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KERKDIENSTEN
Zondag 1maart 2009
10:00 uur:
Ds. B.J. van de Kamp, Hierden
Introïtuslied: Ps. 100 : 1,4
18:30 uur:
Kand. D. Schinkelshoek, Utrecht
Introïtuslied: Ps. 99 : 7,8
1e collecte:
Fonds Chr. Belangen
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 8 maart 2009
10:00 uur:
Ds. I. Hoornaar, Ermelo
Introïtuslied: Gez.: L : 1,7
18:30 uur:
Ds. P. Vermaat, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 100 : 3,4
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Woensdag 11 maart 2009 – Biddag voor gewas en arbeid
19.30 uur:
Kand. P.M. van ‟t Hoff, St. Annaland
Introïtuslied: Ps. 101 : 7,8
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Bidstondcollecte
Lied van de Zondagsschool
1 mrt:
Ps. 100 : 1
8 mrt:
Gez. L : 7
Kinderoppas:
1 mrt:
Joke Oudijk en Aniek van Velzen
8 mrt:
Linda Duizer en Marc van Mourik
Schoonmaakrooster
2 t/m 6 mrt: Mw. van Baalen, Mw. van Baalen, Mw. de Bruijn
9 t/m 13 mrt: Mw. Kruis, Mw van de Weerd, Mw. van der Meijden
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MEDITATIE
“Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen”.
Galaten 6:2

Moet kunnen?
Verdraagzaamheid is een echt modewoord geworden. Haast ieder doet er een beroep op, als hem of haar
dat uitkomt. Wat zijn mijn ouders toch onverdraagzaam. Wat kan mijn baas weinig hebben. Wat kan mijn
broer moeilijk doen zeg, gewoon niet te verdragen. Verdraagzaamheid, een soort toverwoord, waarmee je
alle kritiek van je afschuift en je eigen gedrag constant goedpraat. Dat moet toch kunnen, zo wordt dan al
gauw gezegd. En iedereen is stil en knikt, maar Paulus niet.
Bij Paulus volgt op het woord „verdragen‟ het woordje „elkaar‟. Wij horen bij elkaar! Christus heeft ons bij
elkaar gebracht in één gemeente. Wij dragen verantwoordelijkheid voor elkaar. Hoe lastig en moeilijk
sommigen ook zijn. Horen wij trouwens zelf nooit bij die categorie?
Verdragen, dat begint met dragen. Zo stond het ook al in de oude vertaling: draagt elkanders lasten.
Verdragen zonder elkaar te willen dragen in liefde en trouw, soms heel kritisch, soms heel mild, is een mooi
woord voor een uitgesproken egoïstische levenshouding. Tot grote schade van heel onze samenleving. Zo
heeft Christus het ons niet geleerd. Hij heeft aan ons gedragen. En hoe.
In dat spoor moeten we verder.
Door
Uit

: ds. P.L. de Jong
: Voor andere stemmen doof

UIT DE GEMEENTE
Zieken
In het Beaxtrix ziekenhuis te Gorinchem is opgenomen de heer A. van Weelden uit de
Geerstraat. Mw. van Santen-van Hemert
(Meidoornlaan) is vanuit dit ziekenhuis overgebracht naar Lingesteyn te Leerdam, Rietput kamer 208, voor
verdere revalidatie. Mw. E.van der Meijden-van Meteren uit “Avondlicht”, zal als alles verloopt zoals het zich
laat aanzien, als dit blad verschijnt, weer thuis zijn. In het Carolusziekenhuis te ‟s-Hertogenbosch is
opgenomen Mw. E.C. van Tuyl-Hak uit “Avondlicht”.
De Heere zij hen nabij temidden van de zorgen die zij meedragen.
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 Lingehof", Huis Te Beestlaan 39, 4153 CE Beesd
Mw. Van Mil-Van der Zalm
“Ravenstein Zorgcentrum”, De Wieken 2, 4191 TS Geldermalsen
Mw. A. Vroeg-Schilders, Afd. De Horst
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
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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
Voor de vele blijken van belangstelling en hartelijk medeleven die wij van u ontvangen hebben na het voor
ons geheel onverwachte overlijden van mijn geliefde zuster, schoonzuster en onze tante
Maria van Zante
willen wij u hartelijk dankzeggen.
Ondanks het grote gemis heeft uw betrokkenheid, zowel persoonlijk als
schriftelijk, ons heel goed gedaan.
Maarten en Truus van Zante
Neven en nichten
Achterneven en -nichten
Uit dankbaarheid I
Hartelijk bedankt voor de vele kaarten, felicitaties en cadeaus die we hebben ontvangen ter gelegenheid van
de geboorte van onze zoon en broertje.
Gerton, Joke, Joran, Janine en Jari Oudijk.
Uit dankbaarheid II
Ik wil graag iedereen bedanken voor de belangstelling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn
thuiskomst. Ook de kinderen van de zondagsschool, maar bovenal wil ik de Heere danken dat Hij mij weer
heeft thuisgebracht.
A. van Eeuwijk
Uit dankbaarheid III
Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen en andere attenties die ik, na mijn
knieoperatie, in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst mocht ontvangen. Het was hartverwarmend. Ook de
kinderen van de zondagsschool bedankt voor de mooie kaart.
Annie Pippel
Meeleven
De kerkenraad nam kennis van het overlijden van de vader van onze ambtsbroeder H. van Eeken:
De heer Jan van Eeken
geboren 5 juni 1930.

