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PREDIKANT

Vacant

CONSULENT

Ds. A.J. Hagedoorn
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OUDERLINGEN

G. van Bezooijen
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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

Zijn goedertierenheid
“want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig”.
Psalm 136 : 1b.
Opdat de leerlingen het maar goed in zich op zullen nemen en
vasthouden, wordt er op school telkens gerepeteerd. Zo doet God in
Zijn Woord ook.
Het is, zoals in deze 136e Psalm, steeds hetzelfde refrein: “want Zijn
goedertierenheid is voor eeuwig”.
Dat doet Hij om een mens er steeds weer van te overtuigen dat het Zijn
trouw is, waardoor Hij het Verbond, dat Hij heeft opgericht, gestand
doet aan Zijn volk, aan u en mij.
In deze Psalm kunt u de bewijzen daarvan lezen. In de schepping komt
Zijn goedertierenheid openbaar, maar ook in de weg die Hij gegaan is
met Zijn volk Israël. In het uitleiden uit Egypte, in het doorleiden door de
woestijn, in het binnenleiden in het beloofde land.
Het is Zijn trouw, die hen iedere dag weer leven deed.
Niet alleen dat God goed doet, maar bovenal dat Hij goed is en dat voor
eeuwig! Dat is wat.
Zo is en wordt het ook in de Adventsweken herhaald – we worden op
de weg gebracht naar Bethlehem, opdat we daar de goedertierenheid
van de Heere gaan zien in het Kind. En dan moet een mens wel
reageren.
Doet u het als de herders? Hoor ze loven God: “Zijn goedertierenheid is
tot in eeuwigheid”.

Uit Bijbels dagboek “Witter dan sneeuw”
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KERKDIENSTEN
Zondag 22 december 2019
10:00 uur:
Ds. P. van Duijvenbode, Apeldoorn
18:30 uur:
Prop. J. IJzerman, Hardinxsveld-Giessendam
1e collecte:
Schuldhulpmaatje West Betuwe
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Dinsdag 24 december 2019 Kerstzangdienst
21:30 uur:
Dhr. R. Verkaik. Hardinxveld-Giessendam
Woensdag 25 december 2019 1e Kerstdag
10:00 uur:
Prof. Dr. J. Hoek, Veenendaal
18:30 uur:
Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Donderdag 26 december 2019 2e Kerstdag
18:30 uur:
Kerstfeest zondagsschool
Zondag 29 december 2019
10:00 uur:
Ds. J. Hogenhout, Meteren/Est
18:30 uur:
Ds. J. de Jong, Nijkerk
1e collecte:
Kerk in Actie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Dinsdag 31 december 2019 Oudjaarsavond
19:30 uur:
Ds. J.W.J. Guis, Ridderkerk
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Oudejaarscollecte
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Woensdag 1 januari 2020 Nieuwjaarsdag
10:00 uur:
Ds. J. van Oostende, Putten
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 5 januari 2020
10:00 uur:
Ds. J. Hogenhout, Meteren/Est
18:30 uur:
Ds. B.J.W. Ouwehand, Andel
e
1 collecte:
Evangelisatiecommissie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool
22 dec:
Lezen: Micha 7: 1-4 en 18-20;
Gods trouw aan zondige mensen
25 dec
Lezen: Micha 5: 1-4 en Lucas 2: 1-7;
De Messias komt
29 dec:
Lezen: Lucas 2: 33-40;
Simeon en Hanna ontmoeten Jezus
5 jan:
Lezen: Matheus 2: 1-12;
Magiërs uit het Oosten bezoeken Jezus
Kinderoppas:
22 dec:
Gera Visser en Jannieke
25 dec:
Lia van Baalen
29 dec:
Leny Slingerland
5 jan:
Femke Gobius du Sart
Schoonmaakrooster
23 t/m 27 dec: Carolien Boogert en Helma van Mourik
6 t/m 10 jan: Nel van der Linden, Geert van der Vliet en Corry Hobo

