KERKGEBOUW

Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT

Interim-predikant
Ds. A.P.D. Zijlstra
06 – 36 53 37 86
a.zijlstra@pkn.nl

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
Blije mensen
Zijn christenen altijd blije mensen? Nee toch?!
Het leven is ook zó gebroken sinds de zondeval en dat gaat aan een
christenleven niet voorbij. Wat een pijn, verdriet, gemis, eenzaamheid,
moeiten en zorgen kunnen er in ons leven zijn waardoor we echt niet
altijd blij zijn. In zulke omstandigheden kunnen we ons lang niet altijd
verblijden.
Maar daar hoeft het gelukkig niet bij te blijven, want we hebben een
Heiland:
Die voor ons bidt,
Die voor ons pleit,
Die onze ziekten op Zich heeft genomen,
Die onze smarten heeft gedragen,
Die al onze zonden op Zich heeft genomen,
Die onze Voorspraak is bij de Vader.
Dáárom: verblijd u altijd in Hem, onze Heiland. Zie op Hem onder alle
omstandigheden.
Daar worden we pas werkelijk blij van, met een diepe innerlijke,
bestendige blijdschap!

uit Een handvol koren
n.a.v. Filippenzen 4: 4
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40e Jaargang, no. 1143, 30 september 2016
KERKDIENSTEN
Zondag 2 oktober 2016
09:30 uur:
Ds. C. Mijderwijk, Meerkerk
Introïtuslied: Ps. 98: 1, 3
18:30 uur:
Ds. H.J. Donken, Renswoude
Introïtuslied: Ps. 4: 3, 4
1e collecte:
kerk en Israël
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 9 oktober 2016
09:30 uur:
Ds. C. van de Scheur, Veenendaal
Bediening Heilige Doop
Introïtuslied: Ps. 116: 1, 11
18:30 uur:
Ds. M. Heikoop, Rijswijk
Introïtuslied: Ps. 5: 3, 4
e
1 collecte:
Project 1027
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Donderdag 20 oktober 2016
15:00 uur:
Ds. J. de Koeijer, Heerewaarden
Dienst in woonzorg centrum Avondlicht
Lied &
2 okt; ps. 98: 1b
9 okt; ps. 116: 11a

Verhaal van de Zondagsschool
Jona naar Ninevé
Koning Hiskia, Jeruzalem

Kinderoppas
2 okt; Gerda en Arianne de Fockert
9 okt; Corrie Hobo en Annette Blom - Ruitenburg
Schoonmaakrooster
3 t/m 7 okt; mw. Van Brakel, mw. Kornet
10 t/m 14 okt; mw. Treffers, mw. Hobo, mw. Zeiderveld, mw. Beukenkamp
2

UIT DE GEMEENTE
Zieken:
Mevrouw Z. Koot-Donk van de Molenkamp 62 werd onverwachts
opgenomen in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem.
Inmiddels is zij overgebracht naar de afdeling revalidatie, Kamer 52 van
verpleeghuis Lingesteyn in Leerdam.
De heer Theo van Cronenberg, Meerenburg 28 moest eveneens
worden opgenomen in het Beatrixziekenhuis. Dit vanwege een
longembolie.
Afgelopen maandag kreeg Teuni Kruis, Rozenstraat 5 een negatieve
uitslag van een onderzoek. Ze moet naar de Daniël den Hoed kliniek in
Rotterdam voor verdere behandeling.
Onze gedachten gaan ook uit naar hen die kuren hebben ondergaan.
Dat geeft spanning of de behandelingen al dan niet zullen aanslaan.
We wensen u Gods nabijheid toe op de, soms zo moeilijke, weg die u
moet gaan.
Dat uw gebed mag zijn:
Wees mij een rots om te wonen ,
een schuilplaats, waar mijn hart
steeds toevlucht vind’ in smart. (psalm 71)

