KERKGEBOUW

Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT

Vacant

OUDERLINGEN

J.J. G. Blom
H.G. Hak
T.J. Hijkoop
J.J. van Kuilenburg
M. van Mourik
A. Ruitenburg

OUDERLINGENH. van Eeken
KERKRENTMEESTER A.J. Hobo
D. de Joode, scriba
Lunet 18, 4214 GA Vuren
tel. 0183 – 637092
email: ddejoode@planet.nl
DIAKENEN

H. de Bruin
J.A. Hobo
A. van Mourik

ORGANISTEN

C. van den Bergh
H.J. de Bruyn

KOSTERS

M. van Zante, Wilgenlaan 6
Tel. 0418 – 58 12 35
Marco van Zante, Seringenhof 15
Tel. 0418 – 58 11 33

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 in Peuterspeelzaal
Herovientje
32e Jaargang, no. 970 – 31 oktober 2008
KERKDIENSTEN
Zondag 2 november 2008
10:00 uur:
Ds. J. van Eck, Ede
Introïtuslied: Ps. 69 : 7,8
18:30 uur:
Ds. D. Heikoop, Nieuwegein
Introïtuslied: Ps. 70 : 1,3
1e collecte:
Bloemengroet
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Woensdag 5 november 2008, Dankstond voor Gewas en Arbeid
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19.30 uur:

Prof. Dr. G. van de Brink, Woerden
Introïtuslied: Ps.72 : 7,8
1e collecte:
Fonds Chr. Belangen
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Dankstondcollecte
Zondag 9 november 2008, Voorbereiding Heilig Avondmaal
10:00 uur:
Ds. J. Groenenboom, Leerdam
Introïtuslied: Ps. 71 : 7,8
18:30 uur:
Ds. B. den Butter, Aalst
Introïtuslied: Ps. 73 : 7,8
1e collecte:
Najaarszendingscollecte
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool
Vanaf nu leren we het gedicht of lied voor het Kerstfeest
Kinderoppas:
2 nov:
Corrie en Aron Hobo
9 nov:
Corine Osté en Monique Vervoorn
Schoonmaakrooster
3 t/m 7 nov:
Mw. van Brakel, Mw. Kornet
10 t/m 14 nov: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld, Mw.Beukenkamp
MEDITATIE
“Offert Gode dank en betaalt de Allerhoogste uw geloften”.
Psalm 50 : 14