De begrafenis vond plaats 17 februari jl. op de begraafplaats “Rusthof” te Leusden.
Menig keer was hij als kerkganger in ons midden en hebben hem zodoende leren kennen.
Boven de rouwkaart staan de alleszeggende woorden:
“Mijn enige troost in leven en sterven is dat ik het eigendom ben van mijn trouwe Heiland, Jezus Christus”.
Ook vanaf deze plaats willen wij meeleven met de familie van Eeken, doch in het bijzonder met onze
ambtsbroeder en zijn gezin, en bidden om de troost en de dragende zorg van de Heere, onze trouwe God.

VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 8 feb

1e collecte
2e collecte
Avondmaalscollecte
Huize Avondlicht
Uitg.collecte

€ 97,80 diaconie
€ 108,40 kerkrentmeesters
€ 141,50 project GZB
€ 84,00 project GZB
€ 103,55 past. en prediking

Zondag 15 feb

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 110,90 Woord en Daad
€ 112,95 kerkrenmeesters
€ 112,75 past. en prediking
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Giften
Ontvangen via:
Ds. J. Groenenboom € 31,00
De heer A. van Rossem € 51,00 + € 42,50 voor de kerk en € 10,00 voor de bloemengroet.
De heer D. van Arkel € 20,00 op huisbezoek.
Redactie Kerkblad € 5,00 voor de kerk.
Voor al deze giften hartelijk dank

RONDOM HET WOORD
Terugblik
In Markus 8 lezen we over de genezing van de blinde in Bethsaïda en de eerste aankondiging van het lijden.
Die genezing gaat niet zoals in andere gevallen met slechts één woord. Jezus neemt hem bij de hand en
brengt hem eerst buiten het dorp. De genezing verloopt in 2 stappen. Eerst kan de man weer vaag zien, na
de handoplegging van Jezus weer helemaal goed. Maar Jezus gebiedt hem er niets over te vertellen.
Waarom moet dit geheim blijven?
De discipelen worden getoetst. Begrijpen ze wie Jezus is? Want vanaf nu gaat de weg naar Jeruzalem. Wie
is er nu eigenlijk blind? De Joodse leiders zijn verblind door haat. De mensen zagen in Jezus wel een
bijzonder man (Johannes, Elia), maar niet dé bijzondere Man. De schare staarde zich blind op de wonderen.
Maar God opent de ogen net als bij het wonder van de genezing van de blinde. Jezus is de beloofde Messias!
Maar ook de discipelen mogen dit (nog) niet vertellen, omdat Christus zijn agenda gaat openen. Hij moet
lijden. Het zicht is nog heel vaag, het heldere zicht moet nog komen. Dat Jezus veel moet lijden is geen
noodlot. Hij kiest ervoor.
Hoe is het met onze agenda? Vaak vullen wij hem in en vragen we daarna of God het wil zegenen. God zet
echter een kruis door onze agenda. Gods liefde is onbegrijpelijk. Lijden en sterven. O God, wees mij zondaar
genadig. Op Goede vrijdag staat Pasen al in de agenda.
Neem stille tijd en luister naar Gods stem. Laat de Heilige Geest in je werken. God heeft immers alleen
vrijwilligers in dienst. Zijn dienst is een liefdesdienst. Genade maakt vrolijk. De Heilige Geest is de opticien.
Dan komt Jezus op je netvlies!
Vooruitblik
Lijdenstijd
In de komende 7 weken, de lijdenstijd, mogen we toeleven naar Goede vrijdag en Pasen. Een periode, die al
door ons voorgeslacht werd gekenmerkt door soberheid, inkeer tot jezelf en terugkeer tot God. Een tijd,
waarin de ernst van de zonde en het daardoor noodzakelijke reddingswerk van Jezus Christus centraal staan.
Neem juist nu tijd voor stille tijd: bijbellezen, meditatie, stil zijn voor God en gebed. Durf voor de spiegel van
Gods Woord te gaan staan. Dat kan heel ontdekkend zijn! Maar het is zeker heilzaam als we onze reiniging
en zaligheid buiten onszelf in Christus zoeken.
Themadienst
Zondagavond 8 maart zal er een themadienst worden gehouden. Het thema van de dienst is: “Op bergen en
in dalen, ja overal is God” naar aanleiding van 1 Koningen 20 : 28. Medewerking zal worden verleend door
een blazersensemble van enkele leden van fanfare Wilhelmina. Allen hartelijk welkom.

