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KERKDIENSTEN
Zondag 8 juni 2008
09:30 uur:
J. van Dijk, Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 107: 10, 22
18:30 uur:
Ds. W. van de Brink, Veenendaal, Dankzegging H.A.
Introïtuslied: Ps. 42: 1, 7
1e collecte:
Diaconie
Kerkrentmeesters
2e collecte:
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 15 juni 2008
09:30 uur:
Ds. H. Westerhout, Harderwijk
Introïtuslied: Ps. 100: 1, 4
18:30 uur:
Cand. J.A. de Kruijf, Oud Alblas
Introïtuslied: Ps. 43: 2, 3
I.Z.B.
1e collecte:
Kerkrentmeesters
2e collecte:
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Lied van de Zondagsschool
8 juni:
Ps. 107: 22b
15 juni:
Ps. 100: 4a
Kinderoppas:
8 juni:
Gea van Os en Manon van der Meijden
15 juni:
Carin Vos en Sabine Schram
Schoonmaakrooster
16 t/m 22 juni: Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet
MEDITATIE
De aangerichte tafel
“Gij richt een tafel toe voor mijn aangezicht,
tegenover mijn tegenpartijders”
Ps. 23:5a

Als de viering van het Heilig Avondmaal in het zicht komt, zijn er allerlei gedachten, die zich aan ons opdringen. We laten onze gedachten gaan over bepaalde
omstandigheden, waarin we verkeren of verkeerd hebben. Onze gedachten gaan uit naar mensen, die wij ontmoet hebben.
En daardoor zijn er vaak vele redenen, waarom we misschien dit keer of al vele malen niet ten Avondmaal kunnen gaan.
En dan komt de Heere met Zijn Woord tot ons en wil ons tonen, dat Zijn Tafel juist staat midden tussen de vijanden, midden in die omstandigheden, die ons
schijnen af te houden, midden tussen de mensen, waarop wij al maar blijven staren. De Heere komt en nodigt en dringt aan: kom toch – Ik heb Mijn tafel
toegericht voor uw aangezicht en tegenover de tegenpartijders. Midden in de wereld vol haat wil de Heere nog spreken van vrede. Midden in de onrust wil Hij rust
geven. Met zondaren wil Hij Avondmaal vieren. Juist mensenkinderen, die hun zwakheid, hun onwaardigheid moeten belijden, wil Hij roepen en sterken en spijzen
en laven. daarvan wil Hij spreken op de weg der voorbereiding, opdat wij gaan leren afzien van de mens, die redeneert en vaak oordeelt, afzien van de duivel, die
al maar tegenwerpingen in het hart brengt. dan gaan we de Heere Jezus zien, de Koning in Zijn schoonheid. En er komt vreugde in een hart vol smart. Dan gaat
het niet meer om mij, maar om Hem!
Uit: Witter dan sneeuw
Ds, H. Koudstaal
UIT DE GEMEENTE
Zieken
Voor zover bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.
Mw. G. van de Bijl-de Jongh (Avondlicht) is ernstig ziek, wij gedenken haar in onze voorbede.
Zondagavond hoorden we wat het gebed van de gemeente mag betekenen. Zo gedenken we alle zieken.
We denken aan hen die een moeilijke periode achter de rug hebben, of zich daarin bevinden. Dan kan het soms zijn dat je niet weet waar je moet of kunt bidden.
