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

Ds. A.J. Hagedoorn
0418 - 581103

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

De juiste levensverzekering

Veel mensen sluiten een levensverzekering af. Als ze dan sterven,
blijven de nabestaanden niet onverzorgd achter.
Eigenlijk geeft de Heere Jezus ook een levensverzekering aan Zijn
discipelen. We lezen daarvan in Johannes 14:

Ik zal u niet als wezen achterlaten;
Ik kom weer naar u toe.

Ze ontvangen de Heilige Geest als Helper. Hij wil het verdriet dat door
Zijn afscheid zal komen, niet alleen beperken, maar wijst hen er ook op
dat ze met deze levensverzekering heel wat beter af zullen zijn. Ze
zullen een Trooster ontvangen die altijd bij hen zal zijn.

De Heilige Geest zal er niet zijn zoals Jezus was:
rondwandelend met de mensen. Hij wil in ons wonen en
door ons Zijn werk doen, in een samenwerkingsverband met de Vader en de Zoon. Wees daarom
steeds vol van Gods Geest!
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38e Jaargang, no. 1115, 22 mei 2015
KERKDIENSTEN
Donderdag 21 mei 2015; dienst in ZC Avondlicht
15:00 uur:
Ds. J. Broekman
Zondag 24 mei 2015
1e Pinksterdag
09:30 uur:
Ds. J. Broekman
rechtstreekse uitzending via radio Lingewaal
Introïtuslied: Pinksterliederen
18:30 uur:
Ds. G. Mulder, Kootwijk
Introïtuslied: Gez. 132: 1, 3
1e collecte:
Pinksterzendingscollecte
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 31 mei 2015
09:30 uur:
Ds. J. Broekman voorbereiding Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 42: 1, 5
18:30 uur:
Ds. H.J. van der Veen, Sliedrecht
Introïtuslied: Ps. 63: 6, 7
1e collecte:
IZB
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
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Lied en verhaal van de Zondagsschool
24 mei
Ps. 68: 10b; het verhaal gaat over dat de Heilige Geest
komt
31 mei
Ps. 42: 5a; vandaag gaat het over een mooie prins met
een lelijk hart
Kinderoppas
24 mei
Yvonne de Graaf en Naomi de
Fokkert
31 mei
Netty Pippel en Marianne de Bruin
Schoonmaakrooster
25 t/m 29 mei: Mw. Van der Linden, mw. G. van der Vliet
08 t/m 12 juni: Mw. Kruis, mw. Van der Weerd
RONDOM HET WOORD
Diensten
We leven toe naar het Pinksterfeest. Zondag 24 mei staan de deuren
van de kerk tot twee keer toe open om samen dit feit te gedenken en te
vieren. Wat is onze God toch genadig! ’s Morgens mag ik in de eerste
Pinksterdienst voorgaan. We lezen dan Handelingen 2: 1-6 en Efeze 4:
1-7. De verzen 3 en 4a van Hand. 2 vormen het uitgangspunt voor de
preek. We lezen daar: En aan hen werden tongen als van vuur gezien,
die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen
vervuld met de Heilige Geest. Het thema is: ‘allen tezamen en ieder
afzonderlijk’. Er zal ook een gedrukte liturgie zijn, want vooraf zingen
we enkele Pinksterliederen.
Op D.V. zondag 31 mei bereiden we ons voor op de viering van het
Heilig Avondmaal, dat een week later plaatsvindt. Andere jaren heb ik
nog wel eens de gewoonte gehad om tussen Pinksteren en de
zomervakantie uit het boek Handelingen te preken. Ook dit jaar wil ik
dat doen. In de komende weken lezen en overdenken we gedeelten uit
Handelingen 24 t/m 27. In de dienst van voorbereiding op 31 mei lezen
we Handelingen 24, waar het gaat over Paulus die voor stadhouder
Felix moet verschijnen. Hij heeft zijn zendingsreizen achter de rug en is
gevangengenomen. Ze hadden een goed gesprek met elkaar, maar
toen Paulus sprak over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en het
toekomstige oordeel (vs. 24) haakte Felix af. Hij ging niet op de
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uitnodiging om Christus te dienen in. Wat een genade dat de Heere
toch zulke mensen benadert met het Evangelie en de nodiging uit laat
gaan om Hem te dienen en lief te hebbben. Dit mag ons bemoedigen in
onze voorbereiding op de viering van het Avondmaal.