Laat het even weten
Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met een predikant en/of kerkenraad. Bij
ziekte of feestelijke gebeurtenissen, in vreugde en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'.
Ook uw kerkenraad ziet 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 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.
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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. Op deze
manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw
medewerking.
Het college van kerkrentmeesters
Verjaardagsfonds
Het verjaardagsfonds heeft vorig jaar opgebracht het mooie bedrag van € 1.785,65. Alle vrijwilligers en alle
gevers heel hartelijk bedankt voor de inzet en de bijdrage. Zoals bekend wordt het geld van het
verjaardagsfonds besteed voor de aanschaf van allerlei praktische zaken, die meestal te maken hebben met
het beheer en onderhoud van de gebouwen.
Rommelmarkt
Op Koninginnedag, donderdag 30 april, is het weer zover: de tweejaarlijkse grote rommelmarkt. De
bedoeling is de markt te houden op de parkeerplaats bij het dorpshuis.
De voorbereidingen zijn intussen in volle gang. Dus wellicht krijgt ook ú of jij een telefoontje met de vraag
mee te helpen. Er is veel hulp nodig om de dag tot een succes te maken. Dat betekent dat er voor iedereen
wel iets is te doen, waar hij of zij goed in is. De rommelmarktcommissie rekent dan ook op uw medewerking.
Binnenkort start de verkoop van de loten voor de grote verloting, waarvan de trekking op Koninginnedag is.
In de weken voorafgaand aan de rommelmarkt worden huis-aan-huis spullen opgehaald, waarschijnlijk op
zaterdag 4 april. Nadere informatie daarover volgt nog, maar wellicht kunt u er al vast rekening mee houden.
En uiteraard kunnen het hele jaar door (en in het bijzonder op de speciale inleverzaterdagen) spullen worden
gebracht bij Anne van Arkel, hoek Waalwijk/Achterweg.
Beroepingswerk
Zoals eerder bekendgemaakt, heeft de kerkenraad, namens de Gemeente, een beroep uitgebracht op
Ds B.J. van de Kamp
uit Hierden.
Het beroep is maandag 16 februari door een afvaardiging van de kerkenraad overhandigd aan ds Van de
Kamp. Op die dag is het beroep ook officieel ingegaan. Dat betekent dat dominee Van de Kamp uiterlijk
maandag 9 maart een beslissing neemt.
Als dit kerkblad verschijnt, is de ontmoetingsavond (woensdag 25 februari) tussen de Gemeente en ds Van
de Kamp en zijn vrouw al achter de rug. Zondag 1 maart hoopt ds Van de Kamp voor te gaan in de
ochtenddienst. Wat zou het fijn zijn als hij velen ook onder het Woord mag ontmoeten.
Dominee Van de Kamp is zoals eerder geschreven geen onbekende voor ons. Regelmatig gaat hij voor in de
zondagse erediensten. Omgekeerd is Herwijnen voor ds Van de Kamp niet helemaal onbekend terrein,
aangezien hij een aantal jaren predikant in de Hervormde Gemeente van Brakel is geweest.
Voor wie ds Van de Kamp en zijn gezin de komende dagen een bemoediging wil sturen, hierbij het adres:
Ds. B. J. van de Kamp
Zuiderzeestraatweg 151
3849 AD Hierden
Tel. 0341-451927
Email bjvandekamp@hetnet.nl
Nu na alle voorbereidingen van de afgelopen maanden een beroep is uitgebracht, vraagt de kerkenraad het
beroepingswerk ook in het gebed op te dragen.
Daarbij bidden we ook voor de Hervormde Gemeente in Hierden. Want door het beroep naar Herwijnen, heeft
ds Van de Kamp er in feite een tweede beroep bij gekregen: naar de Hervormde Gemeente Hierden. Als we
het beroep zo biddend mogen neerleggen bij de Heere God, dan zal het goed zijn. Wat de uitkomst ook moge
zijn.
Daar geef je voor!
€ 39.822,= Dat was de opbrengst in eerste telling van de actie kerkbalans.
De afgelopen weken is nog een aantal giften nagekomen, waardoor de opbrengst nu is € 42.624,=. Dat is
uiteraard een positieve ontwikkeling!
We gaan er daarbij overigens wel vanuit dat we mogen spreken van een tussenstand. Als we de begroting
voor 2009 sluitend willen krijgen, zou de actie kerkbalans eigenlijk € 49.000,= moeten opbrengen. We zijn dus
op de goede weg, maar het doel is nog niet helemaal bereikt.
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Wie nog een gift wil overmaken of de gift die is toegezegd wil verhogen, kan dat doen via:
Rabobank: 3280.00.531 of ING: 950925
steeds ten name van het college van
kerkrentmeesters van de Hervormde
Gemeente Herwijnen onder vermelding van
“Kerkbalans 2009”.
nemen. Laten we er met z‟n allen
gemeente blijven. De kerk is

