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KERKDIENSTEN
Zondag 30 augustus 2009
09: 30 uur:
Ds. D.M. Elsman, Loenen aan de Vecht
Introïtuslied: Ps. 129: 1, 2
18:30 uur:
Ds. P.F. Bouter, Leerdam
Introïtuslied: Ps. 130: 3, 4
e
1 collecte:
Zomerzendingscollecte
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Zondag 6 september 2009 , uitzending Radio Lingewaal
09: 30 uur:
Ds. H. Westerhout, Harderwijk, voorbereiding H.A.
Introïtuslied: Ps. 105: 1, 5
18:30 uur:
Ds. D. Heikoop, Nieuwegein
Introïtuslied: Ps. 131: 3, 4
1e collecte:
Dorcas
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Lied van de Zondagsschool
6 sept:
Ps. 105: 5
Kinderoppas:
30 aug:
Jiska van Mourik en Manon van der Meijden
6 sept:
Jacolien van Zante en Roxanne van Eeuwijk
Schoonmaakrooster
7 t/m 11 sept: Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd, Mw. Van der Meijden
21 t/m 25 sept: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet
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MEDITATIE
“De vreze des HEREN is het begin der kennis;
de dwazen verachten wijsheid en tucht”.
Spreuken 1:7
Praktische wijsheid
Achter de Psalmen vind je in de bijbel een bijbelboek boordevol wijze
spreuken en gezegdes. Volgens de eerste regels van dit boek een
soort leerboek voor jonge mensen. Want jonge mensen willen graag
gelukkig worden. Echter, het leven zit alle dagen vol valkuilen en
ingewikkelde toestanden. En hoe vind je in die wirwar dan de goede
weg?
Deze verzameling spreuken wil ons – natuurlijk niet alleen de jonge
mensen – daarbij heel praktisch van dienst zijn. Ieder zal weten, dat
oudere mensen, door ervaring gerijpt, soms hele kernachtige uitspraken
doen over allerlei toestanden in het leven. In de tijd van koning Salomo
begon men zulke uitspraken te verzamelen. Salomo en zijn raadsheren
waren er zelf ook erg goed in. Hun veelal korte en kunstzinnig
geformuleerde gezegdes vormen een schat van praktische
levenswijsheid.
Aan het begin van dit boek horen we ook meteen, wat de kern van deze
levenswijsheid is. Niet een geleerd hoofd, maar een hart, dat God kent
en in diep respect voor Hem en zijn ordeningen leeft.
Met deze „vreze des HEREN‟ begint alle wijsheid. Want wie God niet
kent, draaft door het leven als een blind paard.
Door: ds. P.L. de Jong
Uit:
Voor andere stemmen doof
UIT DE GEMEENTE
Zieken
De heer A. van Arkel (Waaldijk 73) verbleef vorige
week enkele dagen in het Beatrixziekenhuis in
Gorinchem. Een kleine ingreep was al gepland, maar
de dagen ervoor werd hij onverwacht korte tijd
opgenomen. De ingreep kon gelukkig doorgaan en
dhr Van Arkel is weer thuis.
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Mevrouw G. Bok-Corporaal (Rij- en Uitweg 24) moest vorige week
onverwacht worden opgenomen in het ziekenhuis in Gorinchem, in
verband met problemen rond het hart. Ze maakt het naar
omstandigheden redelijk.
Mevrouw Blom-Huisman (Zworrelstraat 53) is opgenomen in
verpleeghuis Lingesteyn in Leerdam, nu het alleen wonen steeds
moeilijker werd.
Mevrouw H. van Weelden-Verbeek mocht vanuit het ziekenhuis in
Gorinchem weer naar haar kamer in Zorgcentrum Avondlicht
terugkeren, ook al blijven er zorgen rond haar gezondheid.
Nadat we in het laatst verschenen kerkblad mochten melden dat
mevrouw T. van Cronenberg- van Rossum (Meerenburg 28) weer thuis
was gekomen uit het ziekenhuis, moest ze vlak daarna toch weer
opgenomen worden. Inmiddels is ze weer thuis en lijkt het voorzichtig
aan steeds iets beter te mogen gaan.
De kleine Anna van Mourik, het dochtertje van Richard en Wietske van
Mourik–van Eeken (Breede Kampen 14) is vanuit het Wilhelmina
Kinderziekenhuis in Utrecht overgebracht naar het Beatrixziekenhuis in
Gorinchem. Dat is een goed teken. Met de (groot)ouders en alle
anderen die om hen heen staan zijn we blij en dankbaar dat het op dit
moment vrij voorspoedig mag gaan met Anna, ook al blijven er de
nodige zorgen.
Mevrouw R. Schram-Bonnes (Zworrelstraat 37) heeft inmiddels een
hartoperatie ondergaan en moet nu verder revalideren.
Verder denken we aan alle zieken die hier niet bij naam zijn genoemd,
aan de mensen die de afgelopen weken een kleine ingreep moesten
ondergaan en aan allen die in afwachting zijn van onderzoeken,
uitslagen of een operatie.
Laten we in onze voorbeden ook hen niet vergeten, die langdurig ziek
zijn of voor langere tijd verpleegd moeten worden.
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In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:
Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.
Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.
Mevr. A.C. van Steenis, Korenbloem