UIT DE GEMEENTE
Zieken
We hebben niet gehoord van zieken die in het ziekenhuis verblijven.
Maar dat wil niet zeggen dat er geen zieken zijn in de gemeente. We
weten van verschillende gemeenteleden die behandelingen ondergaan
en geregeld naar de dokter moeten voor een vervolgonderzoek. Dat
levert altijd de nodige spanning op. Daarom bidden wij voor hen, zonder
dat de namen altijd genoemd worden.
Juist in deze tijd gedenken we de komst van de Heilige Geest, die in de
gemeente werd uitgestort. De Heere Jezus noemt Hem de Trooster.
Dat is toch wel een erg mooie naam! De Geest wil ons troosten in al
onze omstandigheden, ook in tijden van ziekte en zwakheid. Ik wens
ieder de kracht van de Geest toe om staande te kunnen blijven in
moeilijke situaties.
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VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 3 mei:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 134,05
€ 122,20
€ 126,45

bloemengroet
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

De eerste collecte van zondag 10 mei,
welke bestemd is voor hulp aan Nepal,
heeft het prachtige bedrag van €
1.309,55 opgebracht, inclusief enkele
giften die via de bank zijn binnen
gekomen.
De diaconie zal, met een bijdrage, het
bedrag aanvullen tot € 1.500,-.
De overige collecte opbrengsten zullen in het volgende kerkblad
vermeld worden.
Ontvangen via:
Mw. Nel van der Linden € 50,- in zorgcentrum Avondlicht voor de kerk.
Voor al deze giften heel hartelijk dank!

Verkiezingen kerkenraad
Zoals eerder gemeld zijn de volgende kerkenraadsleden aftredend en
hebben zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe periode: ouderling
T.J. Hijkoop, ouderling A. Ruitenburg, jeugddiaken G. de Joode,
ouderling-kerkrentmeester A.J. Hobo en ouderling-kerkrentmeester
D. de Joode.
Nu er geen tegenkandidaten tegen hen zijn ingediend, zijn zij
automatisch herkozen voor een nieuwe termijn. De datum van
herbevestiging is nog niet bekend.
Daarnaast zijn er twee vacatures in de kerkenraad: die van ouderling
(J.J. van Mourik) en diaken (A. van Mourik). Over de procedure rond de
invulling van die vacatures hoort u binnenkort meer.
Voor vragen kunt u contact opnemen met scriba D. de Joode (0183637092; ddejoode@planet.nl)
De kerkenraad
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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
24-05 N. de Groot – Biemans

Leeftijd Adres
86
Laarweg 8

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
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Pinksterzendingscollecte
Zondag 24 mei a.s. vieren wij het Pinksterfeest waarop wij gedenken
dat de Heilige Geest is uitgestort.
Afgelopen zondag zijn er in de kerk zendingszakjes uitgedeeld waarin u
uw gift kunt doen voor de pinksterzendingscollecte. Met de opbrengst
van de collecte steunt u het werk van het zendingsechtpaar Mark &
Annemarie Horst, die werkzaam zijn op de Morgenster Mission in
Zimbabwe.
Juist het Pinksterfeest is bij uitstek het feest waarop het zendingsappèl
centraal staat. Geef daarom met een biddend en gul hart.
De zendingscommissie
Zij die elders verblijven
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
Mevr. N. van der MeijdenRavenhorst
Glasstaete 79
Lingesteynplantsoen 20
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 161
4208 AA Gorinchem
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ACTIVITEITEN

