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KERKDIENSTEN
Zondag 6 juli 2008
09:30 uur:
Ds. J. van Dijk, bediening Heilige Doop
Introïtuslied: Ps. 61: 3, 7
18:30 uur:
Prof. C.G. Baart, Renswoude
Introïtuslied: Ps. 46: 1, 2
1e collecte:
St. Hulp Oost Europa
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 13 juli 2008
09:30 uur:
Cand. L. Aangeenbrug, Woerden
Introïtuslied: Ps. 61: 4, 7
14:30 uur:
Ds. J. van Dijk, afscheidsdienst
Introïtuslied: Ps. 47: 2, 3
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Lied van de Zondagsschool
6 juli:
Ps. 61: 7b
13 juli:
Ps. 61: 7c
Kinderoppas:
6 juli:
Arda en Roxanne van Eeuwijk
13 juli:
Monique Hobo en Joanne van Vliet
Schoonmaakrooster
14 t/m 18 juli: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet

MEDITATIE
Eeuwig gebouwd
“Want ik heb gezegd: Uw goedertierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden”
Psalm 89:3a

Daar komt wat voor kijken voordat men een huis klaar heeft! Wat een voorbereidend werk moet er al niet
gedaan worden. En hoeveel mensen zijn er niet bij betrokken. Een architect en een aannemer, een metselaar
en een timmerman, noemt u maar op. Ieder heeft zo zijn taak en plaats. En zo groeit het gebouw als het ware
onder hun handen.
Psalm 89 vertelt hoe God de Heere bezig is Zijn gebouw, naar Zijn gemaakt bestek, te laten rijzen. En Zijn
gebouw heet: goedertierenheid.
De goddelijke Architect bouwt op een onwankelbaar fundament. Hij heeft het Zelf gelegd. Het is Zijn liefde,
Zijn trouw. En Zijn fundament draagt de naam van Zijn Zoon: Jezus Christus. In Hem heeft de Vader immers
bekend gemaakt hoe Hij bouwen wil en dat Hij bouwen wil en dat Hij niets aan het toeval overlaat. Alles gaat
naar Zijn gemaakt bestek, naar Zijn Verbond, naar Zijn afspraak met een zondig mensenkind, zoals David
was. Daar wijkt Hij niet vanaf. En dat niet alleen, dat maakt Hij ook bekend. Zijn weg en Zijn werk openbaart
Hij. Ja, Hij wil zelfs mensenkinderen tot levende stenen maken van Zijn eeuwig huis. Hij wil Zijn trouw, Zijn
liefde doen ervaren. Zo gaat Hij voort, zo wordt Zijn goedertierenheid eeuwig gebouwd. En hoe meer dat werk
des Heeren voortschrijdt, des te duidelijker gaan we het onderscheiden, dat Hij doet wat Hij belooft, dat Hij
niet laat varen het werk Zijner handen.
Uit: Witter dan sneeuw
Ds, H. Koudstaal

UIT DE GEMEENTE
Zieken
In de St.Maartenskliniek te Nijmegen is Anton de Bruijn van de Zandsteeg opgenomen
voor een knieoperatie.
Marcel de Joode van de Meerenburg moest afgelopen week tot tweemaal toe worden opgenomen in het
U.M.C. te Utrecht. Inmiddels mocht hij weer thuiskomen. Medicijnen en rust moeten bijdragen tot verdere
genezing.
Wat kan ons leven plotseling een heel andere wending krijgen en wat is het dan moeilijk om de woorden die
wij zondagmorgen hoorden te begrijpen als Jezus tot Jairus zegt, als hij tot Hem komt omdat zijn dochtertje
zo ernstig ziek is: Vrees niet, geloof alleenlijk!
Wij bidden hen,en alle zieken dat vertrouwen, die overgave van harte toe.
Onze oud-predikant ds.de Bruin, die hier in de morgendienst van 13 juli en de avonddienst van 3 aug. zou
voorgaan, berichtte ons dat hij helaas deze beurten moest teruggeven i.v.m. een ziekenhuisopname wegens
rugklachten. Ook hem wensen wij van harte beterschap en Gods nabijheid toe.
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.
Uit dankbaarheid
Hartelijk bedankt voor de vele blijken van medeleven – in welke vorm dan ook – in de afgelopen periode en
speciaal gedurende ons verblijf in het ziekenhuis in Gorinchem en Tiel. Het deed ons enorm goed te mogen
ervaren dat er, op welke wijze dan ook, aan je wordt gedacht en met je wordt meegeleefd. Het heeft ons
kracht en moed gegeven om verder te kunnen gaan en zoveel als mogelijk on dagelijks leven weer te
hervatten. Nogmaals hartelijk dank.
Drika en Wim Donker
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 15 juni:

Vrijdag 20 juni:
Zondag 22 juni:

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

116,25
116,75
118,10

IZB
kerkrentmeesters
pastoraat en prediking

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

370,70
125,35
127,25
134,45

huwelijksdienst
diaconie
kerkrentmeesters
pastoraat en prediking

Giften
Ontvangen via:
Ds. J. Groenenboom € 20,00 + € 10,00
Ouderling Hak € 14,40
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
RONDOM HET WOORD
Terugblik

We vergeten dingen zo gemakkelijk. Het lijkt wel of er steeds meer vergeetachtigheid komt. Maar vergeten is
een groot gevaar. Daarom moet er bij de Jordaan een gedenkteken worden opgericht. Een stapel van
12 stenen, die van de bodem van de Jordaan komen. Teken van Gods trouw. Het volk Israel was in het
beloofde land gekomen. Hoe is dat bij ons: Zijn we vergeten dat God ons in het nieuwe land heeft gebracht?
Laten we een levende steen zijn, die vragen bij onze kinderen en anderen oproept.
Midden in de Jordaan ligt nog een cirkel van 12 stenen. Een monument op het diepste punt, wat heenwijst
naar het kruis van Jezus. Het laat ons zien dat er bij Jezus doortocht en uitkomst is, opdat wij zouden leven.
In Marcus 5 lezen we van het dochtertje van Jairus en de genezing van de bloedvloeiende vrouw. Beiden 12
jaar: de een 12 jaar oud en de ander 12 jaar ziek. Wat doen wij als we ziek zijn: zoeken we het bij de dokter
en is God de laatste hulp bij ongelukken? God geeft zowel lichamelijk als geestelijk herstel. Voor Jezus is de
dood als de slaap. Onbegrijpelijk wonder. Jezus vraagt Jairus om alleen te geloven én Hij liep met Jairus
mee. Ook wij lopen nooit alleen.
Het gebed is de ademhaling van de ziel. Bidden wij nog wel? In de stilte, maar ook op de fiets of achter het
stuur? Ook Saulus bidt. Nee, nu niet meer als Farizeeër, maar in een afhankelijk vragen. God verandert
mensen. Dan kunnen we niet anders, dan God gehoorzamen.
Vooruitblik
We zien uit naar de bediening van de heilige doop in de eredienst van komende zondagmorgen, waarin 2
kinderen van onze gemeente het teken en zegel van Gods beloften mogen ontvangen. We bidden de
doopouders een gezegende dienst toe.
De week daarna zullen we in de middagdienst afscheid nemen van onze herder en leraar ds. J. van Dijk en
zijn vrouw. Met dankbaarheid gedenken we het vele werk, wat hij samen met zijn vrouw in onze gemeente
mocht doen. De gemeente is dan herderloos, maar niet Herderloos. Laten we elkaar ook dan vasthouden en
trouw zijn in het kerkbezoek.
Huwelijk I
Vrijdag 20 juni jl zijn Ad en Marloes de Bruijn getrouwd. Tijdens de dienst, waarin ds Van Dijk voorging, stond
centraal Psalm 115:13 “Hij zal zegenen, die de HEERE vrezen, de kleinen met de groten”. Wat een belofte!
En tegelijkertijd wat een opdracht! Die de HEERE vrezen zullen gezegend worden. Laat het dienen van God
de basis zijn van jullie huwelijksleven.
Ad en Marloes, wij wensen jullie veel geluk, liefde en voorspoed onder Zijn zegen. Ga met God!
Huwelijk II
Op donderdag 26 juni hebben Johan de Bijl en Jacoline van Kuilenburg elkaar het ja-woord gegeven. Hun
huwelijk is bevestigd en ingezegend in een dienst in de Hervormde Kerk van Herwijnen. Ds. J. van Dijk
preekte er over Spreuken 16:3: "Wentel uw werken op de HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd
worden". Wij feliciteren hen met deze grote stap en wensen hen van harte Gods zegen toe op hun verdere
gezamenlijke levensweg. Hoewel jullie in Brakel gaan wonen blijven jullie uiteraard van harte welkom in onze
gemeente.
Afscheidsdienst ds. Van Dijk zondag 13 juli
Graag maken wij u attent op de dienst van Deo Volente zondagmiddag 13 juli (aanvang 14.30 uur), waarin ds
Van Dijk officieel afscheid neemt van onze gemeente. In verband met eventuele parkeerdrukte, verzoeken wij
u vriendelijk zoveel mogelijk lopend, op de fiets of „carpoolend‟ naar de kerk te komen; uiteraard voor zover
mogelijk.
Braderie
De kraam van de creativiteitsclub, op de jaarmarkt van 28 juni, heeft opgebracht € 607,35. Allen die daaraan
een bijdrage hebben geleverd, heel hartelijk bedankt.
De uitslag van de verloting: 1e prijs Gerrit van Zuydam, Lijsterbeslaan 20 (bistroset); 2e prijs José Aartsen,
Parallelweg 28 (stalraam); 3e prijs Adrie van Wijngaarden, Molenkamp 3 (bloemenhoorn)
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 bemoediging sturen.
Datum
11-07
15-07
15-07