UIT DE GEMEENTE
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Zieken
We denken aan alle zieken, thuis, in het ziekenhuis of op andere
plaatsen. We bidden hen van harte Gods kracht en nabijheid toe, ook
als situaties soms uitzichtloos lijken. God wil een Trooster zijn voor
iedereen die Zijn Naam aanroept.
Mevrouw Jo van Os uit Haaften heeft in het Rivierenland Ziekenhuis in
Tiel een operatie ondergaan. De bedoeling is dat ze verder revalideert
in Het Gasthuis in Gorinchem.
In de aanloop naar Kerst denken we ook alle mensen die juist in deze
tijd rond de feestdagen het gemis van één of meerdere geliefden zo
kunnen voelen. Of die vanwege omstandigheden elders moeten
verblijven. Laten we als gemeente om deze mensen heen staan, maar
ook om mensen die eenzaam zijn. Een keer een extra bezoekje, een
extra groet, wat extra aandacht kan voor mensen heel veel betekenen.
Laten we ook in dat opzicht laten zien dat we een levende Gemeente
zijn!
In memoriam
Op 26 november 2019 overleed
Maria Lena Wilhelmina Geertruida (Riet) van Zandwijk - van Rijnsbergen

op de leeftijd van 85 jaar. Dat gebeurde na een periode van afnemende
gezondheid, maar toch nog onverwacht. Mw. Van Zandwijk was toen al
ruim twee jaar weduwe van Jenne Adriaan van Zandwijk die op
15 oktober 2017 overleed. Ik heb dit echtpaar verschillende keren
bezocht en wat mij opviel was het gevoel dat je welkom was. In de
afgelopen weken hoorde ik in gesprekken met haar familie en vrienden
dat dit kenmerkend is geweest voor haar leven: Je was welkom, ook als
je buiten de gewone kaders viel. Als je, jaren geleden alweer, als
jongere meekwam met een van haar kinderen, dan mocht je er zijn, ook
al had je een probleem of was je volgens velen een buitenbeentje. In de
rouwdienst op 3 december heb ik dat iets genoemd dat van God moet
komen. De Heere is immers ook een God bij wie we mogen komen hoe
we ook zijn, ook al zal God ons vervolgens wel willen vormen naar het
beeld van Zijn Zoon. Een gemakkelijk leven heeft mw. Van Zandwijk
niet gehad. Ze vertelde me over de diepe groeven die verdriet, rouw en
gemis in het leven van haarzelf en haar gezin getrokken hebben. Wie
haar verhaal hoorde, moest wel onder de indruk raken van het zware
leed dat zij en haar man te dragen kregen. Daarbij wist ze wel van een
uitweg: naar Boven toe, naar God toe. In de rouwdienst stond ik stil bij
de gedachte: Memento Mori: gedenk te sterven. Deze tekst lag open in
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een dagboekje dat mw. Van Zandwijk vlak voor haar overlijden nog
gelezen heeft. Gedenk te sterven… het is een les uit Prediker 7. Het is
pas echt een waardevolle les wanneer we ook gedenken dat Jezus
