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

Mond open…
En Filippus deed zijn mond open
Dat lezen we in dat bekende verhaal van Filippus en de kamerheer uit
Ethopië uit Handelingen 8. Die laatste man had verlangen naar God. Hij
zocht zijn hulp niet bij de afgoden, maar ondernam een lange reis naar
Jeruzalem om God te aanbidden.
Schijnbaar onverrichter zake keerde hij terug naar
huis. Maar hij had wel het boek van de profeet Jesaja
aangeschaft. En dat was nu juist wat hij nodig had.
Want men komt tot bekering door het Woord van God.
Filippus ontmoet hem en legt uit dat Jesaja over Jezus
sprak. Toen nam de Heilige Geest bezit van het hart van de man, hij
kwam tot geloof en hij werd gedoopt.

Wie de Heere zoekt, zal Hem vinden!

De Heere is trouw aan Zijn Woord van belofte. En de kamerling is
vervuld van blijdschap nu hij zijn Verlosser heeft gevonden. En ook hij
deed zijn mond open en loofde God! U ook…?
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KERKDIENSTEN
Donderdag 18 juni 2015
15:00 uur:
Dhr. A. van Steenis, Heukelum, dienst in ZC Avondlicht
Zondag 21 juni 2015
09:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 23: 1, 3
18:30 uur:
Ds. M. van Campen, Ede
Introïtuslied: Ps. 66: 3, 4
e
1 collecte:
Medische zending
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 28 juni 2015
09:30 uur:
Ds. J.A.W. Verhoeven, Leerdam
Introïtuslied: Ps. 81: 12, 13
18:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 67: 1, 2
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
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Lied en verhaal van de Zondagsschool
21 juni; Ps. 23: 1b; het verhaal gaat over dat Salomo een tempel bouwt
28 juni; Ps. 81: 12; vandaag gaat het over, de tempel, het huis van God
Kinderoppas
21 mei
Ellie en Joanne van Vliet
28 mei
Gea, Wion en Jevi van Os
Schoonmaakrooster
22 t/m 26 juni:
Mw. Van Brakel, mw. Kornet
06 t/m 10 juli:
Mw. Treffers, mw. Hobo,
Mw. Zeiderveld, mw. Beukenkamp
RONDOM HET WOORD
Diensten
De komende twee zondagen staan de kerkdeuren vier keer open. Vier
keer wil de Heere u ontmoeten en u bemoedigen op de weg die u gaat
door dit leven. Twee keer mag ik u het Woord verkondigen.
Komende zondag D.V. 21 juni vervolgen we de lezing uit het boek
Handelingen. We gaan verder waar we de vorige keer gebleven zijn en
lezen Hand. 26: 19-32. We concentreren ons op vers 28: En Agrippa
zei tegen Paulus: U overtuigt mij bijna christen te worden. Het thema is:
‘Christen zijn’.
Op zondag 28 juni hoop ik in de
avonddienst weer een kernwoord
uit het christelijk geloof te
behandelen aan de hand van de
Nederlandse Geloofsbelijdenis.
Dit keer voeg ik de artikelen 14
en 15 samen, want de eerste
gaat over ‘zonde’ en de tweede over ‘erfzonde’. Het lijkt mij goed beide
woorden in één keer te behandelen. Over het begrip ‘zonde’ wordt heel
verschillend gedacht in onze tijd. Door de zonde is de wereld geworden
zoals hij nu is. En als u naar het journaal kijkt weet u er al veel van.
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Maar er is veel meer over te zeggen, ook ter bemoediging. Komt u
maar luisteren. De tekst van beide artikelen ligt weer klaar bij de ingang
van de kerk.
UIT DE GEMEENTE
Zieken
Al enige tijd wachtte en hoopte ze erop, maar na de Pinksterdagen is
mevr. H. van Arendonk- Overheul, Achterweg 101, dan opgenomen op
de PAAZ-afdeling van het Rijnstate-ziekenhuis te Arnhem. We hopen
en bidden dat ze door de therapieën weer rust mag vinden in haar
leven.
Mevr. N. Vos- van der Grijn, Schoutensteeg 1, heeft enkele dagen in
het Beatrix-ziekenhuis te Gorinchem gelegen. Na een poging tot
hartkatheterisatie vielen functies van haar lichaam uit, maar die
herstelden zich gelukkig weer spoedig. Naar omstandigheden gaat het
goed en zijn we dankbaar voor dit herstel.
Er zijn meer gemeenteleden die in spanning leven over het verloop van
hun kwaal of de onderzoeken die er zijn. We wensen allen veel sterkte
toe en Gods kracht om dit alles te
dragen. De dichter van Psalm 105 zegt:
Vraag naar de HEERE en Zijn kracht,
zoek Zijn aangezicht voortdurend. Denk
aan Zijn wonderen, die Hij gedaan
heeft. Ja, dat geeft ons moed en kracht:
er gebeuren nog steeds wonderen. God
denkt aan ons in Zijn voorzienigheid.
VERANTWOORDING
Collecten
Dinsdag 19 mei
Zendingsavond

€ 119,70

Deelgenoten

Donderdag 21 mei
dienst ZC Avondlicht € 187,90
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Zondag 31 mei
1e collecte
2e collecte
Uitgangscollecte

€ 110,05
€ 111,70
€ 111,55

IZB
Kerkrentmeesters
Onderhoudsfonds

Zondag 7 juni
1e collecte
2e collecte
Avondmaalscollecte
Uitgangscollecte

€ 103,55
€ 105,65
€ 186,65
€ 96,45

Diaconie
Kerkrentmeesters
Noodhulp Syrie en Irak
Past. en prediking

Ontvangen via:
Ds. J. Broekman, € 20,-.
Mw. Lijntje v.d. Weerd € 10,- voor de kerk in ZC Avondlicht.
Voor al deze giften heel hartelijk dank!

