KERKBLAD
Hervormde Gemeente Herwijnen

KERKGEBOUW

Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT

Ds. W.M. Roseboom
predikant@nhkherwijnen.nl
0418 581505
06 14600988

OUDERLINGEN

G. van Bezooijen
A. Ruitenburg
P.A. Hobo jeugdouderling
phobo73@outlook.com

OUDERLINGENKERKRENTMEESTER H. de Bruin
A.J. Hobo
D. de Joode tijdelijk scriba
Lunet 18, 4214 GA Vuren
06 20047902
scriba@nhkherwijnen.nl
DIAKENEN

J.W. Boogert
A. van der Meijden
R. van Zante

KERKELIJK WERKER Dhr. R. Baas
rwbaas@filternet.nl
ORGANISTEN

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

KOSTERS

Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133
Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439

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

Getuigen
“U zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en
Samaria en tot aan het uiterste van de aarde”.
Handelingen 1 : 8.
Dat is een roeping, een opdracht voor elke volgeling van Jezus.
Verlossend is dat!
Jezus bevrijdt het al of niet zinvol-zijn van ons bestaan van ónze
normen en koppelt het aan de norm door Hém gesteld: “U zult Mijn
getuigen zijn”.
Voor Hem uitkomen, met woorden en werken, tot Zijn eer en glorie, tot
zegen van andere mensen. Vaak in eigen zelfverloochening en uit pure
dankbaarheid voor alles wat Hij voor ons deed.
Wetend dat wij het uit eigen kracht niet kunnen, schonk Hij vol liefde en
genade de gave van Zijn Heilige Geest.
Benutten wij die gave? Woekeren wij daarmee?
Lezen Handelingen 1 : 7 – 11.

Uit: Bijbels dagboek “Kracht naar kruis”
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43e Jaargang, no. 1219, 19 juni 2020
KERKDIENSTEN
Zondag 21 juni 2020
9:30 uur:
Ds. J.C. van Trigt, Ameide
18:30 uur:
Ds. G.J. Krol, Geldermalsen
e
1 collecte:
IZB passie voor missie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
Zondag 28 juni 2020
9:30 uur:
Ds. J. Domburg, Aalst
18:30 uur:
Ds. E. van de Poel, Schoonrewoerd
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Onderhoudsfonds
Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool
21 juni
Lezen; Exodus 32 Israël maakt een gouden kalf
Zingen; Weerklank Psalm 73: 10
28 juni
Lezen; Exodus 33: 12-23 en 40: 34-38 God toont Zijn
heiligheid. Zingen; Weerklank psalm 73: 10
Kinderoppas:
Geen kinderoppas i.v.m. maatregelen corona
Schoonmaakrooster
15 t/m 19 juni:
Rika van Brakel en Wouda Kornet
29 juni t/m 3 juli:
Monique Hobo, Eline van Baalen, Lia van Baalen
Netty Pippel
OMZIEN NAAR ELKAAR
Welzijn
Helma van Mourik (Molenweg Vuren) is geopereerd aan een rughernia.
Ze mag terugkijken op een geslaagde operatie en werkt nu aan haar
herstel. Dat verloopt op zich vrij voorspoedig, maar het is wel een lange
weg. We zijn met Helma en Kees dankbaar dat de operatie is geslaagd
en wensen Helma geduld en sterkte bij het verdere herstel.
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Mieke van de Minkelis (Sliedrecht) krijgt deze week nieuwe
behandelingen. Afwisselend gaat het tot nu toe soms vrij redelijk en dan
weer minder goed. Wat kan je persoonlijk leven en je gezinsleven
plotseling door elkaar worden geschud. Graag wensen we Mieke, Peter
en de kinderen veel sterkte en vooral Gods nabijheid toe in deze
moeilijke en onzekere tijd.
We denken ook alle zieken die niet bij naam zijn genoemd. En alle
mensen in zorgcentra en instellingen voor gehandicaptenzorg, aan al
het verplegend en verzorgend personeel. De piek van het coronavirus
lijkt dan voorbij, de maatregelen nog lang niet. Dat brengt veel
ongemak en problemen met zich mee. Wat kan het moeilijk zijn als er
(bijna) niemand op bezoek mag komen. Weliswaar is er weer iets meer
mogelijk, maar het blijft opletten geblazen. Gelukkig mogen we weten
dat er een God is die altijd naar ons omziet, hoe de omstandigheden
ook zijn. Laten we ons aan Hem vasthouden.
Geboorte
Graag willen we Leo en Eline van Baalen (Mert) van harte feliciteren
met de geboorte van hun zoon Jelle. Zijn volledige naam is Jelle Carel
Marco. Jelle is geboren op zaterdag 6 juni. Uiteraard feliciteren we ook
Ties en Guus met hun broertje en overige familie.
Wat een groot wonder hebben jullie opnieuw mogen ontvangen uit de
handen van onze Schepper. We bidden jullie toe dat Hij zich over Jelle
en jullie gezin mag ontfermen. Dat Jelle samen met zijn broers
voorspoedig mag opgroeien.
Huwelijksjubileum
Het echtpaar Piet en Geertje van der Meijden-Overheul (Onderweg)
mocht zaterdag 13 juni gedenken dat ze die dag veertig jaar getrouwd
waren. We willen Piet en Geertje daarmee van harte feliciteren, samen
met kinderen en kleinkinderen. Achterom kijken zullen ze waarschijnlijk
zeggen dat het allemaal snel is gegaan, en zo ervaren we dat ook. In
veertig jaar is er ongetwijfeld veel gebeurd; mooie en fijne dingen maar
waarschijnlijk zijn er ook wel eens moeilijke momenten en
gebeurtenissen geweest. Er mag dankbaarheid zijn voor alle
zegeningen die jullie in die veertig hebben mogen ontvangen. We
bidden jullie toe God jullie nog lang voor elkaar en voor anderen mogen
sparen.

