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

U weet dat ik van U houdt
‘Wie eens steelt, is altijd een dief.’ Wie eenmaal een zekere fout
heeft begaan, behoudt altijd de slechte naam die hij of zij daardoor
verkregen heeft. Zo is het vaak in de wereld. Zo onbarmhartig zijn
mensen voor elkaar.
Jezus

handelt

anders.

Petrus

is

‘fout’

geweest. Terwijl hij zich warmde bij een
kolenvuur, zwoer hij de Heere Jezus ijskoud
af. Tot driemaal toe. We lezen in Joh. 21 dat ze na de opstanding
weer bij een kolenvuur staan. Driemaal stelt Jezus aan Petrus de
allerbelangrijkste vraag die gesteld kan worden:

Simon, zoon van Jona, hebt u Mij lief?
Petrus wordt er bedroefd van. Hij vernedert zich. Hij is niet meer
zeker van zichzelf, hij is alleen nog zeker van Jezus. En dan doet hij
tot driemaal toe belijdenis:
Ja, Heere, U weet dat ik van U houd!
U kunt ook zo tot zegen zijn voor een ander. Door Jezus lief te
hebben. Deze weg is niet de gemakkelijkste weg, het is de weg van
het kruis. Maar op deze weg wordt God wel verheerlijkt in uw leven.
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KERKDIENSTEN
Donderdag 16 april 2015; dienst in ZC Avondlicht
15:00 uur:
Ds. F. van IJsseldijk, Opijnen
Zondag 19 april 2015
09:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 62: 1, 2
18:30 uur:
Ds. P. Vermaat
Introïtuslied: Ps. 58: 5, 6
e
1 collecte:
Werelddiaconaat
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 26 april 2015
09:30 uur:
Kand. A. van Zetten, Lienden
Introïtuslied: Ps. 62: 1, 8
18:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 59: 3, 4
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Zondag 3 mei 2015
09:30 uur:
Ds. W. de Bruijn, Harderwijk
Introïtuslied: Ps. 75: 1, 4
18:30 uur:
Ds. G.D. Hoff, Dodewaard
Introïtuslied: Ps. 60; 6, 7
1e collecte:
Bloemengroet
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
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Lied en verhaal van de Zondagsschool
19 apr.
Ps. 62: 1a; het verhaal gaat over de ark bij de Filistijnen
26 apr.
Ps. 62: 1b; deze morgen gaat het over dat de ark weer
terug is in Israël.
3 mei
Ps. 75: 1a; David en Mefiboseth
Kinderoppas
19 apr.
Ria en Jelle Treffers
26 apr.
Janet met Naomi en Michelle ‘t Lam
3 mei
Amanda en Marianne de Bruin
Schoonmaakrooster
27 t/m 01 mei: Mw. Treffers, mw. Hobo, mw. Zeiderveld,
Beukenkamp
11 t/m 15 mei: Mw. Van Baalen, mw. Van Baalen, mw. De Bruijn

mw.

RONDOM HET WOORD
Diensten
Komende zondag D.V. 19 april hoop ik in de ochtenddienst voor te
gaan. Tot aan Pinksteren is dat voor mij de enige ochtenddienst op het
preekrooster en daarom is een nieuwe serie niet zinvol. Ik preek
daarom nog één keer over het thema ‘Roeping en verkiezing’, waar ik
voor de Pasen mee bezig ben geweest. Als een mooie afsluiting vond
ik de tekst Lukas 12: 32: Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het
heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.
Op 26 april hoop ik in de avonddienst voor te
gaan. We gaan weer verder met de
behandeling
van
de
Nederlandse
Geloofsbelijdenis. Daarin worden ook een
aantal zogenaamde kernwoorden uit het
christelijk geloof uitgelegd, zoals schepping,
voorzienigheid, zonde enz. Deze zondagavond
lezen en overdenken we artikel 12: over de
schepping. Best wel actueel in een tijd waarin vrijwel iedereen in
evolutie gelooft. In het artikel wordt ook uitgebreid ingegaan op de
engelen, die ook door God geschapen zijn en waarvan er twee soorten
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zijn: goede en slechte. Hoe is dat allemaal zo gekomen? Komt u maar
luisteren. Bij de ingang van de kerk ligt de tekst weer klaar.
In verband met de meivakantie heb ik op 3 mei een vrije zondag.