Verkiezingen kerkenraad
Via de kanselafkondiging of via de 'tamtam' hebt u wellicht al gehoord
dat D.J. van Arkel (Molenkamp 7) en J.W. Boogert (Rij- en Uitweg 16)
hun benoeming tot respectievelijk ouderling en diaken hebben
aangenomen. We zijn als kerkenraad en uiteraard ook als Gemeente
blij en dankbaar dat opnieuw twee mensen zijn gevonden die zich met
de gaven die ze hebben gekregen, willen inzetten voor Gods
Gemeente.
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Nu er ook geen bezwaren zijn binnengekomen tegen de gevolgde
procedure, noch tegen de benoemde personen en de andere herkozen
kerkenraadsleden, kan de bevestiging en herbevestiging van de
ambtsbroeders plaatshebben. Wanneer dat precies zal zijn is nog niet
helemaal zeker, maar de bedoeling is nog voor de zomervakantie. In
diezelfde dienst hopen we dan ook afscheid te nemen van ouderling
J.J. van Mourik en diaken A. van Mourik.
We willen u vragen de afloop van de verkiezingen maar ook het werk
van de kerkenraad in zijn algemeenheid op te dragen in uw gebed.
De kerkenraad
Financiële actie kerkblad
Als het goed is, treft u in dit kerkblad aan een inlegvel over de financiële
actie voor het kerkblad. Sinds enige tijd vervangt dit inlegvel de
acceptgiro die we vroeger tweemaal per jaar bij voegden.
Graag brengen we deze actie bij u onder de aandacht. Over het belang
van het kerkblad hoeven we eigenlijk niemand te overtuigen: het biedt
informatie, diepgang, uitleg, toelichting. Het kerkblad draagt bij aan het
Gemeente-zijn, het met elkaar meeleven. Maar het samenstellen en
drukken van het kerkblad kost wel geld. De laatste tijd zelfs iets meer
dan er via giften binnenkomt. Vandaar het verzoek een bijdrage over te
maken. De informatie vindt u op het inlegvel.
We rekenen op uw medewerking, hartelijk dank.
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
Leeftijd Adres
29-06 J.M.P. van Zomeren – van Zomeren 87
Kolstraat 26
Rommelhoek – informatie over de rommelmarkt
Er staat een vrijwel compleet aquarium en een zo
goed als nieuwe hangklok (zie foto) met een slinger.
Als er interesse voor is kunt U contact opnemen met
Koos de Fokkert Tel. 0418 581578
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Zanguurtje
Op D.V. zondag 28 juni 2015 zal aansluitend aan de avonddienst weer
het ‘zanguurtje’ worden gehouden.
Als u bepaalde liederen graag wilt
zingen, wilt u dan een briefje in de
bus doen of deze doorgeven via
mailadres alexenmarleen@live.nl.
Aan het programma zullen ook
enkele
nieuwe
liederen
toegevoegd. 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!

Geslaagd?

Gezakt of een her? Sterkte!
TENSLOTTE
U kent ongetwijfeld het bekende begin van Psalm 139: Niets is, o
Oppermajesteit, bedekt voor Uw Alwetendheid. Of dit nu zo’n mooie
berijming is van de oorspronkelijke Bijbeltekst, laat ik even in het midden. ’t
Gaat mij erom dat deze prachtige Psalm spreekt van Gods grondige kennis
van Zijn volk. Hij kent mij… Hij doorgrondt mij. Gelukkig maar, dat is een
troost.
Velen in de Westerse wereld geloven dat niet meer. Onze beschaving heeft
een nieuwe god gecreëerd: de god van de massasurveillance. Een mooie
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uitdrukking die ik las over het verschijnsel dat
overheden steeds meer en steeds vaker bezig zijn
hun burgers in de gaten te houden. Ze kunnen
achterhalen met wie je belt, waar je bent, welke
websites je bezoekt en met welke mensen je
contact hebt. Die god is in onze tijd
alomtegenwoordig, alwetend en almachtig. Hij weet in het bijzonder
wanneer je iets doet en wat je niet zou moeten doen.
En dat is nu juist wat overheden vaak doen. Figuurlijk is men zo bezig om
gelijk te zijn aan God.
Dat gevoel van alwetendheid lijkt trouwens op het christendom, waarin
christenen geloven dat God alles in de gaten houdt om al je fouten te zien
en op te schrijven. Dat is een christendom waarin je bang gemaakt wordt
voor God. Vroeger gebeurde het geregeld dat gedreigd werd als kinderen
iets verkeerd deden: ‘Pas op, dat mag je niet doen, anders kom je in de
hel!’ Gelukkig hebben we zo’n God niet, maar op zo’n zelfde manier kan de
overheid mensen wel gaan dwingen om te doen wat zij willen, omdat ze
immers altijd meekijken?!
Gelukkig biedt Gòds alomtegenwoordigheid troost…

AGENDA
Woensdag 24 juni

18:30 uur Uitzending kerkblad
(laatste uitzending voor vakantie)

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 29 juni 2015
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
Volgende inleverdata zijn:
13 juli
31 aug
14 sept
5 okt
19 okt
2 nov

voor 7 weken (vakantieperiode)
voor 2 weken
voor 3 weken
voor 2 weken
voor 2 weken
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

