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Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT

Ds. J. Broekman
Waaldijk 137
4171 CC Herwijnen
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OUDERLINGEN

T.J. Hijkoop
J. van Kuilenburg
J.J. van Mourik
A. Ruitenburg
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ddejoode@planet.nl
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A. van Mourik

BIJSTAND
PASTORAAT

Kand. J.H. de Vree
0488-413146

ORGANISTEN

H.J. de Bruijn
A.P. van de Minkelis

KOSTERS

Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133
Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987

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
De Kinderkamer

37e Jaargang, no. 1089, 21 maart 2014
KERKDIENSTEN
Zondag 23 maart 2014
4e lijdenszondag
10:00 uur:
Ds. H. Klink, Hoornaar
rechtstreekse uitzending radio Lingewaal
Introïtuslied: Ps. 66: 1, 10
18:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 137: 1, 2
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Zondag 30 maart 2014
5e lijdenszondag
10:00 uur:
Ds. J. Broekman
afsluiting winterwerk
Introïtuslied: Ps. 67: 1, 3
18:30 uur:
Ds. J. van Oostende, Scherpenzeel
Introïtuslied: Ps. 138: 3, 4
1e collecte:
HGJB
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en Prediking
Lied van de Zondagsschool
23 mrt:
Ps. 66: 10
30 mrt:
Ps. 67: 3a
Kinderoppas:
23 mrt:
Lia van Baalen en Arne Ruitenburg
30 mrt:
Monique Hobo en Eline van de Minkelis
Schoonmaakrooster
24 t/m 28 mrt: Mw. Van Baalen, mw. Van Baalen, mw. De Bruijn
31 t/m 4 apr: Mw. Van der Linden, mw. G. van der Vliet
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MEDITATIE

Lijdenstijd 2014
… en hij leverde Jezus over om gekruisigd te
worden (Markus 15: 15).

