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

OUDERLINGENKERKRENTMEESTER

H. van Eeken
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. 974 – 9 januari 2009
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KERKDIENSTEN
Zondag 11 januari 2009
10:00 uur:
Cand. R.R. Eisinga, Moordrecht
Introïtuslied: Ps. 121: 1,3
18:30 uur:
Ds. W. de Bruin, Nijkerk
Introïtuslied: Ps. 92 : 7,8
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat. en prediking

Zondag 18 januari 2009
10:00 uur:
Ds. J. Vroegindewei, Amersfoort
Introïtuslied: Ps. 121 : 1,4
18:30 uur:
Ds. D. Siebelink, Reeuwijk
Introïtuslied: Ps. 93 : 3,4
1e collecte:
Deelgenoten (GZB)
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 25 januari 2009
10:00 uur:
Prof. C.G. Baart, Renswoude
Introïtuslied: Ps. 150 : 1,2
18:30 uur:
Ds. J. van Eck, Ede
Introïtuslied: Ps. 94 : 7,8
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Lied van de Zondagsschool
11 jan:
Ps. 121 : 1
18 jan:
Ps. 121 : 1
25 jan:
Ps. 150 : 1

Kinderoppas:
11 jan.:
Arda en Roxanne van Eeuwijk
18 jan.:
Mirjam Blom en Anette Ruitenburg
25 jan.:
Gera Visser en Amanda van Mourik

Schoonmaakrooster
12 t/m 16 jan.: Mw. van Brakel, Mw. Kornet
19 t/m 23 jan.: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
26 t/m 30 jan.: Mw. van Baalen, Mw. van Baalen, Mw. de Bruijn
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MEDITATIE
“……….en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht”.

Psalm 1 : 2b

Dag en nacht
Bij de Klaagmuur te Jeruzalem wordt door vele Joden dag in dag uit gebeden. En hoe! Niet alleen met
woorden, maar met hun hele lichaam. Een wonderlijk gezicht, die heen en weer wiegende mannen. Heel hun
wezen bidt. Ze gaan er in op. Ze zijn helemaal er in; ze zijn niet af te leiden.
Wij worden aan het begin van dit nieuwe jaar opgeroepen om hetzelfde te doen. Neen, niet naar de
Klaagmuur gaan, niet al biddende gebaren maken, maar om met Gods Woord zo bezig te zijn, dag en nacht,
dat niets en niemand ons kan afleiden. Dan zijn we er helemaal in, dan is het onze lust om er mee bezig te
zijn. Geen moeten, in de zin van: als het dan niet anders kan…..maar onze lust en ons leven. Dan gaat het
Woord Gods ons hele leven omvatten – dag en nacht – van de eerste tot de laatste dag van het nieuwe jaar.
En wie zo met die Wet Gods bezig is doet het zo dat anderen het gaan horen en zien. Wie zou er niet
spreken als hij door die Wet tot kennis van zijn zonde is gebracht en geleid is tot de Heiland van zondaren?
Wie zou niet gaan danken, als hij het ontdekt heeft dat hij gekend wordt zoals hij is?
Dan gaan we voort en kunnen we voort, het nieuwe jaar in – getroost – bemoedigd. Dan gaan we mediterend
op weg; dat is:
lezen - leven - loven.
Door; ds. H. Koudstaal
Uit:
Van dag tot dag
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
Zieken /omzien naar elkaar.
Mw. Duizer-Damen (Nieuwe Steeg) is vanuit het U.M.C. te Utrecht overgebracht naar
“Lingesteyn”te
Leerdam voor revalidatie en verder herstel. Ze heeft een moeilijke tijd achter de rug, maar zoals het nu lijkt,
gaat het gelukkig weer de goede kant op.
Dhr. W.B. van Horssen (Berkenlaan 4) is opgenomen in het Beatrix-ziekenhuis te Gorinchem. Na het
overlijden van zijn vrouw is zijn gezondheid zienderogen achteruit gegaan. Allerlei onderzoeken vinden nu
plaats.
Dhr. A. van Eeuwijk (Meerenburg 21) is in hetzelfde ziekenhuis opgenomen voor een darmoperatie. Laten we
hen gedenken in onze voorbeden.
Ook zijn er onder ons die tijdens de Kerstdagen en direct na de jaarwisseling met ernstige ziekte of rouw in
hun naaste familie werden geconfronteerd. Ook hen omringen wij met onze gebeden.
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.
Geboorte I
Gij hebt dit jonge leven
Heer aan ons toevertrouwd
Dat wij het mogen leren
De keus die nooit berouwt
Met de woorden van dit prachtige gedicht geven Marco en Ramona van Zante-van Oort, Seringenhof
15,(4171 BN) ons, dankbaar en blij, kennis van de geboorte van hun zoon
Maarten Marinus (Rens)
Wij willen jullie hiermee van harte feliciteren. Bovenal dank aan de Heere, onze God, Die leven gaf en leven
spaarde. Misschien mag het kosterschap via de lijn der geslachten van opa op zoon, op kleinzoon wel
voortgang vinden, dan blijft het M. van Zante.
Als gemeente bidden wij jullie sterkte en wijsheid toe, om de kleine Rens heel dicht bij Jezus te brengen, toe
te vertrouwen, inderdaad een keus die nooit berouwt.
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Geboorte II
Op tweede Kerstdag werd in het gezinnetje van Gerton en Joke Oudijk-Blom, Lingedijk 5 (4247 ED)
Kedichem, een zoontje geboren met de naam
Aart Johannes Cornelis (Jari)
broertje van Joran en Janine. Ook hiermee willen wij hen als gemeente van harte gelukwensen. Op het
kaartje schrijven zij:
We beseffen ook deze keer…….. “Het is en blijft Gods wonder”.
Wat een voorrecht als een geboorte voorspoedig mag verlopen, daarvoor dan ook dank aan de Heere, onze
God, als Schepper en Onderhouder van ons aller leven.
Vertel Joran, Janine en Jari, maar veel over het Kerstkind van Bethlehem, dat ook hun Heiland wil zijn.