3

In memoriam
Peter van der Meijden, 11 juni 1933-22 mei 2020

Peter, - Peer - , van der Meijden werd aan de dijk in Herwijnen geboren
als 5e kind in een gezin met negen kinderen. Veel was hij bij tante Gert,
zij nam een deel van de opvoeding op zich. Hij hielp al op jonge leeftijd
op de boerderij van de fam. Van Zandwijk. Er kwamen diepe
vriendschappen in verschillende generaties uit voort.
Op 28-jarige leeftijd trouwde hij met Mieke Hanegraaf, na zeven jaar
verkering te hebben gehad. Ze kregen samen zes kinderen. Na een
periode in Acquoy gewoond te hebben, streken ze weer in Herwijnen.
Het adres aan de Meidoornlaan werd een gastvrij thuis: “hij hield van
alles wat leefde”.
Nadat hij de ambachtsschool had gevolgd ging hij werken op de
kalkzandsteenfabriek. Daar heeft hij veertig jaar trouwe dienst gedaan
als kraanmachinist.
Peter had verschillende hobby’s. Hij had een stuk land waar allerlei
groenten werden verbouwd en verschillende dieren werden gehouden.
Samen met zoon Willem beoefende hij de postduivensport. Tevens
hield hij erg van voetbal, hij was één van de oprichters van VV
Herovina. Ze begonnen in een weiland in de uiterwaarden. Oma
maakte aan de overkant van de dijk thee voor in de pauze.
Met het wegvallen van zijn geliefde vrouw begin 2019 en de afnemende
gezondheid waren de laatste jaren niet gemakkelijk. De familie stond
gelukkig altijd klaar. En het geloof was, zeker in de laatste jaren, een
belangrijke steun. “Ik zie een poort wijd open staan”, zong hij enkele
weken geleden. Het tijdelijke moest verruild gaan worden voor het
eeuwige. In de afscheidsdienst hoorden we over de Duif van God, de
Pinkstergeest, die niet van onze zijde wijkt om ons naar een nieuw thuis
te geleiden.
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Bedankt I
Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven tijdens
de periode dat Eric ziek was. De ontvangen kaarten, appjes of andere
contacten, dat heeft ons goed gedaan. Dank daarvoor.
Eric en Karin van Willigen
Bedankt II
Blij verwonderd wil ik iedereen bedanken voor alle aandacht op welke
manier dan ook, na thuiskomst uit de clinic.
Bovenal dank aan God voor het goede verloop van de ingreep.
Kees en Helma van Mourik
Dankbaar
Dankbaar zijn wij dat we op 22 mei ons vijftig jarig huwelijk mochten
gedenken. Via deze weg willen wij een ieder bedanken voor de vele
kaarten en felicitaties en presentjes die we mochten ontvangen.
Met vriendelijke groet,
Tonnie en Tiny de Wit
Geslaagden
De afgelopen weken zagen we
heel wat vlaggen met bijbehorende
tassen aan de huizen hangen.
Graag willen we ook vanaf deze
plaats alle jongeren die zijn
geslaagd voor hun eindexamen
van harte feliciteren met het
behalen van hun diploma. Het ging
dit jaar allemaal anders dan
gebruikelijk, maar dat zal de blijdschap om het diploma er niet minder
maken. Ook alle ouders en mensen die met de jeugd hebben
meegeleefd, van harte gefeliciteerd.
Uiteraard leven we ook mee met de jongeren die eventueel niet
geslaagd zijn. Veel sterkte als er een nieuwe poging komt!