Wat wilt u dat ik met Hem doen zal die u de Koning van de Joden
noemt?
Voor die vraag staan we allemaal. We hebben een grote
verantwoordelijkheid. We moeten kiezen…
Toen men Jezus bij Pilatus bracht, is er uiteraard een acte van
beschuldiging overhandigd. Daarin stond blijkbaar dat Jezus Zich voor
een soort koning uitgaf. Als Pilatus Jezus ziet, kan hij dat nauwelijks
geloven. Vandaar zijn verbaasde vraag: Bent U de Koning van de
Joden? Jezus zegt nu niet: ‘Ik ben het’, maar Hij ontkent het ook niet.
Hij is immers Koning, maar op een heel andere manier dan Pilatus
bedoelt. Pilatus weifelt. Daarom worden door de overpriesters nieuwe
beschuldigingen tegen Jezus ingebracht. Want Jezus moet in ieder
geval weg. De Heere Jezus gaat uiteraard niet op die praatjes in.
Pilatus zal moeten oordelen. Hij moet een keus maken. Dat is zijn
verantwoordelijkheid…
Pilatus wilde van Jezus af. Daarin stond hij helaas niet alleen. Hij wilde
op een nette manier van Hem af. Ook daarin is hij niet alleen. Zit dat
van nature uiteindelijk niet in elk mens? Wij willen van God af. Wij willen
ook van Jezus af. Waarom toch? Hij heeft alles gedaan wat nodig is om
u zalig te maken. In Hem is een overvloed van genade en gerechtigheid
om al uw schuld voor God te bedekken. Waarom wilt u toch van Jezus
af? Waarom gaat u niet schreeuwen: ‘Geef mij Jezus of ik sterf!’
Het kostte Pilatus veel. Zijn positie, de gunst van de mensen. Dat was
hem meer waard. Hij zag de oneindige, alles te boven gaande
schoonheid en waarde van Jezus niet. Anders was hij liever zelf
gegeseld en gekruisigd. En toch moest hij zo meewerken, al werkte hij
tegen. Ja, zo is het toch? Iedereen moet meewerken. Wel een groot
verschil, een eeuwig verschil: of u van Jezus af wilt, of dat u Hem niet
kunt missen. Er is alle reden om voor Hem te kiezen. En toch wordt Hij
verworpen.
Wat doen wij?
Ds. J. Broekman
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
Mevr. J. de Joode- Klop is weer teruggekeerd naar
Avondlicht. Uiteindelijk was er geen andere
oplossing dan haar galblaas te verwijderen.
Gelukkig dat ze weer thuis mag zijn bij haar man.
De heer N. Brouwer, Zworrelstraat 43, mag deze week weer naar huis.
Na aangesterkt te zijn op de schakelafdeling van het St.
Antoniusziekenhuis te Nieuwegein is voor hem dan ook het ogenblik
aangebroken weer naar huis terug te keren.
We zijn blij en dankbaar dat beide gemeenteleden na een spannende
tijd in het ziekenhuis weer hersteld zijn.
Mevr. G. Burghart- Nijdam, Zworrelstraat 27, heeft na een val ook
enkele dagen in het ziekenhuis in Gorinchem gelegen. Aanvankelijk
leek het zorgelijk, maar al gauw knapte ze weer op. Toch was het niet
verantwoord dat zij naar haar seniorenwoning terug zou keren en is ze
ondertussen verhuisd naar Avondlicht. Ze heeft het daar goed naar
haar zin en we wensen haar daar een goede tijd toe.
We denken aan allen die een moeilijke weg te gaan hebben. Of die
zorgen in de familie kennen. Zing het maar mee met de dichter van
Psalm 103: Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan
goedertierenheid.
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 de diverse (verpleeg)huizen verblijven:
Dhr. Van Horssen, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,
4141 GJ Leerdam
Mw. Van Horssen-van der Meijden, Hornstaete – Lavendelhof,
Lingesteynplantsoen 65, 4141 GJ Leerdam
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Dhr. C. Hobo, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,
4141 GJ Leerdam
Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg
Henny van der Meijden, Merwebolder, Klipper 4, Touwbaan 1,
3363 WB Sliedrecht
Andrea van Mourik, Griendweg 16L, 4208 AA Gorinchem
Geboren
Dankbaar aan God en blij geven Moreo en Laurentien Liefde kennis
van de geboorte van hun zoon Lovièr Muldijk Dirk. Hij werd geboren op
3 maart 2014 en is het broertje van Motiënna. We feliciteren beide
ouders en grote zus met deze gezinsuitbreiding. Daarbij zijn wij met hen
dankbaar dat onze God leven gaf en ook leven spaarde. Dat is altijd
weer het grote wonder rond de geboorte van nieuw leven. We wensen
Moreo en Laurentien ook Gods zegen toe bij de opvoeding van hun
kinderen. In onze gelukwensen betrekken we natuurlijk ook de
wederzijdse familie hier in Nederland en in Suriname.
In mama’s buik kon ik je al voelen, nu kan ik eindelijk met je kroelen.
Veel geluk daarmee!
Het adres van het gezin Liefde is: Prins Willem Alexanderstraat 22,
4161 AP Heukelum.

VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 2 maart:

Zondag 9 maart:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 150,00
€ 160,00
€ 149,55

