KERKGEBOUW

Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT

vacant

CONSULENT

A.J. Hagedoorn
0418 - 581103

OUDERLINGEN

D. van Arkel
T.J. Hijkoop
J. van Kuilenburg
A. Ruitenburg

OUDERLINGENH. van Eeken
KERKRENTMEESTER A.J. Hobo

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

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

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 O.B.S. de Spiegelhof

Onder de terebint
Vergeven

Doordat Hij ons vergeeft, heeft niet onze zonde het laatste woord,
maar Gods genade. En nu vraagt God van ons dat wij onze
medemensen ook vergeven. Dan heeft die misstap van de ander
niet meer het laatste woord, maar onze vergeving.
Je kunt ook kiezen om niet te vergeven. Dan blijf je boos op die
ander. Er groeit wrok in je hart en het kan zo erg worden dat je die
ander gaat haten. Zolang er wrok of haat in je hart is, blijf je last
houden van wat die ander jou heeft aangedaan.
Als je vergeeft, doe je afstand van het ‘recht’ om boos te zijn. Je zult
merken hoe enorm bevrijdend dat is. Jezus geeft trouwens het bevel
om te vergeven, het is geen advies.
Vergeven gaat recht tegen onze natuur in. Het is typisch iets waarbij
je Gods hulp hard nodig hebt. Schaam je niet om die hulp in te
roepen!

uit Een handvol koren
n.a.v. Matthëus 6: 9 - 15
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39e Jaargang, no. 1131, 19 februari 2016
KERKDIENSTEN
Zondag 21 februari 2016
10:00 uur:
Ds. P.G.I. van den Berg, Asperen
Rechtstreekse uitzending radio Lingewaal
Introïtuslied: Ps. 47: 1, 3
18:30 uur:
Ds. C. van der Scheur, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 116: 2, 3
1e collecte:
De Hoop
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat & prediking
Zondag 28 februari 2016
10:00 uur:
Dr. M.J. Paul, Ede
Introïtuslied: Ps: 68: 1, 10
18:30 uur:
Prop. C. Hendriks, Ede
Introïtuslied: Ps. 117: 1
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Lied en verhaal van de Zondagsschool
21 feb; ps. 47:1b
Het verhaal gaat over de Bergrede.
28 feb; ps. 68:10a
Het verhaal gaat over: een melaatse man
genezen
Kinderoppas
21 feb: Gera en Juna Visser
28 feb: Jasperina de Fockert en Jacco Ruitenburg
Schoonmaakrooster
22 t/m 26 feb: mw. Kruis, mw. Van der Weerd
29 t/m 04 mrt: mw. Van Brakel, mw. Kornet
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UIT DE GEMEENTE
Zieken:
Mw. Nel Vos - van der Grijn is vanuit Lingesteyn weer thuis in haar
vertrouwde omgeving.
Met de gezondheid van Henk van Meeteren uit Geldermalsen gaat het
nog steeds terug. Hij is erg bezig met zijn levenseinde.
Mw. Jettie de Fockert - van Wijgerden is vrijdag jl. geopereerd in het
Beatrixziekenhuis in Gorinchem. De knieoperatie is goed verlopen.
Inmiddels is ze weer thuis.
Maandag 15 februari is mw. Jannie van der Vliet - van Cronenberg
opgenomen in de Maartenskliniek te Nijmegen voor een revisie-operatie
aan haar heup.
De griep heeft menigeen in de greep, ook in ons dorp. Ook door andere
oorzaken kan ziekte ons leven beheersen. We wensen een ieder die
met lichamelijke of geestelijke klachten te maken heeft sterkte en
herstel toe. Dan denken we ook aan hen die korte of langere tijd
geleden met droefheid te maken hebben gekregen.
We leven in de lijdenstijd. Dat uw oog geslagen mag zijn op Hem die de
dood in ging om onze zonden op Zich te nemen.
We mogen het, hoe onze situatie ook is, in het geloof van Hem
verwachten.

