KERKGEBOUW

Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT

Vacant

OUDERLINGEN

D. J. van Arkel
H. G. Hak
T. J. Hijkoop
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. 986 , 17 juli 2009
KERKDIENSTEN
Zondag 19 juli 2009
09:30 uur:
Ds. J. van Dijk, Zeist,
Let op !: rechtstreekse uitzending Radio Lingewaal
Introïtuslied: Ps. 118 : 7,8
18:30 uur:
Ds. D. Heikoop, Nieuwegein
Introïtuslied: Ps. 119 : 7,8
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 26 juli 2009
09:30 uur:
Ds. J. Groenenboom, Leerdam
Introïtuslied: Ps. 120 : 3,4
18:30 uur:
Ds. W. Altena, Meeteren
Introïtuslied: Ps. 121 : 3,4
1e collecte:
Lepra zending
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Zondag 2 auguatus 2009
09:30 uur:
Ds. J. van Dijk, Zeist
Introïtuslied: Ps. 122 : 1,3
18:30 uur:
Ds. W. de Bruin, Nijkerk
Introïtuslied: Ps. 123 : 1,2
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
Zondag 9 augustus 2009
09:30 uur:
Ds. H. Penning, Langerak
Introïtuslied: Ps. 124 : 3,4
18:30 uur:
Ds. P. Vermaat, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 125 : 3,4
1e collecte:
Bloemengroet
2e collecte:
Kerkrenmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
2

Zondag 16 augustus 2009
09:30 uur:
Ds. W. de Bruin, Nijkerk
Introïtuslied: Ps. 126 : 1,3
18:30 uur:
Ds. B.J. van der Kamp, Hierden
Introïtuslied: Ps. 127 : 2,3
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 23 augustus 2009
09:30 uur:
Ds. R. A. Wouda, Nieuwendijk
Gez. Dienst in de Ger.kerk, Afsluiting V.B.S.

18:30 uur:
1e collecte:
2e collecte:
Uitg.collecte:

Ds. J. Verboom, Nieuwendijk
Introïtuslied: Ps. 128 : 3,4
Diaconie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool
19 jul:
Gez. A : 8

Kinderoppas:
Inde zomervakantie wordt de crèche verzorgd door de Gereformeerde
kerk.

Schoonmaakrooster
27 t/m 31 jul: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
10 t/m 14 aug: Mw. van Baalen, Mw. van Baalen, Mw de Bruijn
24 t/m 28 aug: Mw. G. van der Vliet, Mw. van der Linden
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MEDITATIE
Overwegingen bij Filippenzen 4 vers 5 t/m 9
“Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere
is nabij. Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw
begeerten in alles, door bidden en smeken, met
dankzegging bekend worden bij God; En de vrede
Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten
en uw zinnen bewaren in Jezus Christus. Voorts,
broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat
rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat
wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve;
Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt,
doe dat; en de God des vredes zal met u zijn”.

Gods bewakingsdienst
Iemand maakte eens een toblijst van punten waar wij ons zorgen om
kunnen maken:
- man/vrouw
- kinderen
- gezondheid
- werk
- rekeningen
- de prijzen
- oud worden

- het weer
- ongelukken die kunnen gebeuren
- onveiligheid op straat
- wat anderen van mij denken
- mijn gewicht
- geld
- economie