Laten we allemaal onze verantwoordelijkheid
voor zorgen dat we financieel een gezonde
immers van blijvende waarde!

Het college van kerkrentmeesters.
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

26 feb
2 mrt

Mw. M. de Jong-Offers
85 jaar Zorgcentr.Avondlicht
Mw. E. van der Meijden- 86 jaar Zorgcentr.Avondlicht
van Meeteren
3 mrt Dhr. J. van Mourik
86 jaar Onderweg 15
Nieuw ingekomen/verhuisd
In deze rubriek staan de namen van de 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:
Haaften
Fam. H.G. Satter
Achterweg 66
Vuren
Mw. J. v. Tongerlo-Walraven Zorgcentrum Avondlicht
Verhuisd naar:
Zuilichem
C. Spiering

Jasmijnhof 19

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).
Zendingsavond
Graag willen wij u al vast doorgeven dat er op maandag 23 maart a.s. een zendingsavond zal worden
gehouden. Deze avond staat geheel in het teken van het werk van de familie Eijgenraam, die werkzaam is in
Mexico (zie de up-date elders in dit blad). Omdat zij binnenkort voor enige tijd naar Nederland hopen te
komen willen ze graag deze avond in Herwijnen mee beleven. U komt toch ook ?
Voorjaarszendingscollecte
Wat doet de zending met uw geld?
Heel veel, want er zijn honderden zendingsprojecten in alle delen van de wereld die van uw hulp afhankelijk
zijn. Zoals bijvoorbeeld op de Molukken en in Mexico. U kunt er meer over lezen in de folders die huis aan
huis verspreid worden. Door een gift en niet te vergeten uw gebed gaan in de zendingsgebieden gesloten
deuren open en het Evangelie breidt zich steeds verder uit, maar ook wordt er daadwerkelijk geholpen met
voedsel, medicijnen en goed onderwijs. In de voorjaarszendingsweek ( 1 mrt t/m 6 mrt.) komen de
collectanten het zendingsenvelopje bij u thuis ophalen.
Steun de zending
De zendingscommissie
Dorcaszangavond
Zaterdag 7 maart houden we de jaarlijkse zangavond, georganiseerd door Werkgroep Dorcas Herwijnen.
Deze avond komt “Het Ridderkerks Kinder- en Jeugdkoor” o.l.v. Jennifer van den Hoek voor en met ons
zingen. De avond wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk en begint om 19.00 uur. De toegang is als altijd
vrij, wel is er een collecte aan de uitgang en is er gelegenheid om iets te kopen van onze cadeau- of
enveloppentafel.
Dus: zaterdag 7 maart om 19.00 uur in de Gereformeerde Kerk
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Nieuwsbrief Nr. 15

