KERKGEBOUW

Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT
CONSULENT

Vacant
Ds. A.J. Hagedoorn
0418 – 58 1103

OUDERLINGEN

D.J. van Arkel tijdelijk Scriba
Molenkamp 7, 4171 BT Herwijnen
0418 – 58 2269
scriba@nhkherwijnen.nl
G. van Bezooijen
T.J. Hijkoop
A. Ruitenburg
P.A. Hobo jeugdouderling
Phobo73@outlook.com

OUDERLINGENKERKRENTMEESTER H. de Bruin

A.J. Hobo
D. de Joode
DIAKENEN

J.W. Boogert
D. de Bruijn
A. van der Meijden

BIJSTAND
PASTORAAT

Ds. A.J. Hagedoorn
0418 – 58 1103

KERKELIJK WERKER Dhr. H. van der Veen

06 30743043 (whatsappen mag ook)
groenehartpastoraat@gmail.com
ORGANISTEN

H.J. de Bruijn
A.P. van de Minkelis

KOSTERS

Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 58 1133
Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 58 2439

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 tijdens de kerkdienst in de
Brede School, Achterweg 35

Onder de terebint

Belofte
En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven.
1 Johannes 2 vers 25
Beloofd is beloofd, zeggen wij wel eens tegen elkaar. Maar wij komen
onze beloften zo dikwijls niet na. Wij mensen, jong en oud, zijn vaak
wispelturig. Wij beloven zo gauw iets aan een ander, maar het komt er
vervolgens vaak niet van. Niet altijd met opzet, maar dikwijls door de
drukte in ons leven. Op school, op ons werk, als vrienden en kennissen
onderling.
Maar bij de Heere is dit anders! Wat Hij belooft, maakt Hij altijd waar!
We zien dit door het hele Oude Testament heen gebeuren, maar óók in
heel het Nieuwe Testament zien we: Christus maakt Zijn beloften waar!
En wat belooft Hij dan? De Heiland belooft het eeuwige leven aan een
ieder die in Hem gelooft. Het eeuwige leven, dat is een voor eeuwig
betrokken zijn op de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het eeuwige
leven is daarom niet alleen iets voor later, nee, het eeuwige leven
begint voor een ieder die gelooft in de Zoon al in het hier en nu. Op dit
moment al een stukje hemel op aarde! Wie zou dit niet willen?

