
 
 

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 
   P.A. Hobo jeugdouderling 

phobo73@outlook.com 
A. van der Meijden 

 
OUDERLINGEN-  

KERKRENTMEESTER H. de Bruin 

J.A. Hobo 
G. de Joode 

 

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

 

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 
   Marleen 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 
 

KINDEROPPAS Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de 
   Brede School, Achterweg 35

mailto:predikant@nhkherwijnen.nl
mailto:phobo73@outlook.com
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Onder de terebint  
     

 
 
 

Een hoorn van David 

 
Daar zal ik voor David een hoorn doen opkomen 

Psalm 132: 17a 
 
De weken voor Kerst hebben hun eigen sfeer. In de christelijke gemeente 
houden we Advent. Vier weken, waarin de verwachting centraal mag 
staan. We staan weer heel dicht bij het oude Israël. We gaan met 
Zacharias de tempel binnen. We horen van zijn ongeloof toen de engel 
sprak. Maar we horen ook zijn lofzang als Johannes geboren is. Zijn kind 
mag de wegbereider zijn voor de komende Messias. Uit Davids huis zou 
een nieuwe hoorn uitspruiten. Zo had de Heere het Zelf beloofd. Nooit 
zou hem een troonopvolger ontbreken, nooit zou de lamp Gods uitgaan. 
In Zacharias’ tijd was Israël geknecht door de Romeinen, de troon van 
David omver gestoten. Zouden Gods beloftenissen voortaan hun 
vervulling missen?  
Dan komt God. De hoorn van David spruit uit. Maria krijgt te horen: “Uw 
kind, Gods kind zal zitten op de troon van zijn vader David tot in 
eeuwigheid”. 
We kunnen Gods trouw niet berekenen, we mogen er wel op rekenen! 
Door alles heen vervult Hij zijn Woord. 
Jezus is de hoorn van David. Maar Jezus legde zijn macht af. Zijn handen 
liet Hij gewillig binden, zijn rug bood Hij ter geseling aan. Hij gaf zich 
weerloos over aan smaad en spot en hoon. Tenslotte hing Hij aan het 
kruis. Paulus schrijft later: “Het zwakke Gods is sterker dan de mensen”. 
Hij overwon die sterke held. Dood en hel en graf moesten het onderspit 
delven. God maakte zijn belofte waar ook voor u, voor jou. 
 

Lezen: Psalm 132: 11 – 18 en Lukas 1: 67 – 75  
Uit: Bijbels dagboek “Elke dag een Psalm” 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YjIZZY0-B6zwxM&tbnid=hd4UPQtuwiRZqM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.holyhome.nl/bijbels_beeld_woordenboek/BIJB-37.htm&ei=MnMZVMbTK8XJOeXOgbgC&bvm=bv.75558745,d.ZWU&psig=AFQjCNH1bNlZoTyls4xTdTd7f2rAGrepWA&ust=1411040427534066
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45e Jaargang, no. 1242, 26 november 2021 
 

KERKDIENSTEN 

Zondag 28 november 2021  -  1e Adventszondag 

10:00 uur: Ds. W.M. Roseboom 

18:30 uur: Ds. A.D. Goijert, Nijkerk 

1e collecte: Stichting Gave 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Onderhoudsfonds 
 

Zondag 5 december 2021  -  2e Adventszondag 

10:00 uur: Ds. A.J. Hagedoorn, Hellouw 

18:30 uur: Ds. W.M. Roseboom 

1e collecte: Kerk in Actie 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 

Zondag 12 december 2021  -  3e Adventszondag 

10:00 uur: Ds. W.M. Roseboom 

18:30 uur: Ds. E. van Wijk, Sprang 

1e collecte: Diaconie 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 

Bijbelgedeelte Zondagsschool 

28 nov:  Ruth 1 Ruth komt in Kanaän  

  5 dec:  Ruth 2 Ruth en Boaz ontmoeten elkaar 

12 dec:  Ruth 3  Ruth zoekt Gods hulp 
 

Kinderoppas:  

28 nov:  Lia van Baalen en Elin Hobo 

  5 dec:  Leny Slingerland en Rens van Zante 

12 dec:  Daniëlle van Mourik 
 

Schoonmaakrooster 

29 t/m 3 dec: Anne en Lijntje van der Weerd 

6 t/m 10 dec: Rika van Brakel en Wouda Kornet 

13 t/m 17 dec: Monique Hobo, Eline van Baalen, Lia van Baalen en 

Netty Pippel 
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Zij die elders verblijven  
 
Wel en wee 
 
Welzijn 
Dhr. Henk van Zanten (Meerenburg) kreeg via een nieuwe techniek een 
eenmalige bestraling. We hopen en bidden met de familie op een goede 
uitwerking en uitslag daarvan.   
 