Kerst 2008

Lieve mensen,
Sinds onze vorige Update is er weer veel gebeurd. We hopen in deze brief hier wat korte impressies van te
geven. Zo bent u weer op de hoogte van het werk in Tapachula en omgeving en kan het u helpen om
gerichter voor het werk te bidden.
Zending
Van 8 tot 12 december is Andrew in het stadje Palenque
(bekend van de Maya ruïnes) geweest. Hij heeft daar een
module missiologie gegeven voor Amich. Amich staat
voor Asociación Misionera de Chiapas, de eerste
autochtone Presbyteriaanse zendings-organisatie van
Chiapas. Ze bestaan nu zo´n 10 jaar en staan op het punt
om hun eerste zendeling uit te zenden naar een land in
het Midden-Oosten. Het is fantastisch om te zien hoe het
besef groeit niet alleen ontvangende kerk te zijn, maar
ook zendelingen te mogen uitzenden. Weer terug de
oceaan over!
Andrews agenda zat die dagen erg vol, naast de module voor de gedelegeerden, heeft hij ook les gegeven
aan de studenten van het Bijbelinstituut van de Ch´ol (een inheemse bevolkingsgroep).
Het thema van de module en de lessen - hoe kan het anders na vijf jaar met de lokale kerk te hebben
samengewerkt – was: “De missie van de lokale kerk”. Deze missie bestaat niet alleen uit zendelingen
uitsturen overzee, maar begint juist dicht bij huis. Zending is grenzen overschrijden, maar niet alleen
landsgrenzen. Juist ook de grens tussen ons en de buren, tussen geloof en ongeloof, tussen iets hebben en
niets hebben, tussen mensen onderling. Het was bijzonder en inspirerend om samen met gemotiveerde
mensen het woord van God te openen en te zoeken naar mogelijkheden om als plaatselijke kerk uit het
kerkgebouw te komen. We hebben nagedacht over hoe de grenzen overschreden kunnen worden en in het
bijzonder hoe uit te reiken naar de meest behoeftigen. Uit de gesprekken bleek dat de meeste kerken waar
de deelnemers lid van zijn alleen activiteiten organiseren voor de eigen gemeenteleden. Er wordt praktisch
niets gedaan aan evangelisatie of diaconaat buiten de kerk. Grenzen worden zelden overschreden. Het was
bemoedigend om aan het eind van de week de verschillende plannen te lezen die de deelnemers in groepen
hadden gemaakt om in hun lokale gemeente te gaan uitvoeren. Er was een groep die ziekenbezoek voor
mensen buiten de kerk ging opzetten, met daarbij het inzamelen van voedselpakketten om die uit te delen
tijdens het ziekenbezoek. Vaak betekent ziekte hier ook honger, want als er een dag niet gewerkt kan worden
is er ook geen dagloon, dus geen tortillas op de plank. Een andere groep had bedacht dat ze watertanks
wilden gaan bouwen voor de allerarmsten. Daarin kunnen ze regenwater in opvangen. Weer een andere
groep wilde gevangeniswerk op gaan zetten, daar hun kerkgebouw op slechts een kilometer afstand van een
gevangenis staat. Elk van de plannen is grensoverschrijdend, in ieder geval de grens tussen veilig in de kerk
zitten én zout en licht in de wereld zijn.
We lazen pas een treffende uitspraak op de website van het ND: “Theologisch is het niet zo, dat wij grenzen
overschrijden waarvoor Christus ons gewaarschuwd had, maar dat Christus grenzen overschrijdt die wij liever
gehandhaafd zien” (Mechteld Jansen). Een doordenkertje!

