uitweg 16
Volgende inleverdata zijn:
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. NL41 RABO 0373740026
LET OP: gewijzigd per 1 november 2018

ONDERHOUDSFONDS Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
ADM. KERKBLAD

Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643

KERKRADIO

Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373740034
LET OP: gewijzigd per 1 november 2018

WEBSITE

www.nhkherwijnen.nl

COLLECTEBONNEN

Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00

