KERKGEBOUW

Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT

Vacant

OUDERLINGEN

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
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32e Jaargang, no. 980, 10 april 2009
KERKDIENSTEN
Vrijdag 10 april 2009, Goede Vrijdag
19:30 uur:
Prof. Dr. G. van den Brink, Woerden
Introïtuslied: Gz. 48 : 1 en 4
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 12 april 2009, Pasen, rechtstreekse uitzending Radio Lingewaal
09:30 uur:
Ds. J. Vroegindeweij, Amersfoort
Paasliederen
18:30 uur:
Ds. N. Noorlander, Zalk
Introïtuslied: Gz. 64 : 1 en 3
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Paascollecte
Zondag 19 april 2009
09:30 uur:
Ds. W. Kalkman, Papendrecht
Introïtuslied: Ps. 75 : 1 en 2
18:30 uur:
Ds.J. van Dijk, Zeist, gezamenlijke dienst
Introïtuslied: Ps. 106 : 7 en 8
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Lied van de Zondagsschool
12 apr:
Ps. 75 : 1
19 apr:
Ps. 75 : 1
Kinderoppas:
12 apr:
Amanda de Bruin en Gerben van Hemert
19 apr:
Corine Osté en Monique Vervoorn
Schoonmaakrooster
13 t/m 17 apr : Mw. van der Linden, Mw. G. van der Vliet
20 t/m 24 apr : Mw. Kruis, Mw. van der Meijden, Mw. van der Weerd
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MEDITATIE
“Want Hij heeft de koperen deuren gebroken en
de ijzeren grendelen in stukken gehouwen”.
.
Psalm 107 :16
De deuren open
Wij willen de ruimte hebben. Dat is een verlangen dat in ieder mens wel
leeft, maar op verschillende manieren beleefd wordt. We willen de
ruimte hebben om adem te kunnen halen. We willen ruimte hebben om
na te denken, om te doen wat we graag willen. Maar … de werkelijkheid
is dat wat wij ruimte noemen, in wezen slechts een kringloop is, waarin
we rondlopen totdat de dood er een einde aan maakt.
Als we werkelijk Pasen willen vieren, dan worden we gebracht bij het
gesloten graf. Dat is de “ruimte”, waarin we van nature ons bevinden,
de macht van zonde en dood. Wat wordt het dan een wonder als het
graf open gaat en de Paasvorst opstaat uit de doden. Dan worden de
koperen deuren verbroken, de ijzeren grendels in stukken gehouwen.
Dan komt er werkelijk ruimte. Niet door mensen geschapen, maar door
God Zelf gemaakt. Dan gaat het Paasevangelie voor een zondaar
betekenen: de Heere heeft ruimte gemaakt voor mij, die het verdiend
had daar te zijn waar Jezus was, in het graf. En met de ruimte komt er
dan ook de ware vrijheid. Immers wie uit de kracht van de Opstanding
van de Heere Jezus gaat leven, komt te staan in de vrijheid, die God
geven wil aan gevangenen van dood en zonde. Ja, dan komt er leven!
Pasen wil zeggen : deuren worden opengestoten, die door geen mens
te openen waren. Hij heeft het gedaan. En wie dat weten mag, die zingt
ervan: nu de Heere is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan…

Door: ds. H. Koudstaal
Uit:
Witter dan sneeuw
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
Voor zover bekend verblijft er niemand uit onze
gemeente in een ziekenhuis.
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.
Mw. W. van Santen-van Hemert, Rietput, Kamer 208
"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 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.