Colinas
Op het terrein van het kerkje waar de eerste kinderclub
begon, zijn inmiddels twee lokalen voor de kinderen
bijgebouwd. Naast een eigen bijdrage van de kerk is daar
ook geld van de GZB (van u!) in geïnvesteerd. Vorige
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maand was er de feestelijke opening van het gebouw met een kinderfeest voor de kinderen van de buurt.
In dit zelfde kerkje werden we gevraagd om de mensen een korte instructie te geven over evangelisatie. Men
wilde graag in de wijk gaan evangeliseren. Andrew mocht dit doen op een zondagmorgen tijdens de
zondagschool voor volwassenen. Na afloop hebben we de daad direct bij het woord gevoegd en zijn we als
gemeente er in groepjes van 3 op uit gegaan om een aantal mensen in de buurt te gaan bezoeken. Dit was
voor velen een hele nieuwe en spannende ervaring, maar iedereen deed mee! Het mooie was dat we na een
uurtje weer met z´n allen terug waren in het kerkgebouw. Hier werden ervaringen uitgewisseld. In de meeste
huizen waren ze goed ontvangen. Er waren veel enthousiaste verhalen. Een groepje was een schrijnende
situatie tegengekomen, waarbij een gezin geen eten meer had, omdat moeder ziek was. Gelijk werd
afgesproken dat iedereen voor de middagdienst etenswaren zou meenemen om direct in deze nood te
voorzien. Zo werd opnieuw de Daad bij het Woord gevoegd. “Ik had honger en jij gaf mij te eten.” Woorden
van Jezus, die we hier zomaar in praktijk mochten brengen.

Recycling
Als je hier in Chiapas rondreist, dan zie je echt overal plastic flessen liggen, de nooit worden opgeruimd. En
als ze opgeruimd worden dan worden ze vaak ter plekke verbrand. U begrijpt dat dit veel stank en vervuiling
veroorzaakt.
Tijdens de zomermaanden heeft Pastor
Santiago (onze lokale collega)
samen met Andrew een aantal lezingen
mogen geven op het jaarlijkse kamp
van de jeugdverenigingen. Het thema
was: “SOS, Redt de Wereld.”
Een van de lezingen ging over het
behoud van de schepping, over
ecologie. Heel concreet hebben we
daarbij aanzetten gegeven voor het
opzetten van een plastic-recyclingproject. Het is altijd spannend om te
kijken of er ook concreet wat gedaan
wordt met de lezingen. Na een aantal
maanden bleek dat er verschillende
jeugdverenigingen actief aan de slag
waren gegaan. Er wordt nu op
verschillende plekken door de
jongeren plastic ingezameld, zowel op
scholen als in de kerken. Een klein
begin om als kerk ook gehoorzaam te zijn aan de opdracht die God ons vanaf de schepping heeft gegeven
(Gen. 1:28). We hopen dat het project gaat groeien en breder zal aanslaan.
Mogelijkheden om goed te doen
Regelmatig komen er mensen op ons pad voor wie we concreets iets mogen betekenen. Zo stuitte Carien
begin oktober op een Noord-Amerikaanse vrouw, Fem, in de vrouwengevangenis net buiten Tapachula. Fem
is 72 jaar en is door de USA uitgeleverd aan Mexico. Ze wordt er van verdacht (voor zover wij kunnen zien
onterecht) in 1998 illegale buitenlanders door Mexico te hebben getransporteerd. Fem spreekt geen woord
Spaans en heeft
allerlei lichamelijke klachten. Haar
Echt gebeurd
familie woont in
de VS. Ze ziet Carien als een door
God gezonden
engel. Het is fijn om haar te kunnen
Carien zat laatst bij de kapper.
helpen
met
bijvoorbeeld het vertalen van de
Kapper: Wist je dat Mexico het op één na
advocaat,
het
ophalen van geld dat haar familie
corrupste land van de wereld is?
stuurt, brieven te
scannen en te mailen, etc. Bidt u
Carien: Echt waar? En welk land stond er op
met ons mee dat
er voor haar recht zal geschieden
nummer één?
in
dit
door
corruptie getekende land?
Kapper: Het schijnt dat we de jury omgekocht
hebben om niet op de eerste plaats te hoeven
staan.
Nieuwe collega’s
Op 1 oktober zijn de opvolgers voor Tanno en Caroline
Verboom in Chiapas aangekomen: Michiel en Sandra
Vastenhout. Aan het seminarie zal Michiel Bijbelse vakken
gaan doceren en Sandra muziek. Helaas is het seminarie in
augustus verhuisd van Tapachula naar Berriozabal, zo‟n zes
uur rijden hiervandaan. We zullen elkaar dus niet wekelijks
zien, maar af en toe een weekend ervaringen uitwisselen zit er
zeker in. We hebben elkaar al een paar keer ontmoet en het
klikt goed.
Agenda
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Van half maart tot half mei hopen we op verlof in Nederland te zijn. Gelukkig kunnen we het
zendelingenhuis in Ameide weer betrekken. Het is een hele onderneming om met vier kids (kinderen)de
oceaan over te steken en daarna de jetlag te overwin-nen.
Maar we
zien er naar uit om de banden in
Nederland
weer aan te halen en ook even afInmiddels zijn er al heel wat verschillende projecten
stand
te
nemen van en te reflecteren op het
in de lokale kerken van de grond aan het komen:
werk hier
in Tapachula.
Kinderclubs voor kinderen uit de buurt. Het
zijn er inmiddels 4.
Tijdens
onze voorlichtingsweken staan er
Medische teams voor rurale gebieden.
al aardig
wat presentaties gepland, o.a. op
Vier microkredietprojecten (stieren, koffie en
maandag
23 maart in Herwijnen. Heeft u
kleine bedrijfjes).
vragen die
u graag besproken wilt zien tijdens
Een praktijk voor Bijbelse counseling.
onze
presentatie, laat het ons gerust
Een alcoholpreventie- en rehabilitatieproject.
weten!
Bezoekprojecten waarbij voedselpakketten
Fam.
Eijgenraam
worden uitgedeeld.
Chiapas,
Mexico
Plastic recycling project.