Mevr. Blom-Huisman
"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling “De Krieken”, Haaften
Mw. Van Mil-Van der Zalm, kamer 202
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. 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
Op 31 Juli j.l. is in de leeftijd van 82 jaar overleden;
Leendert Jasper van Weelden
Sinds 4 April 1998 weduwnaar van Cornelia Ceton.
Leen(Lintje zoals hij in de volksmond werd genoemd) verbleef de
laatste jaren van zijn leven in zorgcentrum Avondlicht”. Na het
overlijden van zijn vrouw brak voor hem een moeilijke tijd aan. Dat
verdriet heeft hij tot het laatst met zich meegedragen, hoewel hij veel
steun van zijn familie ondervond. Leen werd op 10 oktober 1926 in
Hellouw geboren, maar was reeds vroeg op Herwijnen georiënteerd.
Het grootste deel van zijn leven werkte hij in de baksteen-industrie,
eerst in Haaften, later in Vuren. Daar gingen ze na hun trouwen ook
wonen. Hun huwelijk bleef kinderloos. De rouwdienst op 4 augustus jl.,
geleid door onze consulent, ds. Mulder, werd gehouden in de
Hervormde Kerk van Vuren.
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De psalmen in deze dienst gezongen, waren door hem zelf
aangegeven, zo ook het gedeelte waar over gesproken moest worden,
n.l. Romeinen 8, waar de majesteitelijke woorden klinken; Zo God voor
ons is, wie zal tegen ons zijn. Aansluitend vond de begrafenis plaats op
de begraafplaats in Vuren in hetzelfde graf waar ook zijn vrouw rust.
Dankbetuiging
Bij deze wil ik een ieder bedanken voor de vele kaarten en vriendelijke
woorden na het overlijden van mijn man, onze vader en trotse opa
Arie van Weelden
Sjanie van Weelden
Jan en Simone, Thijs , Jop en Sofhie
Corina en Rini, Jeanine en Romy
Uit Dankbaarheid I
Via deze weg wil ik een ieder bedanken voor het medeleven en de
steun en de ontvangen kaarten tijdens de missie in Uruzgan.
Hartelijk dank daarvoor.
Arjan van Zante
Uit Dankbaarheid II
Graag willen wij iedereen bedanken voor alle kaarten, kado‟s en
bloemen die wij hebben gekregen voor onze 25-jarige trouwdag.
Dankbaar zijn wij dat we dit hebben mogen vieren.
Menno en Mariëtte
Uit Dankbaarheid III
Langs deze weg wil ik een ieder bedanken voor het warme medeleven.
Dit alles in de vorm van een bezoek, een kaart, een telefoontje en
bloemen tijdens de behandeling van mijn ziekte.
Annie van Maaren en familie
Uit Dankbaarheid IV
Wij willen u heel hartelijk danken voor het meeleven in de moeilijke tijd
van zorgen rondom de geboorte van Anna. Ze verblijft nog in het
ziekenhuis in Gorinchem. We zijn de Heere erg dankbaar dat het stapje
voor stapje beter met haar gaat.
Richard en Wietske van Mourik
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Uit dankbaarheid V
Wij maken als gezin en allen die ons lief zijn een hele zware en
emotionele tijd door.
Vanaf het moment dat we hoorden dat Anja ernstig ziek was, ging dit
ongewild een hoofdrol spelen in ons leven.
Waar het voorheen zo voorspoedig ging trok er een mist voor ons op.
Na een zware operatie en zes chemokuren wachten we op dit moment
op de einduitslag. Deze hopen we op 11 september te horen.
Wij willen iedereen die in welke vorm dan ook met ons heeft
meegeleefd en nog steeds meeleeft, heel hartelijk bedanken. We zijn
hier van onder de indruk. We voelen ons gedragen door gebed en zijn
gesterkt in ons geloof dat de Here God ons leven leidt en voor ons
zorgt.
Bart en Anja van Zandwijk
Uit dankbaarheid VI
Dankbaar en blij zijn wij dat ik weer thuis mocht komen uit het
ziekenhuis. Ik wil langs deze weg u allen heel hartelijk dank zeggen.
Ad van Arendonk en verdere familie
Uit dankbaarheid VII
In het vorige kerkblad kon ik met vreugde melden, dat ik uit het
ziekenhuis mocht terug keren.
Gedurende de afgelopen vakantieperiode werd ik weer voor dezelfde
aandoening in het ziekenhuis opgenomen. Gelukkig mocht ik ook nu
weer na behandeling naar huis terug keren.
Graag wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling en medeleven in
welke vorm dan ook die ik gedurende mijn tweede verblijf in het
ziekenhuis en ook daarna mocht ondervinden. Bovenal dank aan de
Schepper van hemel en aarde, die mijn terugkeer naar mijn familie
geschonken heeft. Voor volledig herstel zal verdere behandeling en
medicatie nodig blijven.
G .A. E. van Cronenberg -van Rossum
Uit dankbaarheid VIII
Heel hartelijk dank voor de vele kaarten en gelukwensen die wij bij ons
50-jarig huwelijk mochten ontvangen. Het heeft ons erg goed gedaan.
Cor en Jaantje Hobo
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VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 12 juli:

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

115,50
121,40
125,40

diaconie
kerkrentmeesters
past. en pred.

€

92,20

Zorgcentr. Avondl.

Zondag 19 juli:

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

108,15
120,10
118,85

diaconie
kerkrentmeesters
past. en pred.

Zondag 26 juli:

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

122,15
108,05
120,20

Lepra-zending
kerkrentmeesters
onderhoudsfonds

Zondag 2 aug:

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

109,75
122,00
119,55

diaconie
kerkrentmeesters
past. en pred.

Zondag 9 aug:

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

117,85
122,25
108,05

bloemengroet
kerkrentmeesters
past. en pred.

Donderdag 16 juli:

Giften
Zendingsbussen uitgang kerk, mei t/m juli € 113,05
Ontvangen via:
Diaken T. Hobo € 10,00 voor de bloemengroet
Ds. J. Groenenboom € 20,00 + 2x €10,00 + € 5,00
Thuisverkoop door de creaclub € 45,00
Dhr. A.F. van Rossem € 10,00 voor de bloemengroet
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
RONDOM HET WOORD
Terugblik
Afgelopen zondagmorgen stond de gezamenlijke dienst met de
gereformeerde kerk in het teken van de afsluiting van de Vakantie
Bijbel Spel Week.
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De vertellingen tijdens de VBSW gingen over de reizen van Paulus rond
het thema “Kom maar op”.
Ds. Wouda preekte ook over Paulus naar aanleiding van Handelingen
17. Paulus ontmoet in Athene heel veel afgod(sbeeld)en. Maar het is
niet zo dat alle godsdiensten je bij God brengen. Alleen Jezus brengt je
bij God, ook al denken veel mensen daar anders over. Wat je gelooft
als christen is niet meer vanzelfsprekend. Als mensen niet (meer) in
God geloven, geloven ze niet nergens in, maar overal in. Er is net als in
Paulus‟ dagen een markt van levensbeschouwingen.
Is het waar dat er alleen maar narigheid komt van godsdiensten? Zelfs
het christelijk geloof wordt als dekmantel gebruikt om andere mensen
iets aan te kunnen doen. Jezus zei: “God liefhebben boven alles” is
hetzelfde als “je naaste liefhebben als jezelf”.
Jezus ging niet de snelweg van succes. Hij gaat zelfs van de weg om
weggeraakten op te zoeken en weer op de weg te brengen. Jezus ging
zelfs een moeizame, eenzame, zelfs doodlopende weg. Het hart van
Zijn hemelse Vader gaat naar mensen uit.
Zijn andere godsdiensten onwaar? De bijbel zegt dat mensen zoekers
zijn. Sommige dingen kloppen. We kunnen zelfs goede elementen
vinden, waardoor we worden uitgedaagd. We kunnen niet vanuit de
hoogte op andere godsdiensten neerzien.
Het volgende verhaal van een Chinese christen maakt echter duidelijk
wat het verschil is tussen de godsdiensten en dat we bij Jezus moeten
zijn.
Hij droomde eens dat hij in een diepe put was gevallen en er niet meer
uit kon komen. Hij hoorde stappen en zag inderdaad iemand over de