Dan kun je alleen maar stil zijn en dat is niet erg. Wat zijn we rijk dat we mogen weten dat er "IEMAND" is die alles weet. Bij Wie we ook zwijgend ons hart kunnen
uitstorten.
De apostel Paulus schrijft: De Geest zelf bidt voor ons, soms met een woordloos gebed, een zucht.
Laten we ook in deze dingen omzien naar elkaar. Laten we in onze voorbeden ook hen niet vergeten, die langdurig ziek zijn of voor langere tijd verpleegd moeten
worden.
In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:
Het Gasthuis, Banneweg 61, 4204 AA Gorinchem
Hr. A. Struijk, Leijpoort K.26.
Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.
Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.
Hr. H. Kaldenberg, Rietput.
Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.
Henny van der Meijden, Cannenburg 151, 3228 AX Dordrecht.
Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.
Mevr. A.C. van Steenis, Schepenlaan 20, 4147 GK Asperen.
Mevr. W.T. Kaldenberg, Ceramstraat 82, 3312 SJ Dordrecht.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten
op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van
de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord
van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.
Dankbetuiging
De warme blijken van belangstelling en medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze moeder, schoonmoeder, grootmoeder en
overgrootmoeder
Cornelia Aaltje van Arkel- de Bruin
hebben ons allen goed gedaan.
Wij betuigen u daarvoor onze welgemeende dank.
Uit aller naam:
Jaap van Arkel
Huwelijk I
Op D.V. vrijdag 20 juni geven
Ad de Bruijn en Marloes de Bruijn
elkaar het jawoord om 11.30 ur u in het gemeentehuis te Neerijnen.
De kerkelijke inzegening van hun huwelijk is om 13.30 uur in de Hervormde kerk te Herwijnen. In deze dienst zal voorgaan ds. J.van Dijk.
Op jullie kaart staat: Liefde is leven, je ademt weer op,
Liefde is geven, is leven met God.
Inderdaad, het leven met God, is Leven met een hoofdletter.
Dat deze dag voor Ad en Marloes een blijde dag zal zijn, waar ze met veel genoegen en dankbaarheid op terug mogen zien, wensen wij hen van harte toe.
Hun toekomstig adres is: Koningstraat 13 4175 AE Haaften.
Huwelijk II
Eveneens ontvingen wij een kaart van:
Johan de Bijl en Jacoline van Kuilenburg.
Zij zijn voornemens elkaar het ja-woord te geven op D.V. 26 juni a.s. in “Den Ouden Dijk” aan de Katerdam te Herwijnen om 12.00 uur. Gods zegen over hun
huwelijk willen zij vragen in een dienst die gehouden wordt in de kerk van de Hervormde Gemeente te Herwijnen, waarin eveneens hoopt voor te gaan ds. J.van
Dijk, aanvang 13.30 uur.
Zoals een kerkdienst begint met: Onze hulp is in de Naam van de Heere”, zo mag ook dit huwelijk beginnen met het gebed om Gods Zegen. Wij wensen jullie niet
alleen een zonnige, maar bovenal een gezegende dag toe.
Johan en Jacoline gaan wonen op het adres: Esdoornstraat 25, 5306 XS Brakel.
VERANTWOORDING