Uit: Bijbels dagboek: Een handvol koren
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42e Jaargang, no. 1203, 28 juni 2019
KERKDIENSTEN
Zondag 30 juni 2019
09:30 uur:
Dr. M. van Campen, Ede
18:30 uur:
Ds. A.P.D. Zijlstra, Ede
1e collecte:
Kerk in actie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Zondag 7 juli 2019
09:30 uur:
Ds. J. van Dijk, Zeist
18:30 uur:
Ds. J. de Jong, Nijkerk
1e collecte:
GAIN
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 14 juli 2019
09:30 uur:
Prop. J. IJzendoorn, Hardinxveld
18:30 uur:
Ds. C.M. Baan, Nieuwpoort
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Donderdag 18 juli 2019
15:00 uur:
Ds. J. Vis, Meerkerk
Dienst in woon- en zorgcentrum Avondlicht
Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool
30 juni:
Lezen: Luk. 9: 51-62 Jezus volgen
Zingen: Weerklank psalm 119:40
7 juli:
Lezen: Luk. 10: 1-20 Jezus stuurt 72 leerlingen op pad
Zingen: Weerklank psalm 119:40
14 juli:
Lezen: Luk. 10: 25-37 Gelijkenis van de barmhartige
Samaritaan. Zingen: Weerklank psalm 121:1
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Kinderoppas:
30 juni:
Femke Gobius du Sart en Danique
7 juli:
Susanne Ammeraal en Jannieke
14 juli:
Lia van Baalen
Schoonmaakrooster
1 t/m 5 juli: Monique Hobo, Eline van Baalen, Lia van Baalen, Netty Pippel
15 t/m 19 juli: Helma van Mourik, Carolien Boogert
UIT DE GEMEENTE
Zieken
De behandeling bij mevrouw N. Hijkoop-Maat, (Bloklandweg,
Herwijnen) wordt voortgezet. Het valt haar zowel lichamelijk als
geestelijk zwaar om deze behandeling te vervolgen en vol te blijven
houden. We bidden haar veel sterkte en Gods nabijheid en hulp toe bij
de behandeling van haar ziekte.
De heer P. van der Meijden, Meidoornlaan is plotseling opgenomen in
het Sint Antoniusziekenhuis in Nieuwgein. Zijn gezondheid liep terug.
Na twee weken behandeling is hij gelukkig opgeknapt. De laatste
vooruitzichten zijn dat hij naar verwachting vrij snel weer terug naar huis
mag.
We dragen allen die genoemd zijn op in het gebed aan de Heere God.
En bidden hen sterkte toe in de periode van herstel of behandeling en
dat er verlichting mag komen.
Ook dragen wij de mensen in gebed aan God op die niet genoemd zijn
maar die ook zorgen hebben om hun gezondheid, verdriet kennen om
een verlies of zorgen kennen in hun familie.
Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met
erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit
aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan “t licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem. (Psalm 103:5)
Bloemengroet
Namens de gemeente is de bloemengroet is de afgelopen weken
gegaan naar:
Mevr. van Santen - van Hemert Avondlicht
Mevr. van Zandwijk - Molenstraat
Mevr. van der Linden -Zandsteeg
Mevr. van Os - Dutry van Haeftenstraat
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Huwelijksjubileum
Op 17 juni mocht het echtpaar Arjo en Aline Hobo gedenken dat zij
25 jaar zijn getrouwd. Wij feliciteren het bruidspaar met dit jubileum.
Met grote dankbaarheid kan teruggekeken worden. Dat de Heere dit
huwelijk heeft mogen zegenen met de geboorte van hun zoon Timo en
dochter Janna. Naast vreugdevolle gebeurtenissen hebben er in die
jaren ook verdrietige momenten en gebeurtenissen plaatsgevonden.
Maar bovenal mag de vreugde en dank uitgaan naar onze Heere die
hen gespaard en bewaard hebben.
De dichter van Psalm 33 schrijft in vers 1: “
Zing vrolijk, loof de naam des Heeren,
rechtvaardigen, breng God uw dank.
Het past oprecht Hem te eren
met een nieuw lied bij citerklank.
Laten stem en snaren
tot die lof zich paren.
Loof Hem, prijs de Heer.
Psalmzing, jubel allen, laat bazuinen schallen,
juichend tot Gods eer.
Wij wensen en bidden Arjo en Aline samen met hun kinderen gezonde
en vreugdevolle jaren toe onder Gods Zegen.