VBSW 2015: 'De bouwplaats'
Gelukkig kunnen we melden dat de voorbereidingen voor de VakantieBijbel-Spel-Week voorspoedig verlopen. Natuurlijk zijn we ook heel blij
dat we een prachtig sponsorbedrag mochten ontvangen dat door u
allen tijdens de Lentefair is opgebracht.
In juni krijgen de kinderen op de basisscholen een opgaveformulier
uitgereikt. Heel veel nieuws is er verder op dit moment niet te melden,
maar het kan natuurlijk geen kwaad nog even in herinnering te
brengen:
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Wanneer:
Waar:
Voor wie:
Thema:
Doelstelling:

Nieuw

maandag 17 t/m woensdag 19 augustus
IJsclubgebouw en aanliggend terrein
Kinderen in de basisschoolleeftijd (dus vanaf 4 jaar t/m
de schoolverlaters)
De bouwplaats
Het doel van de VBSW is om in een sfeer van veiligheid
en gezelligheid samen naar Bijbelverhalen te kijken en
te luisteren en andere opbouwende activiteiten
met
elkaar te doen. Zo hopen we ieder kind te laten ervaren
dat God van hem of haar houdt.
een gezellige avond voor 12+'ers

We hebben wel de indruk dat nog niet iedereen die mee wil helpen zich
ook daadwerkelijk al heeft aangemeld. Het zou fijn zijn als u/jij dit nu wilt
doen, zodat we meer inzicht hebben in wie bij welke taak
ondergebracht kan worden. Graag!
Nieuw dit jaar is dus dat we iets willen organiseren voor de jeugd van
12 jaar en ouder, Dat kunnen dus ook jongeren zijn die na de
zomervakantie naar het voortgezet onderwijs gaan. De ervaring leert
dat deze groep niet of nauwelijks meer meedoet, maar we willen hen
toch graag blijvend betrekken rondom de VBSW. Daarom staat er nu
ook een gezellige avond voor de oudere jeugd op het programma,
direct aansluitend aan de afsluiting van de VBSW op woensdagavond,
dus vanaf 20.30 uur tot ong. 23.00 uur, vertrekkend vanaf het ijsclub
terrein. Er zijn al mensen bereid gevonden om dat programma in te
vullen, maar zij juichen het uiteraard toe als ze geholpen worden door
enkele jongeren zelf. Dus: meld je aan als je het leuk vindt om mee te
denken! Denk niet te snel dat jouw ideeën niet uitgevoerd kunnen
worden...
En voor alle 12+'ers geldt: wees welkom en meld je alvast aan voor
de gezellige avond via vbswherwijnen@live.nl of de
facebookpagina VBSW Herwijnen. Doen!

Met vriendelijke groeten, Stuurgroep Vakantie-Bijbel-Spel-Week
Mirjam Bron
Gerben den Hartog
Monique Hobo
Orianne Kuijntjes

Pieterswaard 20
Achterweg 83
Geerstraat 10
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0418 - 582135
06 - 48610352
0418 - 581097
0418 - 581532