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
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Uit dankbaarheid I
Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle blijken van
belangstelling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en na thuiskomst.
De vele kaarten, telefoontjes, bloemen en bezoekjes hebben mij en
Jenneke goed gedaan.
Johan en Jenneke Bosman
Parallelweg 30, Herwijnen
Uit dankbaarheid II
Graag willen we bij deze iedereen heel hartelijk bedanken voor alle
belangstelling die er is getoond rondom ons huwelijk. Dit heeft eraan
bijgedragen dat onze huwelijksdag voor ons en onze kinderen een
onvergetelijke dag is geworden! Ook iedereen bedankt die heeft
meegewerkt om deze dag in goede orde te doen verlopen.
Hartelijke groet,
Bart en Sanny van Zandwijk- Groen

VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 11 september
1e collecte
€
2e collecte
€
Uitgangscollecte
€
Avondmaalscollecte €
WCZ Avondlicht
€

104,45
115,05
113,95
168,50
41,00

Project 1027 GZB
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking
Project 1027 GZB
Project 1027 GZB

Zondag 18 september
1e collecte
€ 171,10
2e collecte
€ 142,70
Uitgangscollecte
€ 137,55

Kerk in Actie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Ontvangen via:
Ds. Hagedoorn €30,- + €20,- + €10,-.
Ouderling Kerkrentmeester €10,- voor de broodmaaltijd.
Voor al deze giften heel hartelijk dank!
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Doopdienst
In de ochtenddienst van D.V. 9
october a.s. zullen er 2 kinderen uit
onze gemeente worden gedoopt.
Dit zijn:
- Maria Elisabeth, roepnaam
Myrthe, dochter van Wilco
en
Leny
Slingerland.
Wadensteinsesteeg
2,
Herwijnen
- Hendrik Jan Willem van
Mourik, roepnaam Thijs,
zoon van Arjan en Jiska
van Mourik. Boutlaan 3,
Herwijnen. Thijs is het
broertje van Noud.
We zijn als gemeente verheugd en dankbaar dat het sacrament van de
Heilige Doop opnieuw bediend mag worden.
Even voorstellen …
Er is mij gevraagd om mezelf aan u voor te stellen via uw Kerkblad. Ik
begin met ons gezin:
Wij wonen in Hardinxveld-Giessendam. Ons gezin bestaat uit: man,
vrouw en 5 kinderen. Onze oudste dochter Marinda is getrouwd met
Eelko en ze hebben een zoontje: Samuel en wonen in Ede! Mijn vrouw
en ik zijn dus al opa en oma.
De tweede dochter, Aristha, woont op De Wittenberg in Zeist, maar
gaat eerstdaags verhuizen naar een Timonhuis. Timon helpt jongeren
en ouders bij problemen met opvoeden en opgroeien. Daarnaast werkt
zij bij een stichting die zorgt voor minder begaafden en lichamelijk
gehandicapten. Zoon Hans is vorig jaar afgestudeerd aan de TU-Delft
en werkt bij Jetmix/Hakkers in Werkendam. Hij woont weer thuis! Zoon
Aart werkt bij Buijk Constructies in onze woonplaats en Dorettha zit op
het Wellant College in Ottoland en doet dit schooljaar examen.
In 2000 is ons dochtertje Jorina vlak voor haar geboorte overleden.
Marry, mijn vrouw, werkt als gastouder en past dus op kinderen via een
gastouderbureau. Zij doet vrijwilligers werk bij de plaatselijke
voedselbank, in een kringloopwinkel en bij een logeerhuis voor minder
begaafden en gehandicapten.
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Zelf ben ik tot 1 oktober in deeltijd kerkelijk werker in de Hervormde
Gemeente van Babyloniënbroek. Dat is dan ook de datum dat ik
officieel bij uw gemeente kom werken in pastoraat, kringwerk en Follow
Me. Op dit moment werk ik gedurende de vacaturetijd ook in de
Hervormde Gemeente van Lexmond.
Ik hou van lezen, fietsen en reisjes maken met onze camper. Daarnaast
hebben we een volkstuin, waarin ik op zaterdag nogal eens mijn tijd
besteed.
Ik zie er naar uit om op 1 oktober mijn
werkzaamheden in de Hervormde Gemeente van
Herwijnen te beginnen en jong en oud te
ontmoeten, in de huizen, op de kringen en Follow
Me/Follow Me Next. We hopen en bidden om een
goede ingang in de gemeente, zodat Gods werk in
de gemeente in Herwijnen voortgang mag hebben,
en God de eer zal ontvangen. Zijn Koninkrijk mag
groeien en bloeien.
Met vriendelijke groet,
Rook Verkaik

