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Elke zondagmorgen tijdens de
kerkdienst in het kerkelijk centrum

CRECHE

Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal
Herovientje

33e Jaargang, no. 993, 20 november 2009
KERKDIENSTEN
Zondag 22 november 2009
10:00 uur:
Prof. Dr. G. van den Brink
Introïtuslied: Ps. 146: 7, 8
18:30 uur:
Ds. J. Broekman, Eeuwigheidszondag
Introïtuslied: Ps. 147: 7, 8
e
1 collecte:
Woord en Daad
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 29 november 2009
10:00 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 148: 2, 3
18:30 uur:
Ds. D. Heikoop, Nieuwegein
Introïtuslied: Ps. 149: 2, 3
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Lied van de Zondagsschool
Vanaf nu leren we het gedicht of lied voor het kerstfeest.
Kinderoppas:
22 nov:
Carin Vos en Esmee van der Meijden
29 nov:
Sjanet ‟t Lam en Marieke van Mourik
Schoonmaakrooster
23 t/m 27 nov: Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet
20 t/m 4 dec: Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd, Mw. Van der Meijden
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MEDITATIE
“Want ik heb gezegd: Uw goedertierenheid zal
eeuwiglijk gebouwd worden.”
Psalm 89 : 3a
Eeuwig gebouwd
Daar komt wat voor kijken voordat men een huis klaar heeft!
Wat een voorbereidend werk moet er al niet gedaan worden. En
hoeveel mensen zijn er niet bij betrokken. Een architect en een
aannemer, een metselaar en een timmerman, noemt u maar op. Ieder
heeft zo zijn taak en plaats. En zo groeit het gebouw als het ware onder
hun handen.
Psalm 89 vertelt hoe God de Heere bezig is Zijn gebouw, naar Zijn
gemaakt bestek, te laten rijzen. En Zijn gebouw heet: goedertierenheid.
De goddelijke Architect bouwt op een onwankelbaar fundament. Hij
heeft het Zelf gelegd. Het is Zijn Liefde, Zijn trouw. En Zijn fundament
draagt de Naam van Zijn Zoon: Jezus Christus. In Hem heeft de Vader
immers bekend gemaakt hoe Hij bouwen wil en dat Hij bouwen wil. En
het Woord wijst ons erop dat Hij niets aan het toeval overlaat. Alles gaat
naar Zijn gemaakt bestek,naar Zijn Verbond, naar Zijn afspraak met
een zondig mensenkind, zoals David was. Daar wijkt Hij niet vanaf. En
dat niet alleen, dat maakt Hij ook bekend. Zijn weg en Zijn werk
openbaart Hij. Ja, Hij wil zelfs mensenkinderen tot levende stenen
maken van Zijn eeuwig huis, Hij wil Zijn trouw, Zijn liefde doen ervaren.
Zo gaat Hij voort, zo wordt Zijn goedertierenheid eeuwig gebouwd. En
hoe meer dat werk des Heeren voortschrijdt, des te duidelijker gaan we
het onderscheiden, dat Hij doet wat Hij belooft, dat Hij niet laat varen
het werk Zijner handen.
Door: ds. H. Koudstaal
Uit:
Witter dan sneeuw
UIT DE GEMEENTE
Zieken
De laatste weken worden er in de diensten geen
namen genoemd van zieken. Maar dat betekent niet
dat ze er niet zijn.
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Voor zover mij bekend liggen er geen zieken in een ziekenhuis, maar
thuis zijn er wel mensen die herstellen van een operatie of wachten op
de uitslag van een onderzoek. En dat kan soms veel spanning met zich
meebrengen. Laten we in onze gebeden de zieken van de gemeente
opdragen aan onze almachtige God, die de Voorziener is in alle dingen.
Asaf, de dichter van Psalm 77, zit in moeilijkheden en kan geen
liederen maken. Hij zoekt de Heere dag en nacht en toch vindt hij Gods
vrede niet. Het lijkt wel of God er niet meer is. Vroeger was dat anders
en daarom vraagt hij zich af of de Heere hem verlaten heeft. En als hij
toch een lied moet maken, zingt hij van de wonderen die de Heere
vroeger gedaan heeft. Van de verlossing uit Egypte bijvoorbeeld. En zo,
door Gods wonderen te overdenken, komt Asaf er vanzelf toe om de
Heere groot te maken.
U kunt in uw ziekte ook moeilijkheden ondervinden. Dan lijkt het of de
Heere ver weg is. Doe dan hetzelfde als Asaf: Gods wonderen
overdenken.
„k Zal gedenken, hoe voor dezen
ons de HEER heeft gunst bewezen.
Laten we in onze gebeden 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. 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.
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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.
Uit dankbaarheid
Wij zijn heel erg onder de indruk van alle belangstelling ter gelegenheid
van ons huwelijk. Het geeft een goed gevoel dat zoveel mensen met
ons hebben meegeleefd.
Daarom willen wij dan ook iedereen hiermee hartelijk danken voor alle
aandacht, felicitaties en de bijzonder vele kaarten.
Marianne en Henk van Mourik
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 1 nov:

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

155,65
150,60
148,60

Eleos
kerkrentmeesters
past. en prediking

Woensdag 4 nov:

1e collecte €
73,00
2e collecte €
83,05
Uitg.collecte € 1.610,47

diaconie
kerkrentmeesters
dankstondcollecte

Zondag 8 nov:

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

najaarszend.coll.
kerkrentmeesters
past. en prediking

212,15
137,00
137,45

Giften
Ontvangen via:
Ds. Broekman €20,00 + € 10,00 voor de kerk + €5,00 voor de
najaarszendingscollecte
Ds. Groenenboom € 50,00 + € 20,00 + € 10,00
Nagekomen dankstondcollecte € 76,00 + € 10,00
Ouderling Van Kuilenburg op huisbezoek € 10,00
Ouderling Van Arkel € 20,00 op huisbezoek
Diaken De Bruin € 10,00 voor het kerkblad
Mw. J. de Fockert-van Wijgerden €20,00 op bezoek (zonder
kerktelefoon)
Dhr. Van Rossem €54,00 voor de kerk
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
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RONDOM HET WOORD
Diensten
We mochten een gezegende Avondmaalsviering uit de hand van de
Heere ontvangen. We werden gesterkt in het geloof door brood en wijn
in de gedachtenis aan het lijden en sterven van onze Heere Jezus
Christus. Dat Gods zegen erop mag rusten.
We leven alweer toe op de adventstijd. Komende zondag is de laatste
zondag van het kerkelijk jaar. Die zondag staat in het teken van de
verwachting van „de wereld die komt‟ en wordt ook wel
„eeuwigheidszondag‟ genoemd. Ik hoop in de avonddienst voor te gaan
en dan zullen de namen genoemd worden van hen die in het afgelopen
kerkelijk jaar zijn overleden. We zullen lezen uit Lukas 21over de
„wederkomst van de Zoon des mensen‟.
De zondag daarop is de eerste adventszondag en dan wordt de Heilige
Doop bediend aan de kleine Anna, dochter van Richard en Wietske van
Mourik, Breede Kampen 14. Anna werd op 19 juni geboren en woog
toen 770 gram. Na een spannende tijd mag het nu goed gaan met haar
en zien we met de ouders, grootouders en de rest van de familie uit
naar haar doop. Bent u er ook?
Kringen en catechese
We draaien nu volop met de twee kringen en de vijf
catechisatiegroepen. Bij de Bijbelgesprekskring en de Kring Groeien in
geloof mag u gerust nog aanschuiven. Het is goed met elkaar rond een
geopende Bijbel te zitten en met elkaar te spreken over de boodschap
die daaruit naar voren komt.
Gelukkig zien we bij de catechisanten een trouwe opkomst en een stel
betrokken jongeren. Dat doet me elke week weer goed.
Eeuwigheidszondag
In Psalm 90 staat: „Wij vliegen daarheen‟. En inderdaad, op zondag
22 november is het al weer de laatste zondag van het kerkelijk jaar
2008. De zondag erna begint de Adventstijd.
De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt ook wel „Zondag van de
voleinding‟, of „Eeuwigheidszondag‟ genoemd. Een moment om terug te
blikken naar het verleden en vooruit te kijken naar de toekomst, ook in
de prediking. Met Advent en Kerst in het vooruitzicht mogen we
gedenken dat het aardse einde niet het einde is, maar dat we vol
verwachting mogen uitzien naar een nieuw begin, in de komst van onze
Verlosser en Zaligmaker Jezus Christus naar de wereld.
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De enige zekere weg is ons te richten op Gods belofte: „Zie, Ik maak
alle dingen nieuw‟.
In de avonddienst van zondag 22 november (aanvang 18.30 uur) zullen
de namen worden genoemd van onze geliefden die in dit afgelopen
kerkelijk jaar zijn gestorven. Op deze plaats willen we hun namen al
vast bekendmaken:
In de leeftijd van
25-11-2008: Albert Schipper
87 jaar
05-12-2008 Maaike Kornet-de Groot
92 jaar
05-12-2008 Marinus van Zomeren
78 jaar
05-01-2009 Gerrit Blanken
79 jaar
10-01-2009 Willem Bertus van Horssen
81 jaar
19-01-2009 Adrianus Struijk
83 jaar
27-01-2009 Gijsbert Pippel,
na een zwangerschapsduur
van 26 weken
20-02-2009 Cornelia Groen-Clements
30-04-2009 Anna Vroegh-Schilders
01-06-2009 Henk van der Meijden
04-07-2009 Arie van Weelden
30-07-2009 Adriana Cornelia Vervloedt-Huijgen
31-07-2009 Leendert Jasper van Weelden
20-08-2009 Corstiaan de Man
25-08-2009 Areke Cornelia van Steenis
29-08-2009 Heilke van Weelden-Verbeek
27-09-2009 Wimke Bambacht-Overheul
27-10-2009 Dirkje Christina de Bruijn-Verploegh

