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. van der Meijden
P.A. Hobo jeugdouderling
phobo73@outlook.com

OUDERLINGENKERKRENTMEESTER H. de Bruin

J.A. Hobo
G. de Joode
DIAKENEN

R. van Zante
A.J.W. Boote
J.W. Boogert

SCRIBA

D. de Joode
Lunet 18, 4214 GA VUREN
06 20047902
scriba@nhkherwijnen.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 kerkdienst in het
kerkelijk centrum (tijdelijk geen zondagsschool)

CRECHE

Elke zondagmorgen in de tuinkamer van het
kerkelijk centrum (tijdens maatregelen corona)

Onder de terebint

Gerechtigheid vervullen
….want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid
te vervullen.
Mattheus 3 : 15
Dat tekent het leven van Jezus: het vervullen van alle gerechtigheid.
Zijn hemelse Vader verheerlijkend, de mensen dienend, Zichzelf
verloochenend. Volgen wij Hem daarin vandaag ook na?
Of tekent de “leefbaarheid” ons leven? Genotzucht? Zonde?
Ongerechtigheid?
Het “betaamde” Christus alle gerechtigheid te vervullen, want God
vroeg het Hem.
Maar ook óns betaamt het, uit dankbaarheid voor al het vervullen van
de gerechtigheid, door Jezus, tot aan het kruis van Golgotha toe!
Om Jezus’ wil: vervul vandaag Gods gerechtigheid en niet
óngerechtigheid!
En bid het:
“Leer mij naar Uw wil te hand’len”;
want dan zal ik “in Uw waarheid wand’len”.
(Ps. 86 :6)
Lezen: Mattheüs 3 : 13 – 17

Uit: Bijbels dagboek “Kracht naar kruis”
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KERKDIENSTEN
Zondag 25 april 2021
9:30 uur:
Ds J.A. Hoogesteger, Dussen
18:30 uur:
Prof. dr. J. Hoek, Veenendaal
e
1 collecte:
Mensenkinderen
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Onderhoudsfonds
Zondag 2 mei 2021
9:30 uur:
Ds. W.M. Roseboom
18:30 uur:
Ds. B. Gijsbertsen, Kampen
1e collecte:
MAF Nederland
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
Zondag 9 mei 2021
9:30 uur:
Ds. P. Vroegindeweij, Lexmond
18:30 uur:
Ds. W.M. Roseboom
1e collecte:
Project 1027 GZB
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
Donderdag 13 mei 2021
Hemelvaartsdag
9:30 uur:
Ds. W.M. Roseboom
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
Zondagsschool
Vanwege de aanscherpte maatregelen is besloten tot, tot nader bericht,
geen zondagsschool tijdens de diensten te verzorgen.
Crèche
25 april
2 mei
9 mei

Leny Slingerland, Wilma van der Meijden
Corline de Fockert, Esther Roseboom
Gerdine Leiseboer, Jannieke de Bruin
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16 mei

Marleen Ruitenburg, Leny Slingerland

Schoonmaakrooster
3 t/m 7 mei:
Helma van Mourik en Carolien Boogert
17 t/m 21 mei:
Nel van der Linden en Corrie Hobo

