KERKGEBOUW

Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT

Ds. J. Broekman
Waaldijk 137
4171 CC Herwijnen
0418 – 581505
j.broekman@solcon.nl

OUDERLINGEN

T.J. Hijkoop
J. van Kuilenburg
J.J. van Mourik
A. Ruitenburg

OUDERLINGENH. van Eeken
KERKRENTMEESTER A.J. Hobo

D. de Joode, Scriba
Lunet 18, 4214 GA Vuren
0183 – 637092
ddejoode@planet.nl
DIAKENEN

D. de Bruijn
G. de Joode, Jeugddiaken
A. van der Meijden
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

Onder de terebint
Kerst

u zult Hem de naam Immanuël geven

Kerst, familie, warmte, samenzijn en liefde. De wens
van vrede op aarde. Een verlangen dat in deze tijd,
tegen het einde van het jaar, door ieder volk op heel de
aarde op zijn eigen manier wordt onderschreven en
gevierd.
Vrede en kerstfeest zijn geen religieuze instelling of politieke keuze,
een bepaalde maaltijd of manier van feestvieren. Nee, Vrede en
kerstfeest, dat is een Persoon. Een Mens. Die Ene Mens. Die God die
mens werd. Die Mens met de naam Jezus.
Kerstfeest is een Persoon. Vrede is een Persoon. Ken je de Persoon,
dan ken je de vrede. Persoonlijk. Hij wordt Vredevorst genoemd. En Hij
heet Immanuël.
Als we door die naam zijn opgenomen in de familie van God, vinden we
vrede, familie, warmte, samenzijn en liefde. In relatie met God.
God met ons.
Kerst…
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KERKDIENSTEN
Zondag 21 december 2014
4e Adventszondag
10:00 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 36: 1, 2
18:30 uur:
Ds. J. Bogerd, Bunschoten - Spakenburg
Introïtuslied: Ps. 37: 13, 14
1e collecte:
IZB
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Woensdag 24 december 2014
Kerstzangdienst
21:30 uur:
Ds. J. Broekman
M.m.v. muziekvereniging “Wilhelmina”
Donderdag 25 december 2014
1e Kerstdag
10:00 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Kerstliederen
18:30 uur:
Ds. J. Broekman, gezamenlijke dienst in de Ger.kerk
M.m.v. chr. gemengd koor Soli Deo Gloria
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Gezamenlijke dienst: De Hoop
Vrijdag 26 december 2014
2e Kerstdag
18:30 uur:
Kerstfeestviering zondagsschool “Bethel”
Zondag 28 december 2014
10:00 uur:
Ds. J. Westland, Putten
Introïtuslied: Ps. 38: 13, 14
18:30 uur:
Ds. B.J. van de Kamp, Hierden
Introïtuslied: Ps. 39: 5, 6
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
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Woensdag 31 december 2014
Oudjaarsdag
19:30 uur:
Ds. J. Broekman, uitzending via radio Lingewaal
Introïtuslied: Ps. 40: 5, 6
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Oudejaarscollecte
Donderdag 1 januari 2015
10:00 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 41: 6, 7
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Nieuwjaarsdag

Zondag 4 januari 2015
10:00 uur:
Prof. Paul, Ede
Introïtuslied: Ps. 8: 1, 2
18:30 uur:
Ds. C. van der Scheur, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 42: 6, 7
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool
21 dec.
We oefenen voor het kerstfeest. Kom je ook?
28 dec.
Vakantie
04 jan.
Vakantie
Kinderoppas
21 dec.
25 dec.
28 dec.
01 jan.
04 jan.

Jeanine Sneep en Bertie Treffers
Netty Pippel en Jacco Ruitenburg
Carin en Jasper Vos
Marleen Ruitenburg
Corine en Kay Oste
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Schoonmaakrooster
22 t/m 26 dec.: Mw. Treffers, mw. Hobo, mw. Zeiderveld, mw.
Beukenkamp
29 t/m 02 jan.: Mw. Van Baalen, mw. Van Baalen, mw. De Bruijn
05 t/m 09 jan.: Mw. Van der Linden, mw. G. van der Vliet