Geboren
Peter en Monique Hobo, Wilgenlaan 19, geven ons dankbaar en blij
kennis van de geboorte van hun dochter
Vera Jannigje Adriana
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Zij verwoorden dit heel mooi in het volgende gedicht:
Een tweede kindje ontvingen wij
Stil verwonderd en heel blij,
Dankend de Schepper van dit leven,
Die ons dit wonder opnieuw deed beleven.
Vera is geboren op 4 april 2009 en is het zusje van Mats.
Als gemeente feliciteren wij jullie van harte met de komst van dit nieuwe
leven en wensen jullie Gods zegen toe bij de opvoeding van Mats en
Vera.
Dankbetuiging
Tijdens de ziekte en na het overlijden van onze (schoon)vader hebben
velen van u hun belangstelling en medeleven getoond, door gebed, een
bemoedigend woord, een kaart of een bezoek. Dat er zelfs leden van
de gemeente bij de begrafenis aanwezig waren, heeft ons bijzonder
goed gedaan. Uw steun in deze moeilijke periode heeft veel voor ons
betekend. We missen Pa enorm, maar we mogen ons getroost weten
door de woorden: 'zijn ziel in 't eeuwig leven, verwacht de jongste dag.'
Hanneke en Henk van Eeken.

VERANTWOORDING
Collecten
Donderdag 19 mrt Zorgcentrum Avondlicht
€ 79,65
Zondag 22 mrt

1e collecte € 210,60 diaconie
2e collecte € 146,40 kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 139,95 past. en prediking

Maandag 23 mrt zendingsavond
€ 151,75 Fam.Eijgenraam, Mexico
Zondag 29 mrt

1e collecte € 148,50 HGJB
2e collecte € 150,05 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 158,60 Onderhoudsfonds

Giften
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Ontvangen via:
Ds. J. Groenenboom € 20,00 en € 10,00
Ouderling J.J. van Kuilenburg € 10,00 op huisbezoek
Bezoekbroeder D. van Arkel € 10,00 bij bezorging bloemengroet
De heer A. van Rossem € 17,00 (collectebonnen)voor de kerk
Nagekomen: € 135,00 voor de bidstondcollecte.
Voor al deze giften hartelijk dank
RONDOM HET WOORD
Terugblik
Afsluiting winterwerk
Zondagmiddag 29 maart stond de middagdienst in het teken van de
afsluiting van het winterwerk. Ds. W. de Bruin ging voor in deze dienst,
waaraan ook door een aantal gemeenteleden werd meegewerkt.
Als thema was gekozen: “Gods bouwvakkers” naar aanleiding van
1 Korinthe 3 : 9 t/m 15. Jezus Christus is het fundament. Wij zijn het
bouwwerk van God. En waarmee bouwen wij? Met degelijke
materialen, zoals goud, zilver en edelstenen of met brandbare
materialen, zoals hout, hooi en stro? Ons werk wordt immers met vuur
beproefd.
Daarnaast werd door het jongerenkoor Jedaja uit Almkerk een 6-tal
liederen ten gehore gebracht.
Hetty van Arkel las het volgende lied voor:
1.
Kijk daar: een metselaar. Hij bouwt een huis van steen.
Alle stenen netjes naast elkaar een huis voor iedereen.
Refrein: Eén voor één, steen voor steen, muren, deuren en ramen,
Eén voor één, steen voor steen, niet alleen, maar samen
vormen zij een huis, samen: muren, deuren en ramen,
samen vormen zij een huis, samen.
2.

De Heer bouwt ook zijn huis, daar zijn wij de stenen van.
Ieder heeft zijn plekje in dat huis dat God er wonen kan.
Refrein: Eén voor één, steen voor steen, muren, deuren en ramen,
Eén voor één, steen voor steen, niet alleen, maar samen
zijn wij het huis van de Heer, samen, zoveel verschillende
namen, samen zijn wij het huis van de Heer. Samen. Amen.

Vooruitblik
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Goede vrijdag en Pasen
Op vrijdag 10 april gedenken we het lijden en sterven van onze Heiland
in een dienst, die begint om 19.30 uur. Deze vrijdag mag Goede vrijdag
genoemd worden, omdat Hij onze zonden op Zich nam. Maar we
mogen ook weten dat Hij niet in de dood is gebleven. Op zondag 12
april mogen we het Paasfeest vieren. Jezus Christus heeft de dood
overwonnen en daar mogen we van horen en zingen. Voorafgaand aan
de morgendienst zullen we enkele paasliederen zingen om Hem te
eren. Jezus Christus is immers de Opstanding en het Leven. Hij heeft
de weg naar de Vader ontsloten!