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
26-06 J. van Arkel-van Driel

Leeftijd Adres
88
Zworrelstraat
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Zij die elders verblijven
Wij denken ook aan hen, die om uiteen lopende redenen, elders
verblijven. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt
gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden
hen niet vergeten.
Andrea van Mourik
Griendweg
4208 AA Gorinchem
Mevr. C. van der Wal van Maren
Huis ter Leede, Eiland 1,
kamer
4143 EN Leerdam.
Dhr. L. Kornet
Het Gasthuis Gorinchem
Banneweg 61
4204 AA Gorinchem

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 predikant:
predikant@nhkherwijnen.nl of meld het telefonisch via 0418 581505 of
06-14600988 (maandag t/m woensdag en vrijdag).
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Gedicht
Onderstaand gedicht is geschreven door Kees Vos.
Het is gemaakt naar aanleiding van Openbaring 21: 1a.
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
Johannes, een bevoorrecht man;
Hij was het aan wie God zich openbaarde
met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde,
en niemand is er die dat na hem zeggen kan.
Ik ben jaloers; hij heeft het mogen zien:
Geen oorlog meer, geen pijn, geen dood, geen eindig leven,
een tijdeloze toekomst waarin wij alles mogen geven
aan Hem die ik slechts uit Genade dien.
Dat eindeloze feest, waarvan wij nu nog dromen
is ons beloofd; wij weten niet wanneer
het komen zal, dat weet alleen de Heer,
"Maranatha", Heer, laat het spoedig komen!
Kees Vos
Dat, samen met het gezang
‘Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand’
(Jacqueline van der Waals, Weerklank 471 de verzen 1 en 4)
geeft ons vertrouwen voor die toekomst!
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UIT DE GEMEENTE
Vakantie ds. Roseboom
Dominee Roseboom heeft tot en met 19 juni vakantie. Wie dringend
een predikant nodig heeft kan contact opnemen met scriba D. de Joode
(scriba@planet.nl; 06-20047902).
Afspraken bezoekwerk
Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat
te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:
- per telefoon op 0418-581505;
- per telefoon of app 06-14600988;
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl
Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u
contact opnemen met de scriba via 06 200 47 902.
Solidariteitskas
Gelijk, of vrijwel gelijk met het kerkblad ontvangt u het verzoek om uw
bijdrage voor de Solidariteitskas te betalen.
De PKN telt meer dan 2000 gemeenten, die meestal zelfvoorzienend
zijn. Toch is er soms hulp nodig: op geestelijk gebied en/of op financieel
gebied. Als een gemeente, na al het mogelijke zelf gedaan te hebben,
een noodzakelijke voorziening niet kan realiseren, kan de
Solidariteitskas financieel helpen. De Solidariteitskas wordt gevuld door
een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de
PKN. Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10. Voor elk lid wordt
€5 afgedragen aan de Solidariteitskas, het bedrag dat overblijft is
bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw
solidariteit en je bijdrage?
Bijdrage kerkblad
In het vorige kerkblad hebben we aandacht gevraagd voor een
financiële bijdrage voor het kerkblad. De kosten voor het maken zijn in
deze coronatijd nog iets hoger dan anders, omdat het blad gevouwen
en geniet wordt bij de drukker. Verschillende mensen hebben al een
bijdrage overgemaakt. Voor wie nog een bedrag wil overmaken:
NL82 RABO 03280 24643
ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen inz. Kerkblad
