
 
 

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 
   D. de Joode scriba 

Lunet 18, 4214 GA Vuren  
06 20047902  
scriba@nhkherwijnen.nl 
A. van der Meijden 
A. Ruitenburg jeugdouderling 
AlexRuitenburg@live.nl 

 
OUDERLINGEN-  

KERKRENTMEESTER H. de Bruin 

J.A. Hobo 
G. de Joode 

 

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

 

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
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Onder de terebint  
     

 
 
 

 

Ontmoeting 

 
Maak u gereed om God te ontmoeten, Israël! 

 Amos 4 : 12b  
 
 

Kan dat? En wil een mens dat? God ontmoeten? 
Onze God zo staat er in schrikwekkende woorden, “is een verterend 
vuur”.(Deut. 4:24). 
Hoe kan een mens daar dan heen zonder te vergaan? 
Hoe kan een zondaar komen tot de heilige God? 
 
Altijd weer is daar dan dat enige Licht in alle duisternis: Jezus Christus, 
ook vandaag, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld. 
 
Want Hij nam dat óver en Hij ging in onze plaats de straffende 
gerechtigheid in, het verterend vuur, de nederdaling ter helle. 
 
Opdat wij, aan de hand van Hem, die alles voor ons heeft volbracht, tot 
de Váder zouden gaan. 
 
“Niemand komt tot de Vader, dan door Mij”, zegt Christus. 
 
Tot de Vader! “Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand! Uw goede geest 
bestier’ mijn schreden en leid’ mij in een effe land”. 
 
 
 

Uit: Bijbels dagboek “Kracht naar kruis” 
Lezen Amos 4: 1 - 12 

 

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. 1254, 29 augustus 2022 
 

KERKDIENSTEN 
 

Zondag 4 september 2022 

09:30 uur: Ds. W.M. Roseboom – Viering Heilig Avondmaal 

15:00 uur: Ds. W.M. Roseboom  

 Viering Heilig Avondmaal in WZC Avondlicht 

18:30 uur: Ds. W.M. Roseboom – Dankzegging Heilig Avondmaal 

1e collecte: Diaconie 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Avondm. coll.: GAin Waterprojecten 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 

 

Zondag 11 september 2022 

09:30 uur: Dr. M. van Campen, Ede 

18:30 uur: Prop. J.J. de Haan, Vinkeveen 

1e collecte: Hulp Vervolgde Christenen 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 
Donderdag 15 september 2022 

15:00 uur: Ds. W.M. Roseboom  

 Dienst in WZC Avondlicht 

 
Zondag 18 september 2022   -   Opening winterwerk 

09:30 uur: Ds. W.M. Roseboom 

18:30 uur: Ds. B.A. Belder, Brakel 

1e collecte: Plaatselijk jeugdwerk 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 
 

Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool 

4 sept: 2 Samuël 12: 1–25  Natan roept David en Batseba  

   tot de orde  

11 sept: 2 Samuël 15: 1 16: 14 Absalom pleegt een staatsgreep 

  Psalm 75: 1
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18 sept: 2 Samuël 16: 15 – 17: 29 Absalom komt ten val 

  Psalm 84: 3 
 

Kinderoppas:  

4 sept:  Daniëlle van Mourik 

11 sept: Leontien van Arkel 

18 sept:  Corline de Fockert en Vera Hobo 

  

Schoonmaakrooster 

5 t/m 9 sept: Carolien Boogert en Helma van Mourik 

12 t/m 16 sept: Nel van der Linden en Corrie Hobo 

19 t/m 23 sept: Anne en Lijntje van der Weerd 

 

 

 

 
Wel en wee 
 

Gezondheid 
Henk van Zanten (Meerenburg) kreeg aan het begin van de zomer 
tegenvallende bloeduitslagen. Het betekent dat er cellen onrustig zijn, 
hoewel hij er zelf weinig van merkt. Een hormoontherapie moet de rem 
op groei zetten. In onzekere tijden slaan we het oog naar Boven. 
 