rand heen kijken. Het was een wijsheidsleraar, die zei: Als je mijn wijze
raad had opgevolgd, had je daar nu niet gezeten. En hij ging weg.
Opnieuw stappen. Boeddha keek over de rand en zei: “Ga mediteren
en zoek innerlijke rust, totdat je sterft.” En hij ging weg.
Toen kwam Mohammed langs. “Het is de wil van Allah”. En hij ging
weg. Toen kwam Jezus. Hij riskeerde Zijn leven en daalde af in de put
en haalde hem eruit. Jezus trok hem zijn vuile kleren uit en gaf hem te
eten. “Daarom”, zo sprak de Chinese christen, ”ben ik christen
geworden”.
1. De meeste godsdiensten stellen zelf verwerkelijking centraal, Jezus
gaf Zijn leven uit liefde.
2. Iedere christen is putjesschepper. Met Jezus ben je meer mens,
zonder Hem kom je pas echt in de put te zitten.
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Bevestiging en intrede kandidaat Broekman
De diensten van bevestiging en intrede van kandidaat J. Broekman
zullen Deo Volente plaatshebben op zondag 11 oktober.
Kandidaat Broekman wordt in de ochtenddienst bevestigd tot predikant.
Die dienst zal worden geleid door ds M. van Campen uit
Zwartebroek/Terschuur en begint om 9.30 uur.
In de middagdienst zal (dan inmiddels) dominee Broekman intrede
doen. Die dienst begint om 14.30 uur. We wensen kandidaat Broekman
en zijn vrouw een goede en bovenal een gezegende voorbereiding op
de diensten toe.
Klusjes in en rond de pastorie
Zondag 11 oktober, de dag van de bevestiging en intrede van
kandidaat Broekman als nieuwe predikant van onze Gemeente, nadert.
Eind september is de pastorie als het goed is weer bewoond. Uiteraard
moet er voor die tijd het een en ander gebeuren in en rond de pastorie,
ook al zijn er dankzij de grote renovatie tien jaar geleden geen
ingrijpende verbouwingen nodig.
Mede gezien de korte periode waarin een en ander geklaard moet
worden, kan niet álles door vrijwilligers worden gedaan. Toch zijn er
klusjes die we wellicht wél zelf kunnen doen. Het kan zijn dat we
daarvoor een beroep op u doen; daarbij hopen we uiteraard op uw
medewerking.
U of jij mag natuurlijk ook zelf aangeven dat u iets wilt doen. Waarbij
opgemerkt dat een aantal gemeenteleden al volop bezig is met
allerhande werkzaamheden. Waarvoor dank!
De kerkrentmeesters
Kinderoppas
Amanda de Bruin – van der Vliet is gestopt als coördinator van de
kinderopvang die tijdens de ochtenddiensten op zondag wordt
gehouden. Graag willen we haar hartelijk bedanken voor de tijd en
energie die ze in dit werk heeft gestoken. Het viel niet altijd mee om het
rooster gevuld te krijgen, desondanks ging de oppas altijd door.
Gelukkig heeft Amanda een opvolgster gevonden, in de persoon van
Willy van Arkel- van Arendonk. Zij neemt de taken van Amanda dus
over. Willy is te bereiken via Willyvanarendonk@hotmail.com en
0418-581514.
9