88 jaar
82 jaar
58 jaar
72 jaar
82 jaar
82 jaar
85 jaar
67 jaar
83 jaar
92 jaar
87 jaar

O God, die droeg ons voorgeslacht
In nacht en stormgedruis
Bewijs ook ons uw trouw en macht
Wees eeuwig ons tehuis
De kerkenraad heeft de nabestaanden zoveel als mogelijk op de
hoogte gesteld van dit voornemen en hen uitgenodigd de dienst bij te
wonen. Na de dienst wordt de familie de gelegenheid geboden in het
kerkelijk centrum een kop koffie te drinken en na te praten met de
predikant en enkele leden van de kerkenraad.
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Verkiezing ambtsdragers
Met het oog op de verkiezing van ambtsdragers heeft de kerkenraad in
zijn laatste vergadering de volgende dubbeltallen gesteld. De namen
staan genoemd in alfabetische volgorde;
In de vacature ouderling:
J.J. de Fockert, Achterweg 19 en N. van der Vliet, Berkenlaan 2.
In de vacature diaken:
D. de Bruijn, Margrietstraat 10 Haaften en G. Pippel, Wilgenlaan 29.
De stemmingsvergadering zal plaatshebben Deo Volente op woensdag
25 november, om 20.00 uur precies in de kerk.
Aangezien geen tegenkandidaten zijn ingediend tegen ouderlingkerkrentmeester H. van Eeken en diaken J.A. Hobo, zijn zij beiden
herkozen. Beiden hebben die herverkiezing aangenomen en zullen
begin volgend jaar worden herbevestigd.
We vragen de gemeente alle genoemde broeders en het werk van de
kerkenraad in zijn algemeenheid op te dragen in het gebed.
Solidariteitskas
Een aantal gemeenteleden heeft de bijdrage van € 10,= voor de
Solidariteitskas (voorheen generale kas) nog niet overgemaakt. De
acceptgiro‟s zijn enkele weken geleden bezorgd. Graag nog even uw
aandacht.
Jaarrekening 2008 ter inzage
Het college van kerkrentmeesters heeft de jaarrekening over 2008
vastgesteld. De jaarrekening is inmiddels gecontroleerd door twee
onafhankelijke gemeenteleden, die de jaarrekening akkoord hebben
bevonden. Voordat de kerkenraad de jaarrekening bespreekt en
vaststelt, krijgen nu eerst de gemeenteleden een week lang de
gelegenheid de jaarrekening in te zien. Zij kunnen daartoe contact
opnemen met D. de Joode (0183-637029) of Th. van Cronenberg
(581269)
2008 was in financieel opzicht een bijzonder jaar. Ds Van Dijk werkte
een aantal maanden parttime en nam een beroep aan als interimpredikant, waardoor de gemeente vacant werd.
Een vacante periode leidt aan de ene kant tot extra uitgaven (meer