Catechisaties
Het winterseizoen is reeds afgesloten in de eredienst van 29 maart jl.
De catechisaties zijn nog enkele weken doorgegaan, maar op 8 april is
het de laatste keer van dit seizoen voor de groepen 1 (18.00 -18.45) en
2/3 (18.45 -19.30). We mogen terugzien op een fijn en leerzaam
seizoen met elkaar en we hopen jullie in september weer allemaal bij de
catechisaties te mogen begroeten.
De belijdeniscatechese loopt nog door tot 20 mei a.s., het is de
bedoeling dat enkele catechisanten met Pinksteren belijdenis van het
geloof af zullen leggen. Maar we hebben de komende weken nog hard
nodig om verder toe te groeien naar dit belangrijke moment. Nadere
data en informatie volgt in een van de komende kerkbladen.

Paascollecte
Deze week wordt de Paascollecte gehouden. De enveloppen zijn of
worden bij u thuisbezorgd. U kunt een bedrag overmaken per
acceptgiro, of zondag, eerste paasdag, tijdens de kerkdienst een
contante gift doen.
Pasen is het feest van de opstanding van onze Heere Jezus Christus.
Hij stierf voor onze zonden, overwon de dood en maakte de weg voor
ons vrij. Wat een geweldige boodschap! Hopelijk mag de blijdschap
over die boodschap ook tot uitdrukking komen in de opbrengst van de
Paascollecte, die mag bijdragen aan de verdere verkondiging van het
Evangelie en de opbouw van de gemeente in Herwijnen.

Collectebonnen
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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).

Taarten rommelmarkt
Iedere rommelmarkt hebben we zoals bekend een koffiekraam waar we
koffie, thee, limonade met wat lekkers verkopen.
Hierbij willen we iedereen oproepen om een taart, een boterkoek, cake,
kruidkoek of andere lekkere dingen te bakken om te verkopen.
Als u of jij wat voor de rommelmarkt wilt bakken, graag even doorgeven
aan Nel v.d. Linden (tel. 582477) of Marjan van Bezooijen (tel. 581502).
Alvast hartelijk bedankt.
Paasgroetenactie Friedensstimme
Door het niet goed aanleveren van de pakketten zal er dit jaar geen
Paasgroetenactie zijn. De actie wordt nu verschoven naar Pinksteren.
We houden dan een Pinkstergroetenactie.
De zendingscommissie
Bedankt
Namens ZOA en de commissie die de collecte voorbereidde mag ik u
allen hartelijk danken voor het resultaat.
Dankzij uw hulp en goedgeefsheid heeft de collecte dit jaar € 815,95
opgebracht. Nogmaals, hartelijk dank.
Mia van Mourik, Ria van der Meijden, Nel Lanting

Gift uit dankbaarheid.
Uit de gemeente ontvingen de kerkrentmeesters een prachtige gift van
€ 4.000,00. Deze gift werd gegeven 'uit dankbaarheid voor ontvangen
zegen'. In overleg met de gevers is het bedrag bestemd om de tekorten
van de voorgaande jaren aan te vullen. De kerkrentmeesters willen de
gevers vanaf deze plaats heel hartelijk bedanken voor hun gift.
In ons leven gebeuren er gelukkig dingen waarvoor wij de Heere
dankbaar mogen zijn. Maar dikwijls schiet onze dankbaarheid er bij in.
Vaak zijn wij eigenlijk niet zoveel beter dan die tien melaatsen, die door
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de Heere Jezus werden genezen. Slechts één kwam er terug om Hem
te bedanken ( Lukas 17 : 11-19).
Misschien gebeurt er in uw leven iets waarvoor u de Heere dankbaar
mag zijn. Denkt u er eens over na of ook u aan uw dankbaarheid
uitdrukking zou kunnen geven met een extra gift aan de kerk.
De kerkrentmeesters.
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.
Het college van kerkrentmeesters
Verantwoording bloemengroet
De afgelopen weken is de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:
Zondag 15 mrt

Doopouders Fam.‟s Van Zante en Oudijk
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Zondag 22 mrt
Zondag 29 mrt
Zondag 5 apr

