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

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

Bespot, geslagen en gekruisigd…
Jezus wordt als toonbeeld van menselijke ellende naar het kruis op
Golgotha gebracht. Een voorbijgaande boer wordt nog gedwongen
Zijn kruis te dragen.

Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn klederen.
(Matt. 27: 35).
De soldaten profiteren nog van hun slachtoffer door Zijn kleren te
verloten. En het publiek vermaakt zich: de mensen vertonen geen
medelijden met Hem; Hij is het mikpunt van spot. Die satanische
laster treft Hem het diepst.
Golgotha is hèt teken van het afgrijselijkste tafereel dat ooit op deze
aarde te zien was, waarvan je het liefst je ogen afwendt. Het is
alleen maar verklaarbaar en dragelijk voor
wie in het geloof er doorheen kijkt en mag
weten en bedenken: het is allemaal om mij
gebeurd. En vóór mij. Jezus’ onpeilbare
liefde: Hij alleen kan en moet wel onze
Verlosser zijn!

Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis, en hij hangt er mijnentwegen
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KERKDIENSTEN
Zondag 22 maart 2015
6e lijdenszondag
10:00 uur:
Ds. A. Romijn, Ede
Introïtuslied: Gz. 49: 1, 3
18:30 uur:
Ds. J. Broekman, themadienst m.m.v. Soli Deo Gloria
Introïtuslied: Ps. 54: 1, 2
1e collecte:
Jeugdhuis de Enk
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 29 maart 2015
7e lijdenszondag
10:00 uur:
Ds. J. Broekman, afsluiting winterwerk
Introïtuslied: Ps. 21: 4, 5
18:30 uur:
Ds. A. Stijf, Ede
Introïtuslied: Ps. 55: 13, 14
1e collecte:
HGJB
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Vrijdag 3 april 2015
19:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Gz. 39: 1, 4
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Goede vrijdag

Lied en verhaal van de Zondagsschool
22 mrt.
Gz. 49: 1b; Het verhaal gaat over Judas, de verrader.
29 mrt.
Ps. 30: 2b; Deze morgen gaat het verhaal ‘in de hof van
Gethsémané’
Kinderoppas
22 mrt.
Lia van Baalen en Bertie Treffers
29 mrt.
Monique Hobo en Eline van de Minkelis
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Schoonmaakrooster
23 t/m 27 mrt.: Mw. van der Linden, mw. G. van der Vliet
30 t/m 03 apr.: Mw. Kruis, Mw. van der Weerd
UIT DE GEMEENTE
Zieken
De zieken hebben altijd ons meeleven en ons gebed nodig. De
voortdurende onderzoeken maken de gang naar het ziekenhuis soms
moeilijk. En dan maar wachten op de uitslag…
Anderen voelen dat hun krachten minder worden en altijd blijft er de
hoop dat het weer beter zal gaan. En dat is ook goed.
Deze week denken we aan mevr. Marianne van Mourik- Vos,
Berkenlaan 6, die donderdag 19 maart voor een operatie in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem opgenomen wordt. We hopen met haar dat ze
na het weekend weer thuis mag zijn. We wensen haar Gods zegen toe.
Er staat een bijzonder troostwoord in Psalm 91: Want Hij zal voor u Zijn
engelen bevel geven dat zij u bewaken op al uw wegen.
Veel zegen toegewenst!

Afscheid kand. J.H. de Vree
Zoals u bekend is wordt kandidaat De Vree op 6 april bevestigd tot
predikant van de hervormde gemeente te Achterberg. Dit betekent dat
hij met zijn werkzaamheden in onze gemeente stopt. Velen, met name
ouderen, heeft hij in de afgelopen jaren bezocht en met hen contacten
gelegd. We zijn dankbaar dat hij daartoe de gezondheid heeft gekregen
en hopen dat zijn bezoekwerk ook vrucht mag dragen. Tijdens de laatst
gehouden kerkenraadsvergadering hebben we afscheid van hem
genomen en hem en zijn gezin een passend cadeau gegeven namens
de gemeente. We hopen en bidden dat hij ook tot zegen mag zijn in zijn
nieuwe gemeente. De HEERE zegene hem uit Sion (Ps. 134).
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VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 1 mrt.:

Zondag 8 mrt.:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 133,35
€ 158,25
€ 160,70

diaconie
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

1e collecte

€ 124,70

2e collecte
Uitg.collecte

€ 124,80
€ 123,90

Nederlands
Bijbelgenootschap
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

Ontvangen via:
Ouderling Jilis van Kuilenburg € 10,- voor bidstondcollecte; tijdens
huisbezoek.
Ouderling Richard van Mourik en bezoekbroeder Nico Brouwer € 10,-;
tijdens huisbezoek.
Voor al deze giften heel hartelijk dank!

