KERKGEBOUW

Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT

Vacant

OUDERLINGEN

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. 981, 24 april 2009
KERKDIENSTEN
Zondag 26 april 2009
09:30 uur:
Ds. C. van der Scheur, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 75: 1, 3
18:30 uur:
Ds. G.D. Hoff, Dodewaard
Introïtuslied: Ps. 107: 7, 8
e
1 collecte:
De Herberg, IZB
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Zondag 3 mei 2009
09:30 uur:
Ds. B.J. van der Kamp, Hierden
Introïtuslied: Ps. 150: 1, 3
18:30 uur:
Ds. P. Molenaar, Scherpenzeel
Introïtuslied: Ps. 108: 1, 7
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 10 mei 2009
09:30 uur:
Kand. J. Broekman, Voorthuizen
Introïtuslied: Ps. 150: 2, 3
18:30 uur:
Ds. H. Westerhout, Harderwijk
Introïtuslied: Ps. 109: 7, 8
1e collecte:
De Hoop
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Lied van de Zondagsschool
26 apr:
Ps. 75: 1
3 mei:
Ps. 150: 3
10 mei:
Ps. 150: 3
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Kinderoppas:
26 apr:
Willy van Arkel en Esmee van der Meijden
3 mei:
Ria Treffers en Heidi van Mourik
10 mei:
Sjanet ‟t Lam en Annette Ruitenburg
Schoonmaakrooster
4 t/m 8 mei: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet
18 t/m 22 mei: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp

MEDITATIE
“ Hoe lief heb ik Uw wet.”
Psalm 119 : 97
Opgewekt tot een nieuw leven
Door de kracht van Christus worden wij opgewekt tot een nieuw leven.
Christus Zelf gebruikt het beeld van de wijnstok en de ranken. De
kracht van de wijnstok werkt in de ranken. In het geloof gaan wij
verstaan, dat wij zonder Christus niets kunnen. Uit ons zal er geen
vrucht meer zijn in der eeuwigheid. Dit opgewekt worden tot een nieuw
leven, noemt men ook wel: onze heiligmaking.
Van de rechtvaardigmaking kan men zeggen, dat zij een werk van
Christus voor ons is. De heiligmaking daarentegen is Zijn werk in ons.
Rechtvaardigmaking en heiligmaking behoren bij elkaar. Wie roemt in
de vergeving van de schuld, doch zijn oude leventje op dezelfde voet
voortzet, bedriegt zichzelf. Een nieuw leven komt altijd hierin openbaar,
dat men de zonde zal haten en achter zich laten. Ook zal men zijn
leven willen wijden aan Christus, door naar Zijn bevelen te leven. Wij
moeten er bij onszelf eens op letten of wij recht staan voor God. Hoe wij
dit weten? Uit de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Een christen is
geen mens die steeds groter wordt. Men wordt wel almaar kleiner.
Kortom: een christen is een stervend mens. Hoe meer men sterft aan
zichzelf, des te meer gaat men zeggen: “Hoe lief heb ik Uw wet”. Onder
het woord „wet‟ moet niet alleen de wet des Heeren worden verstaan,
maar het gehele Woord Gods. De dagelijkse vernieuwing van ons
leven, komt openbaar op alle terreinen van het leven.
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Immers er is geen terrein in het leven waar Christus het niet voor het
zeggen heeft. ‟t Zal waar zijn, dat er van de heiligmaking soms niet veel
te zien is. Nochtans zegt de Heere tot Zijn Kerk: “Weest heilig, want Ik
ben Heilig!”
Uit
: Bijbels dagboek: “ Wat is uw enige troost?”
UIT DE GEMEENTE
Zieken
Henk Hak (Zworrelstraat 46, 4171 AJ) werd
donderdag 9 april opgenomen in het Amphia
Ziekenhuis in Oosterhout, om diezelfde dag nog een
nieuwe heup te krijgen. De laatste maanden werden
de pijn en het ongemak steeds groter. En hoewel een
mens dan uitkijkt om van de klachten af te komen, brengt zo‟n operatie
ook de nodige spanning en vragen met zich mee. Maar ook ouderling
Hak heeft daarin mogen ervaren dat de Heere een genadig God is, die
om wil zien naar mensen en de handen van artsen wil zegenen. De
operatie is geslaagd en na vijf dagen mocht Henk al naar huis, waar hij
uiteraard nog wel verder moet revalideren. Voorzichtig kijkt hij al uit
naar het moment dat hij weer „mobiel‟ is en het ambtswerk weer
volledig op zich kan nemen, hoewel hij ook vanuit z‟n stoel ongetwijfeld
het nodige werk blijft verzetten. Dat de Heere het verdere herstel mag
zegenen.
Bij verschillende gemeenteleden bestaan zorgen over hun gezondheid.
Wat kan er veel op een mens afkomen, wat kunnen er veel vragen zijn,
wat kunnen situaties uitzichtloos lijken. We denken onder anderen aan
Arie van Weelden (Geerstraat 7, 4171 AA), die wacht op een oproep
van het UMC in Utrecht; en aan Henk van der Meijden (Lindenlaan 9,
4171 AC). Maar ook anderen, die hier niet met naam worden genoemd,
bidden we de nabijheid en troost van onze machtige God toe. Hij wil
een Toevlucht zijn voor allen die Hem zoeken.
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.
Mevr. Van Santen-van Hemert, Rietput, Kamer 208
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"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, 3328 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.

