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
Pasen en Pinksteren op één dag

Wij kunnen elkaar zoveel beloven, maar wat komt er vaak van terecht?
Als God iets belooft, dan doet Hij het ook! Daarom is het zo verrassend
dat de komst van de Heilige Geest wordt aangekondigd met:
‘ En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u…’
Pasen en Pinksteren vallen in onze kalender nooit op één dag, maar dit
keer in de Bijbel wel! Het Lukasevangelie eindigt met de hoopvolle
belofte van God: Hij zal Zijn Heilige Geest geven. Waar het
Lukasevangelie in de tempel begon, daar eindigt het ook. Het huis van
God is de plaats bij uitstek om uit te zien naar de vervulling van al Gods
beloften.
Pasen ligt achter ons, maar wat God belooft, ligt voor ons. Met Pasen in
de rug, Christus in de hemel en de Geest op aarde kunnen we in
vertrouwen de toekomst in Gods handen geven.
Alle reden om te blijven leven vanuit Zijn beloften, Hem te eren en God
voor altijd dankbaar te zijn.

uit Een handvol koren
n.a.v. Lucas 24:49
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39e Jaargang, no. 1135, 22 april 2016
KERKDIENSTEN
Zondag 24 april 2016
09:30 uur:
Dr. M. van Campen, Ede
Introïtuslied: Ps. 47: 3, 4
18:30 uur:
Prof. Dr. J. Hoek, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 126: 1, 2
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Zondag 1 mei 2016
09:30 uur:
Ds. A.J. Hagedoorn, Hellouw
Introïtuslied: Gez. 92: 1, 2
18:30 uur:
Prop. L. Solleveld, ‘s Gravenzande
Introïtuslied: Ps. 125: 1, 2
e
1 collecte:
Bloemengroet
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Donderdag 5 mei 2016;
Hemelvaartsdag
09:30 uur:
Prop. E. van der Poel, Sliedrecht
Introïtuslied: Gez. 92: 1, 3
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Lied &
24 apr; ps. 47:3b
01 mei; gez. 92:1a

Verhaal van de Zondagsschool
Bij het grote meer.
Tussen opstanding en hemelvaart.

Kinderoppas
24 apr; Sjanet en Naomi ‘t Lam
01 mei; Amanda en Marianne de Bruin
05 mei: Jacolien van Zante
Schoonmaakrooster
25 t/m 29 apr; mw. Treffers, mw. Hobo, mw. Zeiderveld, mw. Beukenkamp
09 t/m 13 mei; mw. Van Baalen, mw. Van Baalen, mw. De Bruijn
2

UIT DE GEMEENTE
Zieken:
De heer Koos de Fokkert, Rozenstraat 2, heeft een nieuwe knie
gekregen. De operatie is goed verlopen. Wij wensen hem goed herstel
toe.
Iedereen die te maken heeft met ziekte, uitslagen verwacht of
behandelingen moet ondergaan, wensen we van harte Gods nabijheid
toe.

VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 27 maart
1e collecte
2e collecte
Uitgangscollecte

€ 142,85
€ 135,80
€ 385,20

Diaconie
Kerkrentmeesters
Paascollecte

Zondag 3 april
1e collecte
2e collecte
Uitgangscollecte

€ 128,50
€ 111,10
€ 106,10

SCHiK
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Zondag 10 april
1e collecte
2e collecte
Uitgangscollecte

€ 333,25
€ 101,05
€ 84,60

World Vision
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Ontvangen via:
Oud. J. van Kuilenburg €10,- en €25,Pastoraal werker Baan €30,- voor de kerk.
Voor al deze giften heel hartelijk dank!
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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
24-04 C.J. van de Wijngaard – van Driel
24-04 I. Duijzer – Snijder