Dhr. Cees Vos (Berkenlaan) werd na een hartinfarct opgenomen in 
Dordrecht en is inmiddels naar het Beatrixziekenhuis in Gorinchem 
gebracht. Zijn situaties is behoorlijk zorgelijk en we bidden om 
vertrouwen in deze dagen voor hem en zijn geliefden.  
 

Dhr. Koos de Fokkert (Rozenstraat) is naar de IC in Tiel gebracht, omdat 
het coronavirus hard bij hem toeslaat. We leggen het werk van de dokters 
in de handen van de Here, en dat de zijnen op God mogen vertrouwen.  
 

Ook vele anderen kregen de afgelopen tijd te maken met het opnieuw 
oplaaiende coronavirus. De één met weinig gevolgen, de ander met hele 
nare consequenties. Met fam. Slingerland (Wadensteinsesteeg) zijn we 
dankbaar dat de meest zorgelijke situatie rondom (schoon)moeder 
voorbij is. 
 

We hoorden dat andere gemeenteleden in het medische circuit zijn 
terechtgekomen vanwege zorgen om de gezondheid. Natuurlijk zijn we 
ook verbonden met hen die al lange tijd met gezondheidsproblemen 
worstelen. Heer, ontferm u. 
 
Overlijden 
Op 9 november overleed op de leeftijd van 81 jaar Herman van 
Heuckelum (Meerenburg). Hij werd geboren op 7 mei 1940. Het was 
verwacht, en toch kwam het onverwachts. In de afscheidsdienst klonken 
woorden uit 1 Korinthe 13. Welk mens we ook zijn, ons kennen en weten 
hier is beperkt. Wanneer we echter in het geloof, de hoop en de liefde 
van Christus sterven, zullen we eens ten volle kennen, zoals wij zelf 
gekend zijn. In de laatste tijden mocht het lied “Veilig in Jezus armen” 
meegaan. We bidden zijn vrouw Fietje, kinderen en verdere naasten de 
troost uit dit lied van harte toe. In het volgende kerkblad zal een korte 
levensbeschrijving worden opgenomen.  
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 



4 
 

We denken ook aan hen die om uiteenlopende redenen elders verblijven, 
zeker nu in de tijd dat bezoek beperkt of niet mogelijk is. 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  Dhr. L. Kornet 
Griendweg 16-L  Het Gasthuis Gorinchem 
4208 AA Gorinchem  Banneweg 61 

 4204 AA  Gorinchem 
Mevr. C. van der Wal - van Maren 
Huis ter Leede, Eiland 1, kamer 235 
4143 EN Leerdam 
 
Uit dankbaarheid 
Zondag 7 november jl. was voor mij een heel bijzondere dag. Ik mocht, 
op hoge leeftijd gekomen, belijdenis van het geloof afleggen in een 
speciaal belegde bijeenkomst in Avondlicht. 
Als belijdenistekst kreeg ik mee de woorden uit psalm 71 vers 14:  

“Maar ík blijf voortdurend hopen en zal U nog meer loven”. 
 
Ik heb veel meeleven uit de gemeente ontvangen. Heel hartelijk dank 
daarvoor. Bovenal ben ik God dankbaar voor Zijn zegeningen. 
 

Mw. A. Mijdam 
Avondlicht 

Bedankje 
Ik wil iedereen bedanken voor de vele kaarten, 
telefoontjes en bezoekjes. Dat heeft mij en ook Cor goed 
gedaan. 

Anna de Joode 
 

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 20047902.  
 

mailto:predikant@nhkherwijnen.nl
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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). 
Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u 
contact opnemen met de scriba via 06 20047902.  
 
 

 
 

Bij de diensten 
Het kerkelijk jaar is weer ten einde gekomen. In de laatste kerkdienst van 
het kerkelijk jaar herdachten we hen die we in het afgelopen jaar zijn 
gaan missen. In leegte en verdriet mogen we onze zorgen op hem 
afwentelen. Zo krijgen we kracht om trede voor trede verder te wentelen 
naar Zijn Koninkrijk.  
 
Een jaar verder gekomen gaat de kerk opnieuw, maar altijd anders, 
uitzien naar de geboortekomst van Jezus Messias. In de Adventperiode 
staat in het project van Vertel het Maar (de zondagsschoolmethode) het 
boek Ruth centraal. Dat is prachtige stof om ons in de ochtenddiensten, 
waarin ik zelf voorga, mee voor te bereiden op het Kerstfeest. 
 

