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33e Jaargang, no. 995, 18 december 2009
KERKDIENSTEN
Zondag 20 december 2009
10:00 uur:
Ds.J. van Dijk, Zeist
Introïtuslied: Ps. 4: 9, 10
18:30 uur:
Ds. J. de Wit, Jaarsveld
Introïtuslied: Ps. 5: 9, 10
e
1 collecte:
Kinderen in de Knel
2e collecte:
Kerkrentmeester
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Donderdag 24 december 2009
21:30 uur:
Ds. J. Broekman, Kerstzangdienst
m.m.v. Muziekvereniging Wilhelmina
Vrijdag 25 december 2009, 1e Kerstdag
10:00 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Kerstliederen
18:30 uur:
Ds. A.S. Rienstra, gez. dienst in de Gereformeerde Kerk
1e collecte:
IZB
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Coll. gez. dnst: De Hoop
Zaterdag 26 december 2009, 2e Kerstdag
18:30 uur:
Kerstviering Zondagsschool „Bethel‟
Zondag 27 december 2009
10:00 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 6: 9, 10
18:30 uur:
Ds. T.J. Korten, Asperen
Introïtuslied: Ps. 7: 1, 9
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
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Lied van de Zondagsschool
Vanaf nu leren we het gedicht of lied voor het kerstfeest.
Kinderoppas:
20 dec:
Sjanet ‟t Lam en Demi van Eeuwijk
25 dec:
Richard en Arjan van Mourik
27 dec:
Jacolien van Zante Roxanne van Eeuwijk
Schoonmaakrooster
Geen opgave

