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
Eervol ontslag
Het kan gebeuren dat je ontslag krijgt omdat je baan overbodig is
geworden of omdat je het niet meer zo goed aankunt. Natuurlijk is dat
vervelend, maar je krijgt een eervol ontslag.
Nadat Elia eerst de Baälpriesters heeft getrotseerd, vlucht hij in paniek
voor Izebel. Het liefst zou hij nu sterven. Zie je hoe God nu reageert?
Elia moet eerst slapen en eten en daarna gaat hij naar de berg Horeb.
Als Elia op de berg staat, komt de Heer voorbij.
Eerst een enorm krachtige windvlaag, daarna een aardbeving en dan
vuur. In al dat natuurgeweld is God niet. God komt niet in Zijn macht of
heiligheid of met oordeel, maar als een liefdevolle vader naar Elia toe.
Elia krijgt geen verwijten, maar God luistert naar hem. Dan krijgt hij de
opdracht zijn opvolger te zalven.
Elia krijgt een eervol ontslag!
Elia wordt thuisgehaald met vurige wagens en paarden.
Zo is God ook; een liefdevolle, luisterende en begrijpende Vader!

uit Een handvol koren
n.a.v. 1 Koningen 19: 1-18
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39e Jaargang, no. 1139, 24 juni 2016
KERKDIENSTEN

Zondag 26 juni 2016
09:30 uur:
Ds. A. Schroten, Leerdam
Introïtuslied: Ps. 87: 4, 5
18:30 uur:
Prop. Dr. A.A. Teeuw, Ridderkerk
Introïtuslied: Ps. 134: 1, 2
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Zondag 3 juli 2016
09:30 uur:
Ds. J. van Oostende, Putten
Introïtuslied: Ps. 133: 1, 3
18:30 uur:
Prop. C. Hendriks, Ede
Introïtuslied: Ps. 135: 1, 2
1e collecte:
Stichting Hulp Oost Europa
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied &
26 juni; ps. 87:4b
3 juli; ps. 133:3

Verhaal van de Zondagsschool
Jezus en Petrus wandelen over het water
de Heere Jezus en de Kananese vrouw

Kinderoppas
26 juni; Ellie en Joanne van Vliet
3 juli; Gea, Wion & Jevi van Os

Schoonmaakrooster
4 t/m 8 juli; mw. Treffers, mw. Hobo, mw. Zeiderveld, mw. Beukenkamp
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UIT DE GEMEENTE
Zieken:
De heer Jan de Fockert , Achterweg 19, werd plotseling wegens hoge
koorts weer opgenomen in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Hij is
inmiddels weer thuis. We hopen dat het herstel nu verder spoedig mag
verlopen.
Mevrouw Jantje van Arkel - van Driel, Zworrelstraat 47, is ook weer
thuis nadat zij enkele dagen bij haar dochter verbleef. Met medicijnen
probeert men de hartklachten weer onder controle te krijgen.
De heer Herman van Heuckelum, Meerenburg 41, heeft ook een aantal
dagen in het ziekenhuis gelegen vanwege een ontsteking. Ook hij is
weer thuis.
Mevrouw Nellie Blom – van Wijgerden, Onderweg 13, moet 28 juni voor
een dag opname naar het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Ze moet
geopereerd worden aan haar voet, dit ten gevolge van reuma.
Wat kan er plotseling verdriet en tegenslag in ons leven komen. Soms
lijkt de grond onder de voeten weggeslagen te worden.
Dat we met al onze zorgen mogen uitkomen bij God, Die de vaste rots
van ons behoud is.
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Geboorte
De kerkenraad ontving bericht dat op 6 juni jl. is geboren Willem- Rohan
Sneep, zoontje van Ralph en Jeanine Sneep-Ruitenburg van de
Seringenhof 12. Ze noemen hem Rohan.
Wij willen Ralph en Jeanine hiermee van harte feliciteren. Uiteraard ook
onze gelukwensen voor de overige familieleden.
Wij wensen Ralph en Jeanine veel wijsheid toe bij de opvoeding van
Rohan. Bovenal Gods zegen. Dat Rohan mag opgroeien tot vreugde
van zijn ouders en tot eer van God.

VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 5 juni
1e collecte
€ 97,75
2e collecte
€ 107,40
Avondsmaalscollecte€ 166,30
Uitgangscollecte
€ 94,45

Diaconie
Kerkrentmeesters
Kia Refugio Guatemala
Pastoraat en prediking

Zondag 12 juni
1e collecte
2e collecte
Uitgangscollecte

Diaconie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

€ 135,75
€ 138,05
€ 134,85

Ontvangen via:
Ds. Hagedoorn €20,- voor pastoraat en prediking.
Oud. A. Ruitenburg €8,40 aan collectebonnen voor het kerkblad.
Pastoraal werker C. Baan €50,- contant en €10,- aan collectebonnen.
Ouderling J. van Kuilenburg €20,-.
Mw. Lijntje v.d. Weerd €15,- 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
29-06 J.M.P. van Zomeren

Leeftijd Adres
88
Kolstraat 26

Bloemengroet
De bloemen gingen in de afgelopen periode met
groeten namens onze gemeente naar;
29 mei
5 juni
12 juni
19 juni

dhr. J.J. de Fokkert
mw. J. van Zanten
dhr. J. van Kuilenburg
mw. J. van Arkel
dhr. H. van Heukelum

Achterweg
Sluimerskamp
Achterweg
Zworrelstraat
Meerenburg

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
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 / tel.: 0183-637092
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Kerkbalans
Met een nagekomen extra gift van €25,- is de tussenstand aan giften en
toezeggingen nu: € 64.979,27.
Dat is dus nog maar een zeer kleine stap naar € 65.000,-, een grens
die we nog nooit zijn overschreden. Wat zou het mooi zijn als we in het
volgende kerkblad kunnen melden dat we die grens gepasseerd
zijn…..... 
Wie een bedrag wil overmaken kan dat doen via:
NL42 RABO 03280 00531
NL10 INGB 0000 950925
tnv hervormde kerk Herwijnen, onder vermelding van Kerkbalans 2016
Hartelijk dank!
Zanguurtje
Op D.V. zondag 26 juni zal aansluitend aan de avonddienst weer het
‘zanguurtje’ worden gehouden. We zingen daarbij uit diverse christelijke
bundels, ook uit de nieuwe bundel Weerklank. 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!!
In verband met de vakantieperiode maken we u er alvast op attent dat
het volgende zanguurtje is gepland op D.V. zondag 28 augustus.
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Evangelisatieactie
Weet u het nog? In de dagen
voorafgaand aan Kerst hebben we
samen met de Gereformeerde kerk een
huis-aan-huis
kerstactie
gehouden.
Hierbij zijn bollen van een witte lelie
rondgebracht.

Bij ons in de tuin (Alex) zijn deze
inmiddels goed gegroeid en staan
ze in bloei.
We hopen dat ze ook bij u of jou al
bloeien of nog tot bloei zullen
komen.
Graag brengen we u weer in
herinnering dat deze bloemen
verwijzen naar de Heere Jezus.
In Hooglied 2:1 lezen we: ‘Ik ben een roos van Saron, een lelie uit de
dalen’.
De evangelisatiecommissie
ACTIVITEITEN
Dorcas klusreis september 2016
De
werkgroep
is
bezig
met
de
voorbereidingen voor een klusreis in
september. Het reisdoel is Gherla, iets
rechtsboven Cluj-Napoca in Roemenië.
Het is de bedoeling dat een groep klussers,
11 personen, daar huisjes van oude mensen
gaat opknappen. Zij vallen onder het Dorcas
project "Adopt a Granny". Deze huisjes zijn in
zeer slechte staat en het is de bedoeling dat ze voor de winter weer
(redelijk) bewoonbaar zijn. Er zal o.a. gewerkt worden aan lekkende
daken, kapotte deuren, er zal glas in de ramen gezet worden. Ook zal
eventueel elektra en sanitair in orde gebracht worden.
Gereedschap en materialen zijn aanwezig en wat er nog ontbreekt
wordt daar ter plaatse gekocht van het sponsorgeld dat de klusgroep
hoopt mee te nemen.
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De klussers gaan ook twee projecten bezoeken
waarna zij beslissen aan welk project het
resterende bedrag besteedt wordt.
Er zal dit jaar geen hulptransport vertrekken uit
Herwijnen. We richten ons nu helemaal op de
klusreis. Dus dit jaar staat er geen voedselactie
gepland.
Wilt u het werk van de werkgroep toch steunen
dan graag een gift voor het bovengenoemde doel.
Het bankrekeningnummer is:
NL93 RABO 0103 3803 02
t.n.v. Dorcas werkgroep Herwijnen
Werkgroep Dorcas Herwijnen
AGENDA
Woensdag 22 juni:
Zaterdag 2 juli:
Woensdag 6 juli:

18:30u
9u tot 10u
18:30u

Uitzending kerktelefoon
Inleveren rommelmarkt
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 4 juli 2016 vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn
bij:
N. van der Vliet, Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
NB. LET OP!! De kopij voor het volgende kerkblad is voor de gehele
vakantieperiode (8 weken)
Volgende inleverdata zijn:
29 aug:
voor 2 weken
12 sept:
voor 2 weken
26 sept:
voor 2 weken
10 okt:
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 Ziggo Lingewaal FM 93.1 MHz
Ether FM 92,1 en 107.6 MHz