OMZIEN NAAR ELKAAR
Welzijn
Bij dhr. Hans van Krieken (Waaldijk ) werd prostaatkanker ontdekt. De
dokters onderzoeken hem in deze dagen om verdere behandeltrajecten
vast te stellen. Erg schrikken om opeens deze boodschap te moeten
horen. In God mogen we altijd hopen en als teken van hoop vandaag
nog een appelboom planten.
Dhr. Koos de Fokkert (Rozenstraat ) heeft de behandelingen aan
leukemie achter de rug. Wij zijn God dankbaar dat dit goed is
aangeslagen. Dat de Heere hun huis in de komende tijd rust mag
geven.
Mw. Nel Hijkoop en man Teus (Bloklandweg ) gaan al lange tijd door
een zware periode. Al kennen wij ons weg niet, we mogen wel onze
Gids kennen. We bidden hen dat toe.
Mw. Mieke van de Minkelis (Rijshoutstraat , 3361ET, Sliedrecht) heeft
een serie van bestralingen gehad. Het gezin is nu in afwachting van
verdere uitslagen en ontwikkelingen. Het is mooi om te merken dat er
vanuit Herwijnen zo wordt meegeleefd en dat onze grote God hen blijft
sterken.
Verlies
Dhr. Henk en mw. Marianne van Mourik (Berkenlaan ) stonden aan het
graf vanwege het overlijden van een zoon van Henk. Een intensief
leven heeft hij gehad, de laatste weken kwam er kanker openbaar en
longontsteking overheen. Heel snel is hij daarna uit het leven
weggenomen. “Mijn tranen hebt G' in Uwe fles vergaard; Is hun getal
niet in Uw boek bewaard, Niet op Uw rol geschreven?” (Psalm 54:4
O.B.)
De hartelijke condoleances aan dhr. Jan Bijl en mw. Alie van de BijlHeijnen (Molenkamp ) en aan mw. Geert van der Vliet-Heijnen
(Zworrelstraat ), nu afgelopen week een zus en schoonzus is
overleden. Het is voor hen zo een zwaar jaar aan het worden, begrepen
wij. Gods kracht bij het afscheid en in deze moeilijke tijden!
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In memoriam Rudi Hobo

5 juli 1968-26 maart 2021

Op donderdag 1 april moesten we Jan Hendrik Ruth Hobo naar zijn
laatste rustplaats brengen, nadat hij op 26 maart plotseling was
overleden. Rudi werd geboren op 5 juli 1968 als zesde zoon in het
gezin van Cor en Jaantje Hobo. Hij memoreerde altijd dat hij vijf jaar
lang de koning was totdat “die klène” (Peter) geboren werd.
Rudi was een vrolijk kind en na de basisschool ging hij naar de HAVO
op de Oude Hoven in Gorinchem om vervolgens in Sleeuwijk op de
MEAO door te leren. Op weg naar deze school kreeg hij een ernstig
brommerongeluk. Gelukkig is dit na een lange revalidatie allemaal weer
goed gekomen, alleen zijn pols kon hij niet helemaal meer draaien.
Nadat hij ook zijn MEAO-diploma behaald had wilde hij gaan werken,
maar het viel niet mee om een geschikte baan te vinden. Na
verschillende korte projecten vond hij in april 1991 zijn geschikte baan
bij Erts Import, later Van Leeuwen Stainless in Beesd. Hij werd
verkoper binnendienst in roestvrijstalen buizen. Hij zou inmiddels dertig
jaar in dienst zijn geweest als een zeer gewaardeerde kracht in het
vakmanschap en als geliefde collega.
Hij hield van gezelligheid in de familie en bood veel warmte aan
moeder, broers en schoonzussen en zeker ook als “suikeroompie” van
de oomzeggers. Zijn droge humor en woordspelingen, ze zullen zo
worden gemist.
Rudi had diverse hobby’s. Door de bijbaantje bij Dirk Blom zette hij zijn
voetbalcarrière in de ijskast. Er moest immers ook voor andere hobby’s
geld verdiend worden. In alle balspelen was hij goed, net als
kennisspelletjes zoals triviant. Hij wist bijna alles, vooral op het gebied
van muziek.
Rudi had een grote passie voor de Afrikaantjes. In het bijzonder zijn
Hoogstamafrikaantjes waren fameus. Hij ontwikkelde ze tot wel meer
dan twee meter hoog. Vandaar dat tijdens de afscheidsdienst het
gezaaide Woord van de Zaaier centraal stond. De laatste jaren
beleefde Rudi de kerkdiensten mee samen met zijn moeder in
Avondlicht. Kostbare momenten. Wanneer hij “in de piepzak zat” deed
hij “een gebedje” naar boven.
Het Woord mocht in zijn leven gezaaid worden. Wij mogen weten van
de vrucht van de Zaaier die op de rotsbodem van Golgotha uitriep “Het
is volbracht”. Wij mensen hoeven Gods genade niet te verdienen als
knechten, door geloof mogen wij leven als Zijn kinderen in eeuwigheid.
Dat dit Evangelie tot troost en Rudi’s liefdevolle herinnering tot zegen
en vrucht mag zijn.