Graag maken we van deze gelegenheid gebruik ouders te wijzen op de
mogelijkheid hun jonge kinderen naar de kinderoppas te brengen, zodat
ze zelf op zondagochtend naar de kerk kunnen. De opvang heeft plaats
in het gebouw van peuterspeelzaal Herovientje, dat van alle
(kinder)gemakken is voorzien. Ook de kinderen van de Gereformeerde
Kerk worden daar op zondagochtend opgevangen. Zodra kinderen de
basisschoolleeftijd hebben zijn ze welkom op de zondagsschool, die
wordt gehouden zondagochtend tijdens de kerkdienst.
Overigens is er nog wel behoefte aan wat extra leiding, om eens in de
zoveel weken op te passen. Dat hoeven niet per se moeders te zijn,
jongeren zijn ook van harte welkom. Willy van Arkel is graag bereid
meer informatie te geven.
Activiteitengids
In de aanloop naar het winterwerk valt als het goed is bij u op de mat
de Activiteitengids, ook dit jaar uitgegeven samen met de
Gereformeerde Kerk. In de gids staan de activiteiten (clubs, kringwerk,
catechisaties et cetera) er dit seizoen zijn. Let daarbij goed op de
aanvangsdata van bepaalde activiteiten: die zijn zo‟n twee weken later
in de tijd dan gebruikelijk, dit in verband met de komst van kandidaat
J. Broekman op 11 oktober.
Voor wie onverhoopt geen Activiteitengids ontvangt: achter in de kerk
ligt een stapeltje klaar; u kunt ook contact zoeken met een van de leden
van de kerkenraad.
Opening winterwerk
De kerkdienst waarin het winterwerk officieel wordt geopend is
vastgesteld op zondag 27 september, aanvang 17.00 uur. Het is al
jaren gebruikelijk dat we de zaterdag ervoor een startmiddag houden.
Dit jaar wijken we daar voor een keer van af en vindt de startmiddag
voor de gehele gemeente plaats een week later, zaterdag 3 oktober.
Op zaterdag 26 september namelijk viert ook Christelijk Gemengd Koor
Soli Deo Gloria z‟n 100-jarig bestaan, met verschillende activiteiten.
Veel gemeenteleden zijn daarbij betrokken en door de startmiddag een
week te verschuiven „rijden we elkaar niet in de wielen‟.
Hoe de startmiddag er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Hou dus
de volgende kerkbladen en de afkondigingen in de gaten. Maar nu
klinkt al de oproep: kom naar de startmiddag, en neem ook iemand
mee!
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De startmiddag is heel ongedwongen, altijd gezellig, u en jij ontmoeten
er andere mensen uit het dorp voor een praatje, en er is eten en
drinken. Het hoeft eigenlijk niet gezegd of geschreven te worden, maar
ook kinderen en jongeren zijn van harte welkom!
Verkoopdag
Vrijdag 16 oktober 2009 heeft ‟s middags en ‟s avonds de jaarlijkse
verkoopdag plaats, in dorpshuis De Poort. De lotenverkoop voor de
grote verloting is inmiddels begonnen. De loten kosten 1 euro per stuk,
er zijn prachtige prijzen te winnen.
Wie nog boodschappen heeft om levensmiddelenmanden samen te
stellen, die zijn van harte welkom. Dat geldt ook voor bruikbare spullen
voor de verkoop of als prijs in de verschillende stands.
Verder worden mensen gezocht die cake, appeltaart, boterkoek,
appelflappen etc. willen bakken, om te verkopen bij een kop koffie. Bent
u bereid dit te doen, neem dan contact op met een van de leden van de
Commissie Verkoopdag. Bruikbare spullen en boodschappen kunnen
worden ingeleverd bij de leden van de Commissie Verkoopdag: N. van
der Linden (Zandsteeg 4); A. van Maaren (Nieuwe Steeg 63); ; R. de
Joode (Kolstraat 10); N. Versteeg (Zworrelstraat 48); R. de Fokkert
(Rozenstraat 2); D. de Joode (Lunet 18, Vuren).We rekenen op uw
medewerking!
Commissie Verkoopdag
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
05-09
08-09