MEDITATIE
“Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot
licht.”
Jesaja 9: 1
Over licht en duisternis
Licht en duisternis, een geliefd thema op het Kerstfeest.
De toepassing ligt voor de hand: nee tegen de duisternis en ja tegen
het licht. Maar wat is nu precies het licht en wat is de echte duisternis?
Dat te weten, lijkt mij cruciaal. Pas dan kun je weten of je zelf deel hebt
aan het licht of dat je wandelt in de duisternis.
De Bijbel spreekt over werken der duisternis. En het is duidelijk wat
daaronder wordt verstaan: allerlei vormen van kwaad, zoals onrecht,
leugen, bedrog. Noem maar op… daartegenover wordt gesproken over
wandelen in het licht, het doen van goede werken. Het laat zich raden
wat daaronder wordt verstaan!
Tot zover is het niet al te moeilijk. Wie kan daar op het Kerstfeest geen
goede toespraak over houden, over „licht-zijn in de nacht‟ of „niet bangzijn voor het donker?‟. Dat kan de dominee doen, de directeur van een
bedrijf en ook de koningin doet het. En de minister-president zal vast
niet achter blijven. Toch lopen de wegen, het denken, op Kerstfeest ten
diepste verschrikkelijk uiteen. Het lijkt of wij allemaal hetzelfde
bedoelen. Maar het is niet zo. Jezus heeft ooit gezegd dat wat licht in
ons is, wel eens duisternis kon zijn. En… hebt u wel eens nagedacht
over wat de apostel Johannes schrijft, dat „de mensen de duisternis
liever gehad hebben dan het licht?‟ Vergis u niet. Dat was geen stelletje
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barbaren of boeven van het ergste soort. De mensen die de duisternis
liever hadden, waren net zo netjes als u en ik!
De scheiding des geestes valt als je God ter spake brengt. Volgens de
Bijbel heeft licht alles te maken met God. Hij is licht. Wij mensen
kunnen slechts lichtdragers zijn. Hij is de bron van het licht. Wij geven
„slechts‟ licht door. De verhouding van God en de mens heeft veel weg
van die van de zon en de maan. De maan (de mens) heeft geen eigen
licht. Zij is slechts zichtbaar door het zonlicht (God) dat zij terugkaatst.
Deze visie maakt een enorm verschil. Zo kunnen kersttoespraken
dezelfde woorden bevatten, maar ten diepste over iets anders gaan.
Zeker als het gaat over waar wij de oplossing van de duisternis in deze
wereld zien: bij God, Die in Zijn Zoon zegt: Ik ben het licht der wereld, of
bij de mens. Elke keer weer stelt de viering van het Kerstfeest ons voor
een belangrijke beslissing. Denken wij uiteindelijk toch zelf voor het licht
te kunnen zorgen of verwachten wij het van boven?
De geboorte van Jezus Christus geeft haarscherp aan in welke richting
de Bijbel denkt: „Zij die wandelen in duisternis, zien een groot licht‟.
Buiten ons.
Wel: voor ons!
Door: ds. A. van der Veer
Uit:
Geloven in de toekomst
UIT DE GEMEENTE
Zieken
Laten we in onze gebeden de zieken in de gemeente
gedenken. Ook hen van wie de krachten afnemen
hebben onze aandacht. In dat verband denken we aan
de heer G. Scheppers in Avondlicht. Hij heeft het niet gemakkelijk en
heeft ook voortdurend pijn.
We denken ook aan de heer C.H. de Jongh en zijn vrouw, Nieuwe
Steeg 66. Op het moment van dit schrijven is de uitslag van het
onderzoek nog niet bekend en dus verblijven ze daarover in spanning.
De Heere zij hen genadig.
Ook anderen die ziek zijn of onderzoeken ondergaan, bidden we Gods
kracht toe. Maria zong in haar lofzang: En Zijn barmhartigheid is van
geslacht tot geslacht over hen, die Hem vrezen (Luk. 1:50). En in die
verwachting mogen wij ook leven.
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Naar de woorden van de oude profeet heeft Hij onze ziekten op Zich
genomen. Dat is een grote daad van barmhartigheid en de verlossing