Collecten
Zondag 4 mei:

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

125,95 De Hoop
117,55 kerkrentmeesters
100,60 pastoraat en prediking

Zondag 11 mei:

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

313,10 Pinkstercollecte
161,30 kerkrentmeesters
145,15 pastoraat en prediking

Zondag 18 mei:

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

139,80 diaconie
158,25 kerkrentmeesters
135,70 pastoraat en prediking

Zondag 25 mei:

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

112,65 bloemengroet
113,90 kerkrentmeesters
119,60 onderhoudsfonds

Giften
Ontvangen via:
Mw. Van Hemert op ouderenbezoek € 10,00
Ouderling Hak € 20,00 voor het kerkblad
N. van Velzen tijdens het bezorgen van de bloemengroet € 5,00
Dhr. Van Rossem € 10,00 voor de kerk en € 70,00 voor de I.Z.B. (t.n.v. De Herberg)
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
RONDOM HET WOORD
Terugblik
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Afgelopen zondag mochten we ons in de ochtenddienst voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. De tekst was gekozen uit 1 Korinthe 11, waarmee
het Avondmaalsformulier ook begint. De vraag aan de kinderen in de kerk mogen ook wij ter harte nemen: Stel dat je over een paar dagen jarig bent. Dan lig je er
’s avonds al wakker van. Je leeft er helemaal naar toe. Een vreugdevol moment. Maar als het zover is, valt het tegen: er zijn kinderen die niets leuk vinden. Het
eten en drinken niet, de spelletjes niet.
De instellingswoorden van het Heilig Avondmaal vormen een appèl: “Doe dat tot Mijn gedachtenis”. We drukken in de viering uit dat we van God houden en niet
zonder Hem kunnen. Maar niet iedereen ervaart dat zo. Aan de ene kant is er de nodiging, zelfs een bevel. Aan de andere kant zijn er gedachten als: “Wie ben ik”,
“Wat zullen de mensen wel niet zeggen als ik aan zou gaan” en “Ik ben onwaardig om het Heilig Avondmaal te vieren”. Dit geeft spanning.
In Korinthe zijn er misstanden en Paulus stelt die aan de orde. Het was daar gebruikelijk dat de gemeente ’s avonds na het werk samenkwam om met elkaar te
eten, de zogenaamde liefdemaaltijd. Ieder bracht iets mee, de rijken meer dan de armen.

Maar alles werd gedeeld, voor iedereen genoeg. Maar in de praktijk werd het zo dat de rijken er al vroeg waren en dat zij zich royaal te goed deden aan wat ze
hadden meegebracht. De armen, meestal slaven, die pas later konden komen, hadden dan alleen nog maar de restjes. Aan het eind van de liefdemaaltijd werd het
Heilig Avondmaal gevierd met een stukje brood en een slok wijn.
Dit is wat bedoeld wordt met “onwaardiglijk”, op onwaardige wijze het Heilig Avondmaal vieren.
Vooruitblik
Viering Heilig Avondmaal
Gelukkig kennen wij zulke wantoestanden rondom het Heilig Avondmaal niet. Maar we kunnen hier wel van leren dat het niet alleen om ons persoonlijk gaat, het
gaat ook om de gemeente. Als je gemeenteafbrekend bezig bent of als je in haat en nijd met je naaste leeft, is dat zeker niet goed. Willen we de zonde loslaten?
Moeten we dingen uitpraten? We worden gemaand om met de zonde te breken. Het gaat er niet om hoever we op de weg van het heil zijn. Welk percentage we
bereikt hebben.
De gedachte “Eerst moet ik waardig zijn” leidt tot wanhoop bij jezelf. We kunnen niet anders komen dan als zondaar. Er is een uitnemender weg. Onderzoek jezelf.
Dan kom je erachter dat je naakt voor God staat. Dan zie je je armoede. Maar tegelijkertijd mag het ons aan de voeten van het kruis brengen.
Wat is jezelf onderzoeken? Dat is bidden. “Ken mijn hart en toets mijn gedachten”. De kinderen moeten op school soms hun fouten bespreken met de meester of
juf. Daar leren ze meer van dan van een hele les. Onze fouten moeten worden gecorrigeerd. Het is alleen belangrijk wat God ervan vindt. Kom uit de duisternis en
zoek uw en jouw heil bij de Heiland. Een goede voorbereidingsweek toegebeden.
Verjaardag
Dit jaar is alles een beetje anders vergeleken met voorgaande jaren. Ook als het gaat om het vieren van mijn verjaardag. U weet, dat mijn geboortedag 22 juni is.
Dat valt dit jaar op een zondag en we hopen dat weekeinde - in alle drukte van ons aanstaande vertrek en verhuizing - er even met onze kinderen tussenuit te zijn
en mijn verjaardag te vieren. Ik sprak al even over ons aanstaande vertrek en inmiddels zijn we hard bezig - waar mogelijk - de pastorie klaar te maken voor onze
verhuizing. Dit betekent, dat het normale leven enigszins op z'n kop staat en de pastorie niet meer zo gezellig is als we u zouden willen bieden.
Toch willen mijn vrouw en ik deze laatste verjaardag in uw midden niet zonder meer voorbij laten gaan. U en jij zijn hartelijk welkom in de grote zaal van het
kerkelijk centrum op dinsdagmiddag 24 juni tussen 14:00 en 16:00 uur D.V.
Graag tot dan, familie ds. J. van Dijk
Stagiaire
Beste gemeenteleden van de hervormde kerk PKN in Herwijnen,
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de goede en leerzame stageperiode die ik in uw gemeente heb gehad.
Veel mensen heb ik mogen leren kennen door de pastorale gesprekken. Dank dat ik een tijdje met u mee mocht lopen. Ik heb er veel van geleerd.
Ook de evangelisatiecommissie wil ik bedanken voor de leerzame momenten maar ook de gezelligheid.
Ik bid u Gods onmisbare zegen toe, Hij gaat met u mee elke dag! En Hij is het die nooit loslaat wat Zijn hand begon!
Een hartelijke groet,
Carola Wahlbrinck-Kortlever