Verkiezing ambtsdragers
Nu er namen zijn ingediend in de vacatures voor ambtsdragers, heeft
de kerkenraad de volgende dubbeltallen gesteld.
In de vacature diaken D. de Bruijn:
dhr R. Sneep (Haaften) en dhr R. van Zanten (Zworrelstraat);
In de vacature ouderling T.J. Hijkoop:
dhr L. van Maaren (Breede Kampen) en dhr. A. Pippel (Hellouw);
In de vacature ouderling D. van Arkel:
dhr J. van Arendonk (Achterweg) en dhr M. van Mourik (Rozenstraat).
De namen zijn genoemd in alfabetische volgorde. De
stemmingsvergadering heeft plaats op woensdag 3 juli, aanvang 20.00
uur. We willen iedereen vragen het verkiezingswerk op te dragen in uw
persoonlijk gebed.
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Beroepingswerk
Het is alweer enkele maanden geleden dat ds Theunisse heeft bedankt
voor het beroep dat we als Hervormde Gemeente op hem hadden
uitgebracht. Daarna is wat stil geworden rond het beroepingswerk,
maar dat betekent allerminst dat er achter de schermen geen werk is
verzet. De kerkenraad heeft op verschillende manieren informatie
ingewonnen, vergaderd, diensten van verschillende predikanten en
proponenten beluisterd en ook contacten gelegd. Die contacten hebben
(nog) niet geleid tot concrete vervolgstappen, onder meer vanwege
vakanties. En met de zomervakantie in aantocht wordt het maken van
afspraken op de korte termijn er niet eenvoudiger op.
Kortom, de kerkenraad is volop bezig, maar het zit niet altijd mee.
Desondanks gaan we door en houden we voor ogen dat God op Zijn
tijd en wijze de juiste voorganger naar Herwijnen zal sturen. We vragen
u als gemeente of u daar ook voor wilt bidden.
Afscheid kerkelijk werker Harry van der Veen
Zoals eerder al bericht stopt onze kerkelijk werker Harry van der Veen
per 1 juli met zijn werkzaamheden in onze Gemeente zal werken. Hij
heeft een baan aangeboden gekregen in de Hervormde Gemeente in
Katwijk aan de Rijn (Dorpskerk), waar hij ook uitzicht heeft op een vast
dienstverband. Een combinatie van werkzaamheden met Herwijnen is
helaas niet mogelijk. We hopen in de ochtenddienst van zondag 21 juli
van Harry afscheid te nemen. Na afloop van de dienst kunt in het
kerkelijk centrum is er gelegenheid om ook persoonlijk van hem
afscheid te nemen. Vanaf deze plaats willen we Harry van der Veen
alvast hartelijk bedanken voor het vele werk dat hij heeft mogen doen
onze Gemeente. We wensen hem een goed tijd en Gods Zegen toe op
zijn werk in zijn nieuw gemeente.
Voortgang invulling vacature kerkelijk werker
We zijn er nog niet in geslaagd een vervanger voor hem te vinden. Er
zijn contacten geweest met belangstellenden en met personen die
onder onze aandacht zijn gebracht. Met een kandidaat is een gesprek
gevoerd. De uitkomst daarvan is op moment van schrijven niet bekend.
We bidden en vertrouwen erop dat dit werk voortgezet mag worden
door een kerkelijk werker.
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 2-juni
1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €

103,60
109,50
103,00
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Diaconie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Zondag 9-juni