gekomen is als de Opstanding en het Leven. Wie op Hem vertrouwt, zal
leven, ook al zou hij/zij zijn gestorven, belooft de Heiland ons in
Johannes 11. We wensen de familie dat geloofsvertrouwen toe.
Ds. Hagedoorn
Huwelijksjubileum
Koos en Riekie de Fokkert- van Wijk (Rozenstraat) mochten donderdag
12 december gedenken dat ze die dag 50 jaar getrouwd waren. Een
heugelijke dag, een dag om extra dankbaar te zijn voor alles wat God in
die jaren gaf. Het kan niet anders of in die vijftig jaar hebben mooie
maar ook moeilijke momenten elkaar afgewisseld. Maar door dat alles
heen mogen we de leidende hand van God ervaren. Als gemeente zijn
we ook dankbaar voor al het werk dat Koos en Riekie voor de
gemeente gedaan hebben en nog steeds mogen doen.
Vanaf deze plaats willen we hen, samen met kinderen, kleinkinderen en
verdere familie van harte feliciteren. We bidden ze toe dat ze nog lange
tijd met en voor elkaar gespaard mogen blijven, onder de zegenende
hand van God. Dat Hij Zijn licht over jullie mag blijven schijnen.
We willen ook alle anderen die de afgelopen tijd een huwelijksjubileum
mochten vieren, maar waarvan we misschien niet altijd (tijdig) op de
hoogte waren, hartelijk feliciteren en hen nog een gezegende tijd
toewensen.
Dankbetuiging
Bedankt voor alle medeleven het afgelopen jaar. Alle kaarten,
persoonlijke gesprekken en attenties hebben ons zeer goed gedaan.
Wij wensen u en jou gezegende kerstdagen en een goed nieuwjaar.
Nel en Teus Hijkoop
Kinderen en kleinkinderen
Bloemengroet
De afgelopen weken zijn de bloemen bezorgd bij:
Mevr. A van Velzen-Maclean
Familie Hobo
Mevr. Heijkoop
Doopouders Familie Slingerland en Familie het Lam
Mevr. A van der Bijl
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Eeuwigheidszondag
In de dienst op zondagavond 24 november (Eeuwigheidszondag)
herdachten we de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn
overleden (en van wie de kerkenraad op de hoogte was gesteld). De
dienst verliep rond het punt van het noemen van de namen iets anders
dan we gewend zijn. Volgend jaar hopen we de gebruikelijke manier
van het noemen van de namen weer te volgen.
De kerkenraad
Opbrengst Kerststerrenactie
Vrijdag 6 december hebben we de jaarlijkse verkoping van kerststerren
gehouden. Dat leverde een prachtig resultaat op: € 2.233,90 netto.
Iedereen die daar in de voorbereiding of op de dag zelf een bijdrage
aan heeft geleverd: heel hartelijk bedankt. Met name dank aan de
verkopers, die ondanks regen, wind en koude vol goede moed de
planten hebben verkocht.
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 24-nov
1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €

197,45
195,50
234,15

Bloemengroet
Kerkrentmeesters
Onderhoudsfonds

Zondag 1-dec

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

108,15
109,80
117,70

Stichting Gave
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Zondag 8-dec

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

116,15
121,90
140,65

Diaconie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Ontvangen via:
Joja van Horssen 1 x € 15,00 voor het kerkblad
Ouderling kerkrentmeester H. de Bruin 1 x € 10,00 voor het kerkblad
Bezoekbroeder D. van Arkel 1 x € 50,00 voor onderhoud kerk
Ouderling G. van Bezooijen 2 x € 20,00 en 1 x € 350,00 ontvangen
tijdens huisbezoek
Pastoraal werker R. Baas 2 x € 20,00 en 2 x € 10,00 voor de kerk
Adri van Kuilenburg 1 x € 50,00 voor het dak
Ouderling A. Ruitenburg 1 x € 50,00 voor het dak
Diaken A. van der Meijden € 10,00 voor de bloemengroet
Jacqueline van Zante € 5,00 tijdens bezorgen van de kerstattentie
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
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Kerkbalans 2019; toezegging al omgezet in gift?
Nog niet iedereen heeft zijn eerder dit jaar gedane toezegging voor de
Actie Kerkbalans 2019 omgezet in een concrete gift. We willen daarom
vragen of u dat in uw administratie zou willen nagaan. Mocht u de
gegevens van de kerk niet zo snel bij de hand hebben:
Hervormde Gemeente Herwijnen
NL42 RABO 03280 00531 of NL10 INGB 0000950925.
Graag onder vermelding van Kerkbalans 2019.
Omdat het zomaar kan gebeuren dat u door omstandigheden bent
vergeten uw eerdere toezegging over te maken, sturen we tegen het
einde van de maand een herinnering. Mochten die brief en uw betaling
elkaar kruisen, dan kunt u de brief als niet verstuurd beschouwen.
Mochten wij een betaling over het hoofd hebben gezien of iets
dergelijks; op voorhand excuses. Een foutje is snel gemaakt.
Vacatures kerkenraad
De kerkenraad kijkt met dankbaarheid terug op de avond waarin is
gesproken en nagedacht over het ambt. Allerlei vragen rond het ambt,
over de drempels die er kunnen zijn, de ervaringen van (oud-)
kerkenraadsleden, de manier waarop we tegen het ambt aankijken (of
opkijken) et cetera kwamen aan bod. Ook ging de Bijbel open om te
zien wat die zegt over het ambt.
Een treffende tekst van 'visje' die werd besproken:
'God roept niet de bekwamen, maar bekwaamt de geroepenen'
is misschien bij veel aanwezigen blijven hangen.
Mogelijk kwam niet op alle vragen een antwoord, maar met elkaar
hebben we toch veel dingen mogen delen. En elkaar ook mogen
bemoedigen. Wellicht willen sommigen nog meer weten over wat het
ambt van ouderling, diaken of ouderling-kerkrentmeester praktisch
gezien precies inhoudt. Vragen mag natuurlijk altijd en wellicht komt de
kerkenraad hier nog wel op terug.
Vanaf deze plaats ook dank aan onze consulent, ds. Hagedoorn, die de
avond heeft voorbereid en geleid.
De kerkenraad komt binnenkort terug op de invulling van de
openstaande vacatures van ouderling.
Het dak zit er weer op
In het vorige kerkblad hebben we gemeld dat we bezig zijn met de
financiële afwikkeling van de renovatie van het dak van de kerk.
Onderdeel daarvan is de afronding van een aantal subsidieverzoeken.
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Dankbaar en blij kunnen we melden dat de afgelopen weken een
aantal eerder toegezegde subsidies, nu daadwerkelijk zijn uitbetaald.
- Van een stichting, die niet bij naam genoemd wil worden, mochten we
€ 7.500,00 ontvangen.
- Vanuit het Dinamo Fonds € 2.500,00;
- Via het Hendrik Mullerfonds € 2.000,00; (was al mee gerekend in de
vorige tussenstand)
- Via de Vervoornstichting € 500,00;
- Via de Gravin M.A.O.C. van Bylandt € 1.000,00.
Ook vanaf deze plaats willen we genoemde stichtingen heel hartelijk