gastpredikanten, meer uren pastoraal-medewerker, kosten afscheid) en
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aan de andere kant tot besparingen (minder salariskosten predikant,
minder afdrachten aan landelijke kerk).
Per saldo is 2008 in financieel opzicht een gunstig jaar geweest. Het
batig saldo bedraagt € 25.662. Dat bedrag komt ongeveer overeen met
de tekorten van de twee voorgaande jaren. Het college van
kerkrentmeesters wil dat bedrag dan ook bestemmen voor dat doel: het
„wegwerken‟ van de tekorten over 2006 en 2007.
Inmiddels zijn we als Gemeente weer „voorzien‟ van een eigen
predikant, in de persoon van ds Broekman. Daar zijn we dankbaar voor.
Het betekent ook dat de kosten in vergelijking met de vacante periode
weer gaan stijgen, waardoor we in financieel opzicht absoluut niet
mogen verslappen. We zullen zelfs een tandje bij moeten zetten, om
nieuwe tekorten als in 2006 en 2007 te voorkomen. Maar daar komen
we later nog op terug.
Het college van kerkrentmeesters
Bloemenverkoop; hulp gezocht
Om vast te noteren in de agenda‟s: vrijdag 11 december hopen we de
jaarlijkse bloemenverkoop/ kerststerrenactie te houden. Vrijwilligers om
te verkopen zijn altijd welkom. De bedoeling is om overdag te starten,
zodat de verkoop aan het begin van de avond afgerond kan zijn. Wie
zin heeft mee te helpen (het is altijd reuze gezellig) kan contact zoeken
met Arjo Hobo (582505), of met een van de andere kerkrentmeesters
(Henk van Eeken, Theo van Cronenberg, Dik de Joode).
Kerkbalans; toezegging al overgemaakt?
Na de oproep in het vorige kerkblad heeft een aantal gemeenteleden
het eerder dit jaar toegezegde bedrag voor de vrijwillige bijdrage/ Actie
Kerkbalans overgemaakt. Waarvoor dank.
Echter, nog niet alle toegezegde bedragen zijn ontvangen. Graag
vragen we hen die hun toezegging nog niet hebben omgezet in een
daadwerkelijke gift, dit binnenkort te doen. Het bespaart de
kerkrentmeesters het nodige administratieve werk.
Overmaken kan via banknummer 3280.00.531 (Rabobank), of via
950.925 (ING bank). Graag onder vermelding van „actie kerkbalans
2009‟. Contant kan natuurlijk ook.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Het college van kerkrentmeesters
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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
19-11
01-12