UIT DE GEMEENTE
Zieken
Voortdurend zijn er mensen in de gemeente die wat betreft hun
gezondheid in een fase van onderzoek of behandeling zijn. En dan
wachten op de uitslag. Wat is het dan fijn een goed bericht te krijgen.
Maar soms moeten behandelingen voortgezet worden. Als dat voor u
geldt: heel veel sterkte en zegen toegewenst.
De heer Nico Brouwer, Zworrelstraat 43, ligt nog steeds in het St.
Antoniusziekenhuis te Nieuwegein. Er is gelukkig vooruitgang, maar de
situatie is zo dat hij nog niet naar huis kan. Hij verblijft op een
behandelafdeling om verder aan te sterken. Daarbij wensen we hem
veel sterkte toe.
Bij de Heere alleen vinden wij bescherming en kracht. Ja, Hijzelf is onze
Sterkte. Zei de dichter van Psalm 46 niet: God is ons een toevlucht en
vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.
Luther zei het zo: ‘Een vaste burcht is onze God.’
In Memoriam
Op donderdag 9 april 2015 is toch nog plotseling Klazina van MourikOverheul in de leeftijd van 89 jaar overleden. De laatste jaren van haar
leven woonde ze in Avondlicht, maar voordien lange tijd aan de
Onderweg. Op 20 april zou ze 90 jaar geworden zijn. Zij was de
weduwe van Jan van Mourik, die op 9 september 2011 overleed.
Haar leven begon aan de Boveneindsestoep. Veel van wat er toen was,
is er niet meer. Ook haar geboortehuis niet. Ze groeide op, ging naar
school en moest na haar schooltijd gaan werken. Al op jonge leeftijd
kwam ze in contact met Jan van Mourik uit Hellouw. Toen ze 15 jaar
was brak de oorlog uit, een moeilijke tijd. In 1949 trouwde ze met Jan
en ze gingen aan het Boveneind wonen, aan de Onderweg. Eerst in
het, zoals ze het zelf noemde, ‘kleine huisje’, waar de start van het
gezin lag. Na 15 jaar verhuisde het gezin naar een ander plekje aan de
Onderweg, waar Jan en Klazien tot op hoge leeftijd samen konden
blijven wonen. Er werden zeven kinderen geboren, waarvan de eerste
tot hun groot verdriet levenloos geboren werd en naamloos begraven.
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De tijd van Klazien ging op aan het gezin en het bedrijf. Ze was vrouw,
moeder, telefoniste, gastvrouw en nog veel meer. Kortom: ze heeft hard
gewerkt en er was veel aanloop.
Jan en Klazien zaten twee keer per zondag in de kerk, op hun vaste
plaats achterin. En als er in de week wat te doen was, waren ze er ook.
Het geloof is veel voor haar gaan betekenen. Op latere leeftijd deed ze
belijdenis. Na een huwelijk van meer dan 60 jaar overleed haar man
plotseling. En jaar later verhuisde ze naar Avondlicht. Ze heeft daar,
ondanks het gemis van haar man, een bijzonder goede tijd gehad.
Volkomen onverwachts is zij daar vorige week in haar slaap overleden.
In haar dagboekje ‘Een hand vol koren’ is zij gekomen tot aan de dag
van haar overlijden: 9 april. Het laatste wat ze gelezen heeft hebben we
overdacht in de afscheidsdienst in de kerk op dinsdag 14 april, waar het
gaat over de verschijning van de Heere Jezus aan de discipelen en
waar Hij zei: Zie Mijn handen en Mijn voeten, Ik ben het Zelf. En we
hebben liederen gezongen die Klazien graag zong.
Daarna hebben we haar bij haar man in het graf gelegd, waar ze
samen wachten op de dag van de wederopstanding.
We wensen de kinderen en (achter)
kleinkinderen veel sterkte toe met het verwerken
van dit verlies.
Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling
die wij ontvingen bij het overlijden van onze moeder, schoonmoeder,
oma en omoes.
Elisabeth Cornelia Haaksman - van den Berg
Familie Haaksman
Uit dankbaarheid
Langs deze weg wil ik graag een ieder bedanken voor de vele kaarten,
telefoontjes en belangstelling -op welke wijze dan ook- welke ik mocht
ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en de daaropvolgende
periode van behandeling thuis. Uw medeleven heeft mij goed gedaan
en gesterkt en heeft zeker bijgedragen aan verder herstel.
Met dank aan allen,
H.G. Satter, 4171 BD Herwijnen, Achterweg 66
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Bloemengroet
De bloemen gingen in de afgelopen periode
met groeten namens onze gemeente naar;
Mevr. S van Horssen, Berkenlaan
Mevr. N van der Meijden, Lingesteyn, Leerdam
Mevr. G van der Vliet, Zworrelstraat
Mevr. M van Mourik - Vos, Berkenlaan
Doopouders de Bruin, Asperen