In de avonddienst van 5 december behandelen we een volgend gedeelte 
uit de Gewone Catechismus. Nadat onlangs de zin, noodzaak en 
redelijkheid van geloven centraal stond, denken we nu na over “geloven 
met elkaar” (GC 17-19). Voorafgaand kunt u de teksten samen met de 
orde van liturgie downloaden op onze website. 

UIT DE GEMEENTE 

mailto:predikant@nhkherwijnen.nl
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Kerkdiensten en corona 
Naar aanleiding van de nieuwste coronamaatregelen heeft de 
kerkenraad gekeken in hoeverre dit gevolgen moet hebben voor de 
kerkdiensten. De besluiten van de kerkenraad zijn gemaild en staan op 
de website. Hieronder staan ze vermeld.  
 

♦ U hoeft zich niet op te geven voor de kerkdiensten. Wie naar de kerk 
wil, kan dus gewoon komen. 
♦ Wél geldt de verplichte 1,5-meter afstand. De banken zijn zo ingedeeld 
dat die afstand in acht genomen kan worden. We vragen u daarbij 
nadrukkelijk de aanwijzingen van de gastvrouwen en de koster op te 
volgen. Zo proberen we de ruimte in de kerk zo optimaal mogelijk te 
benutten. Overigens zijn de ervaringen van de afgelopen weken goed. 
♦ We blijven zingen zoals we dat nu doen. We merken dat er toch al 
ingetogen wordt gezongen. 
♦ Uiteraard desinfecteren we onze handen bij binnenkomst. 
♦ Wie bij binnenkomst of het verlaten van de kerk een mondkapje wil 
dragen: prima. 
♦ Bij klachten als hoesten, niezen, verkoudheid et cetera blijven we thuis. 
Hierbij geldt: ‘bij twijfel niet inhalen’, in dit geval dus thuisblijven. 
♦ Wie toch een keer moet hoesten of niezen, doet dat in zijn of haar 
elleboog. 
♦ De collectes blijven aan de uitgang, de kerkenraad komt via de 
nooduitgang binnen. 
♦ We blijven de diensten uitzenden in beeld en geluid (links via de 
website). 
♦ Na de dienst is er in principe geen koffie. 
♦ Zondagsschool en crèche blijven op dit moment draaien zoals de 
laatste tijd. Als daar veranderen in komt, worden de ouders daarover 
geïnformeerd. 
 

Ook nu geldt dat we proberen met zoveel mogelijk zaken en opvattingen 
rekening te houden, maar dat we wellicht ook dingen over het hoofd zien 
of verkeerd inschatten. Dus mocht het nodig zijn, dan stellen we besluiten 
bij. En in geval van vragen of opmerkingen, neem gerust contact op. 
We blijven ook in deze onzekere tijden vertrouwen op de leidende hand 
van God.  
 

Kerkbalans 2021; toezegging al omgezet in gift? 
Nog niet iedereen heeft zijn eerder dit jaar gedane toezegging voor de 
Actie Kerkbalans 2021 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: 
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Hervormde Gemeente Herwijnen 
NL42 RABO 03280 00531 of NL10 INGB 0000950925. 
Graag onder vermelding van Kerkbalans 2021. 
 

Omdat het zomaar kan gebeuren dat u door omstandigheden bent 
vergeten uw eerdere toezegging over te maken, sturen we in de loop van 
december een herinnering. Mochten die brief en uw betaling elkaar 
kruisen, dan kunt u de brief uiteraard als niet verstuurd beschouwen. 
Mochten wij een betaling over het hoofd hebben gezien of iets dergelijks: 
op voorhand onze excuses. Een foutje is snel gemaakt. 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 

College van Kerkrentmeesters 
 
Dankdagcollecte 
De collecte voor Dankdag heeft nu toe opgebracht € 2.846,00. Graag 
willen we alle gevers heel hartelijk bedanken voor dit mooie resultaat. 
Wie nog een gift wil doen, kan dat doen via de bank, of door een contante 
gift mee te geven aan iemand. De banknummers zijn: 
NL42 RABO 0328000531 of  
NL10 INGB 0000950925.  
Graag onder vermelding van 'Dankdag 2021'. 
 