Naam
Leeftijd
Adres
dhr. W. Versteeg
87
Zorgcentrum Avondlicht
dhr. H. van Dijk
87
Zorgcentrum Avondlicht
mevr. M.W. de Jong-Verweij 87
Zorgcentrum Avondlicht

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.
Verhuisd:
Naar Meerkerk: Elly de Jong, Seringenhof 12
Afscheid ds. J. van Dijk
Graag willen we u herinneren aan de afscheidsavond van ds. J. van Dijk en zijn vrouw op D.V. donderdag
10 juli 2008.
Aangezien er tijdens de afscheidsdienst (D.V. zondag 13 juli 2008) al vele genodigden zullen zijn, wordt u
deze donderdagavond, als gemeentelid, hartelijk uitgenodigd om persoonlijk afscheid te nemen van ds. Van
Dijk en zijn vrouw.
De avond wordt gehouden in dorpshuis De Poort in Herwijnen, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) Het
programma zal beginnen met een officieel gedeelte, daarna volgt een informeel gedeelte om de dominee en
zijn vrouw de hand te schudden.
Graag willen we namens de gemeente ds. Van Dijk een passend cadeau ter herinnering
overhandigen.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer 63.58.15.214 t.n.v. diaconie N.H. kerk
Herwijnen o.v.v. cadeau afscheid ds. Van Dijk.
Contant een gift geven kan ook, via kerkenraadsleden, leden van de commissie,
bezoekbroeders etc, of in de bus voor de bestelling van collectebonnen (achterin in de hal van de kerk).
We hopen dat we een mooi cadeau kunnen overhandigen.
Voor verdere informatie, vragen en/of reacties verwijzen we u naar één van de commissieleden.
Met vriendelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Dirk van Arkel
58 2269
dirkvanarkel@planet.nl
Dik de Joode
0183 637092 ddejoode@planet.nl
Ton Hobo
58 2484
j.a.hobo@hetnet.nl
Dicky de Fockert
58 1992
g.de.fockert@tiscali.nl
Amanda de Bruin
58 2153
amandadebruin@planet.nl
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 22 juni
bruidspaar Ad en Marloes de Bruijn
Crèche
De oppas tijdens de afscheidsdienst van Ds. J. van Dijk , 13 juli 14.30 uur, wordt verzorgd door moeders van
de Gereformeerde Kerk.
De oppas tijdens de afscheidsdienst van ds. T. Deelstra, 20 juli 14.30 uur, wordt verzorgd door Sjanet 't
Lam, Gera Visser, Roxanne en Demi van Eeuwijk.