Zondag 16-juni

1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €

184,60
127,50
122,75

GZB Pinksterzendingscoll

1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €

129,65
122,45
109,90

IZB
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Diaken A van der Meijden ontving € 10,00 ontvangen bij bezorgen van
de bloemengroet.
Jacolien van Zante ontving € 25,00 voor het kerkblad.
Voor al deze giften heel hartelijk dank
Solidariteitskas
Gelijktijdig of ongeveer gelijktijdig met dit kerkblad ontvangen alle
doopleden van 18 jaar en ouder én alle belijdende leden de jaarlijkse
acceptgiro voor de Solidariteitskas (vroeger bekend als Generale Kas).
We vragen alle leden 10 euro over te maken. Met de opbrengst hopen
we een deel van de verplichte afdrachten aan de landelijke kerk te
betalen.
Van harte bij u aanbevolen dus!
Rommelmarkt
Wim de Jongh heeft iemand beloofd een witte ovale tafel thuis te
bezorgen van de rommelmarkt, maar weet niet meer wie!
Bel hem even en hij komt zijn belofte alsnog na.
Wim de Jongh tel. 0418-581230
Kraam jaarmarkt: ook kalenders
Zaterdag 29 juni, tijdens de jaarmarkt op het Oranjefeest, hoopt de
commissie verkoopdag met een kraam aanwezig te zijn. Naast de
bekende bloemstukken et cetera worden dit keer ook tijdloze
verjaardagskalenders verkocht, met daarop prachtige foto's van
Amanda de Bruin. De opbrengst komt ten goede aan kosten voor het
groot onderhoud aan het dak van de kerk.
Het dak gaat eraf (5)
Om gelijk maar met de tussenstand te beginnen: die is nu € 17.511,90
We praten dan over het bedrag op weg naar de € 70.000 die extra
nodig is voor de werkzaamheden aan het dak van de kerk. De
tussenstand is opgebouwd uit de opbrengst van de rommelmarkt, de
maandelijkse uitgangscollecte, giften en uiteraard de verkoop van
'aandelen'.
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Die laatste actie willen we graag nogmaals onder uw aandacht
brengen. We 'verkopen' vierkante meters dak, in de vorm van
'aandelen'. Een vierkante meter dak kost 50 euro. Dat is in de vorm van
een gift, die u fiscaal kunt aftrekken. Op dit moment is er 76 vierkante
meter verkocht. In ruil voor een vierkante meter ontvangt u op A4formaat een tastbaar bewijs van de gekochte vierkante meters.
Het bestelformulier is terug te vinden op de website:
(www.nhkherwijnen.nl -> home -> bestelformulier aandeel onderhoud
dak kerk 2019
Als bankrekeningnummer gebruiken we het bekende NL42 RABO
03280 00531. Ook andere giften zijn van harte welkom!
Van harte bij u aanbevolen!
We nodigen iedereen van harte uit de aandelenactie ook onder de
aandacht willen brengen van familie, vrienden of bekenden. Mensen die
wellicht een band met de kerk in Herwijnen hebben, al dan niet vanuit
het verleden. Als u zulke mensen kent, of de moeite zou willen doen
hen warm te maken voor een aandeel in het dak: graag!
Alle noodzakelijke gegevens staat vermeld op het 'aandeel'. Voor meer
informatie: zie de website, of neem contact op met een van de
kerkrentmeesters, Arjo Hobo, Henk de Bruin, Gijs Pippel of Dik de
Joode; email: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl
In vorige kerkbladen hebt u kunnen lezen over het groot onderhoud aan
het dak van de kerk, dat vanaf half augustus wordt uitgevoerd. Voor
meer informatie verwijzen wij u dan ook graag naar die kerkbladen, die
ook de website (www.nhkherwijnen.nl) zijn terug te vinden. Op die site
staat nu ook een link over het project.
In grote lijnen worden de dakgoten aan de noordzijde (Peperstraat) en
oostzijde (stoep) vervangen. Nu we toch aan de slag gaan en
steigerwerk moeten plaatsen, worden ook de dakplaten onder de
dakpannen vervangen. Daar komen nieuwe dakplaten (maar dan
zonder asbesthoudend materiaal) voor terug.
Half augustus starten de werkzaamheden, die een kleine drie maanden
duren. De kerk blijft toegankelijk voor erediensten et cetera.
ACTIVITEITEN

7

VBSW 2019: SchatRijk!
DINSDAG

27 AUGUSTUS

9.00 tot ± 14.00 uur

WOENSDAG

28 AUGUSTUS

9.00 tot ± 15.00 uur

WAAR?

IN EN ROND HET IJSCLUBGEBOUW a/d
SCHOUTENSTEEG
VOOR
ALLE
KINDEREN
IN
DE
BASISSCHOOLLEEFTIJD UIT HERWIJNEN
OUDERS EN BELANGSTELLENDEN ZIJN
WELKOM OP 28 AUG. VANAF 14.30 UUR
EEN HAMER (voorzien van naam)!

VOOR WIE?

MEENEMEN?

Jij komt toch ook? Neem gerust een
vriend(innetje) mee en meld je (samen)
aan.
Geef je zo snel mogelijk op via onze
website www.vbswherwijnen.nl
Belangrijk om te weten:
Geef je op vóór 1 augustus, alleen dan
ben je verzekerd van deelname. De
groepen worden daarna ingedeeld op
basis van de hulp die we dan hebben.
Zijn er voldoende medewerkers en zijn
de groepen nog niet te groot, dan is er
meer ruimte, ook voor eventuele late aanmeldingen.
DE VAKANTIE-BIJBEL-SPEL-WEEK WORDT GEORGANISEERD VANUIT DE
PLAATSELIJKE KERKEN. DEELNAME IS OP EIGEN RISICO.

WANNEER?

WOENSDAG 28 AUGUSTUS
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WAAR?

TERREIN IJSCLUBGEBOUW

WAT?

SPANNING EN SPEKTAKEL...