Mijn favoriete lied - themadienst 
In het vorige kerkblad stond een verzoekje om 
uw/jouw favoriete lied aan te geven, voor de 
aankomende themadienst. Bij deze een 
herinnering. Het doorgeven van het lied is mogelijk t/m 30 november. Dat 
mag via het emailadres themadienstherwijnen@hotmail.com, bij iemand 
van de themadienst-commissie of in de doos achterin de kerk. We lezen 
het graag. 

Themadienst-commissie  
Jarigen 
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 
28-11 F.C. van Os      88 Dutry van Haeftenstr. 26  

Haaften 
10-12 W.A. vd Meijden-Kozijn   89 Waaldijk 207 
11-12 A.C. Verploegh-van Aalsburg 98 Zworrelstraat 51 

mailto:themadienstherwijnen@hotmail.com
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Hulp nodig in coronatijd? 
Er zijn ongetwijfeld mensen die vanwege het 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; 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 ouderling-
kerkrentmeester Ton Hobo (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl of 
(06 3139 2864). Dit in verband met de bezetting van de zalen, die in 
coronatijd extra aandacht vraagt. 
 
Collectes  
Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:  
♦ Een gift tijdens de collecte in de kerk. 
♦Thuis sparen 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;  
 
VERANTWOORDING 
Collecten 
 
31 okt.   1e collecte € 111,40 Mensenkinderen 
  2e collecte € 112,70 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   102,80   Onderhoudsfonds 
 
3 nov.   1e collecte € 64,95 Diaconie  
  2e collecte € 97,10 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €    2.846,00   Dankdagcollecte 
 Schooldienst €   129,00   Mensenkinderen 
 

mailto:kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl
mailto:kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl
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7 nov.   1e collecte € 172,50 Najaarszendingscoll 
    GZB  
  2e collecte € 93,70 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   101,00   Pastoraat en prediking 
 
14 nov.   1e collecte € 73,05 GAIN  
  2e collecte € 69,30 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   114,90   Pastoraat en prediking 
 Avondm.coll. €   94,70   HVC 
 
Voor de collectes via de bank € 125,00 
Voor de avondmaalscollecte in WZC Avondlicht € 56,00 
Ontvangen via: 
Ouderling A. van der Meijden € 100,00 voor de dankdagcollecte 
Ds. Roseboom 2 x € 20,00 + € 50,00 voor de kerk 
Bezoekbr.  L. van Maaren € 10,00 voor de kerk 
Bezoekbr. J. van Kuilenburg € 10,00 + € 20,00 + € 100,00 voor de kerk 
Ouderling G. van Bezooijen 2 x € 20,00 voor de kerk 
Mw. J. van Horssen € 15,00 + € 20,00 voor het kerkblad, € 20,00 voor de 
dankdagcollecte en € 30,00 voor de kerk 
Dyke de Joode € 10,00 voor de dankdagcollecte en € 10,00 voor de kerk 
Dirk van Arkel € 50,00 voor de kerk 
 

Voor al deze giften heel hartelijk dank. 
 
 
 
 
 

Kerststerrenactie 
Wie nog geen kerststerren heeft besteld, kan dat tot eind deze week 
doen. Onlangs hebt u daarover een folder in de brievenbus gekregen, 
met daarin de nodige informatie. U kunt de invulbriefjes op verschillende 
plaatsen inleveren. Bestellen via de mail kan ook. Mocht u het 
bestelformulier kwijt zijn, dan kunt ook zelf een briefje inleveren, met 
daarop informatie over het aantal planten, de kleur, uw adres en 
telefoonnummer.  
Net als vorig jaar komen we dit jaar niet langs de deur, maar kunt u de 
kerststellen dus bestellen. Het bestelformulier kan worden ingeleverd op 
onderstaande adressen: 
Kringloop-kas (openingstijden)  Achterweg 57 
Jan-Willem Boogert    Rij- en Uitweg 16 
Henk de Bruin    Achterweg 97

ACTIVITEITEN 
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Marcel de Joode    Meerenburg 8 
Gijs Pippel    Wilgenlaan 29 
Hervormde kerk (openingstijden)  Waaldijk 139 
Een email sturen kan ook:  kerststerrenNHK@gmail.com 
 
De kerststerren kosten €4,75 per stuk en bij twee of meer €4,25 per stuk. 
De kerststerren kunnen opgehaald worden bij de Kringloop-kas 
(Achterweg 57) op vrijdag 10 december (13.00 - 17.00 uur) en zaterdag 
11 december (8.30 uur - 12.00 uur). Graag afrekenen bij het ophalen, 
met gepast geld of met pin. 
 