Moeders, vaders, meisjes en jongens gevraagd!!
Voor de crèche tijdens de zondagochtenddiensten zijn we heel hard op zoek naar
nieuwe mensen. Er zijn namelijk veel opzeggingen geweest ivm verhuizing, studie e.d.
Begrijpelijk, maar met minder mensen de crèche draaiende houden, betekent dat men
veel vaker aan de beurt is.
Bij voldoende nieuwe aanmeldingen (zo‟n 10-12 mensen) komt het er op neer dat je
zo‟n 3x per jaar oppast op de kinderen tot 4 jaar in het gebouw van de peuterspeelzaal
tijdens de ochtenddienst.
Elke dienst wordt er door een moeder/vader en een meisje/jongen opgepast. De crèche vindt plaats samen
met de gereformeerde kerk. Ook zij zorgen voor 1 of 2 moeders/vaders en een meisje/jongen. In totaal zijn er
zo rond de 15 – 20 peuters.
Wilt u en/of jij ook mee draaien in het oppasrooster? Neem dan svp binnen 2 weken contact op met Amanda
de Bruin, tel. nr.: 58 2153 of mail naar amandadebruin@planet.nl
Het is maar voor 3x per jaar en ouders met jonge kinderen zullen blij zijn met uw of jouw aanmelding!
Alvast bedankt!
Inleveren Spullen voor rommelmarkt.
Beste gemeenteleden, a.s. zaterdag 5 juli kunt u van 09.00 uur tot 10.00 uur weer spullen inleveren voor de
rommelmarkt bij Anne van Arkel Waaldijk 73. (ingang achterweg)
Tijdens dit uur zullen er weer enkele leden van de rommelmarktcommissie aanwezig zijn om de spullen van u
in ontvangst te nemen.
Wist u dat u tijdens dit inlever uur niet allen spullen, maar ook OUD IJZER in kunt leveren. Dit sparen wij op
en brengen dit eens in de zoveel tijd naar een oud ijzerhandelaar en de opbrengst hiervan komt ook weer ten
goede aan onze kerk.
Dus heeft u nog wat oud ijzer in uw garage/ schuur en u wilt hiervan af kom dan Zaterdag a.s. naar het inlever
uur bij Anne van Arkel.
Graag tot ziens, de Rommelmarktcommissie
Gezocht!
De rommelmarktcommissie is op zoek naar iemand die het leuk vind om tussen de ingeleverde spullen te
zoeken naar spullen die nog in goede staat zijn en die nog een leuke cent waard zijn, om deze vervolgens te
fotograferen en om deze spullen op marktplaats te zetten. Dit alles ten goede van onze kerk.
Dus heeft u nog wat vrije tijd over, kunt u goed met een computer (internet), en een fotocamera overweg en
vindt u het leuk om wat te rommelen of heeft u verder nog vragen neem dan contact op met een van de
commissieleden of bel even naar: Rob van Santen, 581318 of Marco van Zante, 581133.
De rommelmarktcommissie
Vakantie-bijbel-spelweek “ff Anders”
Voorlopig is dit dan echt de laatste berichtgeving over de vakantie-bijbel-spelweek in
Herwijnen, een week die georganiseerd wordt vanuit beide kerken. De volgende keer hopen
we natuurlijk te kunnen vertellen over een heel geslaagde week. We hebben er alle
vertrouwen in! De voorbereidingen zijn zo goed als klaar. Als straks op dinsdag 26 augustus
de week voor de kinderen begint, hopen we dat al het verzette werk zal bijdragen aan een
goede tijd met elkaar.
Er is nog wel behoefte aan groepsleiding voor de bovenbouw. De ervaring leert dat dit het leukst is als het
door „oudere jongeren‟ wordt gedaan, evt. samen met iemand anders. Denk er eens over na of dit wellicht iets
voor jou is (en geef dat dan liefst zo snel mogelijk door aan één van de stuurgroepleden)!
Tot slot, houd de opgaveformulieren in de gaten. Deze worden in de eerste week van juli aan alle
basisschoolkinderen in Herwijnen uitgereikt. Maar ook vriendjes, vriendinnetjes en/of logeetjes zijn in deze „ff
Anders‟-week van harte welkom.
We hopen op jullie enthousiaste komst en medewerking!
Met vriendelijke groeten,
Stuurgroep vakantie-bijbel-spelweek:
Marleen Ruitenburg
Kolstraat 32
Elly van Vliet
Kolstraat 58
Marianne van Burk
Geerstraat 48
Sjanet ‟t Lam
Geerstraat 19
Mirjam Bron
Pieterswaard 20