UIT DE GEMEENTE
Zieken
Alle in het vorige kerkblad genoemde
gemeenteleden zijn weer thuis uit het
ziekenhuis.
Bij de heer Jurrie Overheul, Berkenlaan 10, is
een stukje van de darm weggehaald. De
operatie is goed geslaagd. Groot was echter de schrik toen hij enkele
dagen later in het ziekenhuis een hartstilstand kreeg. Hulp was
uiteraard direct aanwezig en dat heeft zijn leven gered. Of we kunnen
beter zeggen: het is Gods nabijheid geweest. Groot is de dankbaarheid
dat hij nog onder ons mag zijn. Hij is zelfs weer thuis, maar moet nog
wel flink aansterken. Onderzoek na de operatie heeft uitgewezen dat er
nog wel een chemokuur nodig is. We wensen hem Gods zegen toe bij
de verdere behandeling.
Teuny Kruis, Rozenstraat 5, mocht enkele dagen na de heupoperatie al
weer naar huis. De operatie is goed geslaagd en eindelijk is Teuny van
de pijn af. Sterkte gewenst met het verder herstel!
Ook Aart Blom, Molenstraat 7, heeft na een zware operatie waarbij een
nier verwijderd is, goede berichten gekregen. Alles heeft men weg
kunnen nemen en verdere behandeling is niet nodig. Onze God zij
gedankt!
Mevr. Jetty de Fockert, Achterweg 19, heeft ook een spannende tijd
achter de rug. Maar gelukkig is nu de oorzaak van de
hartritmestoornissen en de misselijkheid gevonden en dat kan met
medicijnen verholpen worden. Ook haar wensen we Gods nabijheid toe
in het proces van verder herstel.
Mevr. W. van Santen- van Hemert, Meidoornlaan 19, heeft een
borstoperatie moeten ondergaan. Erg ingrijpend! Ze mag ondertussen
weer thuis zijn voor verder herstel. We hopen en bidden dat de kracht
van onze God haar verder nabij zal zijn.
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Alle bovengenoemde en niet-genoemde zieken wensen wij Gods zegen
toe. De dichter van Psalm 84 eindigt zijn lied met de woorden: Welzalig
de mens die op U vertrouwt.
We denken ook aan gemeenteleden die om verschillende redenen
elders verblijven.
Laten we hen niet vergeten in onze gebeden!
Ook is het goed om onze verbondenheid met hen tot uitdrukking te
brengen door het sturen van een kaartje.
 Dhr. van Horssen, Hornstaete-Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,
4141 GJ Leerdam
 Henk van Meteren, Woongroep de Boomkamp, Notarisappel
29-35, 4191 DX Geldermalsen
 Henny van der Meijden, Merwebolder, Klipper 4, Touwbaan 1,
3363 WB Sliedrecht
 Andrea van Mourik, Griendweg 16L,4208 AA Gorinchem
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Dankbetuiging I
Afscheid is het begin van… een herinnering
Bedankt.
Voor een stil gebed,
voor die stille omarming,
voor die troostende woorden,
gesproken of geschreven.
Bedankt.
Voor die handdruk
als woorden bleven steken,
voor de gebaren van
vriendschap en liefde
Hartverwarmend was de belangstelling na het overlijden van onze lieve
moeder, oma en overgrootoma

Jenneke Overheul - Blom
Het heeft ons getroost en gesteund zal voor ons een dankbare
herinnering blijven.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Herwijnen, december 2014
Dankbetuiging II
De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven.
Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid
belangstelling, warme woorden, fijne brieven en kaarten die wij
mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve
man, onze zorgzame vader en trotse opa.

Willem van Dusseldorp
Het heeft ons erg goed gedaan te merken dat hij zo geliefd was en hoe
hij werd gewaardeerd.
Miny van Dusseldorp
Marina
Dennis en Eveline
Roselyn
Max
Herwijnen, december 2014
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Uit Dankbaarheid I
Tijdens onze ziekenhuis opnames van de afgelopen maanden hebben
we heel veel medeleven van u ontvangen.
De vele kaarten, de bloemen, telefoontjes en andere attenties
betekenen veel voor ons, we voelen ons er door gesteund. Ook de
bezoeken van dominee Broekman in het ziekenhuis en thuis hebben
ons goed gedaan. Wij zijn dan ook dankbaar dat zovelen met ons
meeleven en voor ons bidden, bovenal zijn we God dankbaar dat we al
weer zover mochten herstellen.
Onze hartelijke dank voor de vele steun die u ons heeft gegeven.
Wij wensen u gezegende kerstdagen en een goed gezond 2015 toe.
Hartelijke groet Teuny en Jan Kruis
Uit Dankbaarheid II
In korte tijd moest ik 2 keer plotseling in het ziekenhuis worden
opgenomen. Van velen mocht ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en
bij mijn thuiskomst een kaartje, telefoontje of bezoek ontvangen.
Van al die blijken van medeleven wil ik u hartelijk bedanken.
Bovenal dank ik God, Wiens nabijheid ik in die moeilijke dagen mocht
ervaren.
Jettie de Fockert – van Wijgerden

VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 30 nov.:

Zondag 07 dec.:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 125,75
€ 134,10
€ 111,45

deelgenoten GZB
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 121,90
€ 140,70
€ 119,10

diaconie
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

Ontvangen via:
Ds. Broekman € 10,00 voor de dankstondcollecte, + € 100,00 + € 50,00
Kand. De Vree; € 20,00 + € 10,00
Diaken van der Meijden voor de bloemengroet € 10,00
De bank € 100,00
Voor al deze giften hartelijk dank
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Verkoping kerststerren
De afgelopen vrijdag gehouden kerststerrenactie heeft opgebracht het
prachtige bedrag van € 1.855,00 euro netto. Iedereen de op welke
manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan dit resultaat wordt heel
hartelijk bedankt.
Eindejaarscollecte
Een dezer dagen, ongeveer tegelijk met het kerkblad, worden de
acceptgiro's voor de eindejaarscollecte verspreid. Een bekende
collecte, die we van harte bij u aanbevelen. Als het jaar ten einde loopt
blikken we vaak terug, maar kunnen we vanuit die terugblik ook vooruit
kijken. Vooruitkijken naar een nieuw jaar, ook voor de kerk, de
plaatselijke kerkelijke gemeente en uw of jouw persoonlijke
(geloofs)leven. Afgelopen jaar mocht er weer veel werk in de kerk
verzet worden, komend jaar mag dat werk doorgaan, gesteund door uw
financiële bijdrage.

Bloemengroet
De bloemen gingen in de afgelopen periode met
vriendelijke groet ter bemoediging
namens onze gemeente naar;
Mevr. Wimke van der Meijden ,
Dhr. Nico Brouwer ,
Mevr. Jettie de Fockert ,
Mevr. Teuny Kruis

Waaldijk
Zworrelstraat
Achterweg
Rozenstraat

Kerkbalans
Graag willen we iedereen vragen te controleren of de toezeggingen die
eerder dit jaar gedaan zijn voor de Actie Kerkbalans al concreet zijn
omgezet in een gift. Het overmaken van de toezegging, of van alle
termijnbetalingen die zijn toegezegd, kan soms snel worden vergeten.
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Binnenkort worden de herinneringen verstuurd. Mochten die brief en uw
gift elkaar passeren, of mocht de herinnering ten onrechte zijn
verstuurd: op voorhand verontschuldigingen.
U kunt uw bijdrage overmaken via
NL INGB 0000 950925
NL RABO 03280 00531
tnv hervormde kerk Herwijnen
onder vermelding van Kerkbalans 2014.
Hartelijk dank
De kerkrentmeesters
Dopen
De kerkenraad stelt ouders in de gelegenheid doopaangifte te doen.
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen daartoe contact
opnemen met ds. Broekman (0418-581505), tot uiterlijk 30 december.
Kerstkrant
Bij de ingang van de kerk treft u weer een aantal exemplaren van de
Kerstkrant, uitgegeven door de PKN, aan. Ze zijn gratis mee te nemen,
dus doe er uw voordeel mee.
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 ter bemoediging sturen.
Datum
23-12
30-12
01-01

Naam
J.Punt
M. van Akooy-van Helten
G. de Kock-van Geutselaar

Leeftijd Adres
87
Peperstraat 2
88
Zorgcentrum Avondlicht
87
Zorgcentrum Avondlicht