Contant een gift aan iemand meegeven kan natuurlijk ook.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
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Maatregelen rond corona
Zoals bekend mogen kerkdiensten sinds 1 juni worden bijgewoond
worden door 30 mensen, vanaf 1 juli door in principe 100 personen. We
zijn dankbaar dat er op deze manier weer mogelijkheden komen om als
gemeente samen te komen.
Wie een dienst wil bijwonen, moet zich daarvoor opgeven. Het liefst via
het opgaveformulier dat op de website staat. Daar vindt u ook meer
informatie. Eventueel kunt u ook rechtstreeks mailen naar
reservering@nhkherwijnen.nl
Mocht u er niet uitkomen, dan kunt ook bellen of mailen met de scriba,
D. de Joode.
Op basis van de aanmeldingen wordt namens de kerkenraad een
indeling gemaakt en wordt u op vrijdag of zaterdag geïnformeerd of u in
een van beide diensten aanwezig kunt zijn. In de kerk wordt u een
plaats gewezen. Vanwege de coronarichtlijnen (bv 1,5 meter afstand)
zal het duidelijk zijn dat niet iedereen op zijn of haar eigen plaats kan
zitten. Het is helaas even niet anders. Uiteraard kunnen er bijzondere
omstandigheden zijn om hiervan af te wijken. Wilt u die dan op tijd
kenbaar maken?
Verder gelden de algemene richtlijnen. Zoals:
♦ Wie ziek is, hoest, niest, koorts heeft etc. blijft thuis; dat geldt ook als
leden van hetzelfde huishouden deze verschijnselen hebben.
♦ Bij binnenkomst wordt iedereen gevraagd naar zijn/ haar
gezondheidssituatie.
♦ Bij binnenkomst wast iedereen de handen met desinfecterende
handgel.
♦ Neem zoveel mogelijk een eigen Bijbel en liedbundels mee.
♦ Volg de aanwijzingen van gastvrouw/gastheer, kosters etc. zoveel
mogelijk op.
♦ Hou ook bij het verlaten van de kerk 1,5 meter afstand.
♦ Na afloop op het kerkpleintje nog wat napraten is uiteraard niet
verboden, maar neem ook dan de regels in acht.
♦ We maken zo min mogelijk gebruik van het toilet.
♦ We rekenen op uw begrip en flexibiliteit.
♦ Tot 1 juli zijn er maximaal 30 mensen in de kerk, inclusief
kerkenraadsleden, kosters, voorganger, organist etc.
♦ Hoeveel mensen na 1 juli aanwezig zullen zijn, is nog niet besloten.
♦ Alle diensten worden via internet uitgezonden, ook in beeld.
♦ Kinderen die naar de zondagsschool gaan, geven dat tijdig door aan
de zondagsschool (zie daarvoor de mail van de zondagsschool).
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Ouders van kinderen die naar de zondagsschool gaan en zelf de dienst
willen bijwonen, geven zich apart op voor de kerkdienst.
♦ Wie is ingedeeld in een dienst maar onverhoopt toch niet aanwezig
kan zijn: graag even melden, dan kan wellicht nog iemand anders
ingedeeld worden.
Hartelijk dank voor uw en jouw begrip
Gastheer/gastvrouw
De nieuwe situatie rond de kerkdiensten hebben geleid tot de nodige
veranderingen. Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen en alles
goed in beeld te krijgen, is besloten de komende tijd te werken met een
aantal vaste gastvrouwen. Zo willen we ervaring opdoen met de nieuwe
werkwijze, die daarna gemakkelijker met anderen gedeeld kan worden.
De lijst van gastvrouw/gastheer vervalt dus voorlopig. We rekenen op
uw en jouw begrip.
Crèche
Beste ouders/oppassers,
Zoals inmiddels wel bij jullie bekend mogen er weer kerkdiensten
gehouden worden waarbij gemeenteleden aanwezig kunnen zijn. Dit
uiteraard met een beperkt aantal.
We hebben echter besloten voorlopig de crèche nog niet te starten, dit
om een aantal redenen.
- We zijn teveel afhankelijk van anderen die zullen moeten
oppassen.