Nelly Blom-van Wijgerden (Onderweg) heeft een intensieve periode van 
chemokuren afgesloten. Gelukkig zijn er goede resultaten geboekt en lijkt 
de komende tijd geen behandeling nodig te zijn. Dank aan God voor deze 
uitslagen en kracht in de spanning die blijft. 
 

Leen van Baalen (Waaldijk) is o.a. met nierproblemen opgenomen in het 
Dordtse ziekenhuis. Zijn gezondheidssituatie is behoorlijk zorgelijk. Dat 
de Goede Herder hem en familie nabij is. 
 

Petra Hobo-Werner (Meerenburg) gaat de laatste serie van chemokuren 
in voordat er scans gemaakt worden. Dat het gezin in deze periode 
momenten van Gods rust en vrede mag ervaren. 
 

Marco van Zante (Seringenhof) onderging een kleine operatie en kreeg 
daarover gunstige uitslagen. Lof zij de Heer.  
 

Ook Rob van Santen (Achterweg) kwam terug uit het ziekenhuis in 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
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Dordrecht en Gorinchem. Hij onderging een ingrijpende operatie aan de 
voet, vanwege een ontsteking. Er is dankbaarheid tot God om de 
behandelingen, die nu goed zijn verlopen. We wensen hem Gods zorg 
toe bij de lange weg van leren leven met de veranderde situatie. 
    

Evert Mannee (Pieterswaard) verblijft in een hospice in Amersfoort. Het 
is fijn dat het inmiddels wat minder stormachtig is en we wensen hem en 
de zijnen een gezegende tijd met elkaar toe, met vertrouwen op Gods 
dragende handen. 
 

Tiny van Krieken-van Maaren is in Leerdam verhuisd naar de 
verpleegafdeling van Lingesteyn (Lingesteynplantsoen 75, 4141GJ 
Leerdam). Intensief om weer te moeten verhuizen, we wensen haar toe 
dat ze van kracht tot kracht voort mag gaan. 
 

Truus van Cronenberg (Meerenburg) is weer thuis, na een periode van 
verblijf in het ziekenhuis en in Het Gasthuis in Gorinchem. Een gezegend 
herstel in Herwijnen. 
 
We zijn in gebeden verbonden met andere gemeenteleden, die werden 
opgenomen in het ziekenhuis; die al lange tijd met zorgen kampen om 
eigen gezondheid, of in familieleven; die graag de gang naar de kerk 
zouden maken, maar niet meer kunnen.  Dat Gods Geest de gang naar 
hen blijft maken. 
 
Overlijden 
“Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven”, staat boven de 
kaart met bericht van overlijden van Willem – Wim - Vroegh (Molenkamp 
38). Na een kort ziekbed overleed hij op 7 juli 2022. Hij werd geboren op 
27 december 1946. Een groot gemis is zo in het leven van zijn vrouw 
Riet gekomen en ook voor de (schoon)kinderen en kleinkinderen is het 
verdriet groot. Dat de dankbare herinnering tot zegen mag zijn. “Al staat 
de zee ook hol en hoog. En zweept de storm ons voort. Wij hebben ’s 
Vaders Zoon aan boord. En ‘t veilig strand voor oog”.  
Verderop in het kerkblad vindt u een kort In Memoriam. 
 
Jubilea 
Arie van Mourik en Mia van Mourik-Blom (Achterweg) gedenken op 
2 september in dankbaarheid hun 40-jarig huwelijksjubileum. We 
wensen hen een mooie dag toe, samen met allen die hen zijn gegeven, 
en alle zegen op hun verdere levensweg. 
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Eric van Willigen en Karin van Willigen-van Iersel (Leuvense Kweldijk) 
zijn op 5 september 25 jaar getrouwd en mogen eveneens in 
dankbaarheid terugzien. We wensen hen een stralende jubileumdag met 
allen die hen lief zijn en dat God hen de weg mag wijzen in hun verdere 
huwelijk. 
 
Bedankt I 
Bedankt voor de vele kaarten tijdens mijn opname in Ede. Het heeft mij 
erg goed gedaan! Ook bedankt voor de ‘aangepaste’ bloemengroet!  