Huwelijksjubileum
Aart en Wimke van der Meijden (Waalwijk 207, 4171 CD) mochten
gedenken dat ze woensdag 8 april 55 jaar getrouwd waren. Zoals we
konden lezen in huis-aan-huisblad Het Kontakt, werden ze die ochtend
verrast door hun twaalf kinderen, die met z‟n allen aanschoven aan de
ontbijttafel.
Graag willen we Aart en Wimke, kinderen en kleinkinderen vanaf deze
plaats hartelijk feliciteren met dit jubileum. 55 jaar lief en leed delen is
niet niks. Een lange periode, waarin uiteraard veel is gebeurd.
Vreugdevolle momenten en dankbaarheid hebben zich ook in jullie
leven afgewisseld met zorgen en verdriet. Dat jullie bij dat alles mogen
blijven zien en vertrouwen op de Heere God, die in alle
omstandigheden van het leven een Zon en Schild wil zijn (psalm 84).
Nog heel veel goede jaren toegewenst, met allen die jullie lief en
dierbaar zijn.
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Uruzgan - Afghanistan
Twee weken geleden is Arjan van Zante met zijn eenheid vertrokken
naar Uruzgan – Afghanistan.
Hij verblijft daar voor een periode van 4 maanden in Kamp Holland, ten
zuiden van Tarin Kowt. Zo ver van huis vindt hij het vast fijn om post uit
Herwijnen te krijgen.
Zijn postadres is:
Kpl 1 VAN ZANTE
V0132803 / 840804119
LSD – 9
3509 VP Utrecht
NAPO 135
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 5 april:

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

123,50
120,30
120,80

IZB
kerkrentmeesters
past. en prediking

Vrijdag 10 april:

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

59,75
70,30
67,55

diaconie
kerkrentmeesters
past. en prediking

Zondag 12 april:

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

152,10
160,80
391,75

diaconie
kerkrentmeesters
Paascollecte

Giften
Ontvangen via:
Ds. Groenenboom € 10,00 + € 5,00
Ouderling Hak € 150,00
Dhr. Van Cronenberg € 15,00 voor de kerk
Mw. V.d. Weerd vanuit Avondlicht € 5,00 voor de bidstondcollecte
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
RONDOM HET WOORD
Terugblik
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Pasen
Op 12 april vierden we het paasfeest. Pasen 2009. In het nieuws
hoorden we dat er dit jaar minder bezoekers naar Nederland kwamen.
Hoe zou het in Jeruzalem zijn? Daar zijn op meerdere plaatsen
herinneringen op te halen aan de Bijbelse gebeurtenissen. De hof van
Jozef van Arimatea is herontdekt door de Engelse kerken. Na 1948, het
jaar waarin de staat Israel werd opgericht, is de hof mooi ontwikkeld. Er
is ook een rotsgraf met een steen ervoor. Hierop is vermeld: “Hij is
opgestaan, Hij is hier niet meer”.
Paasfeest. Het graf is leeg. Hij is opgestaan en de dood is overwonnen.
Feest? Op de paasmorgen komen we beteuterde vrouwen tegen.
Onder hen Maria Magdalena. Op de vraag van de engelen: “Wat weent
gij?” antwoordt ze: “Ze hebben mijn Heere weggenomen”.
Jezus vraagt haar ook wie ze zoekt. Maar ze blijft hangen in haar
verdriet: “Als u Hem weggenomen hebt…”.
“Maria”. Alleen haar naam wordt genoemd: “Maria”. Daar juicht een
toon, daar klinkt een stem. “Rabouni, Meester!” Maria wil Hem
vastgrijpen. Maria wil deze situatie vasthouden. Net als de discipelen de
situatie vast willen houden bij de verheerlijking op de berg. En u en ik?
Willen wij ook een bepaalde situatie vasthouden? Jezus ontwijkt haar:
“Raak Mij niet aan”.
Pasen is geen verdieping op het aardse leven. Het is een volstrekt
nieuwe werkelijkheid. Pasen: feest van de opstanding. Hij wil ook in ons
hart Zijn Woord spreken. De dood is niet het laatste. De dood is
overwonnen door Christus. Dan gaat de zon op. “Het heerlijk
morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan!”. Na de
opstanding gaat de weg nog verder omhoog: hemelvaart. Jezus kon
zeggen: “Mijn God en Vader”. Maar nu: “die ook jullie God en Vader
zijn”. Dat hebben we niet verdiend. Het Licht van Christus gaat over mij
op. De paasboodschap maakt mededeelzaam. Door Woord, door daad,
door levenshouding. Wat stralen wij uit?
Gezamenlijke dienst
Op zondagavond 19 april waren de Gereformeerde kerk en de
Hervormde gemeente samen in ons kerkgebouw. Deze dienst, die werd
geleid door onze oud-predikant ds. J. van Dijk, stond ook in het teken
van Pasen. De tekst voor de prediking was Romeinen 8: 34: “Christus is
het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook is opgewekt.”.
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Het was fijn en goed om samen met onze plaatselijke broeders en
zusters onder het Woord te zijn.
Legaat
Het college van kerkrentmeesters mocht de afgelopen week een legaat
van € 2.270 ontvangen. Graag willen we ook langs deze weg onze
hartelijke dank uitspreken voor deze gift. Aan de andere kant betekent
een legaat ook altijd dat er sprake is van gemis en verdriet. We willen
de nabestaanden daarom Gods Zegen toewensen bij het verwerken
daarvan.
In overleg met de nabestaanden is besloten het legaat te bestemmen
voor het Pastoraatfonds, waaruit de bijstand in het pastoraat (de
werkzaamheden van ds. Groenenboom) wordt betaald.

Kerkbalans
We zijn verheugd te kunnen melden dat opnieuw twee gemeenteleden
hun bijdrage voor de Actie Kerkbalans bij nader inzien hebben
verhoogd, met respectievelijk € 70,00 en € 100,00. Dat mensen op zo‟n
manier hun verantwoordelijkheid nemen, daar zijn we dankbaar voor.
En wellicht geldt ook hier: goed voorbeeld doet goed volgen. Wie zijn of
haar bijdrage wil verhogen, kan dat doen door een bedrag over te
maken naar Rabobank 3280.00.531 of ING-bank 950.925, steeds ten
name van de Hervormde Gemeente Herwijnen en onder vermelding
van: extra gift actie kerkbalans.
De tussenstand van de Actie Kerkbalans is nu € 44.431,96
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).
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Vacature ouderling
De kerkenraad heeft in haar vergadering van 8 april,
de heer D.J. van Arkel (Molenkamp 7) benoemd in de vacature
ouderling (J.J.G. Blom). Benoemen was mogelijk geworden op basis
van ordinantie 3, artikel 6, lid 6c van de kerkorde. Daarin staat dat, als
voor een vacature één aanbeveling vanuit de Gemeente is gedaan, de
kerkenraad deze aanbevolene tot verkozen kan verklaren. In dat geval
hoeven dus geen verkiezingen via dubbeltal gehouden te worden maar
kan de kerkenraad tot benoeming overgaan.
De kerkenraad heeft in verband met Goede Vrijdag en Pasen de
benoeming ruim een week later laten ingaan, waardoor de heer
Van Arkel zijn benoeming tot zaterdag 25 april in beraad had. De
kerkenraad is erg dankbaar dat de heer Van Arkel de vrijmoedigheid
had om zijn benoeming te aanvaarden, nog voor de termijn verstreken
was. De kerkenraad vraagt de gemeente om broeder Van Arkel en zijn
gezin op te dragen in haar gebed.
In nader overleg zal een datum worden gekozen waarop de heer
Van Arkel tot ouderling zal worden bevestigd.
Nieuw ingekomen/verhuisd
In deze rubriek staan de namen van mensen die van buitenaf in
Herwijnen komen wonen en staan ingeschreven bij de Hervormde
Gemeente. Ook de verhuizingen van leden naar buiten Herwijnen
worden vermeld. Wie niet vermeld wil worden, wordt verzocht dit tijdig
door te geven aan de kerkenraad.
Verhuisd
naar Hellouw: G. de Vree, De Strobbel
Overgeschreven
naar de Gereformeerde Kerk: fam Janzen, Achterweg 94
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 of bemoediging sturen.
Datum
24-04
05-05