Klokluiden
Bij het lezen van het artikeltje in het
vorige kerkblad over het klokluiden bij
het begrafenissen, kan wellicht een
misverstand zijn ontstaan over de
vergoeding die daarvoor wordt
ontvangen.
Deze vergoeding is niet voor de
vrijwilligers, maar voor de Hervormde
Gemeente. Met dank uiteraard aan de
vrijwilligers die deze taak op zich hebben
genomen.
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Avond met een voor ouders van jongeren/catechisanten
In de aanloop naar het winterseizoen hopen we op woensdag 28
september een bijeenkomst te houden (of misschien is de avond al
geweest als u dit kerkblad leest), waarvoor alle ouders van
catechisanten inmiddels persoonlijk zijn uitgenodigd. Aanvang 20.00
uur.
Kerkelijk werker Rook Verkaik gaat de Follow Me-avonden voor de
jongeren verzorgen, steeds op woensdagavond; de jongste groep van
18.30 tot 19.15 uur, de oudste groep vanaf 19.30 uur.
Follow Me is de nieuwe naam voor catechisatie, genoemd naar de
methode van de HGJB-methode. Een methode die met behulp van
powerpoint en filmpjes etc goed is afgestemd op de belevingswereld
van jongeren.
Meer informatie in de uitnodigingsbrief en uiteraard op de avond zelf.
We hopen (en rekenen) op uw komst.
De eerste Follow Me-bijeenkomsten voor de jongeren zijn in principe op
woensdag 5 oktober. Mocht iemand echt niet kunnen op woensdagen,
laat het svp de kerkenraad of de jeugddiaken weten. Dan proberen we
een oplossing te zoeken.
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
29-09 W. van Santen-van Hemert
90
Meidoornlaan 9
04-10 A. van Boggelen
89
Meerenburg 13
07-10 M. van Weelden- van der Velde
90
Sluimerskamp 18
09-10 E.M. Helmich-Quakernaat
86
Zworrelstraat 76
ACTIVITEITEN
GZB-dagboek Een handvol koren 2017
5 redenen om dit gezinsdagboek voor 2017 te kopen:
1. Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee
overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te
lezen en één voor persoonlijke bezinning.
2. Dit dagboek is geschreven door (buitenlandse) predikanten en
zendingswerkers van de GZB.
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3. Het dagboek biedt extra dingen zoals kinderpuzzels,
wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt.
4. Het dagboek kost € 10,90. Hiervan gaat € 7,—naar het
zendingswerk!
5. Het is het best verkochte dagboek van Nederland.
Wacht niet te lang. Voor u het weet is het
dagboek uitverkocht. Dus bestel het nu!
Dit kan tot uiterlijk 12 oktober a.s. bij Adrie van
Kuilenburg, tel: 581267
of per email famvankuilenburg@gmail.com
De zendingscommissie

Inleveren materialen Rommelmarkt
Inleveren van bruikbare en onbeschadigde materialen spullen voor de
rommelmarkt kan elke 1e en 3e zaterdag van de maand, tussen 09.00
en 10.00 uur op het adres: Achterweg 57 te Herwijnen
Ook nemen wij oud papier, oud ijzer en andere metaalsoorten in; zoals
aluminium, koper, zink, lood en blik (dus ook de deksels van glazen
potten bijvoorbeeld) Wij hebben geen ruimte voor bankstellen en
wandkasten.
De rommelmarkt commissie