bedanken voor hun bijdragen! Het helpt ons enorm om de
werkzaamheden te bekostigen en onze financiële positie naar de
toekomst toe gezond te houden. Fijn om te mogen ervaren dat de
keuzes die we rond het dak hebben gemaakt op deze manier gesteund
en gewaardeerd worden.
We zijn de acties begonnen met als doel 70.000 euro bijeen te
brengen, zodat we geen beroep te hoeven doen op reserves. De
tussenstand van alle acties, giften en bijdragen is nu € 39.420,18 (de
tekening van het dak in het halletje van de kerk kleurt dan ook al aardig
rood).
Tijdens de werkzaamheden hebben we te maken gekregen met wat
meerwerk (er zijn altijd onverwachte zaken), minderwerk (er zijn altijd
meevallers). Gelukkig hebben we door zelfwerkzaamheid het nodige
kunnen besparen en was in de begroting een kleine post onvoorzien
opgenomen. Nu al die posten op een rij staan, komen we uit op in totaal
€ 5.000,00 aan extra kosten.
Wellicht ten overvloede, het ging in alle gevallen om noodzakelijke
werkzaamheden. Uitstel was of niet verantwoord, of zou in de toekomst
alleen maar tot extra kosten hebben geleid.
We hebben overigens goede hoop dat we het uiteindelijke 'tekort' nog
verder kunnen terugdringen. Zo zijn we bezig met de afwikkeling van
enkele andere subsidieverzoeken en worden af en toe nog 'aandelen'
(à € 50,00) verkocht.
Wie nog een aandeel wil kopen: zie de formulieren bij de ingang van de
kerk en op de website, nhkherwijnen.nl. Daar is ook alle
achtergrondinformatie te vinden. Direct een bedrag overmaken kan ook,
via NL42 RABO 03280 00531. Ook andere giften zijn van harte welkom!
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met een van de
kerkrentmeesters, Arjo Hobo, Henk de Bruin, Gijs Pippel of Dik de
Joode; email: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl
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Kerstzangavond
Uiteraard is iedereen van harte uitgenodigd voor alle kerkdiensten rond
Kerst. Dat geldt dus ook voor de kerstzangavond op dinsdagavond
24 december, met medewerking van fanfare Wilhelmina. Aanvang
21.30 uur. Rook Verkaik hoopt de meditatie te verzorgen.
Van de Zondagsschool.
We zijn met z'n allen op weg naar het einde van 2019 en zijn bijna bij
de kerstdagen.
Dagen om gezellig met elkaar te zijn, maar bovenal de dagen waarop
we de geboorte van onze Heere en Heiland Jezus Christus mogen
gedenken en vieren.
Zo hopen we op DV Donderdag 26 december, 2e kerstdag, om 18.30
uur met de kinderen van de Zondagsschool de jaarlijkse
kerstfeestviering te houden.
De kinderen zijn allemaal druk aan het oefenen op hun stukje dat ze op
zullen gaan zeggen en de liedjes die ze hopen te zingen.
In de pauze van de kerstfeestviering hopen we de collecte te houden
voor het werk dat Zendingsechtpaar Martin en Marleen 't Hart doen
onder de kinderen en mensen in Rwanda.
We kijken er naar uit om samen met de gemeente het kerstfeest te
vieren en hopen dat vele papa's, mama's, opa's, oma's, broertjes,
zusjes en ook andere gemeenteleden op 2e kerstdag naar de
kerstfeestviering komen.
Langs deze weg willen de kinderen en leiding van Zondagsschool
"Bethel" u alvast Gezegende kerstdagen en veel Heil en Zegen toe
wensen voor het nieuwe jaar.
Leiding en kinderen Zondagsschool "Bethel".
Eindejaarscollecte
Bij dit kerkblad treft u aan een enveloppe met daarin een acceptgiro
voor de bekende eindejaarscollecte. Hartelijk bij u aanbevolen. De
opbrengst is bestemd voor de eigen kerkelijke gemeente. Op
oudejaarsdag wordt ook deze collecte ook tijdens de kerkdienst
gehouden, aan de uitgang. Een gift overmaken via
NL42 RABO 03280 00531 of NL10 INGB 0000950925 (steeds ten
name van Hervormde Gemeente Herwijnen en onder vermelding van
'eindejaarscollecte') mag natuurlijk ook.