Naam
A.P. Tromp-van Mourik
A. Stigter-den Adel

Leeftijd
93
95

Adres
Zorgcentrum Avondlicht
Zorgcentrum Avondlicht

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.
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Nieuw ingekomen
Fam. H. van Zanten, Mijnliefflaan 32, vanuit Bilthoven
Fam. G.A. Bergakker, Kolstraat 2, vanuit Vuren
R.J.N. van den Hof, Kolstraat 68, vanuit Asperen
Fam. F.M. van Maaren, Geerstraat 36, vanuit Heukelum
M.D. van Gangelen-Plieger, Rozenstraat 19, vanuit Ameide
D. de Waal, zorgcentrum Avondlicht, vanuit Waardenburg
T. den Hartog, zorgcentrum Avondlicht, vanuit Heukelum
J.A.M. van Herwaarden-de Man, zorgcentrum Avondlicht, vanuit
Asperen
Verhuisd
W.A. de Joode, Achterweg 83, naar Leerdam
Uitgeschreven
F. Heemskerk, Lijsterbeslaan 16
J.M. van den Berg, Wilgenlaan 17
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 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.
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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
bij:
Zondag 12 juli
Mw. T. van Cronenberg
Zondag 19 juli
Fam. Koppelaar
Zondag 26 juli
Mw. E. van Noord

van de gemeente bezorgd
Meerenburg 28
Pieterswaard 4
Achterweg 99

Zanguurtje
Op D.V. zondag 30 augustus 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. Het programma
wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio. De luisteraars thuis
zullen vooraf een liederenblad ontvangen. Een bekende uitspraak is:
“zingen is dubbel bidden”. En dat is waar! Kom het zelf ervaren. U en jij
zijn van harte welkom!
BROODMAALTIJD vrijdag 18 september 2009
Voor de gemeenteleden vanaf ongeveer 60 jaar, uit de Hervormde
gemeente en de Gereformeerde kerk, staat deze avond weer de tafel
gedekt voor een heerlijke broodmaaltijd!!
De broodmaaltijd zal beginnen om 17.30 uur en wordt ditmaal
gehouden in de Hervormde Kerk aan de Waaldijk te Herwijnen. Mocht
u vervoersproblemen hebben, dan halen we u gewoon even op.
Dat het niet alleen bij eten blijft, weten de meeste ouderen inmiddels al
wel van voorgaande jaren. Het zal zeker een gezellige avond worden.
Wat u allemaal voorgeschoteld krijgt, blijft nog een verrassing.
Als u hieraan mee wilt doen wilt u dan onderstaand
formulier invullen en achter in de kerk in de doos te
deponeren. Hier liggen ook opgaveformulieren.
U kunt ook bellen naar Alex Ruitenburg,
tel. 582439 of Ad van Arendonk, tel. 582322.
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Ik doe mee aan de broodmaaltijd en kom dan met ……… personen.
Naam: ……………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………
Telefoonnummer:
Ophalen: Ja/Nee

……………………………………………………
Thuisbrengen: Ja/Nee

Dit formulier inleveren in de doos achter in de kerk vóór 13 september
 -------------------------------------------------------------------------------------------
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AGENDA
Woensdag 2 sept
Woensdag 16 sept
Vrijdag 18 sept
Vrijdag 16 okt

18.30 uur
18.30 uur
17.30 uur

uitzending kerkradio
uitzending kerkradio
gezamenlijke broodmaaltijd
verkoopdag

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 7 september 2009
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
Volgende inleverdata zijn:
21 sept
voor 2 weken
5 okt
voor 2 weken
19 okt
voor 2 weken
2 nov
voor 2 weken
16 nov
voor 2 weken
30 nov
voor 2 weken
14 dec
voor 2 weken
28 dec
voor 2 weken
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Blijf in Mij…
Johannes 15:1-11
Zoals een rank geen vrucht kan dragen
als zij niet in de wijnstok blijft,
zodat de tuinman haar verdrijft
daar dood en afval haar belagen…
Zo kan ook jij geen vruchten dragen
wanneer je in Mijn Woord niet blijft.
Wanneer Mijn liefde je niet drijft
dan zal de dood ook jou belagen…
Ik heb je lief! En Mijn genade
geeft vruchten tot in eeuwigheid.
Mijn Vader slaat in liefde gade
wie door Mijn woorden wordt geleid.
Mijn blijdschap wordt in jou vervuld
wanneer Mijn liefde je omhult…
Door: Joke van Sliedregt
Uit:
Vruchtbaar leven
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