U kent vast wel dat voorbeeld van de koffer met boeken van Corrie ten
Boom. Die boeken, zei ze, dat zijn onze verlangens, onze zorgen, onze
noden. We vertellen ze aan God. En één voor één pakte ze de boeken
uit de koffer. Maar wat doen wij nu vaak als we „amen‟ op het gebed
hebben gezegd? Dan pakken we alles weer in en blijven ermee
rondsjouwen. Paulus zegt; weest in geen ding bezorgd. Al zorg je voor
vele dingen, in niets hoef je bezorgd te zijn. Breng al je zorgen bij God.
Je hele toblijst. En laat die daar! Daarbij is het gebed een machtig
wapen.
Het geeft vrede, schrijft Paulus aan de Filippenzen. De VREDE van
God,die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen
bewaren in Christus Jezus. Dat woordje “bewaren” doet denken aan het
bewakingswerk van een schildwacht. Die VREDE van God is als een
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bewaker, die voortdurend en alert om ons hart en onze gedachten
heenwandelt. Bij dat aangevallen, gekwetste, bedreigde en dwaalzieke
hart van ons staat de VREDE van God als een schildwacht op zijn post.
Zodat bezorgdheid en onrust niet kunnen binnensluipen! Dat is Gods
antwoord op alle bidden. Bidders komen onder de intensieve zorg van
Gods bewakingsdienst te staan. Soms verschijnen de tegenstanders
onrust, geldzorg, familiepijn, kinderverdriet, stervensangst: onze hele
toblijst! Attentie! Roept de bewaker VREDE van God: hier is Jezus
Koning. Laat deze mens met rust. Ik snap er helemaal niets van, zegt
Paulus. Het gaat mijn verstand te boven. Maar het is zo werkelijk,dat ik
het u allen toewens, Filippenzen. En dat doen wij elkaar door middel
van deze overwegingen ook!
Ds. J. Flikweert
UIT DE GEMEENTE
Zieken
Mw. G. A. E. van Cronenberg van Rossum
(Meerenburg 28) mocht weer thuiskomen uit het
ziekenhuis. Wij wensen haar onder de zegen van de
Heere, onze God, thuis een verder herstel toe.
De kleine Anna van Mourik verblijft nog in het Wilhelmina
kinderziekenhuis te Utrecht, naar wij vernemen gaat het steeds beter
met haar.
Dhr. L.J. van Weelden uit zorgcentrum “Avondlicht” is opgenomen in
het Beatrix ziekenhuis te Gorinchem voor een operatie aan zijn darmen.
In hetzelfde ziekenhuis verblijft met ernstige hartklachten mw. Schram
uit de Zworrelstraat
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. A.C. van Steenis, Korenbloem
"Zorgcentrum Lingehof", Huis Te Beestlaan 39, 4153 CE Beesd
Mw. Van Mil-Van der Zalm
Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.
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Henny van der Meijden, Cannenburg 151, 3228 AX Dordrecht.
Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.
Mw. 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.
In memoriam.
Sjanie van Weelden-van der Meijden, Jan en Simone met hun kinderen
Thijs, Jop, Sophie en Corina en Rini met hun kinderen Jeanine en
Romy, geven met verdriet, omdat zij hem moeten missen, maar
dankbaar voor het vele goede wat hij voor hen heeft betekend, kennis,
dat na een moeizame laatste weg, rustig is ingeslapen, hun lieve man,
zorgzame vader en trotse opa
Arie van Weelden
in de leeftijd van 72 jaar.
Wij willen hen hiermee van harte onze deelneming betuigen. De laatste
jaren waren voor Arie moeilijke jaren. Tot tweemaal toe een been
geamputeerd en steeds minder kunnen zien. Toch wilde hij niet
beklaagd worden. Zijn naam werd vele malen genoemd in ons kerkblad
onder het rubriekje ”zieken”. Vorige keer schreven we dat opname in
het U.M.C. voor een hartoperatie waarschijnlijk was. Dit is gebeurd en
vol vertrouwen zag hij de behandeling tegemoet. Na aanvankelijk een
ingrijpende maar toch geslaagde operatie, traden er zeer ernstige
hartstoornissen op en konden de artsen zijn leven niet redden.
Wij wensen Sjanie met haar kinderen en kleinkinderen en allen die
verdrietig zijn om het heengaan van Arie, dat zij de weg mogen vinden
tot de Heere, onze God, die alleen troosten kan.
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Uit dankbaarheid
Gedurende mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst, mocht
ik veel belangstelling en medeleven ondervinden. Hiervoor wil ik u allen
hartelijk danken. Boven alles dank aan de Heere, onze God, die mij dit
herstel geschonken heeft. Hopelijk mag verdere behandeling en
medicatie leiden tot volledig herstel.
G.A.E. van Cronenberg -van Rossum

VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 28 juni 1e collecte € 99,60 diaconie
2e collecte € 105,65 kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 109,05 onderhoudsfonds
Zondag 5 juli

1e collecte € 163,85 St.Hulp O-Europa
2e collecte € 146,35 kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 197,00 past. en prediking

Giften
Ontvangen via:
Diaken de Bruin € 10,00 voor de bloemengroet
Ds. J. Groenenboom € 50,00 en 2 x € 10,00
Mw. T. Kruis € 10,00 voor de kerk
Dhr. A. van Rossem € 7,25 voor de kerk
Nagekomen voor de actie kerkbalans 2009 een verhoging van € 100,00
Voor al deze giften hartelijk dank