HOE LAAT

VAN 17.00 - ± 23.00 UUR

VOOR WIE?

VOOR JONGEREN van 12 JAAR EN OUDER UIT
HERWIJNEN EN OMGEVING (ook oud-groep 8'ers)

JIJ KOMT TOCH OOK?
NEEM GERUST EEN VRIEND(IN) MEE EN MELD JE AAN!

HOE?

WWW.VBSWHERWIJNEN.NL
DE TIENERAVOND WORDT GEORGANISEERD DOOR DE VAKANTIEBIJBEL-SPEL-WEEK VANUIT DE PLAATSELIJKE KERKEN. DEELNAME IS
OP EIGEN RISICO.

Dakloze jongeren bij de Nacht Zonder Dak
Jeugd uit Herwijnen en Vuren
laat het terrein bij de ijsbaan in
Vuren
zaterdagavond
21
september
in
een
grote
krottenwijk veranderen. De
Hervormde
gemeente
in
Herwijnen en de Gereformeerde
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kerk in Vuren organiseren de ‘Nacht Zonder Dak’, waarbij de
deelnemende jongeren in zelfgebouwde hutten van karton en
plastic de nacht door gaan brengen. Met deze actie halen ze geld
op voor straatjongeren in Bolivia, Kenia en India, die hun nacht
altijd op deze manier moeten doorbrengen.
De actie Nacht Zonder Dak is een initiatief van de christelijke hulp- en
ontwikkelingsorganisatie Tear. De opbrengst van deze actie is bestemd
voor projecten die Tear steunt in Bolivia, Kenia en India. Deze projecten
helpen straatjongeren een toekomst op te bouwen door het geven van
onderdak, begeleiding en onderwijs.
Tijdens de Nacht Zonder Dak kunnen de deelnemers (11-15 jaar)
genieten van een afwisselend programma. Door de Nacht Zonder Dak
hebben jongeren de mogelijkheid om daadwerkelijk iets te doen voor
leeftijdsgenoten die dagelijks op straat leven. Jongeren die mee willen
doen, kunnen zich opgeven via
nachtzonderdakVurenHerwijnen@gmail.com. Op 16 juli is er in
Herwijnen een informatie avond en 17 juli is er in Vuren een informatie
avond.
We zoeken ook vrijwilligers die ons gaan helpen, dus ben je al te oud,
geef je dan op als vrijwilliger.
Voor meer informatie kun je terecht op
www.nachtzonderdak.nl/VurenHerwijnen of bij een van de
onderstaande contactpersonen:
Mariëlle van Herwijnen (Vuren), 0630247920
Jacco of Marleen Ruitenburg (Herwijnen), 0418-582439

AGENDA
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Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie
ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl
Wo 3 juli
20:00u
Di 16 juli
Zo 21 juli
9:30u
Di 27 en wo 28 aug
Za 21 sept
Vrijdag 18 okt.

Verkiezing ambtsdragers
Informatie avond Nacht zonder dak
Afscheid Harry van der Veen
VSBW
Nacht zonder dak
Verkoopdag 2019

VAN DE REDACTIE
De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 14 juli
2019 vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
email: kerkblad@nhkherwijnen.nl of Carolien Boogert, Rij- en Uitweg 16
LET OP; dit is de laatste editie voor de
zomervakantie, voor een periode van 7 weken.
Volgende inleverdata zijn:
2 sept
voor 3 weken
23 sept
voor 3 weken
14 okt
voor 3 weken
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KERKBLAD

Verschijnt éénmaal per 3 weken

REDACTIELEDEN

Carolien Boogert (kopij inleveren)
Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen
Telefoon 0418 – 84 2576
e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Hetty van Arkel

CD-OPNAMEN

Verkrijgbaar van elke dienst via de diaconie
diaconie@nhkherwijnen.nl,

COLLEGE VAN
Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
DIACONIE

Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373740026

ONDERHOUDSFONDS Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373 722 249
ADM. KERKBLAD

Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643

KERKRADIO

Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373740034

WEBSITE

www.nhkherwijnen.nl

COLLECTEBONNEN

Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00

