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

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

Adventsdroom
- Ook Jozef ging op weg…
Ach, wat moet je als het leven niet leuk is? Als je dromen in duigen
vallen? Als je gaat denken: ‘Nou, van God merk ik ook weinig’. En
dit Kind dan? Ach, dit Kind past niet in mijn dromen. Wat helpt dit
Kind mij?
Nou, misschien dit: God gaat niet aan deze ‘Jozefs’ voorbij! Hij trekt
met hen mee, hun diepten door. Hij is - op de een of andere manier
- mét hen.
De Heere droomt van redding en verlossing. Van een wereld
waarop mensen het goed hebben. Daarom stuurt Hij Zijn Zoon als
Redder. Dit plan had Hij al heel lang in Zijn hoofd. Hij wil onze
wereld redden. Daarom prikt Hij door onze kleurrijke toekomst
dromen heen en neemt Hij ons mee in Zijn droom, in Zijn
reddingsplan.
Jozef zingt geen uitbundig loflied. Hij is meer een stille volger. Ook
Jozef ging op weg…. Stil heeft hij het idee: alleen God kan het nog
doen. En God moet het echt doen. En hij ontdekt:
‘God heeft het werkelijk gedaan. Jezus is mijn Redder ‘.

Uit: een handvol koren
n.a.v. Lukas 2:4
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KERKDIENSTEN
Zondag 9 december 2018
10:00 uur:
Ds. A.P.D. Zijlstra, Ede
Aanvangslied: Weerklank Ps. 55: 1, 7
18:30 uur:
Ds. G. Mulder, Kootwijk
Aanvangslied: Weerklank Ps. 56: 1, 2
1e collecte:
Daycare house Kibera
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Donderdag 13 december 2018
15:00 uur:
Kerstfeestviering in WZC Avondlicht
Zondag 16 december 2018
09:30 uur:
Ds. J.H. de Vree, Achterberg
Aanvangslied: Weerklank lied 27: 1, 5
18:30 uur:
Ds. J.W.J. Guis, Ridderkerk
Aanvangslied: Weerklank Ps. 57: 1, 5
1e collecte:
Woord & Daad
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Verhaal van de Zondagsschool
9 dec:
Rachab
16 dec:
Ruth
Kinderoppas:
9 dec:
16 dec:

Lia van Baalen en Jacco
Sjanet ’t Lam en Naomi

Schoonmaakrooster
10 t/m 14 dec: mw. Van Brakel, mw. Kornet
17 t/m 21 dec: mw. Treffers, mw. Hobo, mw. Zeiderveld, mw. Beukenkamp
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
De heer D. Overheul (Nieuwe Steeg 59) is na zijn operatie zover
hersteld dat hij sinds kort weer thuis is gekomen uit het ziekenhuis. De
operatie is geslaagd en hij kan nu weer in vertrouwde omgeving verder
herstellen. Dankbaar en fijn dat het met hem de goede kant op gaat en
bidden voor verder herstel.
Uit een gehouden onderzoek is bij Ina van der Meijden-de Groot
(Lindenlaan 9) een zwelling geconstateerd in de slokdarm. Het eten
wordt hierdoor bemoeilijkt. De afgelopen week heeft zij onderzoeken
ondergaan o.a. om te onderzoek welke behandeling er mogelijk is. De
uitslag hiervan krijgt zij deze week te horen. We wensen haar veel
sterkte toe en bovenal Gods zegen.
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten
in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere: Mijn
toevlucht en mij burcht, mijn God op Wie ik vertrouw! (Psalm 91: 1 en 2)
Overlijden
Op 20 november is overleden de heer Johannis van Horssen op de
leeftijd van 91 jaar. Sedert 11 april 2014 weduwnaar van Janna
Hendrika van der Meijden. Op 26 november is hij aansluitend op de
samenkomst in rouwcentrum Lingewaal begraven op de Algemene
Begraafplaats aan de Peperstraat in Herwijnen. Al vele jaren woonde
hij in verpleeghuis Lingesteyn in Leerdam alwaar hij werd verzorgt. We
wensen zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen sterkte toe met dit
verlies.
Uit dankbaarheid
DE draad, die in de donkerheid
Mij door des doolhof gangen leidt,
Brengt mij tot U, Gij trekt, Gij spant.
Want, ’t einde is in uwe hand.
Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid kaarten, en
alle bijzondere gesprekken.
We hebben uw armen om ons heen ervaren na het overlijden van mijn
lieve man, onze vader en (over-)grootvader
Cees Bel
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Ook al uw gebeden hebben veel voor ons betekend.
Namens de familie,
N.J. Bel – Heijnen
Bloemengroet
De bloemengroet namens onze gemeente is afgelopen weken gegaan
naar:
William de Fockert - Parallelweg
Rick de Joode - Parallelweg
Anna en Henk Satter - Achterweg
GEWIJZIGD AANVANGSTIJDSTIP DIENST 16 DECEMBER!
De dienst op zondagochtend 16 december begint niet om 10.00 uur,
maar om 9.30 uur. Een halfuur eerder dan gebruikelijk dus. Wellicht wilt
u daarvan ook anderen op de hoogte brengen.
Dus zondagochtend 16 december: aanvang kerkdienst 9.30 uur!
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
Een paar weken gelden hebben in principe alle doopleden van 18+ en
alle belijdende leden een acceptgiro ontvangen voor de zogeheten
Solidariteitskas. Alle leden worden gevraagd om 10 euro, als bijdrage in
de kosten die we afstaan aan de landelijke kerk. Zou u willen nagaan of
uw bijdrage al is overgemaakt?
Hartelijk dank.
Kerststerrenactie op vrijdag 7 december
Vrijdag 7 december hopen we de jaarlijkse huis-aan-huisverkoping van
kerststerren te houden. De vrijwilligers starten in de loop van de
ochtend. We hopen op veel kopers!
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Actie Kerkbalans; gezamenlijke eindsprint?
Het einde van het jaar komt langzaam aan
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'.
De tussenstand van de Actie Kerkbalans 2018 is nu 60.026,46 euro.
Een mooi bedrag, zeker. Maar het is helaas wel minder dan de
opbrengst die was begroot en die nodig is om quitte te spelen. Om
precies te zijn is het verschil bijna 5.000 euro.
Wat zou het mooi zijn als we voor het einde van het jaar die
achterstand, of in elk geval een deel ervan, zouden inlopen. Misschien
door een gezamenlijke eindsprint in te zetten? Laten we ervoor gaan!
In de aanloop naar de nieuwe Actie Kerkbalans in januari, willen we
iedereen vragen voor het eerst of wellicht opnieuw rustig na te denken
over uw en jouw bijdrage. En daar ook met anderen over te praten. Het
gaat immers om de kerk, de voortang van de Evangelieverkondiging, de
toekomst van onze Gemeente.
Hartelijk dank alvast
Dankdagcollecte
De periode na dankdag is er nog € 950,- nagekomen voor de
dankdagcollecte; de tussenstand nu € 2.470,50.
VERANTWOORDING
Collecten
Donderdag 15-nov : Dienst zorgcentrum Avondlicht
collecte
Zondag 18-nov