Collecte 22 maart : Jeugdhuis De Enk in Apeldoorn
In Jeugdhuis De Enk wonen kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Zij
kunnen om diverse redenen (tijdelijk) niet langer meer thuis wonen. De
zorg is er op gericht om terugkeer van het kind of de jongere in het
eigen gezin of een andere gezinssituatie mogelijk te maken. Bij de
opnamen van de kinderen/jongeren wordt geen onderscheid gemaakt
naar geloof of etnische achtergrond.
Doelgroep . Kinderen en jongeren die vanwege een acute crisis uit
huis zijn geplaatst met één of meerdere problemen zoals:
- Er is sprake van een onveilige
opvoedingssituatie
- Er is sprake van pedagogische of
emotionele verwaarlozing
- Er is sprake van ernstige
psychosociale problemen bij het kind,
zowel internaliserende als
externaliserende problematiek.
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Uitzending verzoekplatenprogramma
In verband met een activiteit in zorgcentrum Avondlicht wordt de
uitzending van woensdag 25 maart verplaatst naar dinsdag 24 maart
2015 om 18.30 uur.
Voorjaarszendingscollecte
De voorjaarszendingscollecte heeft dit jaar € 1307,05 opgebracht. Wij
zijn blij met deze mooie opbrengst!
Wij willen u hartelijk dankzeggen voor uw bijdrage en de collectanten
voor hun medewerking.
De zendingscommissie
Biddagcollecte
De Biddagcollecte heeft in eerste telling opgebracht: € 1370,20. Daar
zijn nog enkele giften bijgekomen, waardoor de stand nu is: € 1420,20.
Wie nog een gift wil geven kan dat doen via predikant,
kerkenraadsleden, bezoekdames of anderen. Een gift overmaken per
bank of giro is mogelijk via Rabobank
NL42 RABO 03280 00531 of
ING NL10 INGB 0000 950925.
Graag onder vermelding van ‘bidstond 2015
De opbrengst is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk.
Actie Kerkbalans
De afgelopen twee weken zijn nog verschillende giften nagekomen voor
de Actie Kerkbalans. De tussenstand komt daarmee op € 62.541,34!
Opnieuw een mooie stap op weg naar de € 66.150 die we hebben
begroot.
Wie een (extra) bedrag wil overmaken voor Kerkbalans kan dat doen
via:
NL10 INGB 0000 950925
NL42 RABO 03280 00531
tnv hervormde kerk Herwijnen
onder vermelding van Kerkbalans 2015
Hierbij ook de veel gehanteerde tabel nog even.
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De tabel voor de Actie Kerkbalans
Netto inkomen
Bijdrage kerkbalans
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%
€ 2.501 of meer
3,0%

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

Met netto-inkomen wordt bedoeld de maandelijkse inkomsten van u en uw
eventuele partner (salaris, AOW, aanvullend pensioen enzovoort)

Hartelijk dank,
De kerkrentmeesters

Op de hoogte/meeleven
Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel
mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede
en in minder goede tijden. Dus:
Gaat u verhuizen?
Trouwplannen?
Een geboorte?
Verdriet of verlies?

Laat het ons even weten.
We stellen een bericht erg op prijs
Stuur ook ons een kaartje
Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba:
info@nhkherwijnen.nl / tel.: 0183-637092

RONDOM HET WOORD
Diensten
De komende twee zondagen staan er wat mij betreft twee bijzondere
diensten op het rooster.
D.V. zondag 22 maart is er ’s avonds een themadienst. Omdat we nu
middenin de lijdenstijd zitten heb ik het thema daarop aangepast. We
lezen Markus 15: 22-32 en met die woorden worden we gebracht aan
de voet van het kruis op de heuvel Golgotha. En daar horen we wat
Jezus zegt. Het thema is: Jezus’ troonrede. Aan deze dienst werkt het
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Chr. Gem. Zangkoor ‘Soli Deo Gloria’ o.l.v. Wim Gout mee. Ons
plaatselijk koor zal een aantal toepasselijke lijdensliederen zingen.
Op zondag 29 maart sluiten we het winterwerk af. In deze dienst zal,
zoals gebruikelijk, medewerking uit verschillende geledingen van onze
gemeente verleend worden. De oudste kinderen van clubs en
zondagsschool zullen in de kerk blijven en
ook de nodige aandacht krijgen. Omdat deze
zondag de zogenaamde Palmzondag wordt
genoemd (de zondag voor Pasen) wil ik graag
het verhaal dat bij deze zondag hoort,
namelijk de intocht in Jeruzalem, lezen. We
lezen dan Lukas 19: 29 -48. Omdat we ook
liederen uit andere bundels zingen, is er een
gedrukte liturgie. En laten we komen om
samen de Heere te danken voor alles wat Hij
ons in het afgelopen seizoen op kerkelijk gebied gegeven heeft in onze
gemeente.