zit in Zijn komst naar deze wereld, in de kribbe van Bethlehem. Laten
we ons aan die Zaligmaker vastklampen.
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. 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.
Dankbetuiging
Voor al uw blijken van betrokkenheid en medeleven die wij van u
mochten ontvangen na het overlijden van onze Tineke, oma, zuster en
schoonzuster
Dirkje Christina de Bruijn - Verploegh
zeggen wij u hartelijke dank.
Fietje – Herman
Carla – Leen
Dirk – Rina
Klein- en achterkleinkinderen
H.C. Schimmel- Verploegh
C. Verploegh
Herwijnen, december 2009
A. Verploegh - Sprong
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Huwelijksjubileum I
Op 12 december j.l. mochten Koos en Riekie de Fokkert, Rozenstr. 2
gedenken dat ze 40 jaar geleden zijn getrouwd. Ze hebben dit met
kinderen, kleinkinderen, familie en kennissen gevierd. Ook vanaf deze
plaats willen wij hen hiermee van harte feliciteren. Terugziend op deze
40 jaren is er veel veranderd, is er ook, en dat kan niet anders, veel
gebeurd. Verdrietige dagen waren er, maar zeker ook vele goede, blijde
dagen. Verdriet en blijdschap liggen immers vaak zo dicht bij elkaar.
Zeker mogen jullie het de dichter van psalm 68 nazeggen:
Geloofd zij God met diepst ontzag, want immers Hij overlaadt ons dag
aan dag met Zijn gunstbewijzen. We denken aan het vele werk dat ze
voor onze kerkelijke gemeente hebben gedaan en nog doen. Koos is al
jaren actief als mede-organisator van de tweejaarlijkse rommelmarkt,
bezoekt een wijk voor de actie “kerkbalans”, helpt bij het bundelen en
verspreiden van het kerkblad. Riekie maakt deel uit van de commissie
verkoopdag.
Wij wensen, ja bidden jullie toe, dat de Heere, onze trouwe God, jullie
nog vele jaren in gezondheid, met kinderen en kleinkinderen schenkt.
Huwelijksjubileum II
Op D.V. 22 december a.s. hopen Jan en Klazien van Mourik,
Onderweg 15,4171 BL, te gedenken dat ze 60 jaar getrouwd zijn. Een
mijlpaal die door weinigen wordt beleefd. Schreven we hiervoor dat er
terugziende veel is veranderd, veel is gebeurd, hier geldt dit nog des te
meer. 60 jaren samen lief en leed gedeeld, want zo was het
ongetwijfeld in jullie leven ook, maar boven dit alles mag klinken: Loof
de Heere, want Hij is goed. Als gemeente willen we jullie van harte
feliciteren met dit jubileum. Hierin willen we ook de kinderen met hun
partners en hun (achter)kleinkinderen betrekken. Beiden zijn gelukkig
nog gezond en leiden nog een vrij actief leven. Als we terugblikken in
de tijd, denken we aan de lange periode dat Jan kerkgangers voor de
morgendienst ophaalde (de z.g. kerkauto). Vanuit Avondlicht en vanuit
het dorp even een seintje en Jan reed voor. Het was in de tijd dat lang
niet iedereen een auto had. Er waren ook veel “vaste klanten” bij.
Klazien heeft zich ook niet onbetuigd gelaten. Vele, vele jaren bearbeidt
zij een wijk met het busje voor het “verjaardagsfonds”, en is iemand niet
thuis, Klazien komt zeker terug. We wensen jullie, met allen die bij jullie
horen op 22 december, een blijde, dankbare dag toe, met de bede van
de dichter van ps.71 vers 6: Laat bij de ouderdom, die‟k in Uw gunst
beklom, Uw zorg over mij niet varen.
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Uit Dankbaarheid
Middels deze weg willen we iedereen heel hartelijk danken voor het
meeleven en de felicitaties bij de thuiskomst van Anna uit het
ziekenhuis en haar doop op zondag 29 november. Bovenal danken we
God: Geloofd zij de HEERE God, de God Israels, Die alleen wonderen
doet (Psalm 72).
Richard, Wietske en Anna van Mourik
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 29 nov:

Zondag 6 dec:

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

162,10
160,75
166,55

diaconie
kerkrentmeesters
onderhoudsfonds

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

143,65
126,40
124,45

Deelgenoten GZB
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

Giften
Ontvangen via:
Ds. Broekman € 20,00 + € 10,00
Ds. Groenenboom € 50,00 + € 10,00
Dhr. A. van Rossem € 20,00 voor de kerkradio
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
RONDOM HET WOORD
Diensten
De afgelopen zondag mocht zowel ‟s morgens als ‟s avonds een Lied
van de Knecht des Heeren uit de profetie van Jesaja centraal staan in
de prediking. ‟s Morgens lazen we uit Jes. 42 het eerste lied en
‟s avonds, toen ds. Van den Brink uit Veenendaal voorging, het vierde
lied uit Jes. 53. Zo stonden beiden diensten op de derde
adventszondag in het teken van die Knecht, die Slaaf, die in alle stilte
geboren werd in de stal van Bethlehem.
Komende zondag heb ik een zgn. „vrije zondag‟. Dat betekent dat ik niet
in de eigen gemeente voorga. Ik reis weer eens af naar de Veluwe en
hoop in Garderen voor te gaan.
Rond de kerstdagen is er genoeg gelegenheid om het evangelie van de
geboorte van Christus te horen.
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Laten we daar allereerst onze aandacht op richten en niet op „het feest
dat wij eromheen bouwen‟, zoals we afgelopen zondag in de preek
konden horen. Natuurlijk is het goed om bijvoorbeeld in gezellig
familieverband bij elkaar te zijn, maar vergeet niet dat het Kerstkind u
ook uitnodigt Zijn geboortefeest te vieren.
Direct na de kerstdagen is het alweer zondag. Ik denk erover de
komende tijd uit het Lukas-evangelie te gaan preken. Dat begint dan op
de 1e kerstdag met Lukas 2: 1-20 en dan vervolgen we op 27 december
de lezing uit dat evangelie. We hopen op gezegende diensten en laat
uw plekje in de kerk niet te gauw leeg!
Catechisatie
De komende weken zijn er geen catechisaties. We beginnen D.V. weer
op 4 en 5 januari 2010.
Kerstfeest
Nee, kerstfeest wordt niet het „stiefkindje‟ onder de christelijke feesten
genoemd. Die twijfelachtige eer valt toe aan de Hemelvaartsdag. U kent
die uitdrukking waarschijnlijk wel. Toch vraag ik me af of dat wel juist is.
Want rond het kerstfeest is al heel wat te doen geweest. De vroege
kerk kende het kerstfeest, ofwel het Christusfeest niet. Toch kwam er
behoefte om een feest rond Christus‟ geboorte te vieren. In het begin
van de vijfde eeuw was er een paus te Rome die het instelde. Hij stelde
als datum 25 december vast, waarschijnlijk met opzet ter vervanging
van het heidense feest van de geboorte van de zon. Want op die datum
werd de Germaanse Zonnewende gevierd. Vanuit Rome verbreidde het
feest zich over het hele Middellandse Zeegebied. In Palestina werd het
pas in de zevende eeuw ingevoerd.
Voor het gereformeerd protestantisme vormde het kerstfeest gedurende
de 16e en 17e eeuw een probleem. Het feest was inmiddels sterk
verwereldlijkt. Het bestond, net als voor velen in onze tijd, toen ook al
uit eten, drinken en spelen. Daarom besloot de synode van Dordrecht
in 1574 de bevolking te vermanen het kerstfeest af te schaffen en
alleen de zondag te vieren. Over Christus‟ geboorte kon dan de zondag
voor 25 december worden gepreekt. Ook de bekende Nationale
Synode van Dordrecht sprak zich in 1618 tegen de kerstviering uit.
Later is dit besluit weer ingetrokken. Want de mensen deden het toch!
Maar de „christelijke‟ kerstviering is altijd een probleem gebleven. W e
zien dat tot in onze tijd toe.
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Iedereen viert zogenaamd „kerst‟, maar ik hoef niet uit te wijden op
welke manier men dat doet. Loop maar door een winkelstraat in
Leerdam of Gorinchem en u ziet wat ik bedoel. En in de media is het
nog erger.
Het gaat om Christus en Zijn verzoenend werk. Hij kwam als Slaaf in de
kribbe van Bethlehem om zondeslaven te bevrijden. Het bloed van die
Slaaf reinigt van alle zonden. Dat hoort de kern van de kerstprediking te
zijn. En als we dat in geloof aannemen, kunnen we pas echt kerstfeest