VERANTWOORDING

Collecten
Woensdag 11 mrt.: 1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 61,80
€ 69,10
€ 993,20

diaconie
kerkrentmeesters
bidstondcollecte

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 126,35
€ 120,65
€ 100,70

Ned. Patientenver.

€ 115,80

kerkrentmeesters

Zondag 15 mrt.:

Donderdag 19 mrt.: 1e collecte

kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

Zondag 22 mrt.:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 210,35
€ 171,75
€ 149,35

Jeugdhuis De Enk
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

Zondag 29 mrt.:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 139,90
€ 119,25
€ 116,10

HGJB
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

Vrijdag 3 apr.:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€
€
€

diaconie
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.
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54,30
57,65
55,20

Zondag 5 apr.:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 175,80
€ 210,05
€ 379,65

diaconie
kerkrentmeesters
paascollecte

Ontvangen via:
Ouderling kerkrentmeester Dik de Joode € 10,- voor de paascollecte.
Bezoekbroeder M. van Mourik € 10,- voor de paascollecte.
Dhr. A. de Vree € 10,- tijdens bezorgen van het kerkblad.
Voor al deze giften heel hartelijk dank!
Rommelmarkt
We mogen terugzien op een geslaagde rommelmarkt, afgelopen
zaterdag. Weliswaar betekende de min of meer niet verwachte regen
een kleine domper, maar de opbrengst (inclusief voorverkoop) mag er
zijn: ruim 10.000 euro voor het groot onderhoud van de kerk.
Graag willen we iedereen die vooraf, tijdens en na afloop van de markt
zich heeft ingezet heel hartelijk bedanken. Er zitten heel wat uurtjes
werk in, fijn als er dan een mooi resultaat mag zijn.
Speciale dank aan de leden van de rommelmarktcommissie. Speciale
dank ook aan de familie Van Arendonk voor het opnieuw beschikbaar
stellen van het terrein, voor de geboden gastvrijheid en voor alle handen spandiensten die zijn verricht.
Uitslag grote verloting:
1e prijs (150 euro): B. Groen, Huize Avondlicht
2e prijs (100 euro): G. Beneder, Rossum
3e prijs (50 euro): A.J. Verveer, Lexmond
4e prijs (25 euro): R,J. van Santen, Wadenoijen
5e prijs (25 euro): A. van Willigen, Achterweg 44 Herwijnen
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Tuinman
Wat zouden we als gemeente zijn zonder al het werk dat achter de
schermen, vaak dus buiten het oog van veel mensen, wordt verricht.
Zoals het werk van de tuinman, die de omgeving rond de kerk bijhoudt.
Marco van Mourik heeft zich daar jarenlang voor ingezet en heeft nu
het stokje overgedragen. Graag willen we ook vanaf deze plek Marco
hartelijk bedanken voor al het werk dat op dit terrein is verzet.
Spontaan heeft zich een opvolger gemeld, of beter gezegd: heeft zich
een duo gemeld: Marco en Ruud van Zante, onze kosters. Dank
daarvoor.
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 Naam
24-04 C.J. vd Wijngaard-van Driel
24-04 I. Duijzer-Snijder

