KERKBLAD
Hervormde Gemeente Herwijnen

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
Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 58 2439

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

De enige schuilplaats
“Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten
in de schaduw van de Almachtige. Psalm 91: 1

Dit jaar herdenken we dat het 75 jaar geleden is dat het zuiden en het
oosten van Nederland bevrijd werd.
In die dagen hebben vele mensen in der haast een schuilplaats gezocht
om enige bescherming tegen kogels en bomscherven te hebben. Gode
zij dank waren er velen, die in dit alles ook de enige Schuilplaats
kenden, die afdoende was. Psalm 91 spreekt hier in het bijzonder van.
Dan was er wel het zoeken van bescherming tegen het gevaar vanuit
de lucht of van de grond, maar tegelijk was er de overgave. Dan was er
het loslaten van alles en het vastgrijpen van de Heere.
In dagen van gevaar, van oorlog is er dat ervaren en nu, in dagen van
vrede? Leven we zo dichtbij de Heere, in de schaduw van God, dat
daar de zekerheid is in het hart, die bovenstaande tekst onder woorden
brengt? Kennen we de ware veiligheid, namelijk het zitten in de
schuilplaats van de Allerhoogste, dat we, zelfs bij het naderen van de
dood weten van hèt Leven dat in Hem te vinden is?
Nog worden wij door Jezus zelf uitgenodigd om tot Hem te komen, om
bij Hem troost te vinden en alles van Hem te verwachten.

Uit: Bijbels dagboek “Witter dan Sneeuw”
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KERKDIENSTEN
Zondag 29 september 2019
09:30 uur:
Ds. W.M. Roseboom, Oudega
18:30 uur:
Ds. J. van Dijk, Zeist
1e collecte:
GZB – zendingsechtpaar ’t Hart
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Zondag 6 oktober 2019 Israëlzondag
10:00 uur:
Ds. A. Stijf, Ede Doopdienst
18:30 uur:
Ds. P. Vroegindewey, Lexmond
e
1 collecte:
PKN – Kerk en Israël
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 13 oktober 2019
10:00 uur:
Prof. Dr. W.H.Th. Moehn, Hilversum
18:30 uur:
Ds. B. Gijsbertsen, Kampen
e
1 collecte:
Hulp vervolgde Christenen
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool
29 sept:
lezen: 1 Samuël 3 – De Heer roept Samuël
zingen: Weerklank ps. 136: 1
6 okt:
lezen: 1 Samuël 4 – De Filistijnen veroveren de Ark van
de Heer
zingen: Weerklank ps. 138: 1
13 okt:
lezen: 1 Samuël 5 – De Ark bij de Filistijnen
zingen: Weerklank ps. 138: 1
Kinderoppas:
29 sept:
Carolien Boogert
6 okt:
Gea van Os en Wion/Jevi
13 okt:
Marleen Ruitenburg
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Schoonmaakrooster
30 sept t/m 4 okt: Rika van Brakel, Wouda Kornet
7 t/m 11 okt:
Monique Hobo, Eline van Baalen, Lia van Baalen,
Netty Pippel
14 t/m 18 okt:
Carolien Boogert, Helma van Mourik
UIT DE GEMEENTE
Zieken
In het vorige kerkblad werd vermeld dat Sijke van der Meijden
(Kolstraat) opnieuw geopereerd moest worden. We zijn dankbaar dat dit
alles goed is verlopen en dat zij weer terug is in het Gasthuis te
Gorinchem. Vanaf deze plaats wensen wij haar en haar man (die in
Nieuw Avondlicht verblijft) heel veel sterkte en Gods zegen in de weg
van herstel.
Verder verblijven voor zover bekend op dit moment geen
gemeenteleden in het ziekenhuis. Maar er zijn ook zieken thuis. We
denken uiteraard ook aan hen en aan alle mensen die in spanning
leven rond onderzoeken, uitslagen en operaties.