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.
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Datum
26-12
29-12
10-01

Naam
C. van Arendonk
H. Schram-Bonnes
C.A. van Velzen

Leeftijd Adres
86
Achterweg
89
WZC Avondlicht
89
WZC Avondlicht

We feliciteren ook de heer Frans van Os, die samen met zijn vrouw Jo
vanuit Haaften bij onze gemeente betrokken is. De heer Van Os mocht
op 28 november 86 jaar worden.
Afspraken bezoekwerk
Gemeenteleden die bezoek wensen van de kerkelijk werker worden
verzocht dat te melden bij Jan Willem Boogert, die momenteel het
bezoekwerk coördineert.
Hij is bereikbaar via: pastoraat@nhkherwijnen.nl; of 0418-842576.
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?
Laat het ons even weten.
Trouwplannen? Een jubileum te vieren?
We stellen een bericht erg op prijs
Een geboorte?
Stuur ook ons een kaartje
Verdriet of verlies?
Ook dan leven we graag met u mee.
U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba:
scriba@nhkherwijnen.nl of hem te bellen op tel.: 0183- 637092
ACTIVITEITEN
Onderzoek de Schriften…….
Als Bijbelkring zijn wij de afgelopen maanden verder gaan lezen uit de
brief van Jakobus. Aan de hand van het boekje “geloven en doen”
kwam veel ter sprake. Daarbij is het goed en leerzaam om elk vers, als
het ware te spellen en goed te lezen wat er staat. En de toon van
Jakobus liegt er niet om. Soms worden “harde woorden” gebruikt om
een en ander duidelijk te maken. Maar ook de vragen werden
besproken. Onder meer: wat is voor ons vriendschap met de wereld en
waar ligt de grens? En: lees Spreuken 3 vers 6. In hoeverre functioneert
dit in ons leven? En ook met het oog op de adventstijd: heb geduld, de
komst des Heren is nabij: wat houdt ons staande in moeilijke tijden?
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Heeft de komst van de Heer hierin een plaats?
D.V. maandag 13 januari 2020 lezen wij weer verder, zowel uit de brief
van Jakobus hoofdstuk 5 als ook uit het boekje dat ons een verklaring
wil meegeven en de gespreksvragen.
“Adembenemend” is de titel van het boekje wat we bespreken als kring:
groeien in geloof. Een aantal bijbelstudies over de gelijkenissen van
Jezus. De schrijver Bernard Reitsma, weet op een eenvoudige en
heldere wijze de gelijkenissen uit te leggen. De gelijkenissen zijn altijd
weer zo verrassend. Elke gelijkenis kent onverwachte wendingen; het
gaat over mensen die ongebruikelijke dingen doen, er gebeurt van alles
wat niet gewoon is. Daarmee wil de Here Jezus ons niet alleen aan het
denken zetten maar juist ook de liefde van God voor ons leven en hart
duidelijk te maken zodat we ons over Gods genade gaan verwonderen.
Of het ons altijd duidelijk is? Snappen we nu alles wat staat
geschreven? Nee, maar het wil ons wel sterken en bemoedigen om
Gods goedheid meer en meer te zien uit de voorbeelden die de Here
Jezus heeft uitgesproken. Ook aan de hand van een aantal
gespreksvragen denken we samen door en bespreken wat ons daarin
aanspreekt of wat ons niet helemaal duidelijk is. Immers we willen
groeien in geloof! Dat kost tijd en inspanning!
De volgende keer, D.V. maandag 6 januari lezen we uit Lucas 18 vers
9-14 met daarbij de verklaring en de vragen uit het boekje.
Graag nodigen we u van harte uit een van beide kringen te bezoeken in
het nieuwe jaar!
Met vriendelijke groet,
Uw pastoraal medewerker,
Ruud Baas
Kerkbalans 2020; nieuwe start
We kijken uit naar het nieuwe jaar, 2020. Een jaar
waarin we dominee en mevrouw Roseboom
hopen te verwelkomen; uiteraard samen met hun
zoontje of dochtertje dat, als alles goed mag gaan,
begin januari geboren wordt.
Met de komst van een eigen predikant per
1 maart, wordt ook de kostenstructuur weer vrijwel
'normaal' (en hoger in vergelijking met de afgelopen jaren)
.