- We kunnen met kleine kinderen niet de 1.5 meter-regel
waarborgen.
- We mogen niet uitwijken naar de school, daar wordt in verband
met de hygiëne de gymzaal niet gebruikt en zal dus voor ons
ook niet beschikbaar zijn.
De geldende afspraken en regels die met de kerkenraad zijn gemaakt
willen wij ook aanhouden. Er zijn twee diensten per zondag, dus om en
om naar de kerk gaan is een optie en gelukkig is alles digitaal goed te
volgen.
We zullen in de gaten houden hoe het verloopt met de diensten nu er
meer mensen aanwezig mogen zijn. We houden dit aan tot in ieder
geval eind juli, daarna bekijken we weer wat de mogelijkheden zullen
zijn. We houden jullie op de hoogte wat betreft de veranderingen via de
website. We hopen op jullie begrip in deze beslissing.
Leontien Liefde
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Online diensten en de collecten
We hebben de mogelijkheid om digitaal te collecteren, voor het geval u
de kerkdiensten thuis volgt. Op de homepage van de site staat een link.
Als u daarop klikt, wordt u doorgeleid naar een beveiligde pagina
waarop u een bijdrage kunt overmaken. Deze link (inclusief QR-code)
wordt ook tijdens de online kerkdienst getoond, direct aansluitend op de
zegen. De link op de site werkt overigens ook buiten de diensten.
Er zijn twee doelen: diaconie en kerkrentmeesters. U hoeft niet te
kiezen maar kunt voor beide doelen een bedrag overmaken.
In een normale dienst zijn altijd drie collecten. De derde collecte (aan
de uitgang) kwam ten goede aan het werk door de kerkrentmeesters.
Uiteraard blijft het mogelijk thuis te sparen, rechtstreeks een bedrag
over te maken via de bank of contant een gift bij iemand af te geven.
Van die mogelijkheden wordt ook al volop gebruikgemaakt, waarvoor
onze hartelijke dank!
De rekeningnummers van de bank zijn:
♦ voor de kerkrentmeesters: NL42 RABO 03280 00531; tnv hervormde
kerk Herwijnen; svp voor dit doel geen andere rekeningnummers
gebruiken (muv het ING-nummer NL10 INGB 0000950925).
♦ voor de diaconie: NL41 RABO 0373740026
Hebt u vragen, aarzel dan niet:
Dik de Joode (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl; 06-20047902)
Verkiezing ambtsdragers
Zoals bekend heeft de kerkenraad in enkele (aanstaande) vacatures
benoemingen gedaan. De benoemde broeders hadden die benoeming
tot vorige week woensdag in beraad. We kunnen melden dat:
De heer D.J. (Dirk) van Arkel heeft bedankt voor zijn benoeming tot
ouderling.
De heer J.A. (Ton) Hobo (Achterweg) zijn benoeming tot ouderlingkerkrentmeester heeft aangenomen.
De heer W.M.H. (Wilco) Slingerland (Wadensteinsesteeg) heeft
bedankt voor zijn benoeming tot ouderling-kerkrentmeester.
De kerkenraad is dankbaar dat in elk geval één van de (aanstaande)
vacatures is ingevuld en beraadt zich op de invulling van de nog
openstaande vacatures. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden
die de kerkorde biedt om bepaalde werkzaamheden binnen de
kerkenraad ondanks vacatures toch doorgang te laten vinden. Min of
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meer een noodgreep, zeker niet bedoeld om invulling van de vacatures
op een laag pitje te zetten. Die invulling blijft echt noodzakelijk!
De kerkenraad dankt alle broeders voor de goede gesprekken die er
rond de benoeming mochten zijn en voor de serieuze manier waarop zij
met hun benoeming zijn omgegaan. We bidden ze rust toe op de
genomen besluiten.
We willen de gemeente opnieuw vragen de verkiezingen en het
kerkenraadswerk op te dragen in de gebeden.
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 7-juni