Leeftijd Adres
88
ZC Avondlicht
92
ZC Avondlicht

Uit de kerkenraad
In de kerkenraadsvergadering van 12 april zijn onder meer de volgende
zaken aan de orde geweest.
- Ouderling Van Kuilenburg heeft een korte schriftelijke samenvatting
gemaakt van de studiedag 'Pastoraat rond het zevende gebod',
gehouden in Almkerk. De dag is belegd naar aanleiding van de
brochure 'Trouwen of samenwonen'. Tal van aspecten die spelen rond
de thematiek samenwonen, trouwen, huwelijksleven, scheiden,
hertrouwen, communicatie zijn besproken.
- Alle kerkenraadsleden geven maximaal drie of vier punten die zij
belangrijk vinden voor de profielschets van een te beroepen nieuwe
predikant. Het moderamen gaat hiermee aan de slag om tot een
concept-profielschets te komen.
- Achter de schermen wordt de laatste hand gelegd aan een uitleg en
toelichting over het besluit dat de kinderen van de zondagsschool aan
het einde van de dienst terugkeren in de kerk. De bedoeling is dat de
ouders een brief krijgen. Daarnaast verschijnt in het kerkblad een
toelichting.
- De kerkenraad bespreekt de laatste wijzigingen in het aangepaste
Beleidsplan, dat nu in concept klaar is. Definitieve vaststelling door de
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kerkenraad volgt pas wanneer ook de gemeente inzage heeft gehad en
kan reageren. De manier waarop dat vorm krijgt, wordt later besproken.
- In bijzondere diensten blijven de oudste kinderen van de
zondagsschool in de kerk. De kerkenraad zal gastpredikanten die in
dergelijke diensten voorgaan daarover informeren, zodat zij daarmee
rekening kunnen houden.
- De gang van zaken rond de dienst afsluiting winterwerk, waarin ook
het zendingsechtpaar Mark en Annemarie Horst aanwezig zal zijn,
wordt doorgesproken.
- De jaarrekening 2015 van het college van kerkrentmeesters wordt
goedgekeurd en vastgesteld. De jaarrekening laat een klein positief
saldo zien, van € 726,-.
Behoefte aan contact of bezoek?
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
ACTIVITEITEN
Zanguurtje
Op D.V. zondag 8 mei zal aansluitend
aan de avonddienst weer het
‘zanguurtje’ worden gehouden. Dus niet
op 1 mei, zoals eerder gemeld. We
zingen daarbij uit diverse christelijke
bundels. Hebt u/heb jij liederen die u/jij
graag zingt? Stop dan een briefje met
uw/jouw verzoeknummers in de bus
achter in de kerk of mail naar
alexenmarleen@live.nl.
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!!
5

Rommelmarkt
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Diaconaal jaar of vakantievrijwilliger in de Herberg
Diaconaal jaar
Zoek jij een zinvolle invulling voor een tussenjaar? Afgestudeerd en nog
geen baan? Heb je vragen over de manier waarop jij je leven wilt
inrichten en wil je even een break nemen? Weet jij nog niet wat je wilt
gaan studeren? Wil jij je een jaar inzetten voor mensen die het moeilijk
hebben? Werkervaring en levenservaring opdoen? Dan zou een
diaconaal jaar bij de Herberg wel eens heel goed bij je kunnen passen.
Een diaconaal jaar loopt van september tot en met juni.
Vakantievrijwilliger
Wil jij liever een of twee weken van je zomervakantie op een bijzondere
manier doorbrengen? Er liggen allerlei taken op je te wachten, zoals
huishoudelijk werk, receptiewerk en verzorgen van de broodmaaltijden.
Je overnacht in het Koetshuis van de Herberg en je werkt samen met 4
andere vakantievrijwilligers. Tip: geef je samen met een vriend of
vriendin op.
Wat is de Herberg?
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg is een huis in Oosterbeek,
waar mensen die veel zorgen hebben of vastgelopen zijn, drie tot zes
weken verblijven. De Herberg is geen therapeutisch centrum, maar een
plaats om tot rust te komen. Door gesprekken, bijbelbesprekingen,
aandacht, ontspanning en cursussen worden gasten geholpen om het
evenwicht in het leven en het zicht op God (opnieuw) te vinden. Staf en
vrijwilligers willen zich, in navolging van Jezus Christus, voor hen
inzetten. Vier jongeren doen een diaconaal jaar in de Herberg. In juli en
augustus worden hun plaatsen ingenomen door vakantievrijwilligers.
Nieuwsgierig geworden? Kijk eens op de website van de Herberg
(www.pdcdeherberg.nl) onder ‘vrijwilligerswerk’ Wil jij je direct
aanmelden? Stuur een mail aan vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl,
gebruik het aanmeldformulier op de website of bel 026-3342225.
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AGENDA
Woensdag 20 apr:
Woensdag 27 apr:
Woensdag 11 mei:

18:30u Uitzending kerktelefoon
9:30 tot 14:00u Rommelmarkt (Koningsdag)
18:30u Uitzending kerktelefoon

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

N.B. de kopij voor volgend kerkblad is voor 3 weken.

Volgende inleverdata zijn:
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 Ziggo Lingewaal FM 93.1 MHz
Ether FM 92,1 en 107.6 MHz