Mw. N. Hijkoop
Mw. C. Verploegh
Dhr. A. van Weelden
Dhr. R. van de Wijngaard

Bloklandweg 3
Zworrelstraat 51
Geerstraat 7
Achterweg 95
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Woordzoeker Pasen
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N T N
E O E
G P E
R S A
O
I
B
M T E
G D O
A V O
D L IJ
N M IJ
O A P
Z
L N
S G T
G E N
R V E
E A L
B N E
F G P
IJ E
I
L N C
O E S
G N
I
J
Z D
S A B
Pascha
Bevrijding
Avondmaal
Spot
Olijfberg
Kruisiging
Eli (2x)
Dorst
Lucas
Soldaten
Maria
Koning
Vader
Zilverstukken

E V A
I
T A
V E R
B B A
IJ B E
E F O
O D A
N D M
D E N
P D K
I
J U
L W IJ
A A A
T N
I
U E B
S W B
D U A
L O R
E R E
G V A
L
V L
D IJ R
E Z E
A C H
Haan
Petrus
Opstanding
Sanhedrin
Judas
Pilatus
Lama
Dood
Rabbi
Balsemen
Sabbat
Jezus
Vrij

R G E
T S E
R A D
R A B
L S W
R P S
L
T R
A A L
M B L
A B O
D A S
N S E
J N E
O B L
Z A
I
E L
T
F S R
R E B
D M A
P E T
I
N T
V E B
L A A
T A N
Volk
Arrestatie
Barabbas
Discipelen
Beker
Wijn
Sabachtani
Ezel
Geld
Lam(2x)
Vrouwen
Bijbel
Gevangen

B D S E
R R A H
E R N E
R O H M
P G E
I
D N D S
O
I
R D
R G
I
A
S
I
N D
T S V
I
G
I
O G
J
U L E
E R K R
Z K L S
U
I
E V
S L E R
A E D IJ
R O O D
L N E D
R U S L
O C H T
L U C A
H C S A
I
S N O
Brood
Verrader
Hogepriester
Joden
Misdadigers
Jozef
Spons
Intocht
Lijden
Zondagmorgen
Begraven
Profeet
Kleed

B
E
K
E
R
A
K
O
N
I
N
G
N
E
T
A
D
L
O
S
U
S
P
P

H
O
G
E
P
R
I
E
S
T
E
R
H
A
I
R
A
M
J
N
A
A
H
S

Oplossing: (Vul de overgebleven letters hieronder in)
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AGENDA
Dinsdag
Woensdag
Woensdag

14 apr 20.00 uur Groeien in geloof (bij fam. Van Rossem)
15 apr 18.30 uur uitzending kerktelefoon
29 apr 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 20
april vóór 17.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
Email: kerkbladherwijnen@planet.nl
N.B. Let op!!! De kopij voor het volgende kerkblad is voor een
periode van 3 (drie) weken

Volgende inleverdata:
11 mei
voor 2 weken
25 mei
voor 3 weken
15,juni
voor 2 weken
29 juni
voor 2 weken
13 juli
voor 6 weken (vakantieperiode)
24 aug
voor 2 weken
7 sep
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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Pasen
Pasen is: opnieuw beginnen.
‟t Oude is voorbijgegaan!
Elke dag aan waarde winnen,
want de Heer is opgestaan!
Pasen is: je handen heffen
naar een open hemelpoort.
Opstaan in een blij beseffen,
dat de nieuwe morgen gloort.
Pasen maakt van sterven: Leven.
Hij, die zelf Zijn graf ontsloot,
heeft de duisternis verdreven;
overwon de macht der dood.
Pasen is: nog even wachten
op een blij ontmoetingsfeest;
al Gods kinderen eendrachtig
rond Vader, Zoon en Heil‟ge Geest.
Pasen dat is: openspringen
als een rijpe korrel graan.
Pasen dat is: juichend zingen
dat de Heer is opgestaan!

Door: Jelly Verwaal
Uit: Leven van dag tot dag
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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
Bankrekening nr. ING 0000950925
KERKRENTMEESTERS Bankrekening nr. Rabo 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 of down loaden via website
à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00
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