€

69,10

1e collecte €
81,80
2e collecte €
57,60
Uitg.collecte €
81,75
Avondmaalscollecte €133,
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Kerkrentmeesters
Diaconie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en Prediking

70 Project 1027
Zondag 25-nov

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

153,90
176,50
151,00

Bloemengroet
Kerkrentmeesters
Onderhoudsfonds

Via de bank: 50 euro, onder vermelding van 'uit dankbaarheid'
Ouderling T. Hijkoop en bezoekbroeder H. van Mourik ontvingen € 50,tijdens huisbezoek.
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
ACTIVITEITEN
Uitzendingen verzoekplatenprogramma
De eerstvolgende uitzending van het verzoekplatenprogramma zal
plaatsvinden op D.V. dinsdag 18 december a.s. om 18.30 uur.
Verzoeken kunnen ingediend worden bij mevr. M. van Bezooijen
(vrijdags voor de uitzending voor 18.00 uur).
Zanguurtje
Op D.V. zondag 16 december zal aansluitend aan de avonddienst
weer een ‘zanguurtje’ worden gehouden. Voordat we met elkaar gaan
zingen drinken we eerst een kopje koffie of thee. Hebt u/heb jij liederen
die u/jij graag zingt?
Stop dan een briefje met uw/jouw
verzoeknummers in de bus achter in de kerk of mail naar
alexenmarleen@live.nl. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden
via de kerkradio, maar kan ook live of later via internet worden
beluisterd. De luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad
ontvangen. U en jij zijn van harte welkom!
KERSTACTIE 2018
Al enkele jaren houden we met de beide kerken uit Herwijnen een
kerstactie. We geven huis-aan-huis de bewoners een kleine attentie,
een kerstmagazine en een uitnodiging voor de kerstvieringen en
diensten met oud- en nieuwjaar. Deze actie wordt enorm gewaardeerd.
Het thema van het magazine van 2018 is ‘de geboorte van een
Wonder’. Dit jaar is de attentie een rol KING pepermunt met daarop de
tekst: THE KING IS BORN.
We zouden graag gebruik maken van uw hulp bij het rondbrengen van
deze kerstattentie. We hebben Herwijnen verdeeld in wijken van
ongeveer 20 á 25 adressen per wijk.
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Vanaf zondag 2 december zal er in beide kerken een intekenlijst
komen te liggen. Wil je een wijk voor je rekening nemen dan kun je
hierop je naam invullen en evt. de voorkeur voor een wijk aangeven.
We zullen proberen hier rekening mee te houden maar kunnen niets
garanderen. Je kunt je ook per mail opgeven bij Alex Ruitenburg:
alexenmarleen@live.nl, tel. 0418-582439.
Op zaterdag 15 december tussen 10.00-11.00 uur kun je de spullen
op komen halen in de Gereformeerde Kerk aan de Achterweg. Het is de
bedoeling dat het voor de kerst is rondgebracht.
Kunnen we ook op u/jou rekenen dit jaar? Alvast hartelijk dank voor je
hulp!
AGENDA
Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie
ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl
Zondag 16 dec.
Woensdag 18 dec.
Zaterdag 22 dec.
Vrijdag 18 okt. 2019

20:00u Zanguurtje
18:30u Uitzending verzoekplatenprogramma
20:00u kerstzangdienst mmv fanfare Wilhelmina
Verkoopdag 2019

VAN DE REDACTIE
De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 17
december 2018 vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
email: kerkblad@nhkherwijnen.nl of Carolien Boogert, Rij- en Uitweg 16
Volgende inleverdata zijn:
7 jan 2019
voor 2 weken
P.S. Vóór maandag 17 december hebben we als redactie de vaste
gegevens nodig voor het nieuwe jaar 2019.
NB. LET OP, de kopij voor het volgende kerkblad is voor 3 weken!
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Kleurplaat voor de kinderen
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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 4142

COLLEGE VAN
Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
DIACONIE

Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373740026
LET OP: gewijzigd per 1 nov 2018

ONDERHOUDSFONDS Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373 722 249

LET OP: gewijzigd per 1 nov 2018
ADM. KERKBLAD
KERKRADIO

WEBSITE
COLLECTEBONNEN

Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373740034
LET OP: gewijzigd per 1 nov 2018
www.nhkherwijnen.nl
Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00