Leeftijd Adres
87
Achterweg 95
91
Zorgcentrum Avondlicht

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?
Laat het ons even weten.
Trouwplannen?
We stellen een bericht erg op prijs
Een geboorte?
Stuur ook ons een kaartje
Verdriet of verlies?
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
ACTIVITEITEN
Vakantie
In de komende tijd is er de zogenaamde mei-vakantie: van 27 april tot
en met 10 mei. Gedurende die weken heb ik ook vakantie. In de eerste
week is er een vergadering van het Breed Moderamen van de Classis
Bommel en een kerkenraadsvergadering. Die beide vergaderingen
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woon ik bij, maar voor de rest ligt het werk stil. De tweede week, van 4
t/m 8 mei zijn we zelfs een midweek in België om wat rust te vinden.
We hopen daarna in gezondheid het werk weer op te vatten.

TENSLOTTE
Het begon zo mooi… maar de verwachtingen waren niet best. En die
verwachtingen kwamen uit. Ik heb het over de rommelmarkt. De dag
ervoor was het een heerlijke lentedag, maar die zaterdagmorgen werd
de lucht steeds donkerder en eindigde in lichte regen met een frisse
bries. Nu kun je dus eindeloos gaan mopperen op het weer – iets waar
wij Hollanders naar verluid erg goed in zijn – maar zo was het gelukkig
niet bij de meeste aanwezigen. De gezelligheid bleef en met een
glimlach hoorde je vaak: ‘Jammer van het weer, maar ach…’. ’t Was
toch gezellig weer zoveel mensen te ontmoeten.
En natuurlijk hulde aan de rommelmarktcommissie en alle
medewerkers. Er is veel werk verzet de laatste tijd en op de dag zelf
was alles weer goed voor elkaar.
En ik ben ook aan het snuffelen geweest
langs de kramen. Het is zo langzamerhand
bekend dat ik porseleinen hondjes verzamel.
Als u over de dijk loopt langs de pastorie
dan ziet u een deel van mijn verzameling
staan voor het raam van de studeerkamer.
En ik was nog maar net op de rommelmarkt
of iemand zei: ‘Dominee, ik heb een
porseleinen hondje voor u achter gehouden.’ Dat hondje kijkt wel wat
treurig, maar ik was blij: weer eentje voor mijn verzameling. Zo was mijn
dag weer goed, ondanks regen en kou. En na een portie poffertjes, een
broodje hamburger en een broodje haring, aangevuld met een zak vol
fruit, ging ik voldaan naar huis…

Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman
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Puzzelen en kleuren; het is Pasen, Hij leeft!
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Gedicht
Handen, denk je eens in
wat zonder te beginnen
Vanaf het prilste begin
kunnen ze je omringen:
zorgzame handen,
trouwe handen,
helpende handen,
strelende handen.
Bij blijdschap en verdriet
klem je je daaraan vast,
maar één ding kunnen ze niet
dat is een te zware last:
je dragen over de grenzen
tot in de dood met je gaan,
dat kan geen van die mensen
handen, hoe na ze je ook staan.

Als breken aardse banden,
Is er één die je zelfs dan
met Zijn doorboorde handen
verder dragen kan:
zorgzame handen
, trouwe handen,
zegende handen,
reddende handen.
Hij draagt je over de grenzen
naar het Hemels Paradijs.
Hij, mens onder de mensen,
Hij gaf Zijn leven prijs
om jou te kunnen dragen
over alle grenzen heen.
Durf aan die Heiland vragen:
draag ook mij, laat me nooit alleen!

Uit: Hij draagt ook jou
van Gerrie Minnesma
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AGENDA
Zaterdag 18 apr.
Woensdag 22 apr.
Woensdag 29 apr.
Dinsdag 19 mei

09:00 uur
18:30 uur
20:00 uur
19:45 uur

Kledingactie
Uitzending kerktelefoon
kerkenraadsvergadering
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 4 mei 2015
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:
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