Hartelijke groeten van Naomi de Fokkert 
 
Bedankt II 
Graag willen we een iedereen bedanken voor alle felicitaties, bloemen 
en kaarten voor ons 40jarig huwelijksjubileum.  
Bovenal de Here die het ons geschonken heeft om al deze jaren samen 
te mogen zijn.  

Hartelijke groet, Kees en Helma van Mourik  
 
Bedankt III 
Eenieder die heeft meegeleefd door het sturen van een kaart, een 
telefoontje, een bezoek, lieve woorden, een bloemetje of wat dan ook, 
heel hartelijk dank! Het was een intensieve tijd maar alles is gelukkig 
achter de rug en inmiddels weer hersteld. Hier zijn we echt dankbaar 
voor. 
Wat is het fijn om in een dorp te wonen waar iedereen zo met elkaar 
meeleeft, om stil van te worden. 
Nogmaals hartelijk dank! 

Niek van Velzen 
Bedankt IV 
Getroost ben ik door de vele blijken van medeleven die ik mocht 
ontvangen na het overlijden van Wim. Dit heeft mij heel goed gedaan. 
 

Drika Donker- van Zanten 
 
Bedankt V 
Graag wil ik iedereen bedanken voor hun aanwezigheid, kaartjes, 
bloemen, telefoontjes en zoveel meer. 
Mijn negentigste verjaardag is daardoor voor mij en de familie een heel 
bijzondere dag geworden. 
Ook danken wij onze Trouwe God voor al deze zegeningen. 
 

Marietje de Fockert kinderen en kleinkinderen
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Bedankt VI 
Wij willen u allen hartelijk danken voor het medeleven getoond, in 
aanwezigheid en in de vorm van lieve kaarten en telefoontjes, na het 
overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa Wim Vroegh. 
Wij bewaren dit als een warme herinnering. 

Riet Vroegh 
kinderen en kleinkinderen 

In Memoriam Willem – Wim - Vroegh 
Wim werd geboren op 27 december 1946 als zoon van van Pieter Vroegh 
en Teuntje van der Giessen in “Den Ouwe Vossenhol”. Hij was de tweede 
uit het gezin, na zijn broer Aart, later is nog zusje Jannie geboren. Het 
was bijzonder dat hij jarenlang met zijn overgrootmoeder, geboren in 
1873 “opoe met het mutske”, in één huis heeft gewoond. 
Het was een sportief gezin waarin hij opgroeide. Op voetbal nam hij de 
positie van keeper in. Toen Wim op de lagere school zat was het nog niet 
duidelijk wat later zijn beroep zou worden. Wel stond vast dat het met 
boten en water te maken moest hebben want in zijn tekenschrift stonden 
namelijk alleen maar bootjes getekend. 
Na de lagere school ging hij naar de ambachtsschool in Gorinchem. In 
zijn vrije tijd werd er gewerkt bij bakker Van der Bijl. Hij hier heeft veel 
zoute ringen gevouwen. 
Broer Aart startte een bedrijf en had hulp nodig, ze gingen samen 
roeiboten bouwen voor de Baron van Wassenaar van het eiland 
Nederhemert Zuid. Honderden hebben ze er gebouwd. Later werden de 
schepen bij de “Cona” groter en bouwde hij samen met Leen Koek vele 
boten. 
Toen hij met zijn vaste vrienden het pontje bij Drikus over ging, ontmoette 
hij Rietje Hak.  Ze kregen verkering en waren binnen een paar jaar 
getrouwd. Ze gingen wonen in het voorhuis van “Maas de kolenboer”. Ze 
ontvingen al snel een dochter: Thelma. Kort daarna overleed zijn vader 
waar hij zielsveel van hield. Niet veel later kwam nog een dochter, Greta. 
In 1970  werd zoon Pieter geboren. In 1982 werd het gezin, inmiddels 
woonachtig aan de Achterweg, verrast met de geboorte van Ewoud. 
Het bouwen van de boten ging ondertussen gewoon door, net als 
regelmatig een vakantie met de boot, of met de caravan. Wim was 
daarnaast meer dan 25 jaar actief bij de vrijwillige brandweer. 
Halverwege de jaren tachtig kreeg Wim een compagnon en hoefde hij 
niet meer alleen het bedrijf te runnen. Samen met Dirk Alblas starten ze 
een nieuw avontuur. Riet was ook in het werk een belangrijke 
steunpilaar, zeker toen Dirk in 1995 plotseling wegviel. Zijn personeel 
waren bijna zijn kinderen. Van klanten wist hij lang nadien nog de wensen 
en bijzonderheden. 
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Toen hij met pensioen gingen konden Wim en Riet meer genieten van 
hun kleinkinderen, en hij was altijd betrokken. Hij kon nog steeds uren 
praten over bootjes. De zaterdag voor zijn overlijden is hij nog samen 
met Pieter langs de Linge gereden om bootjes te kijken.  
Wim was geen prater over zijn geloofsleven. Eerder was hij een 
geloofszanger, of geloofshoorder door bijvoorbeeld altijd naar Nederland 
Zingt te kijken. We bidden de familie toe dat zij zich op de zang van Gods 
kerk gedragen mogen weten in het verdriet. 
 