Uit dankbaarheid I
Het meeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en daarna was groot. Het was om stil van te worden en
het heeft ons goed gedaan. Langs deze weg wil ik, mede namens Adrie, iedereen daarvoor hartelijk
bedanken. Bovenal dank aan God die tot nu toe alles wel maakte.
Jilis van Kuilenburg

Uit dankbaarheid II
Op 19 december 2008 mochten wij ons 40 jarig huwelijksjubileum vieren met onze (klein)kinderen, familie en
vrienden. Het was een vreugdevolle dag, mede door het grote aantal wenskaarten die dag na dag op de
deurmat lagen en de andere attenties die wij ontvingen. Heel hartelijk dank voor uw medeleven. Boven alles
danken wij God voor zijn goedheid dat Hij ons 40 huwelijksjaren heeft gegeven.
Arend en Emmy van Rossem
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 14 dec: 1e collecte € 140,55 Woord en daad
2e collecte € 128,95 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 135,25 Past. en prediking
Zondag 21 dec: 1e collecte € 144,35 Kinderen in de knel
2e collecte € 126,90 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 119,90 Past. en prediking
Woensdag 24 dec: 1e collecte € 193,45
Donderdag 25 dec:1e collecte € 157,40 IZB
2e collecte € 134,25 Kerkrentmeesters
Uitg.coll. € 150,90 Past. en prediking
Zondag 28 dec: 1e collecte € 86,30 Diaconie
2e collecte € 100,20 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 97,95 Onderhoudsfonds
Woensdag 31 dec:1e collecte € 56,20 Diaconie
2e collecte € 57,55 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 322,50 Oudejaarscollecte
Donderdag 1 jan:1e collecte € 40,10 Diaconie
2e collecte € 40,65 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 41,70 Past. en prediking
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Giften
Ontvangen via:
Ouderling J.J. van Kuilenburg € 20,00 op huisbezoek
Ds. J. Groenenboom € 10,00 + € 10,00 + € 20,00
Mw. van der Linden € 10,00 + € 5,00 voor de eindejaarscollecte
Dhr. D. van Arkel € 20,00 + € 10,00
De heer A. van Rossem € 70,00 + € 11,00 voor de kerk
Diaken de Bruin € 5,00 tijdens bezorgen kerstattenties
Diaken Hobo € 10,00 tijdens bezorgen kerstattenties
Nagekomen: € 10 ,00 voor de eindejaarscollecte
via de bank € 50,00 voor vrije besteding
Voor al deze giften hartelijk dank