Werk Zimbabwe afgesloten
Beste gemeenteleden van Herwijnen,
Zoals u waarschijnlijk wel weet is onze uitzending via de GZB naar
Zimbabwe dit jaar beëindigd. We hebben vijf jaren mogen werken in en
voor de kerk in Zimbabwe en hebben nu het werk overgedragen aan
Zimbabwaanse collega’s. Dit is volgens plan gebeurd, al hebben de
oogproblemen van Annemarie dit proces natuurlijk wel bespoedigd.
Inmiddels is Annemarie aan het werk gegaan op de verloskunde
opleiding in Amsterdam en hebben we ons definitief gevestigd in
Oegstgeest. Het Morgensterziekenhuis houdt drie Zimbabwaanse
artsen over na het vertrek van Annemarie.
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Mark is in Juni nog twee weken in Zimbabwe geweest en mocht nog
enkele succesvolle hulpverzoeken indienen bij ambassades en een
fonds. Het bezoek in Zimbabwe viel samen met een bezoek van de
GZB aan de RCZ. Er is gesproken over de samenwerking en over hoe
de kerk in Zimbabwe de plaats van het medisch werk ziet. Dat sloot
nauw aan op waar Mark de afgelopen jaren op had ingezet; een grotere
betrokkenheid van de kerk op het medisch werk. Nu een
Zimbabwaanse collega Marks positie heeft overgenomen en er ook
geen Nederlandse dokters meer in de ziekenhuizen rondlopen, is de
‘Nederlandse bijdrage’ in een nieuwe fase beland.
De opvolger is bekend met het werk en met de GZB aangezien hij al
aan het hoofd stond van een deel van het werk dat in de omgeving van
de ziekenhuizen en klinieken werd uitgevoerd. We hebben er alle
vertrouwen in dat het werk op een goede manier wordt voortgezet.
Helaas is Zimbabwe in een moelijke tijd beland; droogte, mislukte
oogsten en steeds meer protesten tegen het slechte bestuur van de
overheid. Dit zal ook gevolgen hebben voor de ziekenhuizen en het
personeel, aangezien salarissen niet meer (op tijd) worden betaald.
Via de website van de GZB kunt u de ontwikkelingen in Zimbabwe
blijven volgen. We hopen dat u voor Zimbabwe en de Reformed Church
in Zimbabwe wilt blijven bidden.
Hartelijke groeten vanuit Oegstgeest,
Annemarie en Mark Horst en de kinderen
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Verkoopdag
vrijdag 14 oktober
Commissie Verkoopdag Hervormde Gemeente Herwijnen

Dorpshuis De Poort Herwijnen
14.30 –17.00 uur; en vanaf 19.00 uur

Verlotingen: spiegel, bloemenbankje
Huishoudelijke artikelen
Wijzerplaat (voor kinderen, altijd prijs)
(Kinder)enveloppenkraam
Diverse raadspelletjes: pop, kaas
Appelboom/Perenboom
Textielkraam
Plantenbakjes, bloemstukjes
Tuindecoraties
Koffie met cake,appeltaart etc
Erwtensoep
Slaatjes
En nog veel meer
’s middags en ’s avonds rad
met taarten,

van avontuur

vlees, waardebonnen,
speelgoed etc.
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Gedicht

De liefde Gods
Er is een schuilplaats op de aarde
waar je als godskind veilig bent,
waarheen je dag en nacht kunt vluchten
als niemand hier je smachten kent.
Het is een vesting vast verankerd,
onwrikbaar als een sterke rots,
het is de rustplaats voor vermoeiden
die schoonste plek: ‘de liefde Gods’.
Er is een schuilplaats op de aarde
waar God je hart’lijk welkom heet,
met deuren wagenwijd geopend
opdat je nooit Zijn trouw vergeet.
En kom je binnen moegestreden
als een verdwaalde in de nacht,
aanschouw je in de gloed van vrede
‘de liefde Gods’ in al haar pracht.
Er is een schuilplaats op de aarde
waar geen verwijt, geen aanklacht klinkt,
het is de vrijstad voor geplaagden
waar ’t licht van Gods genade blinkt.
En durf je niet die plaats te zoeken
wellicht door eigen mening trots,
misschien dat ik je dan mag wijzen
die schoonste plek: ‘de liefde Gods’.

Uit: God is Liefde
Door Frits Deubel
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AGENDA

Zaterdag 1 okt: 9:00 – 10:00u
Woensdag 5 okt:
18:30u
Vrijdag 14 okt:
Zaterdag 15 okt: 9:00 – 10:00u

Inleveren spullen rommelmarkt
Uitzending kerktelefoon
Verkoopdag
Inleveren spullen rommelmarkt

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

Volgende inleverdata zijn:
24 okt:
voor 2 weken
7 nov:
voor 2 weken
21 nov:
voor 2 weken
5 dec:
voor 2 weken
19 dec:
voor 3 weken

12

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