We weten dat er verdriet is en dat het gemis van dierbaren soms zo
pijnlijk wordt gevoeld. Ook al die mensen bidden we de zegen en
nabijheid van onze God toe. Bij Hem is rust te vinden. Hij zegt niet voor
niets:,, Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u
rust geven." (Mattheus 11: 28). Aan die belofte mogen we ons
vasthouden, want God doet wat Hij belooft, door zijn zoon Jezus
Christus.
Overleden
Op de leeftijd van 68 jaar is overleden, op zaterdag 14 september,
exact een maand na het overlijden van zijn moeder, Cor van Santen,
laatst gewoond hebbend Strobbel 2A te Herwijnen.
In overleg met de familie heb ik Cor enkele keren kunnen bezoeken.
Wonderlijk dat op de weg naar hem toe er een auto voor mij heeft
gereden met als tekst op de achterruit: “Wie Jezus heeft....heeft het
leven....”. Dat was dan ook tegelijk een aanwijzing daar met Cor over te
spreken. En dat wordt gegeven, nog enkele weken voor zijn overlijden!
Hij was ernstig ziek, maar bijzonder moedig en dankbaar. Vanaf deze
plaats wensen wij de familie en allen die om hem heen stonden, heel
veel sterkte en bidden wij om Gods zegen en kracht voor de toekomst.
Ruud Baas, pastoraal werker
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Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor de bezoekjes, door de jaren heen,
bij onze moeder Wimke van Santen - van Hemert, waaronder van de
pastoraalmedewerkers.
Daarnaast voor de kaartjes, telefoontjes, apps, mail en persoonlijk
contact na haar overlijden.
Kinderen en kleinkinderen van Santen
Doopdienst
Op zondagochtend 6 oktober hopen we de Heilige Doop te bedienen
aan Sanne en Lisa de Lorijn, de tweeling van Walter en Maria de Lorijn
en de zusjes van Thijs. Dominee A. Stijf uit Ede hoopt de dienst te
leiden. We wensen de familie De Lorijn een goede voorbereiding toe op
deze dienst en op het belangrijke moment van de doop.
En voor de gemeente geldt de oproep: wees getuige van de doop, want
ook de gemeente heeft een belangrijke taak als het gaat om de doop
en om de kinderen van onze gemeente.
Beroepingswerk
Via de afkondigingen, website en een brief die is uitgedeeld na de
dienst bent u geïnformeerd over het beroepingswerk. Vorige week
donderdag, 19 september is het beroep op ds. W.M. Roseboom uit
Oudega officieel ingegaan. Dominee en mevrouw Roseboom waren die
dag in Herwijnen, ze hebben het beroep in ontvangst genomen, de
pastorie bekeken en een rondje door het dorp gemaakt. Zondag
29 september hoopt ds. Roseboom voor te gaan in de ochtenddienst.
De kennismakingsavond met de gemeente staat gepland op woensdag
2 oktober, aanvang 20.00 uur in het kerkelijk centrum. Donderdag
10 oktober is de uiterste datum van beslissing.
We willen u ook vanaf deze plaats vragen het beroep op ds. Roseboom
op te dragen in uw gebed.
Vacatures kerkenraad
Het is mede in verband met allerlei andere drukke werkzaamheden,
waaronder het beroepingswerk, even stil geweest rondom de invulling
van twee vacatures ouderling in de kerkenraad. De kerkenraad hoopt
binnenkort een tweetal benoemingen bekend te maken.
Bezoekwerk
D.J. van Arkel en T.J.Hijkoop hebben onlangs afscheid genomen als
ouderling. We zijn dankbaar dat zij hebben aangegeven nog werk in
hun (voormalige) wijken te willen blijven doen, zolang de vacatures niet
zijn ingevuld. Dat zullen ze doen als een soort bezoekbroeder.
4