Huwelijksjubileum
Op 6 februari was het veertig jaar geleden dat Anton en Lies de Bruynvan Dalen (Zandsteeg 3) elkaar het ja-woord gaven. Graag willen we
hen, samen met de kinderen en kleinkinderen ook vanaf deze plaats
hartelijk feliciteren met deze mijlpaal.
Ook voor Anton en Lies de Bruyn zal gelden: als je achterom kijkt, lijkt
veertig jaar niets. Toch is er in die jaren ongetwijfeld veel gebeurd; aan
'gewone dagelijkse dingen', maar ook vreugde en verdriet komen in
ieders leven voorbij. En hoewel iedereen te maken krijgt met tegenslag
en moeilijke momenten, zijn er ook veel zegeningen. Daar zijn we met
Anton en Lies dankbaar voor.
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We bidden ze samen met kinderen, kleinkinderen en alle anderen die
hen lief en dierbaar zijn nog vele goede en gezonde jaren toe, onder de
onmisbare zegen van onze God. Mag Hij jullie je verdere leven dragen.

VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 17 januari
1e collecte
2e collecte
Uitgangscollecte

€ 130,50
€ 123,00
€ 128,40

Diaconie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Zondag 24 januari
1e collecte
2e collecte
Uitgangscollecte

€ 147,50
€ 137,75
€ 124,70

GZB project 1027; Kenia
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Ontvangen via:
Oud. D. van Arkel € 10,- tijdens huisbezoek.
Oud. T. Heijkoop en bezoekbroeder H. van Mourik € 50,Oud. J. van Kuilenburg € 10,Voor al deze giften heel hartelijk dank!
Kerkbalans 2016 - Het druppelt na!
Nadat we twee weken geleden melding konden
maken van een uitstekende start (met een
opbrengst in eerste telling van € 62.301,03),
mogen we nu melden dat er nog steeds giften
binnenkomen.
De actuele stand is nu: € 63.347,03!
Graag willen we iedereen heer hartelijk bedanken voor zijn of haar
bijdrage. Nog een klein zetje en we zijn bij de € 66.150 die nodig is.
Mocht u nog niet geregeerd hebben op de actie, dan kan dat uiteraard
nog. De gegevens staan hieronder, samen met de tabel die we de
laatste jaren, mede op verzoek van gemeenteleden zelf, als leidraad
gebruiken.
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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