Betalen
“Wat u niet kan, doet God”. Een spreuk, die ik eens zag staan op een kerk. Nu is deze spreuk
voor tweeërlei uitleg vatbaar. Je kunt zeggen: wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God
– maar ook: eerst moet je het zelf maar proberen en wat dan persé niet lukt, doet God wel.
Hoewel het eerste wel bedoeld zal zijn, zijn we sterk in het tweede.
Binnenkort is het dankstond. Wat is dat nu: danken voor al die onverdiende weldaden? Of:
danken alleen voor wat we zelf niet in de hand hadden of konden houden, zoals bijvoorbeeld
mooi weer, groei van het gewas, goede verkoop…. Maar dan kunnen we wel ophouden met een
dankstond te houden. Dan is er niet het offeren, het danken, het geloften betalen, waartoe Psalm
50 ons oproept. Maar wie werkelijk God wil danken voor alles, moet eerst horen. Het is niet voor
niets dat God Israël oproept te horen. “Hoort, mijn volk – Ik, God, ben uw God”. Dat is dus een
ernstige vermaning. Anders is al ons danken een zaak zonder hart. Dan is alles naar het uiterlijk
in orde. O ja, de tempelpoorten staan open, de offers worden netjes op tijd gebracht – of, onder
ons, we houden op vastgestelde datum dankdag. Alles in orde – alleen: mijn hart is er niet bij.
Werkelijk danken gaat een mens als daar is de verbroken geest, het verslagen hart. Dan geven
we alles uit handen. Dan ontvangen we uit Gods Hand alles wat we nodig hebben. En we zeggen
het Calvijn na: eens bracht ik – steeds breng ik mijn hart ten offer aan de Heere.
Ds. H. Koudstaal
Uit: Witter dan sneeuw
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
Enkele weken geleden werd in het U.M.C. te Utrecht Mw. Duizer -Damen
(Nieuwesteeg 12) opgenomen voor een heupoperatie. Tijdelijk verblijft zij nu in
"Lingesteijn"". Als haar gezondheid het toelaat,wordt ze a.s. vrijdag in hetzelfde
ziekenhuis opgenomen voor een knieoperatie. Zeker op deze leeftijd een hele
ingreep.
"Zij die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij Heere, niet hebt verlaten,degenen
die U zoeken (Ps. 9 : 11).
In het Beatrixziekenhuis te Gorinchem werd Mw. Schram-Bonnes (Zworrelsrt.37) opgenomen
voor nader onderzoek.
Uit dit ziekenhuis mocht, na ernstig ziek zijn, naar huis terugkeren: Mw. van Mourik-van Arkel.
Dat hierdoor in het gezin van onze ambtsbroeder dankbaarheid heerst, is niet verwonderlijk.
De hr.J.W.de Joode mocht eveneens weer terugkeren, maar verblijft tijdelijk in Zorgcentrum
Avondlicht.
Ook Mw. Pippel-van Willigen mocht na een geslaagde knieoperatie weer thuiskomen op Kolstraat
14.
Van harte een verder herstel toegewenst
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:
Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.
Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.
Zorgcentrum "De Wittenberg", Haaften
Hr. A. Struyk
"Zorgcentrum Lingehof", Huis Te Beestlaan 39, 4153 CE Beesd
Mw. Van Mil-Van der Zalm
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 I
Wij willen graag iedereen heel hartelijk bedanken voor alle kaarten, gelukswensen en felicitaties
die we mochten ontvangen ter gelegenheid van ons huwelijk op 19 september jl.
Martien en Daniëlle van Mourik
Uit dankbaarheid II
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Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de vele bezoekjes, kaarten, bloemen en
telefoontjes die we de afgelopen weken hebben ontvangen.
Het geeft veel steun als je op zo‟n manier merkt dat er aan je wordt gedacht en meegeleefd.
Hartelijk bedankt hiervoor ook namens Tien en de kinderen,
Wilma van Mourik – van Arkel
Onderstaand bemoedigend gedicht hoorde ik de eerste zondag in het ziekenhuis tijdens een
dienst van het Leger des Heils:
Er is een God,…….Stort uw hart voor Hem uit…. Ps 62:9b

Je hoeft je zorgen niet alleen te dragen, er is een God die alles van je weet
En je niet overmatig zal belasten, omdat Hij altijd eerst je schouders meet.
Zijn inzicht op jouw prive omstandigheden, reikt verder dan wat jij met je verstand
In wezen nauw”lijks weet te achterhalen, want nooit vind je Hem werk’loos aan de kant
Hij laat je moeilijkheden niet verdwijnen maar helpt je wel op Zijn manier erdoor!,
Zolang je hart zich dus maar voor Hem opent, vind je bij Hem altijd een luist’rend oor!
Blijf dus niet langer in je eentje tobben, maar laat Hem delen in je angst en pijn,
Dan zal je merken dat Hij naar je omziet! En…er van uur tot uur voor jou wil zijn!
Uit: Velig in Gods hand, Truus van der Roest

Uit dankbaarheid III
Rondom onze trouwdag, vrijdag 10 oktober jl., ontvingen wij veel kaarten en gelukwensen.
We willen iedereen die aan ons dacht hiervoor heel hartelijk bedanken.
Jilian en Amerens van Kuilenburg

Uit dankbaarheid IV
Mede namens mijn man en kinderen, wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten,
attenties en belangstelling.
Het heeft ons heel erg goed gedaan.
Jaantje Hobo