U mag er daarbij vanuit gaan dat ze zich gebonden weten aan de
gelofte van geheimhouding zoals die gelden voor kerkenraadsleden en
voor bezoekbroeders.
Afspraken bezoekwerk
Gemeenteleden die bezoek wensen van de kerkelijk werker worden
verzocht dat te melden bij Jan Willem Boogert, die momenteel het
bezoekwerk coördineert.
Hij is bereikbaar via: pastoraat@nhkherwijnen.nl; of 0418-842576.
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 1-sept avonddienst
1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €

41,00
43,30
51,30

Diaconie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Opbrengst collecte voor VBSW van gezamenlijke dienst wordt vermeld
in volgend kerkblad.
Zondag 8-sept

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte
Avondm.coll.

€
€
€
€

116,55
184,05
139,40
160,40

Diaconie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking
Project Philemon

Zondag 15-sept

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

300,00
119,50
125,15

Nacht zonder dak
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Ontvangen via:
Kerkelijk werker Ruud Baas 3 x € 10,00 , 3 x € 20,00 en 1x € 50,00 alle
voor de kerk
Joja van Horssen 1 x € 15,00 voor het kerkblad
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
Bloemengroet
De bloemengroet is de afgelopen periode gegaan naar:
Mevr. Jolisa van Santen-Sluimerskamp
Dhr. Ruud Baas - kerkelijk werker
Mevr. den Besten- Vervoornlaan
Mevr. Van Zandwijk -Molenstraat
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ACTIVITEITEN
Solidariteitskas
Onlangs zijn de enveloppen voor de Solidariteitskas verspreid, met
daarin een acceptgiro voor deze collecte. Aan alle belijdende leden en
alle doopleden wordt gevraagd 10 euro te betalen. Mocht u de bijdrage
nog niet hebben overgemaakt, dan vragen wij u vriendelijke dat alsnog
ter doen. Deze bijdragen worden mede gebruikt om de verplichte
afdrachten aan de landelijke kerk te bekostigen. Van harte bij u
aanbevolen dus.
Kaartje voor Martin en Marleen ’t Hart
Graag willen wij u/jullie
herinneren aan de oproep die
wij, Jacco en Marianne,
hebben gedaan tijdens de
opening winterwerk dienst.
Schrijf
een
bemoedigend
kaartje voor Martin & Marleen
‘t Hart en doe dit bij Jacco
(Kolstraat 32) of Marianne
(Achterweg 97) door de bus.
Ook kan hij achter in de kerk,
tot uiterlijk 2 oktober, in een
schoenendoos. Kom doe mee
en schrijf een kaartje!
Groeten, Jacco & Marianne
Kringwerk
De Bijbelgesprekskring komt op maandagavond bij elkaar en begint om
20.00 uur. De eerste avond is op D.V. maandag 23 september 2019.
Dan zal hoofdstuk 5 van het boekje "Geloven en doen" van Cock Kroon
worden behandeld.
De Kring Groeien in Geloof komt op maandagavond bij elkaar en begint
om 20.00 uur. De eerste avond is op D.V. maandag 30 september
2019. We gaan verder met het boekje “Adembenemend” van Bernhard
Reitsma over de gelijkenissen van Jezus. We behandelen dan
hoofdstuk 3.
De huiskring komt op zondagavond bij elkaar en begint om 20.00 uur.
De eerste avond wordt gehouden op D.V. zondag 29 september bij
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Alex en Marleen Ruitenburg, Kolstraat 32.
We starten met het boekje “Schitterende
beelden” van Coby van der Zee.
Voor alle kringen geldt: “Kom, doe mee!”

Verkoopdag vrijdag 18 oktober; verkoop loten
De verkoopdag heeft plaats op vrijdag 18 oktober, in dorpshuis
De Poort; ’s middags van 14.30 tot 17.00 uur en ’s avonds vanaf 19.00
uur.
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 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 Bruin (Achterweg 97), D. de Joode
(Lunet 18, Vuren).
Alvast bedankt voor uw medewerking, Commissie Verkoopdag

Het dak gaat eraf (7) (en zit er ook weer op)
Wie de werkzaamheden aan het dak volgt, zal hebben gezien dat de
achterliggende weken weer veel werk is verzet. De asbesthoudende
dakplaten zijn verwijderd en vervangen door nieuwe. Daarna zijn de
panlatten aangebracht en inmiddels leggen ook de pannen weer op het
dak. Die pannen zijn op een zaterdagochtend, onder begeleiding van
de aannemer, eerst uitgezocht. Dank daarvoor. Zoals verwacht waren
niet alle pannen meer in even goede staat. Al met al zijn er enkele
honderden pannen vervangen, door goede tweedehands pannen.
De komende tijd gaat de loodgieter aan de slag en worden de goten
vervangen. Als laatste zal de schilder aan het werk gaan.
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* De nieuwe dakplaten zijn
aangebracht, waarna vrijwel direct
is begonnen met het terugleggen
van de dakpannen.

De steigers zullen dus nog
wel even blijven staan, maar
gelukkig blijft de overlast tot
nu toe tot een minimum
beperkt.
De werkzaamheden lopen op dit moment ongeveer een week voor op
schema, mede dankzij het
goede weer en de inzet van de
bouwvakkers.

* Vrijwilligers druk bezig met het
uitzoeken van de honderden
dakpannen die van het dak af zijn
gekomen.

Op naar de 200 aandelen??!!
De tussenstand van de financiële actie is inmiddels € 24.112,85 !
Het is nog steeds mogelijk 'aandelen' voor het dak te kopen ( € 50,00
voor een vierkante meter), kan dat nog steeds doen.
Op dit moment zijn er 140 verkocht. Wat zou het mooi zijn als we met
z'n allen de 200 aandelen gaan halen! Misschien hebt u zelf al
aandelen gekocht en kunt u anderen in uw omgeving nog enthousiast
maken.
De bestelformulieren liggen bij de ingang van de kerk en zijn te
downloaden via de site (nhkherwijnen.nl). Daar is ook alle
achtergrondinformatie te vinden.
Direct een bedrag overmaken kan ook, via NL42 RABO 03280 00531.
Ook andere giften zijn van harte welkom!
Wie een aandeel koopt krijgt in ruil daarvoor een tastbaar 'aandeel' op
A4-formaat. Van harte bij u aanbevolen!
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met een van de
kerkrentmeesters, Arjo Hobo, Henk de Bruin, Gijs Pippel of
Dik de Joode; email: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl
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Verjaardagskalenders te koop
Er zijn nog verjaardagskalenders te
koop, waarvan de opbrengst geheel is
bestemd voor het onderhoud aan het
dak van de kerk. Er staan mooie foto's
op, gemaakt door Amanda de Bruin.
Wie een kalender wil, kan contact
opnemen met Amanda via 0418582153,
via
amandadebruin@upcmail.nl of via een
privébericht
op
Facebook
of
Instagram. De kalenders kosten € 9,50
en met verzenden €13,00. De
opbrengst gaat voor 100% naar de
renovatie van het dak.
* Alle pannen, waaronder enkele honderden 'nieuwe' (nog goede gebruikte) zijn
terug op het dak.