Wie een bedrag wil overmaken voor de actie Kerkbalans kan dat doen
via:
NL42 RABO 03280 00531
NL10 INGB 0000 950925
tnv hervormde kerk Herwijnen, onder vermelding van Kerkbalans 2016
Hebt u vragen of opmerkingen: benader gerust een van de
kerkrentmeesters (Henk van Eeken, Arjo Hobo, Gijs Pippel, Dik de
Joode). Of stuur een mailtje naar info@nhkherwijnen.nl
We rekenen op uw medewerking.
Alvast hartelijk dank daarvoor!
De kerkrentmeesters
Pastoraal-werker
De kerkenraad is blij en dankbaar dat een opvolger is gevonden voor
pastoraal werker Jan Hogenhout. Op vrijdag 19 februari hoopt
Hogenhout zijn werkzaamheden over te dragen aan C. (Christiaan)
Baan.
Dhr. Baan (28) is sinds kort proponent (dus beroepbaar) en woont met
zijn gezin in Bilthoven. Hij heeft z'n wortels in de Alblasserwaard en
doet al pastoraal werk in Polsbroek en Everdingen. In een volgend
kerkblad zal dhr. Baan zich zelf wat uitgebreider voorstellen.
Wel is het goed vast te weten dat proponent Baan aanwezig zal zijn in
de ochtenddienst van zondag 13 maart. Na die dienst kan iedereen
kennis met hem maken.
Voor wie het mocht hebben gemist: proponent Hogenhout hoopt
zondag 6 maart bevestigd te worden als predikant van de Hervormde
Gemeenten Meteren en Est.
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Uit de kerkenraad
Hierbij enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van dinsdag 9
februari 2016
- Tot nu toe was er door allerlei omstandigheden nog geen afscheid
genomen van diaken A. van Mourik en ouderling J.J. van Mourik. Dat is
nu alsnog gebeurd.
- Achter de schermen wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor het
beroepingswerk, zoals het verkrijgen
van
de
zogeheten
solvabiliteitsverklaring.
- De vaststelling van een geactualiseerd Beleidsplan heeft een tijdje op
een laag pitje gestaan. Nu de drukte rond de ziekte en het afscheid van
ds Broekman achter de rug is, gaat de kerkenraad dat weer oppikken.
- de diaconie is tijdens een bijeenkomst van het Diaconaal Platform
Lingewaal geïnformeerd over Avres, de samenwerking tussen de
Avelingen Groep en de sociale dienst.
- In de persoon van proponent C. (Christiaan) Baan is een opvolger
gevonden voor pastoraal werker Jan Hogenhout, die op 6 maart wordt
bevestigd als predikant in Meteren en Est. Dhr. Baan wordt uitgenodigd
in een kerkdienst en zal zich ook via het kerkblad voorstellen aan de
gemeente.
- Pastoraal werker Hogenhout zal de bijeenkomsten met de wijkteams
en de doopouders leiden.
- Op 9 maart (dankdag) wordt weer een schooldienst gehouden, ditmaal
in de gereformeerde kerk (aanvang 10.45 uur).
- Er komen nog steeds giften binnen voor de Actie Kerkbalans.
- De jaarrekening 2015 is vrijwel klaar. Vrijwel zeker sluiten we met een
klein positief resultaat.
- De evangelisatiecommissie gaat vast nadenken over de kerstactie
2017, die mogelijk een iets andere invulling krijgt.
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
28-02 J.H. de Bruin – den Drijver
29-02 W.C. Bambacht

Leeftijd Adres
86
Meerenburg 23
86
ZC Avondlicht
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Behoefte aan contact of bezoek?
In verband met de ziekte van ds. Broekman, willen
we iedereen die behoefte heeft aan bezoek of
contact met de kerk (of die weet dat iemand
anders dat heeft), vragen dat voorlopig te melden
bij:
ouderling J. van Kuilenburg: 0418-581267
of bij scriba D. de Joode: 0183-637092
of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.
mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl

Schooldienst Biddag
9 Maart a.s. is het biddag. We vieren deze dag met de school in een
thema-dienst in de Gereformeerde kerk. Ook alle ouders en andere
belangstellenden zijn van harte welkom! De dienst begint om 10:45 uur
en zal ongeveer om 11:30 uur afgelopen zijn.
Het thema dit jaar is ‘Stil bij God’. We zullen horen hoe Jezus te
midden van Zijn drukke leven en werkzaamheden de stilte opzoekt om
te spreken met Zijn Vader. Hij verlangt naar dit contact en heeft het ook
nodig. In het drukke (kinder)leven mag biddag een dag van rust zijn.
Zomaar een dag, midden in de week, waarop we de stilte mogen
zoeken en mogen bidden om Gods zegen over gewas en arbeid. Voor
ouderen die niet naar de kerk kunnen komen, wordt de dienst
uitgezonden via de kerktelefoon. De collecte wordt gehouden voor het
project Dharavi van World Vision. Hiervoor hebben de kinderen zich in
september ingezet door middel van de actie ‘Snoeppot op slot’. Het
collectegeld wat de kinderen meenemen, wordt opgehaald op school
en vervolgens meegenomen naar de kerk. Voor belangstellenden wordt
er bij de uitgang van de kerk een collecte gehouden.
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 of bel 0183- 637 092
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Voorjaarszendingscollecte
Wat doet de zending met uw geld? Heel veel, want er zijn honderden
zendingsprojecten in alle delen van de wereld die van uw hulp
afhankelijk zijn. Zoals bijvoorbeeld in Indonesië. U kunt er meer over
lezen in de folder die huis aan huis verspreid wordt. Ook is er een deel
bestemd voor het werk van Mark en Annemarie Horst in Zimbabwe.
Door een gift, en niet te vergeten uw gebed, gaan in zendingsgebieden
gesloten deuren open en het Evangelie breidt zich steeds verder uit;
maar er wordt ook daadwerkelijk geholpen met voedsel, medicijnen en
goed onderwijs.
In de voorjaarszendingsweek (29 febr. t/m 5 mrt.) komen de
collectanten het zendingsenvelopje bij u thuis ophalen.
Steun de zending
De zendingscommissie
ACTIVITEITEN
Bijbellezen
Voor een christen is de Bijbel het belangrijkste boek. In de Bijbel lezen
we hoe God met mensen omgaat en wat God tegen mensen zegt. Er
wordt in de kerk uit de Bijbel gelezen, op de zondagsschool, op de
clubs en bij de kringen. Maar heel belangrijk is het om ook persoonlijk,
thuis, uit de Bijbel te lezen en de tekst op je in te laten werken. ‘Maar',
zult u zeggen, ‘dat wil ik wel, maar ik begrijp het vaak niet goed. En ik
beleef er dan zo weinig aan.’
Om u te helpen ook persoonlijk in de Bijbel te leren lezen heeft de
HGJB (Hervormd Gereformeerde Jeugdbond) een nieuwe methode
voor Bijbellezen ontwikkeld in
het kader van het project Leer
Me Lezen…’
Leer Me Lezen gaat over die
andere manier van Bijbellezen.
Die andere manier gaat uit van
de volgende principes.
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1. Persoonlijk
Het belangrijkste doel van Bijbellezen, is niet dat we (meer) Bijbelkennis
opdoen, maar dat we God in Zijn Woord persoonlijk ontmoeten. Het
gaat om een persoonlijke relatie met Hem.
2. Zelfstandig
In een persoonlijke relatie gaat het om het directe contact tussen twee
personen. Als je bijbelleest, mag je dus zélf ontdekken wat God je door
dit gedeelte wil zeggen.
3. Actief
Persoonlijk en zelfstandig Bijbellezen, betekent dat je actief aan de slag
gaat. Je gaat in gesprek met de Bijbel. Dat vraagt om een actieve
leeshouding.
4. Samen
Hoewel het in de Bijbel gaat om een persoonlijke relatie met God, is het
goed om het Bijbellezen samen met anderen te doen. Al is het maar om
elkaar te stimuleren en te helpen: wat heb jij ontdekt, wat heeft God
tegen jou gezegd, waar loop je tegenaan?
Als handreiking bij het Bijbellezen, heeft de HGJB de SOLVAT-methode
ontwikkeld. S.O.L.V.A.T staat voor zes stappen die je kunt volgen.
De zes stappen van SOLVAT
Stap 1 – Stil worden
Om alle stemmen om je heen eerst tot zwijgen te brengen.
Stap 2 – Ontvangen
Om je open te stellen voor de zegen van God.
Stap 3 – Lezen
Om goed te lezen wat er staat.
Stap 4 – Vragen stellen
Om in gesprek te gaan met het Bijbelgedeelte.
Stap 5 – Antwoorden
Om in gesprek te gaan met God over het Bijbelgedeelte.
Stap 6 – Toepassen
Om het Bijbelgedeelte concreet te maken voor je leven.
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Een belangrijke stap in de SOLVAT-methode is ‘vragen stellen’ aan een
bijbelgedeelte (stap 4). Dit kun je op verschillende manieren doen. Bij
de jeugdorganisatie HGJB, die deze manieren heeft uitgewerkt,
noemen we dit ‘leessleutels’.
Meer informatie over deze leesmethode en de leessleutels kunt u
vinden op de website van de HGJB: www.hgjb.nl/werken-metjongeren/gemeente/ bijbellezen/methode.htm. Maar u kunt deze link
ook vinden op onze website: www.nhkherwijnen.nl.
Laat ons eens weten hoe u dit op u/jou overkomt - hoe u/jij hier tegen
aan kijkt.
Namens de kerkenraad,
Henk van Eeken, Dirk de Bruijn en Alex Ruitenburg,
tel. 582439, mail alexenmarleen@live.nl.