Naam
Mw. I.Duijzer-Snijder
D.T. de Looff

Leeftijd
85
89

Adres
Zorgcentrum Avondlicht
Meerenburg 11
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Laat het even weten
Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de
predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of feestelijke gebeurtenissen, in
vreugde en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'.
Ook uw predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om
waarlijk nabij te zijn met het Woord van God en zo de gemeente van de
Grote Herder Jezus Christus te zijn.
Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte
kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De
contactpersoon op dit moment 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.
In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en
burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet
worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom
dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit
z.s.m. door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen
we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Het college van kerkrentmeesters
Verantwoording bloemengroet
De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd
bij:
Zondag 12 april Zorgcentrum Avondlicht
Zondag 19 april Dhr. Hak Zworrelstraat 46
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Rommelmarkt Koninginnedag
Parkeerterrein Van Arendonk
Achterweg 57, Herwijnen
10.30 – 15.30 uur

Meubilair
Glaswerk
Curiosa
Boeken en platen
Huishoudelijke artikelen
Fruit, viskraam
Fietsen
Speelgoed
Bloemen en perkgoed
Koffie, broodjes, barbecue, poffertjes
Spelletjes
Verkoop bij opbod
Rad van avontuur
Trekking grote verloting
en nog veel meer
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Volleybal avond voor jong en oud!
Ook dit jaar willen we als de 4 kerken van de 3 dorpen weer een
gezellige avond sportief met elkaar bezig zijn.
Wanneer:
Waar:
Aanvang:

vrijdagavond 29 mei
op het voetbalveld in Hellouw
18.45 uur!

De avond wordt gespeeld in twee poules: 12 t/m 15 jaar en 16 jaar en
ouder.
Het is de bedoeling dat je als
team ( bestaand uit 6 personen)
opgeeft
via
onderstaand
strookje en lever dit uiterlijk op
vrijdag 22 mei in op één van de
onderstaande adressen. Na
deze datum maken wij namelijk
de indeling van de poules! De
intree en 1 drankje zijn gratis.

------------------------------------------------------------------------------------------- poule 12 t/m 15 jaar

poule 16 jaar en ouder

Naam van het team: ________________________________________
Naam aanvoerder: _________________________________________
Lever dit strookje uiterlijk 22 mei in bij:
Roel IJmker, Goudensteinstraat 23 in Haaften
Arjan van Zijl, Vijfhond 20 in Hellouw
Anneliene Woudenberg, Waaldijk 166b in Herwijnen
(naast kapsalon Natasja)
Hans Baggerman, Zworrelstraat 50 in Herwijnen
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AGENDA
Woensdag 29 april
Donderdag 30 april
Woensdag 13 mei

18.30 uur
10.30 uur
18.30 uur

uitzending kerktelefoon
rommelmarkt
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 D.V. maandag 11 mei 2009
vóór 17.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
Volgende inleverdata zijn:
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 sept
voor 2 weken
21 sept
voor 2 weken
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Als in Emmaüs
‟t Wordt donker. Vol verlangen kijk ik naar U uit.
Komt U vanavond langs bij mij?
Of ging U reeds mijn deur voorbij?
Ik zag U niet. ‟t Wordt tijd, dat ik de deuren sluit.
Heer, in mijn kamer staat de tafel al gereed;
breek mij het brood, reik mij de wijn!
Komt U niet meer/ mijn hart doet pijn„k Verlang ernaar dat U de maaltijd met mij eet.
Maar zonder hoop eet ik mijn brood in eenzaamheid.Totdat mijn ogen opengaan:
een beker zie ik voor mij staan
gevuld tot aan de rand. Uw stem zegt: „Drink en eet!‟
Door; Nel Benschop
Uit:
Geloven is geluk
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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
Bankrekeningnr. 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