Jubileumconcert "Soli Deo Gloria"
Christelijk Gemengd Koor "Soli Deo Gloria" uit Herwijnen bestaat dit
jaar 110 jaar. We zijn volop bezig met de voorbereidingen van het
jubileumconcert dat we houden op D.V. zaterdag 2 november a.s. in
de Gereformeerde Kerk te Herwijnen.
Daarnaast kunt u foto's en andere belangrijke informatie uit de tijd van
het koor bezichtigen in een tentoonstelling die hiervoor ter plaatse is
ingericht.
Onder leiding van dirigent Ruben Weverling neemt
het koor u mee in "Een lied in de tijd" wat het thema
is van deze avond. Ook treden er naast ons koor
enkele oud leden van het kinderkoor "Margrietjes"
en "The Young Voice"op.

We nodigen u dan ook van harte uit te komen luisteren naar dit
jubileumconcert dat begint om 19.30 uur.
Toegang is gratis. Bij de uitgang zal een collecte gehouden worden
voor het bestrijden van de onkosten.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Willy Bambacht-de Jongh
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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.: 06 200 47 902
AGENDA
Maandag 23 sept
Zondag 29 sept
Maandag 30 sept
Woensdag 2 okt
Vrijdag 18 okt
Zaterdag 2 nov

20.00 uur
Bijbelgesprekskring
20.00 uur
Huiskring
20.00 uur
Groeien in Geloof
20.00 uur
kennismaken Ds. Roseboom
14.30 – 17.00 uur
va. 19.00 uur Verkoopdag
19.30 uur
Jubileumconcert Soli Deo Gloria

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 14 oktober 2019
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Carolien Boogert
Rij- en Uitweg 16
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Volgende inleverdata zijn:
4 nov
voor 3 weken
25 nov
voor 3 weken
16 dec
voor 3 weken
6 jan 2020
voor 3 weken

Kom-op-adem-dag: Wandelen met de Psalmen
De Psalmen zijn liederen uit het leven gegrepen. Het gaat onder andere
over verdriet en vreugde; wanhoop en hoop; twijfel en vertrouwen. Altijd
is er wel een Psalm waarin je iets van jezelf herkent. En juist in die
herkenbaarheid ligt de kracht van de Psalmen. Ze helpen ons onze
(geloofs)weg te gaan in het gewone, alledaagse leven.
Op deze retraitedag in het Koetshuis van de Herberg trekken we met
elkaar een dag lang op met de Psalmen. We slaan de Bijbel open,
luisteren naar de Psalmen ons te zeggen hebben. Met teksten uit de
Psalmen gaan we de prachtige natuur (herfst!) rond de Herberg in, om
te ontdekken hoe ze spreken over Gods schepping.
Er zal tijd zijn voor rust en meditatie. We bestuderen kunstwerken
gemaakt door mensen die werden geïnspireerd door de Psalmen. En
natuurlijk gaan we psalmen zingen! Gastenbegeleiders Diewertje Dorr
en Arjen Grobbe leiden deze dagen.
Van harte nodigen we je uit om met ons op weg te gaan.
Vrijdag 11 oktober of vrijdag 1 november 9:30-17:00 uur
Kosten: €50,- (inclusief koffie/thee en lunch)
Informatie en opgave: komopadem@pdcdeherberg.nl
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Verkoopdag
vrijdag 18 oktober
Commissie Verkoopdag Hervormde Gemeente Herwijnen

Dorpshuis De Poort Herwijnen
14.30 –17.00 uur; en vanaf 19.00 uur

verlotingen:bloemenbankje,
boodschappenmand;
(kinder)enveloppenkraam etc
diverse raadspelletjes:pop, kaas, etc
appelboom/perenboom
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 meer prijzen etc.
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KERKBLAD

Verschijnt éénmaal per 3 weken

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 via de diaconie
diaconie@nhkherwijnen.nl

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

Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373740026

ONDERHOUDSFONDS Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373722249
ADM. KERKBLAD

Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643

KERKRADIO

Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373740034

WEBSITE

www.nhkherwijnen.nl

COLLECTEBONNEN

Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin
de kerk; € 0,70 / € 1,00
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