Zondag 14-juni

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

71,40
69,65
66,90

Diaconie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

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

58,00
53,05
52,80

PKN Dorpskerken
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

In de periode 1 april t/m 14 juni is ontvangen op de bankrekening van
de diaconie;
Via de bank € 822,00
Via SKG collect (digitale collecte): € 206,70
Via collectebonnen: € 10,00
Sinds 23 mei is binnengekomen voor werk door de kerkrentmeesters:
Via de bank € 561,=.
Via SKG collect (digitale collecte) € 207,50.
Via collectebonnen: € 40,00
Voor de paascollecte is een contant bedrag van € 50,- en 7x 0,70 ct
ontvangen.
Ds. Roseboom ontving 1x € 20,00 en 1x € 15,00 voor de kerk.
Kerkelijk werker R. Baas ontving 1x € 10,00 voor de kerk.
Ouderling A. Ruitenburg ontving 1x € 50,00 voor de collecten en
1x € 20,00 voor het kerkblad en 1x € 15,00 voor het kerkblad.
Ouderling kerkrentmeester H. de Bruin ontving 1x € 10,00 en
1x € 20,00 voor het kerkblad.
Ouderling kerkrentmeester ontving A. Hobo 1x € 52,00 voor de
collecten.
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Jacolien van Zante ontving 1x € 10,00 bij bezorgen paasbloemen.
Kerkrentmeester G. Pippel ontving 2x € 20,00 voor het kerkblad.
Diaken A. van der Meijden ontving 1x € 10,00 voor het kerkblad en
2x € 50,00 voor de kerk.
Ouderling kerkrentmeester H. de Bruin ontving 1x € 150,00 voor de
kerk.
Anja van der Meijden ontving 1x € 10,00 voor het kerkblad.
Ouderling G. van Bezooijen 1x € 50,00 voor de kerk.
Diaken A. van der Meijden ontving 1x € 20,00.
Joja van Horssen ontving 1x € 10,00 voor het kerkblad en 1x € 15,00
voor het kerkblad.
Nel van der Linden ontving € 10,00 voor het kerkblad.
Via de bank ontvingen wij voor het kerkblad € 544,00.
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
ACTIVITEITEN
Themadienst
God heeft ons een belofte gedaan. De laatste
tijd denken we er misschien wel wat vaker aan,
Hij zal geen zondvloed meer laten komen, dat
verhaal kennen we allemaal. Maar toch beleven
we een hectische periode, die ons hele leven op
z'n kop heeft gezet. Ondanks dat mogen we
denken aan de belofte van God, Zijn trouw en
daardoor de verbinding met Hem en elkaar.
Zondagmiddag 5 juli, om 16.30 uur, willen we daar in de themadienst
aandacht aan besteden. Ook deze keer hebben veel gemeenteleden,
groot èn klein, meegeholpen er weer een leuke dienst van te maken.
Kom, kijk of luister ook weer!
De themadienstcommissie
AGENDA
Zondag 5 juli
Vrijdag 30 okt

16:30u

Themadienst
Verkoopdag
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Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie
ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl
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Kleurplaat
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LIED Ja, de Trooster is gekomen

Prijs de Geest, hij waait nooit over,
hij blijft altijd bij zijn kerk.
Niemand gaat zijn macht te boven,
hij blijft bij ons, hij is sterk.
Wees niet bang, verloren schapen,
wees niet bang, gevonden kind,
als de twijfel jou verblindt.
Want Gods Geest ligt nooit te slapen,
zelfs als jij geen uitweg ziet –
hij verlaat zijn kudde niet.

Geest van kennis, Geest van waarheid,
van genade, van gebed,
geef dat ons bestaan voor altijd
bij Gods nieuws wordt ingezet.
Doe ons ‘Abba, Vader’ bidden,
zeggen: ‘Jezus, onze Heer’ –
u verdient de hoogste eer!
Werk met kracht, hier in ons midden:
vul ons hart, stuur onze mond,
maak ons leven kerngezond.

Trooster, Steuner, u zult komen
als wij bidden om uw kracht.
U vervult de stoutste dromen,
antwoordt op de felste klacht.
Heel de wereld wordt weer prachtig,
ook al lijkt nu alles stuk:
straks brengt u volmaakt geluk.
Heilig vuur, brand warm en krachtig!
Stormwind, blaas de wereld schoon!
Eer aan u die in ons woont!
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