4

UIT DE GEMEENTE
BIJ DE DIENSTEN D.V.
Aannemingsavond
Op D.V. donderdagavond 29 april hopen we samen met de
Gereformeerde Kerk de aannemingsavond van belijdeniscatechisanten
te houden. Een aantal keer hebben we elkaar fysiek ontmoet, een
aantal keer online. En altijd was het goed om elkaar te treffen. We
hopen op een mooie avond. In de volgende editie kunt u dan lezen of er
leden vanuit onze gemeente openbare belijdenis van het geloof willen
afleggen op D.V. 23 mei, Eerste Pinksterdag.
Open Kerk
We hadden gehoopt dat nu wat meer mensen na de vaccinaties de weg
naar kerk en kerkelijk centrum zouden vinden om elkaar te ontmoeten.
U bent in ieder geval van harte welkom om de stap te zetten op:
• 28 april
• 12 mei
Tussen 10:00 en 12:00 voor gesprek, stilte of orgelspel door Artje van
Ooijen. Er zijn ook vrijwilligers aanwezig.
Bezoekwerk
Langzamerhand merk ik dat er weer iets van het reguliere bezoekwerk
van het pastorale team op gang komt, naast het crisispastoraat. Ook
het “slagroompastoraat”, het bezoek rondom de verjaardag van
85+’ers, is nu een aantal maanden niet doorgegaan sinds de Britse
variant tot voorzichtigheid noopte en de bezoekersregelingen scherper
werden.
In ons menselijk denken wordt al snel gedacht aan “achterstanden”.
Maar in Gods Koninkrijk mogen we denken in opnieuw beginnen. En
het voelt alsof het kerkelijk leven dadelijk weer opnieuw moet beginnen
en vorm moet gaan krijgen. We hopen dat daarin een nieuwe weg aan
de gemeente gewezen wordt.
Dienst Avondlicht en belangstellenden
Op D.V. 20 mei om 15:00 is er weer een gezamenlijke online kerkdienst
voor de bewoners van Avondlicht en belangstellenden. Fijn om de
laatste tijd te horen dat er daadwerkelijk wordt geluisterd, eerder tastten
we daarover toch wat in het duister. Dan zijn deze extra inspanningen
in de tijden van corona niet voor niets!
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Hulp nodig in coronatijd?
Er zijn ongetwijfeld mensen die vanwege de gevolgen van het
oplaaiende coronavirus hulp nodig hebben bij allerlei dagelijkse,
praktische zaken. Of behoefte hebben aan contact. De ervaring van de
afgelopen tijd leert dat zij vaak een beroep kunnen doen op familie,
vrienden, kennissen of buren. Het is geweldig dat mensen in deze
moeilijke tijd zo naar elkaar omkijken.
Toch kan het zijn dat die hulp in de directe omgeving er niet is, of
moeilijk is te vinden. Dan kunnen mensen altijd een beroep doen op de
kerk. U kunt dan bellen naar 0418 – 842 576 (Jan-Willem Boogert) of
mailen naar diaconie@nhkherwijnen.nl; dan wordt in overleg bekeken
op welke manier geholpen kan worden.

Gebruik kerkelijk centrum
Wie gebruik wil maken van het kerkelijk centrum voor een vergadering
of iets dergelijks, wordt verzocht contact op te nemen met ouderlingkerkrentmeester Ton Hobo (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl of 063139 2864). Dit in verband met de bezetting van de zalen, die in
coronatijd extra aandacht vraagt.
Collectes
De mogelijkheid van digitaal collecteren is gestopt. Wie wil bijdragen
aan de collecten kan dat doen via:
♦ Thuis sparen totdat u weer naar de kerk gaat, of meegeven aan
iemand.
♦ Een bedrag overmaken via de bank. De rekeningnummers zijn:
voor de kerkrentmeesters: NL42 RABO 03280 00531; tnv hervormde
kerk Herwijnen; svp voor dit doel geen andere rekeningnummers
gebruiken (m.u.v. het ING-nummer NL10 INGB 0000950925).
voor de diaconie: NL41 RABO 0373740026
♦ Hebt u vragen: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl;
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VERANTWOORDING
Collecten
28 maart
1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €

141,90
103,10
87,60

Voedselbank Leerdam
Kerkrentmeesters
Onderhoudsfonds

2 april

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

62,00
32,60
41,35

GZB
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

4 april

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

68,40
79,65
103,40

Open Doors
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

11 april

1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €
Coll. Avondd. €

45,25
47,80
42,30
90,40

Werkgroep Gambia
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking
Mensenkinderen

De opbrengst van de paascollecte is € 1.096,00
Giften
Voor de collecten voor het werk van de Kerkrentmeesters is ontvangen
€ 87,50
In de maand maart is voor de collecten diaconie ontvangen € 277,50
Kerkrentmeester J.A.. Hobo ontving € 50,00 voor de Paascollecte
Kerkrentmeester H. de Bruin € 20,00 voor de Paascollecte
Bezoekbroeder J. van Kuilenburg € 30,00 voor de Paascollecte en €
30,00 voor de kerk
Ouderling G. van Bezooijen ontving € 30,00 voor de diaconie

Voor al deze giften heel hartelijk dank.
Rectificatie gift
In het vorige kerkblad is vermeld dat ouderling A. van der Meijden een
gift van € 80,00 ontving voor het kerkblad. Dit is niet juist. De correcte
verantwoording is; ouderling A. van der Meijden ontving een gift van
€ 80,00 voor de collecte en € 20,00 voor de biddagcollecte.
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Bloemengroet
De bloemengroet namens onze gemeente is de afgelopen periode
gegaan naar:
- Mevr. Mannee, Pieterswaard
- Mevr. van Someren, Nieuwe Steeg
- Fam. P. de Fockert, Raayweg vanwege 25 jarig huwelijksjubileum
- Fam. Geluk, Meerenburg vanwege 12.5 jarig huwelijksjubileum
- Dhr. W. de Jongh, Waalwijk
- Mevr. W. den Besten, Boutlaan
- Esmee vd Meijden, Korshof

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
25-04 J.J. Bijl-Muilenburg
26-04 D. Kanselaar
01-05 S. vd Meijden- van Woerkum
13-05 P. Hak-Kruithof
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Leeftijd Adres
86
Kolstraat
87
Boutlaan
86
Kolstraat
90
Boutlaan

Afwezigheid predikant
De predikant neemt twee vakantiedagen op en is daarom afwezig van
D.V. 22 april t/m 27 april.
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 technisch scriba Dik de Joode, telefoonnummer:
06-20047902.
Activiteiten
Kringloopkas op afspraak open
Sinds zaterdag 3 april is de Kringloopkas (Achterweg 55) in Herwijnen
weer geopend, op de gebruikelijke tijden op woensdagmiddag en
zaterdagochtend. Wel moet op dit moment van tevoren een afspraak
worden gemaakt, via de website van de kringloopkas. Iedereen kan dan
zelf een tijdsblok kiezen. De site van de kringloopkas is te vinden onder
www.kringloopkas.nl Vervolgens aanmelden via de button ‘Reserveer’.
Daar staan ook alle voorwaarden.
Graag tot ziens!
Sluiting winterwerk
Afgelopen zondagmorgen hebben we het winterwerk afgesloten tijdens
de dienst in de kerk. Maar hierbij hoort natuurlijk ook het ontmoeten van
elkaar als gemeenteleden op een informele wijze. Daarom hebben we
ook een hele leuke activiteit bedacht, die geschikt is voor jong, oud en
alles wat ertussen zit.
U kunt als groep meedoen aan een route met meerdere opdrachten.
Tijdens de route komt u wandelend of fietsend op weg naar de locaties
van de diverse opdrachten door ons prachtige dorp. Uiteraard gaan we
ervan uit dat u daarbij de coronamaatregelen in acht neemt.
Het spel kan tussen maandag 26 april en zaterdag 8 mei worden
gespeeld. U kunt zelf bepalen op welke dag en tijdstip u het spel gaat
doen. We verwachten dat u er totaal tussen de 3 en 5 uur mee bezig
bent. Eventueel kunt u tussendoor stoppen en op een later tijdstip
verder gaan.
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Wilt u mee doen? Geef u dan zo snel mogelijk op. Dat kan bij Marleen
of Alex Ruitenburg, tel. 58 24 39, email alexenmarleen@live.nl. Geef
daarbij aan met hoeveel volwassenen en kinderen u deel wilt nemen.
Bij personen vanaf 75 jaar, die zich niet opgeven, zullen we een puzzel
op papier bij u in de brievenbus doen. Op deze wijze hopen we dat
iedereen gemotiveerd wordt om als gemeente iets samen te doen.
Groetjes,
Miranda, Jacco, Leny, Marco, Marleen en Alex