Naam
W.Roza-vd Werff
H.J. de Man-van Baalen

Leeftijd
100
86

Adres
Avondlicht
Kromme Akkers 9

(Kerst)postzegelproject
De stichting Woord en Daad helpt mensen in ontwikkelingslanden met
het Woord èn daadwerkelijk. Zo helpen ze bijvoorbeeld straatkinderen
aan voedsel. Dat doen ze o.a. met het postzegelproject.
Hoe kunt u helpen? Door de postzegels die u gebruikt niet op het
postkantoor te kopen, maar bij Woord en Daad, want zij houden op een
zakje van € 4,40 minstens € 0,75 over en dat zijn drie bordjes eten voor
de straatkinderen.
De stichting koopt partijen geldige oudere postzegels op, sorteert en
verpakt ze in zakjes van 10×2 zegels. Het enige verschil is dat men
twee zegels moet plakken i.p.v. één om een totale waarde van € 0,44 te
krijgen.
Net als andere jaren zijn er nu ook weer zakjes verkrijgbaar met
speciale Kerstzegels. De zegels zijn per 10 verpakt en kosten
€ 3,40 per zakje.
U kunt ze kopen bij fam. Van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 584142
Met vriendelijke groet en alvast bedankt namens de straatkinderen.
Opbrengst gebruikte kaarten en postzegels
Samen met Kerk in Actie zamelt de GZB kaarten en postzegels in.
In 2008 heeft de inzamelingsactie maar liefst € 40.762,55 opgebracht.
Regelmatig worden er zakken en dozen vol kaarten en postzegels
bezorgd op het kantoor van de GZB. Daarna zoeken vrijwilligers alles
uit en gaan op zoek naar de beste manier om ze te verkopen. En met
succes! € 27.647,55 was afkomstig uit de inzameling van de kaarten en
€ 13.115,00 van de postzegels. Een ieder die zich hiervoor heeft
ingezet: heel hartelijk dank!
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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
contactpersonen zijn de predikant en de scriba. Direct contact met één
van hen 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
Bloemengroet
Zondag 25 okt
Zondag 1 nov
Zondag 8 nov
Zondag 15 nov

Mw. Van Tuyl-Hak
Mw. Van Leuven-Ekelmans
Mw. Blanken-van Horssen
Dhr. J. van Kuilenburg
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Woordzoeker Jezus zegent de kinderen
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Tenslotte
Veel ander nieuws heb ik deze keer niet te melden. Dat is alleen maar
goed, denk ik dan maar. Gisteren, de Avondmaalszondag, zat ik in de
vroege morgen nog eens de preek voor te bereiden. Vanuit het raam
van de studeerkamer kijk ik op de Waal. De drukst bevaren rivier, zegt
men dan. En gisteren kwam ik tot de ontdekking dat dat zelfs op
zondagmorgen het geval is. Vroeger legden de schippers nog wel eens
ergens aan om naar de kerk te gaan, maar dat is er kennelijk
tegenwoordig niet meer bij. Jammer toch, dat men de rust niet meer
vindt, zelfs niet op de rustdag. De Schrift zegt: Laat ons onze
onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte
hebben. Een aansporing overigens die we ook op ons zelf kunnen
toepassen.
Een hartelijke groet vanuit de pastorie met uitzicht op de Waal,
Ds. J. Broekman
AGENDA
Woensdag 25 nov
Woensdag 25 nov

18.30 uur
20.00 uur

uitzending kerkradio
stemmingsvergadering

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 30 november 2009
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
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Volgende inleverdata zijn:
14 dec
voor 2 weken
28 dec
voor 2 weken
11 jan
voor 2 weken
25 jan
voor 2 weken
8 feb
voor 3 weken
1 mrt
voor 2 weken

Hemelpoort - Bethel
Dat die poort ontsluite,
blindheid van ons gezicht,
in ons geloof ontspruite,
de weldaad van het Licht.
Trap die ons ten hemel leidt
die tot de aarde mag reiken,
ons van banden bevrijdt
engelen doet nederstrijken.
Schoon gezicht uit Gods portaal,
waaruit Uw Licht komt stralen,
schijn Uw liefde in allemaal,
dat wij in geloof niet falen.
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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