ACTIVITEITEN
Stille week – avondgebeden
In de week voorafgaande aan Pasen houden we van maandag tot en
met donderdag korte bijeenkomsten in de kerk. Aan de hand van één
van de Evangeliën willen we ons gedurende die dagen bezinnen op het
lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus.
Ook dit jaar wordt u weer
uitgenodigd om op die avonden
naar de kerk te komen om samen
te zingen, te lezen uit de Schrift
en te bidden. Neem er de tijd
voor en het zal u tot zegen zijn.
We beginnen elke avond om
19.30 uur.
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Om alvast te noteren...... Zendingsavond
Op DV 19 mei a.s. zal er een zendingsavond gehouden worden. Mark
en Annemarie Horst, die voor de GZB werkzaam zijn in Zimbabwe,
zullen deze avond verzorgen.
Houden u en jullie deze avond vrij om erbij te kunnen zijn?
De zendingscommissie

Rommelmarkt
Zaterdag 11 april a.s. van 09.30 tot
13.30 uur organiseren
we
de
rommelmarkt op het terrein van de Fa.
van Arendonk, Achterweg 57 in
Herwijnen. Noteer deze datum alvast in
uw agenda.
Ophaaldag
Voorafgaand aan deze markt zal zaterdag 21 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 11.00 uur aan de weg te zetten, zodat
wij deze kunnen ophalen.
Bij voorbaat hartelijk dank.
De Rommelmarktcommissie
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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?
Op DV zondag 5 april 2015 (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 Ada de Bruin – van der Vliet, tel.nr. 582153.
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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Paasmuziek

VIA DOLOROSA
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,
verdrongen zich de mensen in de straat.
Daar staarden ze Hem na:
de man die sterven moest op Golgotha.
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.
Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug,
uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd.
En Hij droeg met elke stap
de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”.
Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon
en het stroomt door het hart van Jeruzalem.
Tekst & muziek: Billy Sprague/Niles Borop Ned. Tekst: Rikkert Zuiderveld © 1983
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TENSLOTTE

In het beroemde boek De gebroeders Karamazov vertelt de schrijver
Dostojewski het verhaal van de Groot-inquisiteur. Ik geef u daarvan een
korte impressie. Het geeft de kern van het lijden van Jezus weer.
‘Jezus komt terug in Spanje, incognito. Maar de
mensen herkennen Hem. Een blinde roept: “Jezus,
open mijn ogen”. Hij wordt genezen. Er wordt net in
de kathedraal een kistje binnengedragen met een
meisje van zeven jaar dat gestorven is. Dan zegt de
moeder tegen Jezus: “Doe er wat aan”. Jezus zegt:
“Talita koem”. En het kind komt uit het kistje
vandaan met de bloemetjes in haar hand.

Maar wie loopt daar in een zwarte pij? Daar loopt de kardinaal met een
stel soldaten bij zich. Hij kijkt Jezus aan en zegt: “U hier? U bent een
spelbreker”. Hij laat Jezus arresteren en naar de gevangenis brengen.
De volgende morgen heeft de kardinaal een gesprek met Jezus. Maar
Jezus zegt geen woord. Hij kijkt de kardinaal alleen maar aan. De
kardinaal spreekt: “Waarom verstoort U ons spel, want vroeger bent U
zo dom geweest om de mensen het geloof en de vrijheid te geven,
maar dat werkt niet want ze kunnen de vrijheid niet aan, ze vermoorden
elkaar, het zijn rebellen, en daarom geven wij ze geen vrijheid, maar
wat sensatie en wat wierookgeur, een beetje show en wat gevoel. Er is
niemand die God zoekt om God en daarom blijven we dicht bij de
grond. Ga weg…!”
Jezus loopt naar hem toe en kust hem…’
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman
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AGENDA
Zaterdag 21 mrt.
Dinsdag 24 mrt.
Dinsdag 24 mrt.
Donderdag 26 mrt..
Maandag 30 mrt.

09:00 uur
18:30 uur
20:30 uur
20:00 uur
19:30 uur

Zaterdag 11 apr.
Dinsdag 19 mei

09:30 uur
19:45 uur

Ophaaldag rommelmarkt
Uitzending kerktelefoon
Groeien in geloof
Lidmatenkring
t/m donderdag 2 april
avondgebeden
Rommelmarkt
Zendingsavond

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 30 maart 2015
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:
13 april
voor 3 weken
04 mei
voor 2 weken
18 mei
voor 2 weken
01 juni
voor 2 weken
15 juni
voor 2 weken
29 juni
voor 2 weken
13 juli
voor 3 weken (vakantieperiode)
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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