Bedankbericht
Afgelopen zondagavond 12 oktober werd ik bevestigd als interim-predikant in onze landelijke
kerk. In diezelfde dienst heb ik intrede gedaan. In beide delen van de dienst stonden woorden uit
het Spreukenboek centraal. Bij de bevestiging Spreuken 15:33 „De vreze des HEEREN voedt op
tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer‟ en bij de intrede: „Wentel uw werken op de
HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden.‟
We waren blij verrast zoveel bekende gezichten uit Herwijnen in de dienst te mogen zien;
broeders uit de kerkenraad, gemeenteleden en andere bekenden. Het heeft ons bijzonder goed
gedaan. Rondom de bevestiging en intrede heeft u ons op vele manieren laten weten nog immer
met ons mee te leven. We willen u en jou heel hartelijk danken voor de blijken van aandacht in de
vorm van een telefoontje, een e-mail, een kaartje, bloemen of een attentie. We waren er van
onder de indruk en hebben het ervaren als een blijk van diepe verbondenheid, die gegroeid is in
de jaren waarin we samen hebben opgetrokken in de dienst van het evangelie onder u.
Nogmaals heel hartelijk dank, graag tot ziens en we bidden u en jou de nabijheid van onze
trouwe God toe onder alle omstandigheden van het leven.
Ds. en Mw. van Dijk, Zeist
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VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 12 okt. 1e collecte € 167,70 Werelddiaconaat
2e collecte € 155,50 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 139,55 Past. en prediking
Zondag 19 okt. 1e collecte € 104,10 Diaconie
2e collecte € 124,70 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 115,75 Past. en prediking

Giften
Ontvangen via:
Mw. T. Kruis € 5,00 voor de kerk
Mw. H. van Arkel € 10,00 bij de bezorging van de bloemengroet
Ds. J. Groenenboom € 20,00 + 2x € 10,00 + € 5,00
De heer A. van Rossem € 6,00 + € 4,00 voor de kerk
Voor al deze giften hartelijk dank

RONDOM HET WOORD
Terugblik
Vanuit 1 Korinthe 3 mogen we zeggen: het gaat erom dat we goed overspelen, net als het
voetballen. De aanvaller kan alleen scoren als hij de bal goed krijgt aangespeeld. God houdt Zijn
gemeente in stand. Leiders zijn heel verschillend; Paulus was droog en had veel kennis, Apollos
was veel meer charismatisch. In Korinthe werden beiden op een voetstuk geplaatst. Het gaat dan
niet meer om Christus, maar om de poppetjes op het veld. Het gevolg daarvan is nijd, twist en
tweedracht. Het vleselijke openbaart zich in het zwart maken van elkaar.
In kerkelijk Nederland zijn allerlei richtingen. PKN, afgescheidenen, evangelische beweging,
gereformeerd. Iedereen heeft een andere achtergrond. Duik niet in je vesting en schiet niet op de
ander. Denk bijvoorbeeld aan Stefanus, hij bidt voor degenen die hem stenigen. Dat is de
geestelijke strijd.
Wij zijn als tuinders in Gods tuin. Geplant. Punt; Water gegeven. Punt.
De groei is echter een Goddelijk doorgaand proces. Groei is een wonder!
Ontvang de voeding op de juiste manier. Wortel in de Here Jezus, Die kwam om te dienen. De
gemeente is een bouwwerk, van waaruit we bidden. Strijd de goede strijd van het geloof! Wees
niet wanhopig, het gouden fundament is gelegd. God zegent wat uit liefde tot Jezus werd gedaan.
Radicaal gezegd: Planten, nat maken: het is niets. Het gaat erom dat we het eeuwige leven
uitleven en doorgeven.

Vooruitblik
Gewijzigde aanvangstijd
In het afgelopen weekeinde is de klok teruggezet. De aanvangstijd van de morgendienst is
daarom met ingang van D.V. 2 november weer 10.00 uur.