RONDOM HET WOORD
Terugblik
We hebben allemaal behoefte aan zekerheid. Je kunt je verzekeren van
de wieg tot het graf. Toch is het volgende ook waar: “Wij verzekeren
alles in dit leven; wat daarna komt vergeten we even”. We zoeken
absolute vastheid. In de winkel of bibliotheek vind je schappen vol met
boeken om wijsheid in jezelf te vinden.
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Aan de andere kant wordt zekerheid niet gewaardeerd. We zoeken
liever dan dat we vinden. Weet zeker dat uw zonden gewassen zijn?
Dat je in mag gaan in Gods heerlijkheid?
Roomsen weten het niet zeker; wij wel! Weet je het zeker? We kunnen
het wel zingen. Maar toch, ik twijfel nog zo vaak. Je ontmoet niet veel
mensen die volkomen zeker zijn. Toch is er alleen vrede bij God door
het bloed van Jezus. Dan pas kun je nu al getroost leven.
Petrus verwacht binnenkort te sterven (2 Petrus 1: 14). Dit is zijn
testament. Dit is een pastorale tekst voor wie zekerheid in hun geloof
zoeken. De mensen in Klein-Azië zijn tot geloof gekomen (vs. 1). Zijn
ze nu geestelijk “binnen”? Zoiets kan leiden tot: “Ik geloof, en verder
wacht ik het maar af”. Nee! Als het goed is dan word je ijverig!
Het is geen eindpunt, maar beginpunt. Dan begint de geestelijke groei.
Er zit vooruitgang in. Een stroom helder, fris water. In geloof zit leven.
Maar wie zich niet inspant….
Roeping en verkiezing: woorden die een eigen leven zijn gaan leiden.
- Roeping: dat je geroepen wordt. Voorbeelden van roeping zijn:
“Opstaan, naar de kerk!” of “eten”. De Heere roept ons tot de zaligheid
om burger in Zijn Koninkrijk te zijn. Wij zijn de Heere kwijtgeraakt. God
roept je. Hij is ons kwijt. Adam werd geroepen. Ben jij al geroepen? Ja.
Bij voorbeeld toen je ziek werd. Of toen je opa stierf. God zet ons even
stil. God roept het duidelijkst in Zijn Woord. Toen we gedoopt werden
riep God ons. Geloof dat het waar is.
- Verkiezing: het is genade. Er komt niets van ons bij. Verkiezing is
geen ravijn van onzekerheid. In Romeinen 8 wordt gesproken over
uitverkorenen Gods: hele zondige mensen, die alleen uit genade zalig
worden. Wij hebben God lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.
Let op: eerst roeping, dan verkiezing. Gods roeping zet ons leven op z‟n
kop. De verkiezing wordt bevestigd door de roeping (kanttekeningen).
Ben je bang niet uitverkoren te zijn? Ik mag zeker zijn van mijn heil.
Geloofszekerheid is het hoofdthema van de reformatie. Bent u tevreden
met een “misschien“? Het is tot eer van God als we niet twijfelen. Dat
geeft de gemeente werfkracht. Vaak heeft de kerk echter weinig
overtuigingskracht . Zien we op naar God, hangen we aan Zijn lippen?
In Christus is zoveel rust.
Het leven draagt 2 soorten vruchten: in dit leven en na dit leven.
- In dit leven: nooit meer struikelen? Hoe is dat bij jou? ‟s Maandags
struikel je alweer… Een christen zondigt wel. Petrus bedoelt dat er een
vaste lijn in je leven komt.
- Toekomende leven: het gaat om het eeuwig Koninkrijk. Vaak denken
we er niet zoveel aan. Maar als het goed is ontstaat er heimwee. Het is
ons levensdoel. Is ons sterven een ingang naar het eeuwige leven?
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Hier klinkt een waarschuwing. Sterven wordt erven. Dan mag er rust
zijn, als ons leven vastligt bij de Heere. Ingaan door een rijke ingang.
Een royale entree, niet hinkelend of strompelend. Allen mogen ingaan
om aan te zitten aan de bruiloft van het Lam. Ik zie een poort wijd open
staan …… die poort staat open, ook voor mij!
Vooruitblik
Wees ook in de komende vakantieperiode trouw onder de verkondiging
van het Woord. In het ons vertrouwde kerkgebouw of op uw
vakantieadres. Neem de bijbel mee op reis en geef het gebed geen
vakantie. Allen die weggaan een goede periode van rust toegewenst en
wij bidden u toe dat u allemaal gezond en behouden terug zult keren.
Allen die thuis blijven wensen we uiteraard ook een hele goede
vakantieperiode toe.