RONDOM HET WOORD
Terugblik
Kerst
Op donderdagmorgen 25 december 2008 kwamen we als gemeente bij elkaar om het kerstfeest te vieren.
Kerstfeest = geboortefeest. Terwijl de meeste mensen sliepen waren sommigen wakker: herders en daar
waar kinderen geboren werden. Opeens was er een groot licht. In Exodus lezen we al dat Mozes een helle
gloed over zijn gezicht had, nadat hij God had ontmoet. De nawerking van het vertoeven in Gods heerlijkheid
was voor het volk niet te verdragen. God in ontoegankelijk licht! Angst is het gevolg. Maar dan klinkt het:
“Vrees niet”. De verlammende angst verdwijnt. De herders blijven in leven! Haat, schimp, spot en onvrede
verandert in vrede. Gods welbehagen in plaats van Zijn toorn. De herders kijken hun ogen uit. Toch wordt
deze redding tegengesproken door iedereen, die het niet gelooft. Velen in die landstreek gaan ook niet kijken,
als de herders hebben verteld wat ze hebben meegemaakt en gezien.
God sprak en Hij spreekt tot mij. Wie dat weerstaat, tegenstaat, maakt Gods Woord krachteloos. Wij mogen
leven in Zijn heerlijkheid. Zo werkt God door Zijn Heilige Geest. Het Woord drijft aan tot zoeken en wie zoekt,
die vindt! Terwijl je zoekt wordt je gevonden. We hebben het zelf gezien en gehoord dat God zich bekommert
om de aarde. Komt, laten wij aanbidden, die Koning.
‟s Avonds was er een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk, met medewerking van het koor “Soli
Deo Gloria” uit Herwijnen. Hoe vaak zullen we het bekende lied al hebben gezongen: “Nu zijt wellekome”? Is
Jezus wel welkom in ons leven? Voor Jozef en Maria was geen plaats in de herberg. Blijkbaar is dat niet
vanzelfsprekend. Zitten wij wel op Hem te wachten?
Oud en nieuw
Ook op oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen werden er diensten gehouden. Op oudejaarsdag stonden we
stil bij de geschiedenis van Jacob, die over de Jabbok moest trekken. Hij moest ook een “drempel” over. Hij
moet dingen achterlaten en hij moet nog dingen goedmaken. God moet ons soms veel tegenstand geven,
opdat we op de knieën gaan. Calvijn: ”De satan probeert ons met list van het bidden af te houden” (hoe durf
je!). Ook in 2008 waren er volop weldaden des Heeren. Hoe zouden we overleven zonder God? Het
Nieuwjaar is een moment van goede voornemens en nieuwe kansen. Ook in 2009 heeft God het voor het
zeggen. God wil en zal ons denken vernieuwen. Hij draagt ons op de palm van Zijn Hand. Geweldig, wat een
genade! We gaan op weg naar Gods toekomst. En als we denken: nu is het afgelopen, dan gaat het verder.
Vraag telkens om Zijn Geest. Anders worden we heen en weer geslingerd. Zo gaan we met vaste tred het
nieuwe leven in.

6

Vooruitblik
Vanaf het kerstfeest gaan we op weg naar Pasen. Jezus is gekomen naar deze aarde en heeft Zijn leven
geven voor ons allemaal. Daar mogen we elke zondag van horen. Kom in beweging net als de herders en
ontmoet Hem in de wekelijkse erediensten.
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 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 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.
Het college van kerkrentmeesters
Verantwoording Bloemengroet
De afgelopen weken is de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:
21 dec.
28 dec.
4 jan.

Marco en Ramona van Zante Seringenhof 15
Mw. van Arkel
Zworrelstraat 29
Fam. Van Mourik
Onderweg 15