Schooldienst
Ook dit jaar is door een commissie weer een schooldienst georganiseerd in samenwerking met
de School met de Bijbel te Herwijnen en de Gereformeerde kerk. De schooldienst wordt
gehouden op D.V. woensdag 5 november om 10.45 uur in de Gereformeerde kerk. Het thema is:
“Dichterbij”. Naast de kinderen bent u als ouder, familielid of belangstellende van harte welkom.
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Dankstond voor gewas en arbeid
Op D.V. woensdag 5 november wordt u als gemeente om 19.30 uur in de kerk verwacht. Nadat
we de Heere in het voorjaar om Zijn zegen hebben gevraagd worden we opgeroepen Hem te
danken voor alle “dagelijkse” en bijzondere zegeningen. Net als voorgaande jaren kunt u en kun
jij gebedspunten aandragen voor deze dienst. U/jij kunt dit doorgeven aan de scriba tot uiterlijk
maandag 3 november.
Viering Heilig Avondmaal
Op D.V. zondag 16 november zal het heilig avondmaal worden bediend. Op de zondag ervoor zal
daarom de dienst in het teken staan van de voorbereiding. In de daarop volgende week worden
we opgeroepen om ons voor te bereiden. Als we erbij stil staan (overdenken) wat Christus voor
ons heeft volbracht aan het kruis van Golgotha, dan kunnen we toch niet anders dan toeleven
naar de avondmaalszondag. Wie kan er zonder Zijn volbrachte werk, wat we gedenken in de
tekenen van brood en wijn?
‟s Middags om 14.30 uur zal de voortgezette bediening worden gehouden in Zorgcentrum
Avondlicht, wat zal worden verzorgd door de Gereformeerde kerk. In de avonddienst zullen we de
dankdienst houden.
Belijdeniscatechese
Vorige week woensdagavond vond een eerste ontmoeting plaats met hen die belangstelling
hebben voor de belijdeniscatechisatie.
Er waren zeven jonge mensen aanwezig met daarnaast enkele berichten van verhindering. Dit
stemt tot grote dankbaarheid.
Br. G.van Bezooijen, die deze catechesekring gaat leiden, opende, na een hartelijk welkom, met
schriftlezing en gebed en een korte uitleg met betrekking tot het ontstaan van de belijdenis. Het
komende seizoen hoopt hij de belijdenis van de Kerk en het leven uit het geloof aan de hand van
een boekje van de bij ons bekende ds M. van Campen te bespreken.
Op een ongedwongen en vriendschappelijke wijze werd al even van gedachten gewisseld.
In een vorig kerkblad stond: Belijdenis van het geloof doen betekent o.a. dat je uitspreekt dat de
Heere goed is, dat je Hem nodig hebt, en dat je alles van Hem verwacht. Wie zou dat niet willen
beamen?
Omdat ieder mens leeft met twijfels, heb ik wel genoeg geloof, is het wel voor mij, ben ik wel
goed genoeg, is de stap om belijdenis catechese te gaan volgen voor veel mensen vaak erg
groot.
Daarom werd er nadrukkelijk op gewezen dat deelname aan deze kring, niet automatisch hoeft te
betekenen dat je ook belijdenis doet. Gaandeweg de tijd zal dat duidelijk worden. Een laatste
nodiging om mee te doen, kom woensdagavond om 20.15 uur naar de consistoriekamer van de
kerk. Als iemand nog twijfels of vragen heeft, wat zeer wel kan, schroom niet een gesprekje te
vragen met br. van Bezooijen, tel. 581502, hij is hiertoe ten allen tijde bereid.

Najaarszendingscollecte 2008
Op zondag 9 november wordt er in onze kerk gecollecteerd voor de najaarszendingscollecte. Dit
jaar staat de kerk in Albanië centraal.
In de plaats Peshkopi is een protestantse gemeente en die moet dienen voor een heel
uitgestrekte regio. Met de giften die binnenkomen wordt vanuit die kerk gestart met het stichten
van nieuwe kerken, zodat meer christenen in hun eigen dorp of stad kunnen kerken.
Uw steun kan niet gemist worden!
De zendingscommissie
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Verkoopdag
De verkoopdag van vrijdag 24 oktober heeft in eerste telling opgebracht het werkelijk prachtige
bedrag van € 8.500 netto! Dat verdient een uitroepteken.
Graag willen we alle vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor hun inzet. Om de dag tot een
geslaagde dag te maken is vooraf heel veel werk verzet door de leden van de Commissie
Verkoopdag. Ook andere vrijwilligers hebben zich van hun beste kant laten zien, zowel van
tevoren als op de dag zelf. En natuurlijk vergeten we bij onze dank niet de sponsors, de mensen
die spullen hebben gebracht en uiteraard de kopers op vrijdag. Dank ook de mensen van
dorpshuis De Poort, voor de geboden gastvrijheid.
Wat blijkt zo‟n dag niet alleen belangrijk in financieel opzicht; wat is het ook fijn en goed dat er
zoveel onderlinge contacten zijn.
Nogmaals: iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het resultaat:
heel hartelijk bedankt.
Het college van kerkrentmeesters
Uitslag grote verloting
1. Lisa Hoornstra,
2. Andrea van Mourik,
3. Hetty van Arkel,
4. Jose van Steenis,
5. D. den Tek,