Zomerzangavond
Voor iedereen die van muziek en zingen houdt: opgelet. Op donderdag 3 juli organiseert de evangelisatiecommissie een zomerzangavond in de Hervormde Kerk.
Deze avond begint om 19.30 uur. Medewerking zal worden verleend door het tienerkoor “The young voice” onder leiding van Leontine Heikoop-Verheugen.
Daarnaast zal er veel ruimte zijn voor samenzang. Ook is er een korte meditatie door ds. J. van Dijk. Noteert u deze datum alvast in uw agenda of op de kalender:
donderdag 3 juli om 19.30 uur. In de volgende kerkbladen volgt nadere informatie.
De evangelisatiecommissie
“ff Anders”
De vakantie-bijbel-spelweek! Het komt in zicht! Zoals bekend de laatste week van de zomervakantie.Als stuurgroep proberen we u/jullie een
beetje op de hoogte te houden.
Nou, het belooft zeker weer een week te worden die de moeite waard is. Uiteraard hopen we ook dit jaar weer op een grote opkomst. De week
is bedoeld voor álle kinderen die na de zomervakantie naar groep 2 van de basisschool gaan t/m klas 2 van het voortgezet onderwijs. Maar
ook evt. vriendjes, vriendinnetjes en/of logeetjes zijn welkom.
Begin juli worden op beide scholen in Herwijnen de opgaveformulieren uitgedeeld. Houd dit dus in de gaten! Als organisatie zouden we graag vóór de
zomervakantie een aardig beeld willen hebben van de grootte van de groep. Als we op vorig jaar afgaan, dan kunnen we wellicht weer meer dan honderd kinderen
verwachten. Heel veel kinderen om ’s morgens bij de opening over Jezus te kunnen vertellen. Heel veel kinderen om samen mee te zingen. Heel veel kinderen om
samen en in groepsverband mee plezier te maken.
Zal het themalied van dit jaar ook ff anders zijn? We houden het nog even geheim. Dat geldt natuurlijk ook voor alle activiteiten die op stapel staan en die op dit
moment steeds meer invulling krijgen.
Voor het meehelpen aan de vakantie-bijbel-spelweek geldt nog steeds: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Hulp is dus nog altijd welkom. Ook de jeugd vanaf een
jaar of 14 kan een taak doen; “ff Anders” om eens aan de andere kant te staan, toch? Voor aanmelding, zie onderstaande namen.
Met vriendelijke groeten,
Stuurgroep vakantie-bijbel-spelweek:
Marleen Ruitenburg
Elly van Vliet
Marianne van Burk
Sjanet ’t Lam
Mirjam Bron