Tegenover die kosten moeten inkomsten staan. De belangrijkste
inkomstenbron is de vrijwillige bijdrage/ Actie Kerkbalans.
Om de begroting op nul te laten uitkomen (waarbij de kosten en de
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inkomsten dus even hoog zijn), zou de Actie Kerkbalans in 2020
minimaal € 62.500,00 moeten opbrengen. Dat is een paar duizend euro
meer dan nu het geval is.
Vandaar onze oproep om met z'n allen voor dat resultaat te gaan. We
denken dat het moet kunnen. Als richtlijn hebben we immers al jaren de
tabel, die we uiteraard weer gaan publiceren. En u weet vast nog de
slogan 'geef volgens de tabel, dan redden we het wel'.
Daarnaast denken we dat iets van de dankbaarheid over de komst van
een nieuwe predikant, mag en zal doorklinken in de bijdrage voor
Kerkbalans.
Ook zijn we aangenaam verrast door de bereidheid van veel
gemeenteleden iets te geven voor de renovatie van het dak van de
kerk. Niet alleen 'de kerk', maar ook de financiële kant van het
gemeente-zijn leeft dus onder u! Wellicht kan dat een vervolg krijgen bij
de Actie Kerkbalans 2020. Zeker als daarbij de sterkste schouders ook
de zwaarste lasten mogen dragen. En mocht het nog niet zijn gekomen
tot een bijdrage voor het dak: u mag uiteraard in plaats daarvan ook
iets extra's geven voor Kerkbalans.
Met de opbrengst wordt het werk van en in de kerk bekostigd: de
kosten van een predikant, jeugdwerk, pastoraal werk, de zondagse
erediensten, activiteiten et cetera et cetera. Voor u, voor jou en voor
mensen in je omgeving. Daarom: van harte bij u aanbevolen.
De landelijke slogan dit jaar is: 'Geef voor je kerk'.
In een volgend kerkblad meer.
Nieuws van de rommelmarktcommissie,
Rommelmarkt 2020
Met het nieuwe jaar voor de deur, wil de rommelmarktcommissie u laten
weten dat zij besloten heeft de jaarlijkse rommelmarkt dit jaar op D.V.
zaterdag 16 mei 2020 te houden. Deze latere datum dan gebruikelijk is
gekozen om de activiteiten rond 75 jaar vrijheid binnen het dorp en de
meivakantie achter de rug te hebben. Wij hopen dan ook weer dat de
ruim 100 vrijwilligers die nodig zijn om de opbouw, markt en het
opruimen van de rommelmarkt mogelijk te maken, beschikbaar zullen
zijn. Zet 16 mei 2020 vast in uw agenda!
Oud papier
Op dit moment is de markt voor oud papier erg zwak, dus ook de kilo
prijs die wij krijgen van onze opkoper. We hopen dat de prijs op de
lange termijn weer omhoog zal gaan, maar om de opbrengst voor onze
gemeente zo optimaal mogelijk te maken willen wij U vragen om het
oud papier zo compact mogelijk aan te leveren, dus lege dozen dicht
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gevouwen of in pakketten opgebonden ect, zodat het totaalgewicht per
container omhooggaat, omdat door de lage prijs er per container
vrachtkosten worden ingehouden. Dus hoe hoger de kilogrammen in
een container hoe hoger de opbrengst voor de gemeente.
We willen alle brengers en ophalers van het oud papier (en oud ijzer)
hartelijk bedanken. Al is de prijs momenteel wat lager, blijf vooral uw
oud papier brengen. Alle beetjes helpen!
Vrijwilligers bedankt
De rommelmarktcommissie wil langs deze weg alle vrijwilligers
bedanken die op welke wijze dan ook een bijdrage hebben geleverd
aan de opbrengsten in 2019. Ook de vrijwilligers die het hele jaar
ondersteuning bieden willen we bedanken, zonder uw inzet kunnen wij
niet, hartelijk dank!
Wij wensen u allen gezegende kerstdagen en een voorspoedig
nieuwjaar, waar we hopen dat u zich in 2020 voor de rommelmarkt
activiteiten wilt (blijven) inzetten.
De rommelmarktcommissie
AGENDA
Maandag 6 jan
Maandag 13 jan
Zaterdag 16 mei

Bijbelgesprekskring
Kring groeien in geloof
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 6 januari 2020
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Carolien Boogert
Rij- en Uitweg 16
Volgende inleverdata zijn:
27 jan voor 3 weken
17 feb voor 3 weken
9 mrt voor 3 weken
30 mrt voor 3 weken
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Kleurplaat van Maria, Jozef en Jezus in de stal
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