Pieterswaard (€ 200)
Rozenstraat (tuinbank)
Molenkamp (boodschappenmand)
Achterweg (tuindecoratie)
Zorgcentrum Avondlicht (taart)

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
1 nov.
4 nov

Naam
Mw. van Leuven-Ekelmans
Mw. Mus- Groothengel

Leeftijd
89
85

Adres
Zorgcentrum.Avondlicht
Achterweg 87

Solidariteitskas/Generale Kas
Nog niet alle belijdende leden hebben hun bijdrage aan de Solidariteitskas (voorheen Generale
Kas) overgemaakt. Het gaat om € 10,= per belijdend lid; de acceptgiro‟s zijn enkele weken
geleden rondgebracht. We rekenen op uw medewerking.
Het college van kerkrentmeesters
Actie Kerkbalans 2008
In de actie Kerkbalans 2008 hebt u als gemeente het prachtige bedrag van € 46.604 toegezegd.
Om alle kosten in 2008 te kunnen betalen is € 47.000 nodig. Uw extra gift blijft dus welkom!
Op dit moment is van de toezeggingen bijna € 10.000 nog niet ontvangen. Wilt u eens nakijken of
u uw toezegging al hebt overgemaakt? U kunt uw bijdrage per bank overmaken via de Rabobank
op 3280.00.531 en via de Postbank op 950925. Vermeldt u op uw overschrijving 'Kerkbalans
2008'. U kunt uw bijdrage ook contant afgeven of meegeven aan ds Groenenboom, ds Blenk,
een ouderling, een diaken of een bezoekbroeder. Vermeldt u dan op de enveloppe 'Kerkbalans
2008'.
Wat zou het geweldig zijn als we 2008 zonder tekort kunnen afsluiten. Als we daar met z‟n allen
onze schouders onder zetten, moet dat kunnen lukken. Wij rekenen op uw medewerking!
Het college van kerkrentmeesters.
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Dankstondcollecte
In dit kerkblad treft u een zakje aan voor de dankstondcollecte. Dat is nieuw, want tot nu toe
werden de zakjes steeds in de kerk uitgedeeld, op de zondag vóór Dankdag voor gewas en
arbeid (woensdag 5 november). Door de zakjes samen met het kerkblad te bezorgen, worden nu
meer mensen bij de collecte betrokken.
U kunt uw bijdrage in de uitgangscollectie na de Dankstond kerkdienst op woensdagavond 5
november doen. U kunt uw gift ook meegeven aan ds Groenenboom, ds Blenk, een ouderling,
een diaken of een bezoekbroeder. Een gift overmaken per bank of giro is mogelijk via
Rabobank 3280.00.531, of Postbank 950925. Graag onder vermelding van „dankstond 2008'.
De opbrengst is bestemd voor onze plaatselijk Hervormde gemeente.
Het college van kerkrentmeesters.
Vakantie-bijbel-spelweek: OPROEP
Graag willen we als stuurgroep van de VBSW het volgende onder de aandacht brengen:
We zijn op zoek naar iemand die zich in wil zetten om samen met ons het voorbereidende en
coördinerende werk op te pakken. Alhoewel de „ff Anders‟-week nog niet zo lang geleden lijkt,
gaan we binnenkort toch alweer voorzichtig vooruit kijken naar de volgende vakantie-bijbelspelweek.
Zoals wellicht bekend is deze week een initiatief vanuit beide kerken in Herwijnen. Daarom juist
vinden we het belangrijk om binnen deze kring uit te kijken naar een nieuwe enthousiaste
medewerker. We hopen van harte dat iemand zich aangesproken voelt. Misschien jij? Laat dit
dan even weten aan een van ons, heel graag vóór 17 november. Wij zullen je in ieder geval
warm welkom heten!
Stuurgroep VBSW,
Mirjam Bron (vertrekkend lid)
Marianne van Burk
Sjanet ‟t Lam
Marleen Ruitenburg
Elly van Vliet

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 bij feestelijke gebeurtenissen, in vreugd 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 hem (of één van de andere kerkenraadsleden) 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 dan voor uw medewerking.
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Het college van kerkrentmeesters

Verantwoording Bloemengroet
De afgelopen weken is de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:
Zondag 28 sep:
Zondag 5 okt:
Zondag 12 okt:
Zondag 19 okt:
Zondag 26 okt:

Mw. H. van Arkel
Mw. A. van Velzen-Macleane
Mw. Hobo-Grandia
Dhr.M. van Zante
Mw. W. van Mourik-van Arkel
Mw. A. Pippel-van Willigen

Molenkamp 7
Wilgenlaan 14
Berkenlaan 36
Wilgenlaan 6
Rozenstraat 20
Kolstraat 14

Reisverslag van het Dorcas-hulptransport naar het jongens- en meisjesopvanghuis in
Cimislia in Moldavië
Vanuit de Dorcas-werkgroep Herwijnen bracht een groep vrijwilligers van 27 augustus tot 3
september 2008 een hulptransport van Dorcas naar Cimislia, Moldavië. Deelnemers: Alex, Bas,
Henk, Martin, Maries en Wim. Op woensdag 27 augustus vertrekken de vrachtwagen en de bus
vanuit Herwijnen via Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Roemenië naar Moldavië. Vrijdagavond 29
augustus arriveren we in de plaats Cimislia. Zaterdagmorgen tegen elven beginnen we met het
uitladen van de combinatie. De vorkheftruck komt prima van pas, zo gaat het lossen lekker snel.
Rond half een is ook de aanhanger leeg.
„s Middags bezoeken we het project van Cornerstone. Eerst bekijken we een groentewinkel, het
ziet er keurig netjes uit. Hier werken ook 2 meisjes als verkoopster. Aansluitend bezoeken we het
bouwland waar de meisjes en jongens bezig zijn met het rooien van uien. We gaan kijken bij de
aangekochte staatsboerderij. Dit moet worden verbouwd tot een jongenstehuis. Binnen ziet het er
bouwvallig uit, de vloeren en plafonds zijn slecht en kapot, hier moet nog heel veel gebeuren! Dat
dit over 3 tot 4 maanden klaar zal zijn lijkt onwaarschijnlijk.
We stappen weer in en gaan op weg naar het “Summercamp”. Een andere activiteit is namelijk
het organiseren van zomerkampen tijdens de
zomervakantie. In totaal zijn er ongeveer
1000 kansarme kinderen geweest, die hier 1
of 2 weken verbleven.
Aansluitend bezoeken we het meisjeshuis in
Selemet. Het gebouw ziet er van binnen en
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van buiten prima uit. De bedden, kasten en keuken worden vervangen door de spullen van het
hulptransport.
We krijgen een goede indruk van dit project, het is duidelijk dat ze de kinderen ook leren dat ze
moeten doorzetten, hard werken om iets in het leven te bereiken en hun eten te “verdienen”. Als
er geen meisjeshuis zou zijn, zouden de meeste meisjes in de prostitutie of de misdaad
verdwijnen.
Zondagmorgen vertrekken we naar een kerkje vlakbij de grens. Na anderhalf uur(!) arriveren we
daar en worden hartelijk ontvangen in de Baptisten kerk. Er zijn 22 kerkgangers, 2 ervan zijn
kleine kinderen. De dienst duurt zo‟n 2 uur. Henk krijgt het woord en leest psalm 23 voor en
spreekt de mensen toe. Hij benadrukt dat God er altijd is en dat het belangrijkste is dat we voor
altijd in het huis des Heeren mogen zijn. De gemeente zingt a capella, ds. Mikita houdt een preek
naar aanleiding van Hebreen 12. Op de muur achter de lessenaar kunnen we Johannes 14:6
ontcijferen: “Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven”.
Aansluitend be- zoeken we 2 oude vrouwen, zoge- naamde “granny‟s”. Zij zijn beiden erg arm.
Achter hun huisjes ligt een stuk land, waar ze wat op kunnen verbouwen. De eerste heeft geen
dieren meer. De tweede heeft nog wel een hond en wat kippen, in de keuken kookt ze soep op
een houtvuurtje. Het keukentje oogt erg armoedig. We laten hier
een voedselpakket achter. Aansluitend bezoeken we 2 gezinnen.
Het eerste gezin heeft 5 kinderen. Hier laten we 6 gebreide truien
achter, die zullen hier goed van pas komen. Ook laten we wat
eten achter. Het tweede gezin woont in een klein, onafgewerkt
huis aan de rand van het dorp. Binnen treffen we 2 jonge jongens
aan. Ook hier laten we truien en eten achter.
Vervolgens vertrekken we naar de hoofdstad Chisinau. De stad
maakt een erg westerse indruk. We bezoeken de markt en kunnen
enkele souvenirs aanschaffen. Wat een tegenstelling: armoede op
het platteland en de rijkdom in de stad.
Tegen 8 uur zijn we weer terug en gaan genieten van een goede
nachtrust voor de terugreis.
Maandagmorgen 1 september vertrekken we weer richting Nederland. Woensdagmorgen 3
september rond 7.00 uur zijn we gezond maar vermoeid weer terug op onze vertrouwde plaats en
omgeving. We zijn dankbaar dat God ons heeft bewaard en onze reis heeft gezegend.
Voor een uitgebreid verslag kunt u kijken op de website www.nhkherwijnen.nl