vieren. En vanuit die gedachte wens ik u ook, mede namens mijn
vrouw, gezegende en feestelijke kerstdagen toe.
Ds. J. Broekman
Mail dominee Broekman
Ds. Broekman heeft sinds eind vorige week (donderdag 10/ vrijdag
11 december) last van een ernstige storing in z'n e-mailverbinding. Het
was bij het schrijven van het kerkblad onduidelijk wanneer de storing
verholpen zou zijn. Het kan dus zijn dat mailtjes niet zijn aangekomen,
of dat ze (tijdelijk) niet worden beantwoord.
De kerkrentmeesters
Begroting 2010
De kerkenraad heeft vorige week de door het college van
kerkrentmeesters opgestelde begroting voor 2010 vastgesteld. De
begroting ligt ruim een week ter inzage. Wie de begroting wil inzien kan
contact opnemen met D. de Joode (0183-637092).
De begroting: hoe nu verder
In het vorige kerkblad maakten we u al deelgenoot van de zorgen over
de begroting 2010. Die zorgen zijn nu concreet vertaald: er was in
eerste instantie een tekort van 15.000 euro!
De oorzaak zit „m vrijwel geheel in verplichte afdrachten, die direct
verband houden met de predikantsplaats. Voor de goede orde: dat
heeft niets te maken met de persoon van de predikant, maar met het
feit dat we tot de PKN behoren en met het feit dat we weer een
predikant hebben. Invloed op die afdrachten is er niet!
Er is (niet voor het eerst overigens) uiteraard nauwkeurig gekeken naar
mogelijke besparingen op andere posten, om zo een deel van het gat te
dichten. De conclusie daarvan: besparingen zijn amper te realiseren,
rigoureuze ingrepen daargelaten.
Desondanks las u het goed: er wàs een begrotingstekort.
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Hoe dat gat van 15.000 euro is of wordt gedicht?
Door vertrouwen te hebben in de gemeente! De kerkrentmeesters,
daarin volledig gesteund door de kerkenraad, denken dat het mogelijk
is om met z‟n allen 15.000 euro meer inkomsten op te brengen dan in
2008 en 2009.
Is dat niet veel te optimistisch?
Wij denken van niet!
Waarom wij dat denken?
- Omdat uit landelijke en provinciale cijfers blijkt dat in Herwijnen nog
flink wat rek zit in de bijdrage voor de Actie Kerkbalans. Niet voor niets
hebben we de laatste jaren een tabel gepubliceerd waarin de hoogte
van de bijdrage Kerkbalans wordt gekoppeld aan het maandinkomen.
- Omdat we hebben gemerkt dat die informatie helpt bij het bepalen van
de hoogte van uw gift: een aantal gemeenteleden heeft de bijdrage de
laatste twee jaar soms behoorlijk verhoogd. Daardoor kon de opbrengst
al met zo‟n € 7.000 stijgen! Waarvoor nogmaals onze grote dank. Fijn
dat u uw verantwoordelijkheid al nam. Als u zelfs meer geeft dan de
tabel „vraagt‟, dan hopen we vooral dat dat zo blijft.
Die stijging geeft het vertrouwen dat de gemeenteleden die er nog niet
toe kwamen hun gift aan te passen, dat bij de komende Actie
Kerkbalans alsnog zullen doen. Voor de richtlijnen verwijzen we naar de
tabel, die op de begeleidende folder bij de nieuwe Actie Kerkbalans
wordt afgedrukt.
Als we met z’n allen die tabel als leidraad nemen, dan zal het
financiële gat snel worden gedicht. En nogmaals: we hebben
vertrouwen in de gemeente. Waarbij we er vanuit gaan dat de sterkste
schouders de zwaarste lasten dragen (de tabel is daar ook op
gebaseerd).
In het vorige kerkblad vroegen we u vast na te denken over de vraag
wat de kerk u in financiële zin waard is. Ook afgezet tegen andere
uitgaven (vakanties, uitgaan, hobby‟s, luxe etc.) Hopelijk krijgt het
antwoord op die vraag steeds duidelijker vorm.
Laten we er met z‟n allen voor gaan; biddend, vol vertrouwen en vanuit
ons aller verantwoordelijkheid. Laten we een gezonde financiële basis
leggen voor de toekomst van onze Gemeente in Herwijnen.
Dus: Geef volgens de tabel, dan redden we het wel!
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De tabel voor 2009
Netto inkomen
Kerkelijke bijdrage
per maand:
percentage
€ 0 - € 500
0,5%
€ 501 - € 1.000
1,0%
€ 1.001 - € 1.500
1,5%
€ 1.501 - € 2.000
2,0%
€ 2.001 - € 2.500
2,5%
€ 2.501of meer
3,0%
Mede namens de kerkenraad,
Het college van kerkrentmeesters
Reacties? ddejoode@planet.nl