Weer oud papier inleveren 
Het is weer mogelijk oud papier in te leveren. Op het parkeerterrein naast 
de Kringloop-kas (Achterweg 57) staat een speciale grote container, 
naast de container voor oud ijzer. Het zou fijn zijn als u het papier 
gebundeld of in (dichte) dozen aanbiedt en in de container gooit. 

 
 

Kerstactie 2021 
Al enkele jaren houden we met de beide kerken uit Herwijnen een 
kerstactie. We geven huis-aan-huis de bewoners een kleine attentie, een 
kerst minimagazine en een uitnodiging voor de kerstvieringen en 
diensten met oud- en nieuwjaar. Deze actie wordt enorm gewaardeerd. 
 

Het magazine van 2021 is gevuld met een mini ‘Kerst-test’. Hoe staat het 
met uw/jouw kerstkennis?  
 

De huidige situatie rondom corona vergt net als vorig jaar een iets andere 
aanpak bij het rondbrengen van de kerstattenties. In november zullen we 
de vrijwilligers die vorig jaar geholpen hebben met het bezorgen van de 
attentie persoonlijk benaderen of ze dit jaar ook weer hun medewerking 
willen geven. We hopen op jullie medewerking. 
 

Wil je ook helpen een kerstattentie rond te brengen dan kun je je opgeven 
door een mail te sturen naar evangelisatiecommissie@nhkherwijnen.nl. 
 

De pakketten kunnen op zaterdag 18 december tussen 10 en 11 uur 
worden afgehaald in het kerkelijk centrum aan de Waaldijk. Deze kunnen 
dan in de week voor de Kerst worden rondgebracht. 

 

Alvast hartelijk dank voor je hulp! 
Evangelisatiecommissie 

 
 
 
 

mailto:kerststerrenNHK@gmail.com
mailto:evangelisatiecommissie@nhkherwijnen.nl
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Dijkpraat 
Als kleine jongen droomde ik om te schitteren op het voetbalveld van 
V.V. Kerkwijk. Hoewel ik vaak een balletje trapte met leeftijdsgenoten op 
het bijliggende trainingsveld, werd het mij niet toegestaan om op voetbal 
te gaan. Ik vond dat jammer en de club vond het jammer. Daar kan ik 
zuur over doen, maar ik kan ook bedenken dat mijn ouders mij op hun 
manier geprobeerd hebben op de beste wijze groot te brengen. Ik zal 
ongetwijfeld nu zelf ook, gehinderd door culturele tradities, ongewenste 
besluiten in de opvoeding nemen.  
Enkele weken geleden ging echter toch nog de droom in vervulling, toen 
we met Herovina 35+ mochten aantreden in Kerkwijk. Hoewel wij geen 
onverdienstelijke resultaten neerzetten, was de werkelijkheid wat minder 
groots dan ik me als kleine jongen had voorgesteld. Het leert mij dat 
achteraf vaak blijkt dat onze eigen droom niet de weg naar het geluk is. 
Daarvoor moeten we met andere dromen op weg. Dromen die dagen op 
weg naar Kerst. 

Ds. Wilhelm Roseboom 
 
 

 
 
 

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie 
ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl 
 
Vrijdag 10 dec 13.00 – 17.00 uur kersterren ophalen   
Zaterdag 11 dec 08.30 – 12.00 uur bij de Kringloopkas 
Zaterdag 18 dec  10.00 – 11.00 uur kerstactiepaketten ophalen in het 
   kerkelijk centrum 
 

 
 
 

AGENDA 

UIT DE PASTORIE 
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De kopij voor het volgende kerkblad dient  
uiterlijk D.V. maandag 13 december 2021 
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij: 
 
     email: kerkblad@nhkherwijnen.nl 
     Carolien Boogert 
     Rij- en Uitweg 16 

 
 
Volgende inleverdata zijn:  
3 januari 2022 voor 3 weken 11 april  voor 3 weken 
24 januari  voor 3 weken   2 mei  voor 3 weken 
14 februari  voor 3 weken 23 mei  voor 3 weken  
  7 maart  voor 3 weken  13 juni  voor 3 weken 
28 maart  voor 2 weken   4 juli  voor 8 weken  
 
   

 
Ruth en Boaz 

VAN DE REDACTIE 

mailto:kerkblad@nhkherwijnen.nl


 
 

KERKBLAD    Verschijnt éénmaal per 3 weken 
 
 

REDACTIELEDEN   Carolien Boogert (kopij inleveren) 
     Rij- en Uitweg 16, 4171 CN  Herwijnen 
     Telefoon 0418 842576 
     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 

 

 

 