Beroepingswerk
Waarschijnlijk hebt u het goede nieuws al wel gehoord, maar ook via
het kerkblad willen we graag laten weten dat kandidaat J. Broekman uit
Voorthuizen het beroep dat we als Hervormde Gemeente op hem
hebben uitgebracht, heeft aangenomen.
Dat stemt ons erg blij en dankbaar. Dank vooral aan de Heere God, die
ons in de persoon van kandidaat Broekman een nieuwe herder en
leraar heeft geschonken. Het „ja‟ van kandidaat komt nagenoeg een
jaar nadat ds Van Dijk afscheid nam.
Waar kandidaat Broekman in de dienst van zondagochtend 5 juli zelf
nog mocht preken over God die ons allen roept (2 Petrus 1), daar heeft
hij zelf de afgelopen tijd op verschillende manieren ervaren dat de roep
om naar Herwijnen te gaan, heel sterk was. Overigens is het dan nóg
geen gemakkelijke beslissing om in Voorthuizen veel achter te laten en
te besluiten naar Herwijnen te gaan. Toch werd het voor kandidaat
Broekman en zijn vrouw duidelijk dat zij gehoor moesten geven aan de
roepstem „Ga‟. Ze mogen dat doen in het vaste vertrouwen dat God zelf
op die reis mee zal gaan.
We bidden kandidaat Broekman en zijn vrouw rust en vrede toe op hun
beslissing en een goede voorbereiding op de periode in onze
gemeente. Mogen ze ervaren dat er ook in dat opzicht een biddende
gemeente om hen heen staat.
De komende tijd worden nadere afspraken gemaakt over de precieze
datum waarop de bevestiging tot predikant en de intrede in onze
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gemeente zal plaatsvinden. Zodra daarover meer gemeld kan worden,
brengen we u daarvan op de hoogte.

Website
Nu de komende weken het kerkblad niet verschijnt, wil de kerkenraad u
toch zoveel mogelijk op de hoogte houden van het wel en wee van de
gemeente. Dat gebeurt uiteraard via de afkondigingen op zondag, maar
we willen proberen dat deze zomer ook te doen via de website.
Het adres is www.nhkherwijnen.nl

Prijzen kraam braderie
De prijzen van de verloting tijdens de braderie van de Oranjevereniging
zijn als volgt gevallen:
1. dhr. M. van Maaren, Waaldijk 45 (bistroset)
2. dhr. G. van Arkel, Nieuwe Steeg 34 (stalraam)
3. mevr R. van der Meijden, Kolstraat 5 (tuindecoratie)

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
26/7
11/8
17/8
27/8

Naam
T. Klijn-Bulthuis
D. Keijnemans
G. Duizer
E.C. Haaksman-vd Berg

Leeftijd
88
96
92
96

Adres
Sluimerskamp 18
Sluimerskamp 18
Nieuwe Steeg 12
Nieuwe Steeg 55

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
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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

Bloemengroet
Zondag
5 jul

Mw. de Bruijn

Achterweg 74
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AGENDA
De eerstvolgende uitzending van de radiokerkdienst is weer op
woensdag 2 september a.s.
Voor alle gemeenteberichten en de overige gegevens uit het kerkblad,
zie ook de website van onze gemeente: www.nhkherwijnen.nl

VAN DE REDACTIE
De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk
maandag 24 augustus2009 vóór 16.00 uur
ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
Email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn;
07 sept.
21 sept.
05 okt.
19 okt.
02 nov.
16 nov.
30 nov.

voor 2 weken
voor 2 weken
voor 2 weken
voor 2 weken
voor 2 weken
voor 2 weken
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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Ik heb geen mens
“Ik heb geen mens !” zo horen wij hem klagen,
terwijl de Zoon des mensen naast hem stond.
Die hem alleen naar Zijne bron kon dragen,
waar hij van alle kwalen de genezing vond.
Wij storten tranen, als wij mensen missen
en voelen dan daaronder grote eenzaamheid;
Beseffen niet, hoezeer wij ons vergissen,
is dan de Heer niet tot alle hulp bereid ?
“Vergeef ons Heer, dat wij veel meer klagen:
“Ik heb geen mens!” dan wel: “Ik heb geen God!”
Heeft Christus dan als Mens niet al mijn nood gedragen
en heeft Hij ooit met mens‟lijk leed gespot ?
( Uit de preek van kandidaat P.C. Zorge )
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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 downloaden via website
à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00
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