Diaconie
kerkrentmeesters
Past. en prediking

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 116,00
€ 114,60
€ 99,20

Bijbelgenootschap
kerkrentmeesters
Past. en prediking

Giften
Ontvangen via:
Ouderling Van Kuilenburg, € 300,00
Mw. L. van der Weerd € 10,00 voor het kerkblad
Mw. A. van Kuilenburg € 10,00 voor het kerkblad
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
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RONDOM HET WOORD
Diensten
D.V. komende zondagavond hoop ik weer in de leerdienst voor te gaan.
Aan de hand van de Heidelbergse Catechismus bespreken we de
komende tijd het ‘Onze Vader’. Zondag 46 begint met het bespreken
van de aanhef van dat gebed: ‘Onze Vader die in de hemelem zijt’ en
stelt dan de vraag: Waarom heeft Christus ons bevolen om God onze
Vader te noemen? Dat is op zich al een indringende vraag. Naar
aanleiding van dit onderwerp lezen we Matt. 6: 1-18. De tekst van
Zondag 46 ligt weer bij de ingang van de kerk.
De zondag daarna, 30 maart, is er de dienst ‘sluiting winterwerk’.
Hoewel nog wel wat winterwerk doorgaat en onze hemelse Vader Zijn
werk nooit afsluit, is het toch goed een moment in dankbaarheid stil te
staan bij wat de Heere ons het afgelopen seizoen weer gegeven heeft
in onze gemeente. En dat is veel, als we denken aan alle activiteiten
die er in onze gemeente plaatsvinden. In deze dienst sluit ik ook de
serie preken over de toekomst af. We lezen met elkaar Lukas 18: 1-8,
de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Het thema is: De
aanhouder wint. Dat duidt ook al op het doorgaan, ja zelfs volharden in
het dienen van God. Verschillende gemeenteleden zullen aan deze
dienst meewerken en er is een gedrukte liturgie, omdat we ook enkele
liederen uit andere bundels zingen. Ik hoop velen te ontmoeten op
zaterdag en zondag in het weekend ‘sluiting winterwerk’.

Ontmoetingsavond
Vergeet u de ontmoetingsavond niet?
A.s. woensdag 26 maart om 20.00 uur in de Gereformeerde Kerk.

Kringen
Ook de kring Groeien in geloof komt voor de laatste keer dit seizoen
weer bij elkaar: D.V. dinsdag 25 maart om 20.30 uur in het kerkelijk
centrum.
Catechisaties
Met de belijdeniscatechisatie ga ik nog een poosje door, maar de
‘gewone’ catechisaties zijn inmiddels gestopt. We hopen in het nieuwe
seizoen uiteraard weer door te gaan en dan, hopelijk, nieuwe gezichten
te zien.
5

Actie Kerkbalans
De afgelopen twee weken is een aantal giften
nagekomen voor de Actie Kerkbalans: € 1.000,00
+ € 150,00 + € 50,00 + € 100,00;
De tussenstand komt daarmee op € 61.794,54.

Wie een bijdrage wil overmaken kan dat doen via:
NL42 RABO 03280.00.531 of ING Bank: NL10 INGB 0000 950.925
Dit is t.n.v. de Hervormde Gemeente Herwijnen en onder vermelding
van Kerkbalans 2014.
Bij voorbaat dank.
Het college van kerkrentmeesters
Biddag
De woensdag gehouden biddagcollecte heeft in eerste telling
opgebracht € 1624,10. Aan nagekomen giften is nog binnengekomen
€ 405,00. De tussenstand komt daarmee op € 2029,10.
Aangezien nog niet alle nagekomen giften via de bank zijn verwerkt,
hopen we in het volgend kerkblad een nieuwe opbrengst te kunnen
melden.
Wie nog een gift voor de biddag wil doen, kan dat doen via een
enveloppe in de collectezak, een gift meegeven of een bedrag
overmaken via NL42 RABO 03280.00.531 of ING Bank:
NL10 INGB 0000 950.925. t.n.v. de Hervormde Gemeente Herwijnen.
Graag daarbij vermelden ‘biddag 2014’.

Registratie geboorte / burgerlijke staat
Om ons ledenbestand zo goed mogelijk actueel te houden, verzoeken
wij u in geval van verhuizing, geboorte of wijziging van de burgerlijke
staat dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de scriba of predikant.
Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de
ledenadministratie te bevorderen en te handhaven.
info@nhkherwijnen.nl / telefoonnummers zie de omslag van het
kerkblad.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking,
het college van kerkrentmeesters
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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 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!