Actie Kerkbalans/ Vrijwillige bijdrage
Kerkbalans. Daar geef je voor.
Zo luidt het thema van de actie Kerkbalans. In de maand januari wordt de actie traditiegetrouw gehouden. Er
is vorig jaar en ook dit jaar in dit kerkblad al veel aandacht besteed aan het grote belang van de actie voor
onze Hervormde Gemeente; de opbrengst van de actie vormt onze voornaamste inkomstenbron. Eigenlijk
hoeven we er niet zo heel veel woorden meer aan vuil te maken.
Maar Waar geef ik dan voor?, vragen sommige gemeenteleden zich misschien toch af. U geeft voor het
plaatselijke werk. Zodat de verkondiging van het Evangelie en de zondagse diensten doorgang kunnen
vinden, zodat (gast)predikanten, organisten, pastoraal-medewerkers betaald kunnen worden; zodat de
catechisaties, het clubwerk, het bezoekwerk door kunnen gaan; zodat de gebouwen onderhouden kunnen
worden en de kosten van verlichting en verwarming betaald kunnen worden.
De laatste jaren is geprobeerd de bewustwording te vergroten. Door duidelijk te maken dat er veel komt kijken
om de gemeente financieel draaiende te houden. Geld is geen doel op zich, maar een middel.
Veel gemeenteleden hebben hun bijdrage vorig jaar verhoogd. Anderen kwamen zover nog niet.
We hopen dat dit jaar velen voor het eerst of opnieuw „kritisch‟ naar hun bijdrage zullen kijken. En een
afweging maken: wat is de kerk mij waard, ook in vergelijking met andere uitgaven. Vanuit de
verantwoordelijkheid die we allemaal hebben naar de kerkelijke gemeente en naar God.
We gaan er daarbij vanuit dat de sterkste schouders ook de zwaarste lasten zullen dragen. In de
begeleidende brief zal opnieuw een tabel worden afgedrukt, zodat iedereen een richtlijn heeft om de hoogte
van uw bijdrage te bepalen.
Laten we er met z‟n allen de schouders onder zetten. Want de gemeente, dat zijn we met z‟n allen.
We rekenen op uw steun.
Het college van kerkrentmeesters.
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Banknummer: 3280.00.531; Postbank: 950925 (steeds t.n.v. college van kerkrentmeesters Hervormde
Gemeente Herwijnen).
Collectebonnen
Wie collectebonnen wil bestellen kan het bestelformulier ook downloaden via de website
www.nhkherwijnen.nl →kerkblad →uit de gemeente (onder aan de pagina kan vervolgens het formulier
gedownload worden).

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 ter bemoediging sturen.
Datum Naam
Leeftijd Adres
23-01
Mevr C.H. Braspenning-de 93 jaar Zorgcentrum
Bruin
Avondlicht
Zanguurtje
Op D.V. zondag 18 januari zal aansluitend aan de avonddienst weer het „zanguurtje‟ worden gehouden.
Voordat we met elkaar zullen gaan zingen zullen we eerst een kopje koffie of thee drinken. Nieuwe
aanvragen zijn van harte welkom in de bus achter in de kerk! U kunt ze ook doorgeven aan Alex Ruitenburg,
Kolstraat 32, tel. 582439. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio. De luisteraars
thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. U en jij zijn van harte welkom!

AGENDA
woe
14 jan 18.30 uur uitzending kerktelefoon
woe
28 jan 18.30 uur uitzending kerktelefoon
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 maandag 26 januari 2009 vóór 17.00 uur
ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
Email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata:
9 feb
voor 2 weken
23 feb
voor 2 weken
9 mrt
voor 2 weken
23 mrt
voor 2 weken
6 apr
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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God is altijd online
God is altijd online
op het wereldwijde web.
Bij Hem is nooit een storing
en zijn server is nooit bezet.
Met God chatten is altijd mogelijk
het contact is levensecht.
De verbinding is gelukkig draadloos
ook zonder computer kun je bij Hem terecht.
Hackers kunnen niet storen
Gods firewall werkt altijd correct.
Je zult hem wel zelf moeten installeren
dan is jouw verbinding perfect.
Gods computer zoekt heel het net af
om verbinden met jou en mij.
We mogen gratis downloaden
en virussen zijn er niet bij.
De beste programma‟s
kun je bij Hem krijgen.
Dan loopt je computer als een trein
en mocht je harde schijf toch crashen
dan is God voor jou altijd online.
Hij heeft geen wachttijd
en geeft goede adviezen.
Hij heeft zelf een Handleiding gemaakt.
Als je die gebruikt
als leidraad voor je leven
dan wordt jouw (levens)computer
nooit meer gekraakt.
(gedicht speciaal voor onze jongeren)
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KERKBLAD

Verschijnt éénmaal per 14 dagen

REDACTIELEDEN

N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren

CD OPNAMEN

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

DIACONIE

Bankrekeningnr. 3280.01.767

BANKENFONDS

Bankrekeningnr. 3280.59.943

ADM. KERKBLAD

Bankrekeningnr. 3280.24.643

WEBSITE

www.nhkherwijnen.nl

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