582439
582591
582992
582571
582135

Hartelijk dank
We willen u en jou heel hartelijk bedanken voor de liefdevolle blijken van aandacht die we mochten
ontvangen rond en op de dag van mijn verjaardag. Hoewel dit jaar alles een beetje anders is, wilden mijn
vrouw en ik toch graag de laatste verjaardag in uw midden met elkaar vieren. Dankbaar zijn we, dat we op
dinsdag 24 juni een heel fijne middag met u als gemeenteleden hadden die ons in het kerkelijk centrum
kwamen feliciteren. „s Avonds zijn kerkenraad en vrouwen op bezoek geweest. Doordat het de laatste
verjaardag in uw midden was, had het ook iets weg van een afscheid.
Naast hen die even persoonlijk kwamen feliciteren willen we tevens allen hartelijk danken die op welke wijze
ook - door een goede wens in de vorm van een kaartje (sommigen zelfgemaakt), een telefoontje, e-mail,
cadeaus, bloemen of op een andere manier – aan ons hebben gedacht. Het heeft ons erg goed gedaan. Het
vieren van de verjaardagen door de jaren heen heeft iets laten zien van onze onderlinge verbondenheid. Aan
deze directe verbondenheid zal binnenkort een einde komen, maar we zullen in het geloof verbonden blijven.
We danken onze God voor dit nieuwe levensjaar en we hopen ook dit jaar verder dienstbaar te mogen zijn in
Zijn Koninkrijk.
Nu ik dit schrijf komt het afscheid steeds meer in zicht. De studieverlofperiode is op 30 juni ten einde
gekomen en we hebben het dienstwerk onder u weer ter hand genomen, zij het voor 50%. Immers de andere
50% besteed ik aan het werk in de landelijke kerk. Afscheid nemen is niet altijd even gemakkelijk, dat hebben
mijn vrouw en ik al gemerkt. In acht en een half jaar is veel gebeurd. Met velen van u hebben we blijde, maar
ook soms heel verdrietige dingen meegemaakt.
We zijn de Heere dankbaar, dat Hij ons daartoe de kracht gegeven heeft en we hopen ook deze laatste
maand u en jou in Zijn kracht te mogen dienen. We wensen u allen Gods onmisbare zegen toe.
Hartelijke groeten, fam. Ds. J. van Dijk

AGENDA
Woensdag 2 juli
Donderdag 3 juli
Donderdag 10 juli

18.30 uur
19.30 uur
20.00 uur

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

VAN DE REDACTIE
De kopij voor het volgende kerkblad dient
uiterlijk D.V. maandag 14 juli 2008
vóór 17.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Lijsterbeslaan 7
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

NB.
LET OP!! In verband met de komende vakantieperiode dient de kopij voor het volgende kerkblad voor
vijf weken ingeleverd te worden.

Volgende inleverdata:
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
10 nov
voor 2 weken
24 nov
voor 3 weken