Vakantie-Bijbel-Spel-Week 2021
Het is nog spannend of de vakantie-bijbel-spel-week dit jaar wél door
kan gaan, maar wel willen alvast laten weten dat we vol goede moed
aan de voorbereidingen zijn begonnen!
Als de coronamaatregelen het toestaan willen we op
24 en 25 augustus 2021 weer 2 mooie dagen voor
de kinderen organiseren. Het thema dit jaar is: ‘Duik
erin!’
We houden u op de hoogte van de verdere
ontwikkelingen. Meer informatie is ook te vinden op
www.vbswherwijnen.nl en op de facebookpagina van
VBSW Herwijnen.
Met vriendelijke groeten,
Stuurgroep Vakantie-Bijbel-Spel-Week
Corline de Fockert, Monique Hobo, Orianne Kuijntjes, Nelleke
Molenaar, Rike van Noord, Netty Pippel en Leny Slingerland
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AGENDA D.V.
Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie
ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl
Woensdag 28 apr
10-12u
Open kerk
Ma 26-4 t/m za 8 mei
Activiteit sluiting winterwerk
Woensdag 12 mei
10-12u
Open kerk
Donderdag 13 mei
Hemelvaartsdag
DIJKPRAAT
Dijkpraat
Vaak krijg ik niet veel reactie op een preek, maar na de sluiting
winterwerk ontving ik van jong en oud bericht. Ik had namelijk ten
voorbeeld gezegd dat Patrick Vroegh misschien zou scoren in de
bekerfinale, maar dat had ik helemaal verkeerd. Hij bleek namelijk al
eerder geblesseerd te zijn geraakt en niet mee te kunnen spelen. Sneu!
Er zijn familieleden vurig Vitessefan, vandaar dat ik net wist van de
bekerfinale die Vitesse met een Herwijner zou spelen. Maar zo op de
voet volg ik het nu ook weer niet!
Het staaft wel het voorbeeld dat ik gebruikte in de preek om nog eens
over na te denken: waar zijn we meer vol van? Van onze goede God of
van al het andere (dat leuk kan zijn), maar uiteindelijk niet meer dan
een bijzaak kan zijn? En wat geven we daar voor boodschap mee af!
Ds. Wilhelm Roseboom
VAN DE REDACTIE
De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag
10 mei 2021 vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Carolien Boogert, Rij- en Uitweg 16
Volgende inleverdata zijn:
31 mei
voor 3 weken
21 juni
voor 3 weken
12 juli
voor 7 weken
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Gedicht
Voorgedragen in de dienst afsluiting winterwerk, 18 april jl.

“Een toekomst vol van hoop”
van Sela
In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
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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

KERKDIENST OP USB Van elke dienst is een opname op USB te

verkrijgen 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 0373722249

ADM. KERKBLAD

Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643

KERKRADIO

Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373740034

WEBSITE

www.nhkherwijnen.nl

COLLECTEBONNEN

Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin
de kerk; € 0,70 / € 1,00