10

Roemenie steunen én straks genieten
van bloemen- en plantenpracht?
Dat kan met de actie: ‘Spaarpotgrond’ van
werkgroep Dorcas Herwijnen
Over enkele maanden is het al weer voorjaar. Ongetwijfeld wilt u dan
weer genieten van mooie bloemen en planten in uw tuin en/of
bloembakken. Hiervoor hebt u natuurlijke en zuivere producten nodig,
zoals Jardino universele potgrond en daar kunnen wij voor zorgen!
Universele potgrond, 40 liter (1 zak) voor € 3,50 en als
speciale actie drie zakken voor € 10,-!!!
De actie ‘Spaarpotgrond’ is eenvoudig, u kunt namelijk op drie
verschillende manieren uw bestelling doorgeven:

Fam. Van Wijgerden 0418-581838, Volker Wytzes 0418-582403,
Hetty v. Arkel 0418-582269 of Margriet de Bruijn 0183-630558

dorcaspotgrond@gmail.com
 of door onderstaande bestelstrook in te leveren
Uw bestelling moet uiterlijk 2 maart a.s. bij ons binnen zijn. Uw
bestelling wordt op zaterdag 12 maart 2016 thuisbezorgd. Er zijn drie
mogelijkheden van betalen: contant bij bestelling; contant bij aflevering;
via de bankrekening van de werkgroep. Het rekeningnummer is
NL93 RABO 0103 3803 02 t.n.v. Werkgroep Dorcas Herwijnen, o.v.v.
spaarpotgrond en uw eigen adresgegevens.
Bestellingen worden bij u thuisbezorgd in de gemeente Lingewaal,
Hellouw, Haaften en Meteren. Kortom, u hoeft niet te sjouwen, u heeft
geen reiskosten, u bent verzekerd van een goed kwaliteitsproduct van
Jardino én u steunt op deze manier hulpbehoevende mensen in
Roemenië. Uw geld komt gegarandeerd goed terecht. De opbrengst
wordt dit jaar gebruikt gebruikt voor noodhulp in Roemenië.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Aantal zakken: ______ stuks
Naam:____________________________________________
Straatnaam:________________________________________
Plaats:____________________________________________
Telefoonnummer:________________________________________
Betaling: ·0 Contant bij opgave 0 Contant bij aflevering 0 Per bank
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Inleveren uiterlijk 2 maart a.s. in de daarvoor bestemde dozen in de
kerken van Herwijnen en Vuren of bij:
-

familie S.B. de Vries, Gendershof 35 te Haaften
familie D.J. van Arkel, Molenkamp 7 te Herwijnen
familie H. van Wijgerden, Waaldijk 10 te Herwijnen
Margriet de Bruijn, Waaldijk 71 te Vuren
AGENDA

Woensdag 17 feb:
Woensdag 24 feb:
Woensdag 24 feb:
Woensdag 2 mrt:
Maandag 14 mrt:
Maandag 18 apr:

20:15u
Groeien in geloof
18:30u
Uitzending kerktelefoon
20:15u
Jonge lidmatenkring
20:15u
Bijbelgesprekskring
Gezamenlijke ontmoetingsavond Woord & Daad
Bijeenkomst met doopouders

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 februari 2016 vóór 16.00 uur ingeleverd te
zijn bij:
N. van der Vliet, Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:
14 mrt:
voor 3 weken
04 apr:
voor 2 weken
18 apr:
voor 2 weken
02 mei:
voor 3 weken
23 mei
voor 2 weken
06 juni:
voor 2 weken
20 juni:
voor 2 weken
04 juli:
voor 8 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