Verantwoording bloemengroet
De afgelopen weken werd de bloemengroet van de
gemeente bezorgd bij:
9 mrt Verpleegafdeling
ZC Avondlicht
15 mrt mw. De Joode
ZC Avondlicht

Afsluiting winterwerk
Zaterdagmiddag 29 maart sluiten wij het winterseizoen af met een
gezellige middag met een quiz voor iedereen.
Na afloop willen we een broodmaaltijd houden vanaf ± 17.00 uur.
Wel vragen wij u/jou je hiervoor op te geven. Dat kan tot uiterlijk 27
maart. De antwoordstrookjes mogen in de kerk in de doos gedaan
worden of u/jij kunt bellen naar tel. 582439.
U/ jij bent allen van harte welkom.
Er zal een giftenbus aanwezig zijn.
Met vriendelijke groet,
de jeugdraad
Antwoordstrookje:
Wij geven ons op voor de broodmaaltijd.
We hopen met ……… personen te komen.
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Ophaaldag voorjaarsmarkt
Voorafgaand aan de voorjaarsmarkt zal op zaterdag 22 maart de
ophaaldag plaatsvinden. Heeft u dus nog bruikbare, onbeschadigde
artikelen, waar u afstand van wilt doen, denk dan aan ons.
Gelieve uw bruikbare spullen uiterlijk tussen 09.00 en 10.00 uur aan de
weg te zetten, zodat wij deze tussen 10.00 en 11.00 uur kunnen
ophalen.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
De Rommelmarkt Commissie
Zanguurtje
Op D.V. zondag 23 maart zal aansluitend aan de avonddienst weer het
‘zanguurtje’ worden gehouden. We zingen daarbij uit diverse christelijke
bundels, waarbij ook een aantal passend bij de lijdenstijd. Voordat we
met elkaar gaan zingen drinken we eerst een kopje koffie of thee. Het
programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio. De
luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen.
U en jij zijn van harte welkom!
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Paasgroetenactie Friedensstimme
Mede gezien de positieve reacties van de voorgaande jaren wil de
zendingscommissie ook dit jaar een Paasgroetenactie van de Stichting
Friedensstimme organiseren. Deze stichting ondersteunt verdrukte en
vervolgde christenen onder meer door verspreiding van christelijke
lectuur in de landen van de voormalige Sovjetunie.
Hoe gaat het een en ander in zijn werk?
D.V. zondag 20 april 2014 (1e paasdag) staat er achterin de kerk een
tafel waarop lectuurpakketten liggen. De pakketten worden na de dienst
aangeboden aan u, maar net als vorig jaar geldt: op = op!!
U mag daarom ook voor de dienst al een envelop meenemen. Op deze
manier bent u zeker van een pakket om te verzenden naar vervolgde
christenen.
Deze pakketten worden door Friedensstimme kosteloos ter beschikking
gesteld en zijn al voorzien van een adres. Het is de bedoeling dat deze
pakketten door leden van onze gemeente worden gefrankeerd en
verzonden. Als u/jij hieraan mee wilt werken komen dus alleen de
verzendkosten voor uw/jouw rekening (€ 5,25 – 5 postzegels nr. 1).
De adressen die op de pakketten staan zijn van voorgangers,
evangelisten, leidinggevenden van zondagsscholen of van bibliotheken.
Deze behoren tot de gemeenten van niet-geregistreerde baptisten,
verspreid over de gehele voormalige Sovjetunie. Zij zorgen voor de
verdeling van de lectuur.
In de opening van iedere te verzenden envelop hebben wij een
handleiding voor de verzending gedaan. Hierin kunt u lezen hoe de
verzending precies in zijn werk gaat. Het is de bedoeling dat u deze
handleiding uit de envelop haalt, leest en het pakket volgens de regels
verstuurd (anders komt een pakket niet aan).
De handleiding moet uiteraard niet worden meegestuurd!
Mocht u/jij nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met
de zendingscommissie (Ada de Bruin – van der Vliet, tel.nr. 58 2153).
Wij vertrouwen erop dat alle pakketten kunnen worden verzonden en
dat u/jij dit werk ondersteunt met uw/jouw gebed. Op deze manier
mogen we een klein steentje bijdragen aan de verspreiding van het
evangelie.
De zendingscommissie
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Kledingactie Werkgroep Dorcas Herwijnen
We gaan weer richting voorjaar en dan
worden er veel kledingkasten opgeruimd.
Wellicht blijft er goed bruikbare kleding over
die u eigenlijk zelf niet meer dragen wilt.