RONDOM HET WOORD
Diensten
Traditiegetrouw staan er in de laatste
uitgave van het kerkblad elk jaar veel
diensten aangekondigd. Ik denk dat
het een voorrecht is; dat we in alle
vrijheid als gemeente bij elkaar
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mogen komen en onze God de eer mogen brengen die Hem toekomt.
Deze keer kan ik niet elke dienst uitgebreid aankondigen en daarom
volsta ik met enkele mededelingen. Zo kunt u zich toch voorbereiden op
de diensten.
D.V. komende zondag 21 december is het de vierde adventszondag. In
de ochtenddienst zal gelezen worden uit Lukas 1: de aankondiging van
de geboorte van Jezus. Weer het thema: ‘Jezus komt eraan!’ Nu wordt
het tegen Maria gezegd, want zij mag de moeder van de Messias zijn.
Op woensdag 24 december is er de kerstzangavond.
Muziekvereniging Wilhelmina verleent medewerking en ik
zal de meditatie verzorgen naar aanleiding van
Luk. 2: 1-7.
Dan is er de eerste kerstdag: in de morgendienst lezen we verder waar
we de avond daarvoor gestopt zijn: Luk.2: 8-20. Tekstwoorden voor de
preek zijn de verzen 18 en 19. Thema: ‘Over herders en hoorders’. We
zingen voor de dienst een aantal kerstliederen.
’s Avonds is er de gezamenlijke kerstzangdienst in de Geref. Kerk. Het
koor ‘Soli Deo Gloria’ zal voor ons zingen en ik ben dit jaar aan de beurt
om een meditatie te verzorgen. Met het oog daarop lezen we 1 Joh. 4:
7-14 en de meditatie heeft als thema: ‘Gods grote geschenk aan ons’.
Op de tweede kerstdag is er het Kerstfeest van de zondagsschool. We
hopen dat het een fijn kerstfeest wordt voor alle kinderen van de
gemeente.
Op zondag 28 december zijn er gastvoorgangers.
En dan zijn er de diensten rond oud en nieuw. Ik wil dan graag twee
Psalmen aan de orde stellen. Op de oudejaarsavond lezen we Psalm
136. In deze Psalm klinkt voordurend het refrein: want Zijn
goedertierenheid is voor eeuwig. Dat zijn ook de tekstwoorden voor de
preek. En op de nieuwjaarsdag komen we samen om elkaar, onder het
genot van koffie of thee, te begroeten en een gezegend Nieuwjaar toe
te wensen. Vooraf komen we in een dienst in de kerk om met de Heere
het nieuwe jaar te beginnen in afhankelijkheid van Hem. We lezen dan
Psalm 124 en vers 8 is het uitgangspunt voor de preek: Onze hulp is in
de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Thema:
‘De HEERE is de beste Helper’.
Op de eerste zondag van het nieuwe jaar, 4 januari, mag ik elders
voorgaan.
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Vroeger had men het wel eens over de ‘tiendaagse veldtocht’ voor
predikanten. Dit jaar is het voor mij echt zo. Hier of elders ga ik in die
korte periode tien keer voor. Ik doe het met vreugde en komt u dan ook
met vreugde? Niet om de dominee, maar tot eer van onze God en uit
dankbaarheid.
Consulentschap
Met ingang van januari 2015 gaat ds. W. Altena uit Meteren met
emeritaat. Aan mij is gevraagd om consulent te worden van de
gemeenten Meteren en Est, de beide gemeenten die ds. Altena diende.
Ik doe dat uiteraard welwillend, maar het betekent wel een aanslag op
mijn agenda. Laten we hopen dat de vacature niet lang duurt.
TENSLOTTE
Ik zal m’n beschrijving van de decembermaand, zoals ik in de vorige
kerkbladen begonnen ben, met dit derde stukje maar afmaken. Want er
is nog een derde periode: van kerst tot oudjaarsdag. Nu u dit leest
staan de kerstdagen nog voor de deur. Muziekvereniging en koor
oefenen druk. Ze zullen optreden (of nee: medewerking verlenen) in de
diensten. Landelijk begint het al met de kerstavonddienst. Massaal gaat
men naar de kerk. De helft van de mensen denkt dat dit is om de
geboorte van de kerstman te vieren. Maar het is traditie, dus men
gaat…
De volgende dag is het eerste kerstdag en de gourmetstellen komen
van de zolders. Gezellig eten met veel te kleine pannetjes, dito vleesjes
en prikkelende ogen, welke het gevolg zijn van de huiskamer vol rook.
Hierna wordt de televisie aangezet, want Robert ten Brink gaat mensen
een kerstgevoel bijbrengen door ze met elkaar te verenigen. Tweede
kerstdag verloopt vaak via hetzelfde ritueel als de eerste kerstdag, want
ook de andere kant van de familie moet bezocht
worden.
En dan de oudejaarsdag! Zelfs na alle voorgaande
dagen is het geld nog niet op. Nee, we gaan vuurwerk
kopen. Lelijk vuurwerk, want het mooie is te duur voor
de modale mens. Na de verkiezing van de lekkerste
oliebol van Nederland, weten we waar we die moeten
halen. Ook op oudejaarsavond wordt het gourmetstel
er nogmaals bijgehaald wegens gebrek aan creativiteit van de
Nederlandse geest en vervolgens wordt de televisie weer aangezet
voor de oudejaarsconference. Maar meestal kan die niet gevolgd
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worden vanwege het luide gepraat. Als het bijna twaalf uur is wordt er
boven alles uitgeroepen dat het bijna twaalf uur is. Er wordt begonnen
met aftellen: …5…4…3…2…1…
Jaaaa! En die voorspelbare
decembermaand is weer voorbij!
Trekt u zich mijn ontboezeming maar niet persoonlijk aan. Zo is het niet
bedoeld. Integendeel: ik wens u, mede namens mijn vrouw, gezegende
kerstdagen en een voorspoedig 2015 toe!
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman
AGENDA
Maandag 5 jan.
Donderdag 8 jan.
Woensdag 14 jan.

20.30 uur
20.00 uur
18.30 uur

Bijbelgesprekskring
Lidmatenkring
Uitzending kerktelefoon

Voor alle gemeenteberichten en 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 D.V. maandag 5 januari 2015
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
Volgende inleverdata zijn:
19 jan.
voor 2 weken
2 feb.
voor 2 weken
16 feb.
voor 2 weken
2 mrt
voor 2 weken
16 mrt
voor 2 weken
30 mrt
voor 2 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