Kolstraat 32
Kolstraat 58
Geerstraat 48
Geerstraat 19
Pieterswaard 20

582439
582591
582992
582571
582135

Kerktaxi
Wanneer u graag naar de kerk wilt gaan, maar zelf niet meer in staat bent om er te komen dan kunt u een beroep doen op de kerktaxi. Meldt u aan bij de diaconie
(tel 582209) en zij verzorgen voor u dat u opgehaald wordt voor de dienst en natuurlijk ook weer wordt thuis gebracht.
Mocht u vragen hebben hierover dan kunt u terecht bij diaken A. van Mourik.
De diaconie
Nieuw ingekomen/verhuisd
In deze rubriek staan de namen van mensen die van buitenaf in Herwijnen komen wonen en staan ingeschreven bij de Hervormde Gemeente. Ook de
verhuizingen van leden naar buiten Herwijnen worden vermeld. Wie niet vermeld wil worden, wordt verzocht dit tijdig door te geven aan de kerkenraad.
Nieuw ingekomen
Vanuit Opijnen: J. van de Water en E. Veenendaal, Zandsteeg 14
Overgeschreven
Vanuit de Hervormde Gemeente Heukelum naar Herwijnen: J.M. van Mourik en D. van Luijn.
Vanuit de Hervormde Gemeente Hellouw naar Herwijnen: A. Pippel;
Vanuit de Hervormde Gemeente Herwijnen naar de RK Kerk, parochie Gellicum/Rhenoy: fam. S.F. Blank, Waaldijk 12,
Vanuit de Hervormde Gemeente Herwijnen naar de RK Kerk: L. Petersen-van Impelen
Laat het even weten
Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of feestelijke gebeurtenissen, in vreugde en verdriet,
bij problemen of 'om je hart te luchten'.
Ook uw predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het Woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus
Christus te zijn.
Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr.
D. de Joode. Direct contact met één van hen is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken.
Laat het daarom vooral even weten!
Registratie geboorte / burgerlijke staat
Per 1 oktober 1994 is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie ingetreden.
Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.
In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de
S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m door te geven aan de scriba of predikant. Op deze
manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Het college van kerkrentmeesters
Verantwoording bloemengroet
De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:
Zondag 25 mei
Mw. Van Steenis-Van Doorn
Zondag 1 juni
Mw. Van Rooijen-Van Arendonk

AGENDA
Woensdag 4 juni
Woensdag 18 juni
Donderdag 3 juli
Donderdag 10 juli

18.30 uur
18.30 uur
19.30 uur
20.00 uur

uitzending kerkradio
uitzending kerkradio
zomerzangavond
afscheid Ds. en Mw. Van Dijk, De Poort

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; www.nhkherwijnen.nl

De voedselactie wordt gehouden op vrijdag 6 juni en zaterdag 7 juni. U kunt het voedsel inleveren bij de Spar in Herwijnen.
Ook is er gelegenheid om voedsel in te leveren op zaterdag 7 juni bij H.J. van Wijgerden, Waaldijk 10.
Men is in Moldavië erg blij met:

MACARONI
CHOCOLADE
ROLLEN BISCUIT

RIJST
SNOEPJES (liever geen dropjes)
STUKKEN ZEEP

SUIKER
THEE

FRUIT IN BLIK
CACAO

Giften zijn van harte welkom op gironummer 7678257 t.n.v Werkgroep Dorcas Herwijnen

VAN DE REDACTIE
De kopij voor het volgende kerkblad dient
uiterlijk D.V. maandag 16 juni 2008
vóór 17.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Lijsterbeslaan 7
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
Volgende inleverdata:
30 juni
voor 2 weken
14 juli
voor 5 weken, vakantieperiode
18 aug
voor 2 weken
1 sept
voor 2 weken
15 sept
voor 2 weken
29 sept
voor 2 weken
13 okt
voor 2 weken
27 okt
voor 2 weken

Avondmaal
Het blanke laken en het blanke brood.
De rode wijn en onze zwarte levens.
Uw grote toorn en Uw genade tevens.
Wat zij mijn zonden veel; wat zijn ze groot.
Uw vlees is waarlijk spijs, Uw bloed is drank.
En Gij staat klaar ze ons weer aan te reiken.
Wij zouden immers zonder U bezwijken!
Vergeef mijn schulden Heer, aanvaard mijn dank.
Uit
Door

: Als glas in de zon
: Enny IJskes- Kooger