Dan willen wij graag proberen om voor deze
kleding een nieuwe eigenaar te zoeken. De
kleding die u tijdens de actie inlevert gaat naar
Dorcas Hulp in Andijk en gaat van daaruit naar
diverse projecten of wordt verkocht om
projecten te financieren.

U kunt uw gebruikte, maar nog wel
goed bruikbare kleding en (klein)
speelgoed, (niet kapot of incompleet),
GEEN KNUFFELS, inleveren in
dichtgebonden plastic zakken op
zaterdag 5 april van 09.00 tot 16.00
uur op de volgende adressen:

Fam. P. Brouwer

Rijthoek 8, Haaften

Fam. A. van Eck

De Rietput 127, Vuren

Fam. T. de Vries

Waaldijk 187, Herwijnen
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Tenslotte
Karl Gerok, de beroemde dichter en kanselredenaar, werd eens in
Stuttgart door een geweldige regenbui overvallen. Voor hem uit ging de
‘prima donna’, de eerste sopraan van een operagezelschap, van de
Stuttgarter Opera. Gerok opende zijn paraplu, maar zag tegelijk dat de
elegante dame vòòr hem geen bescherming tegen de regen had en
neerslachtig naar de donkere lucht keek. Onmiddellijk stapte Gerok op
de dame toe en bood haar zijn paraplu en geleide aan. Nadat zij samen
over een en ander gesproken hadden, vroeg hij of hij haar naam mocht
weten. Verrast keek de dame hem aan. ‘Het is direct te merken’, lachte
zij, ‘dat u nooit naar de opera gaat. Iedereen weet toch dat ik de ‘prima
donna’ van het hoogtheater ben… Maar mag ik u vragen aan wie ik het
te danken heb dat ik droog naar huis kan komen?’ ‘Het is direct te
merken’, antwoordde Gerok nu op zijn beurt, ‘dat u nooit in de kerk
komt, want iedereen weet dat ik de hofpredikant van Stuttgart ben.’
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman
AGENDA
Zaterdag 22 mrt
Dinsdag 25 mrt
Woensdag 26 mrt
Woensdag 2 apr
Zaterdag 5 apr

9.00 uur
20.30 uur
20.00 uur
18.30 uur
9.30 uur

Ophaaldag voorjaarsmarkt
Groeien in geloof
Ontmoetingsavond
Uitzending kerktelefoon
Voorjaarsmarkt

VAN DE REDACTIE
De kopij voor het volgende kerkblad dient
uiterlijk D.V. maandag 31 maart 2014
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn;
14 apr.
5 mei
19 mei
2 juni
16 juni
30 juni
14 juli

Voor 3 weken
Voor 2 weken
Voor 2 weken
Voor 2 weken
Voor 2 weken
Voor 2 weken
Voor 6 weken
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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. NL10 INGB 0000950925
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
DIACONIE

Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320

ONDERHOUDSFONDS Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
ADM. KERKBLAD

Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643

KERKRADIO

Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206

WEBSITE

www.nhkherwijnen.nl

COLLECTEBONNEN

Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00

UITZENDING RADIO LINGEWAAL

Kabel UPC 92.1
Ether 104.9
PC www.lekwaaltv.nl
TV lokale omroep LWTK
Glasvezel KPN: TV kanaal 594
Radio kanaal 994