Bijdrage per jaar
€ 0 - € 30
€ 60 - € 120
€ 180 - € 270
€ 360 - € 480
€ 600 - € 750
€ 900 of meer

Afscheid dominee Blenk
Zoals een gemeentelid vorige week opmerkte: we hebben nooit officieel
afscheid genomen van Ds. Blenk, die in de vacaturetijd in onze
gemeente actief was in het pastoraat. Hij was immers verhinderd
aanwezig te zijn bij de bevestiging en intrede van Ds. Broekman,
vanwege een studiereis naar Armenië.
Uiteraard wil de kerkenraad nog wel afscheid nemen van Ds. Blenk.
Bewust is dat uitgesteld tot zondag 14 februari: Ds. Blenk gaat dan voor
in de ochtenddienst. Na de dienst krijgt iedereen de gelegenheid hem
de hand schudden en nog even een kop koffie met hem drinken.
(Her)bevestiging ambtsdragers en oproep
Dankbaar mag de kerkenraad bekendmaken dat D. de Bruijn uit
Haaften zijn verkiezing tot diaken heeft aangenomen en dat H.G. Hak
zijn (her)benoeming tot ouderling met bijzondere opdracht eveneens
heeft aangenomen.
Helaas had N. van der Vliet niet de vrijmoedigheid zijn verkiezing tot
ouderling aan te nemen. Vandaar dat stemgerechtigde leden van de
gemeente opnieuw in de gelegenheid worden gesteld namen van
geschikte kandidaten voor het ambt van ouderling in te dienen. Dat kan
tot uiterlijk woensdag 23 december 20.00 uur, bij de scriba van de
kerkenraad: D. de Joode, Lunet 18, 4214 GA Vuren.
De dienst van bevestiging en herbevestiging zal Deo Volente
plaatshebben op zondag 10 januari, in de morgendienst. Dan worden
ook ouderling-kerkrentmeester H. van Eeken en diaken J.A. Hobo
herbevestigd. Verder wordt in die dienst afscheid genomen van diaken
H. de Bruin en van ouderling M. van Mourik.
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Stemgerechtigde leden van de gemeente die bezwaar hebben tegen de
gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een
gekozene, kunnen die tot uiterlijk woensdag 23 december 20.00 uur
schriftelijk en ondertekend indienen bij scriba D. de Joode, Lunet 18,
4214 GA Vuren.
De gemeente wordt gevraagd de genoemde broeders en het werk van
de kerkenraad op te dragen in de voorbede.
Opbrengst kerststerrenactie
De vrijdag 11 december gehouden kerststerrenactie heeft netto
opgebracht € 1.532,05. Iedereen die, op welke manier dan ook heeft
bijgedragen aan dit mooie resultaat, wordt heel hartelijk bedankt.
Kerstzangdienst
Donderdag 24 december heeft de traditionele Kerstzangdienst plaats,
aanvang 21.30 uur. Ook dit jaar verleent muziekvereniging Wilhelmina
onder leiding van Arjen Bos medewerking. Dominee Broekman verzorgt
de meditatie. Organist is de bekende Dick Sanderman.
Graag tot ziens op donderdagavond 24 december.
Eindejaarscollecte
In de periode rond Kerst worden de enveloppen voor
eindejaarscollecte bezorgd. We rekenen op uw medewerking!

de

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
18-12
18-12
19-12
30-12

Naam
mw A. van Kempen
mw J. van Tongerlo-Walraven
mw Brongers-Sterk
mw G.C. Roza

Leeftijd
90
90
94
87

Adres
Kolstraat 82
Zorgcentr. Avondlicht
Zorgcentr. Avondlicht
Zorgcentr. 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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Verhuisd:
A. van Velzen, Waaldijk 142 naar Zwolle
A. van der Meijden, Seringenhof 13, naar Haaften
D.J. Kars-Overheul, Kolstraat 60, naar Asperen
Nieuw ingekomen:
C.N. van der Perk, zorgcentrum Avondlicht, vanuit Asperen
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. 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
Geen opgave
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Oefenen zondagsschool “Bethel”
D.V. zondag 20 december willen we nog een keer oefenen voor het
kerstfeest. We willen dit aansluitend aan de dienst doen dit duurt
ongeveer een uurtje. De kinderen kunnen daarna weer opgehaald
worden.
De ouders kunnen ook een kopje koffie drinken in de grote zaal van het
kerkelijk centrum.
De leiding van zondagsschool “Bethel”
AGENDA
Geen opgave
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 28 december 2009
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:
11 jan
voor 2 weken
25 jan
voor 2 weken
8 feb
voor 3 weken
1 mrt
voor 2 weken
15 mrt
voor 2 weken
29 mrt
voor 2 weken
12 apr
voor 2 weken
26 apr
voor 2 weken
10 mei
voor 3 weken
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Grote blijdschap
Grote blijdschap werd verkondigd
aan de herders in het veld,
want een Koning was geboren
en zij stonden erg versteld,
toen zij engelen hoorden zingen
vrede op aarde klonk het luid,
herders zochten en zij vonden
droegen daar hun liefde uit.
Helder licht stond aan de hemel
een unieke mooie ster,
wijze koningen zij zagen
en zij kwamen van heel ver,
om de Koning op te zoeken
zeer verwonderd, vol ontzag,
gaven zij dit kind geschenken
hebben Hem de eer gebracht.
Grote blijdschap wordt verkondigd
en Zijn boodschap wordt verteld,
aan de herders en de hoorders
ook Zijn naam wordt nog vermeld,
want Zijn naam leeft eeuwig verder
en Zijn heerschappij houdt stand,
grote blijdschap voor de Zijnen
die Hij vasthoudt in Zijn hand.
Geschreven door Alie Holman
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