AGENDA
Woe 25 feb 18.30 uur uitzending kerktelefoon
Woe 18 mrt 18.30 uur uitzending kerktelefoon
Maa 23 mrt 19.45 uur zendingsavond kerkelijk centrum
Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente:
www.nhkherwijnen.nl
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VAN DE REDACTIE
De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk 9 maart vóór 17.00 uur ingeleverd te zijn
bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
Email: kerkbladherwijnen@planet.nl
Volgende inleverdata:
23 mrt
voor 2 weken
6 apr
voor 2 weken
20 apr
voor 3 weken
11 mei
voor 2 weken
25 mei
voor 3 weken
15 jun
voor 2 weken
29 jun
voor 2 weken
13 jul
voor 6 weken - vakantieperiode
Voor alle in de toekomst liggende data in dit Kerkblad geldt:
“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)

Accepteren
‟t Is moeilijk, anderen te accepteren,
in liefde met elkander om te gaan,
om steeds elkaars geaardheid te waarderen
en niet op zwakheid acht te slaan…..
‟t Is moeilijk ook jezelf te accepteren,
niet méér te willen zijn dan dat je bent,
bereid zijn van je fouten steeds te leren
en om te woekeren met elk talent….
God accepteert ons allen met gebreken,
wij staan tezamen bij Hem in de schuld.
Zijn liefde is op Golgotha gebleken,
en nòg is er geen eind aan Zijn geduld…
Hij wil nog dagelijks vernieuwing geven
en roept ons op tot liefde voor elkaar…
Door Woord en Geest kan ieder dat beleven,
in Zijn gemeenschap wordt dat werkelijk wáár!
Door: Joke van Sliedregt
Uit:
Vruchtbaar leven

11

KERKBLAD

Verschijnt éénmaal per 14 dagen

REDACTIELEDEN
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Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
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CD OPNAMEN

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

COLLEGE VAN
Bankrekening nr. ING 0000950925
KERKRENTMEESTERS Bankrekening nr. Rabo 3280.00.531
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Bankrekeningnr. 3280.01.767
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COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk of down loaden via website
à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00
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