Kledingactie Werkgroep Dorcas Herwijnen
Nu alle kasten weer opgeruimd worden willen we een kledinginzameling
houden, mede doordat de vorige acties goed geslaagd waren.
De kleding wordt gebruikt voor diverse hulptransporten welke Dorcas vanuit
Andijk verzorgd.
U kunt uw gebruikte, maar nog wel goed bruikbare kleding inleveren op de
volgende adressen op
zaterdag 15 november van 09.00 tot 16.00 uur:
in Herwijnen Fam. T. de Vries

Meerenburg 1

in Haaften

Fam. P. Brouwer

Rijthoek 8

In Vuren

Fam. A. van Eck

De Rietput 127
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Presentatie reis Moldavië
De werkgroep Dorcas Herwijnen wil graag alle vrijwilligers, gulle gevers en andere
belangstellenden uitnodigen voor een presentatie over de reis die in september j.l. naar Moldavië
is gemaakt. Bent u benieuwd waartoe uw vrijwillige inzet heeft geleid of waarvoor u uw financiële
bijdrage heeft gegeven? Of bent u gewoon benieuwd naar wat er allemaal gebeuren moet voor
een hulptransport kan vertrekken en waar de hulpgoederen dan gebracht worden. Dan bent u
van hart welkom op onze informatieavond. De avond staat gepland voor D.V. woensdag 21
januari 2009. Het is nog een beetje ver vooruit maar aangezien onze agenda's vaak erg vol staan
willen we u deze datum nu alvast doorgeven. Verdere gegevens volgen nog in het kerkblad van
januari 2009.

AGENDA
Woe 12 nov 18.30 uur uitzending kerktelefoon
Voor alle gemeenteberichten en overige 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 maandag 10 november 2008
vóór 17.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Lijsterbeslaan 7
Email: kerkbladherwijnen@planet.nl
Volgende inleverdata:
24 nov.
voor 3 weken (drie weken)
15 dec.
voor 3 weken (drie weken)
5 jan.
voor 2 weken
19 jan.
voor 2 weken
2 feb.
voor 2 weken
16 feb.
voor 2 weken
Voor alle in de toekomst liggende data in dit Kerkblad geldt:
“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)
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Voor vissen en vogels
Voor vissen en vogels
Vader, heb dank –
voor zeeën en stranden
eb en vloed
hemel en aarde
lucht en land
Vader, heb dank!
Voor bomen en bossen
Vader, heb dank –
voor bloei en groei
lente en zomer
herfst en winter
voor alle seizoenen
Vader, heb dank!
Voor bergen en dalen
Vader, heb dank –
voor hoogte en diepte
wolken en wind
droogte en regen
stormen en stilte –
Vader, heb dank!
Voor dagen en nachten
Vader, heb dank –
voor avond en morgen
voor alles wat was
voor alles wat is
en eenmaal zal komen –
Vader, heb dank!

Uit
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Door : A.F. Troost
: Vogel van vreugde
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N. van der Vliet (kopij inleveren)
Lijsterbeslaan 7, 4171 AS Herwijnen
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e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren

CASSETTEBANDJES Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42

COLLEGE VAN
Girorekening nr. 950925
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. 3280.00.531
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Bankrekeningnr. 3280.01.767

BANKENFONDS
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ADM. KERKBLAD
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WEBSITE

www.nhkherwijnen.nl
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COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00
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