Netty Pippel
Josina van Zandwijk

Wilgenlaan 29
Bommelweg 10

0418 - 641678
0418 - 582593

Bezinningsavond Heilig Avondmaal
In verband met de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 7 juni is
er in de voorbereidingsweek op donderdag 4 juni een moment van
bezinning in het kerkelijk centrum. We overdenken een gedeelte uit het
formulier, dat begint met de woorden: Opdat wij tot onze hulp en troost
het Avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat wij
ons vooraf op de juiste wijze beproeven… enz.
We staan ook stil bij een gedeelte uit de Bijbel: Exodus 19: 9-15.
Ik hoop dat u weer van deze gelegenheid gebruik maakt om samen na
te denken over de viering van het Avondmaal. We beginnen om 20.00
uur; vanaf 19.45 uur is er koffie of thee.
Avond/Nacht van Gebed: Wees wakker!
In de avond/nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 juni wordt ook in
Herwijnen de Nacht van het Gebed gehouden. De deuren van de
Gereformeerde Kerk aan de Achterweg staan open van 21.00 tot 00.30
uur. Belangstellenden hoeven niet per se de gehele avond aanwezig te
zijn; er zijn drie blokken, die beginnen om 21.00 uur, 22.30 uur en om
23.30 uur.
Christenen in Irak, Somalië en Noord-Korea hebben dagelijks te maken
met angst, dreiging en geweld. Laat u zich nog raken door het lijden
van onze broers en zussen? Wees wakker! Bid voor hen tijdens de
Nacht van Gebed in Herwijnen.

“Moedig ons aan om vol te houden, bid voor ons”, zegt de Iraakse
pastor Douglas. Hij doet wat hij kan voor Iraakse vluchtelingen die op
de vlucht sloegen voor Islamitische Staat. Tijdens de Avond/Nacht van
Gebed in Herwijnen en andere plaatsen in Nederland en Vlaanderen,
blijven christenen één nacht wakker om te bidden voor de Vervolgde
Kerk.
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Gelooft u dat uw gebed impact heeft op de levens van christenen in het
Midden-Oosten en daarbuiten? Wees wakker! En moedig hen aan in
gebed. Tijdens de Nacht van Gebed wordt er gebeden voor
verschillende landen. Naast de informatie en gebedspunten uit de
gebedsboekjes, zijn er aansprekende filmfragmenten. Halverwege de
nacht is er een live-verbinding met christenen uit Noord-Korea en Syrië.
Ook als u het lastig vindt om hardop mee te bidden willen we u vragen
om toch te komen. Ook in stilte kunt u meebidden en zo verbonden zijn
met uw broeders en zusters.
Wanneer? 5 op 6 juni
Waar? Gereformeerde Kerk Herwijnen
Hoe laat? 21.00 uur tot 00.30 uur.
Voor vragen: Tamme de Vries, 0418-582332 of info@tammedevries.nl
Meer informatie: www.nachtvangebed.nl

TENSLOTTE
De Pinksterdagen komen er weer aan. Veel mensen weten er geen
raad mee. Als kerk en geloof uit het beeld verdwenen zijn, wat moet je
dan met Pinksteren? Als het maar mooi weer is, dan gaan we eropuit.
Ik zag deze week een ‘pinksterstol’ in de winkel liggen, maar die leek
verdacht veel op een kerst- of paas stol. Verder was er geen
pinksterversiering in de winkel. Pinksteren? Wat moet je ermee… Geen
knusse diners, want men zoekt buitenshuis vertier.
In de loop van de tijd hebben zich rond Pinksteren allerlei feesten en
gebruiken gehecht, die losstaan van de kerkelijke pinksterviering.
Bijvoorbeeld
schuttersfeesten,
kermissen, wedstrijden en voorjaarsfeesten. Die laatsten werden vooral in
de Middeleeuwen gehouden. Die
feesten hebben hun wortels in de
Germaanse en Keltische voorjaarsriten.
In de oostelijke provincies van ons land
koos men dan de ‘pinksterblom’, het
mooiste meisje van het dorp. In onze tijd
is er de laatste decennia de ‘pinksterpop’, geen mooi meisje, maar een
oorverdovend muziekfestival.
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Laten we het maar houden zoals het was: Pinksteren is het feest van
de uitstorting van de Heilige Geest. En dat kun je het beste vieren… in
de kerk. Welkom en gezegende Pinksterdagen toegewenst!
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman

AGENDA
Woensdag 27 mei
Donderdag 4 juni

18:30 uur
20:00 uur

Zaterdag 13 juni

09:45 uur

Uitzending kerktelefoon
bezinningsavond
Heilig Avondmaal
GZB- dag Gorinchem

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

Volgende inleverdata zijn:
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