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 
13-09 Dhr. A. Brillenburg Wurth 89  WZC Avondlicht 
 
 
Zij die elders verblijven  
We denken ook aan hen die om uiteenlopende 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  Mw. C. van der Wal van Maren 
Griendweg 16-L  Huis ter Leede, Eiland 1, kamer 235 
4208 AA Gorinchem  4143 EN Leerdam 
 

Mw. H. van Krieken 
Verpleeghuis Lingesteyn 
Lingesteynplantsoen 75 
4141 GH  Leerdam 
 
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 scriba Dik de Joode, 
telefoonnummer: 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). 
 

 
 
 
Bij de diensten 
 

Avondmaal 4 september 
We vieren op D.V. 4 september weer grotendeels op de oude manier het 
Heilig Avondmaal. Net als de eerdere vieringen van dit jaar komen de 
Bijbellezingen uit het Evangelie zoals het door Mattheüs is 
opgeschreven, dit keer het zestiende hoofdstuk. 
Het kan zijn dat het wat anders gaat dan gebruikelijk. Voor u is de viering 
met meerdere tafels 2,5 jaar geleden. Voor mij is het alweer bijna twintig 
jaar geleden dat ik het Avondmaal met verschillende tafels heb 
gadegeslagen. De gebruiken die daarbij horen, moeten weer flink in het 
geheugen worden opgefrist. Nu is dit niet de belangrijkste herinnering. 
Uit het gedeelte van Mattheüs leren we zondag wat de belangrijkste 
herinneringen in het leven zijn.  
 
 
 
 

UIT DE GEMEENTE 

mailto:predikant@nhkherwijnen.nl
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Viering Heilig Avondmaal 
Volgende week hopen we het in onze gemeente het Heilig Avondmaal te 
vieren. Na lange tijd zal dit weer gezamenlijk zijn, aan de avondmaaltafel 
voorin de kerk.   
Een maaltijd van de Heer. Het is Christus zelf die ons uitnodigt om deel 
te nemen aan de maaltijd aan Zijn tafel, in gemeenschap met Hem. God 
wil in en door het Heilig Avondmaal bij ons aanwezig zijn, in Zijn 
gemeenschap van gelovigen.  
De wijn als symbool voor Jezus’ bloed zullen we niet, zoals eerder, uit 1 
gezamenlijke beker drinken. Voor iedere avondmaalsganger staat een 
eigen bekertje gereed.  

Van harte uitgenodigd aan de tafel  
Zanguurtje 
Op D.V. zondag 4 september zal aansluitend aan de avonddienst weer 
een ‘zanguurtje’ worden gehouden. Voordat we met elkaar gaan zingen 
drinken we eerst een kopje koffie of thee. Ondertussen spelen we 
koormuziek af voor de luisteraars thuis. Het programma wordt 
rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio, maar kan ook live of later via 
internet worden beluisterd. De luisteraars thuis zullen vooraf een 
liederenblad ontvangen. U en jij zijn van harte welkom om mee te zingen! 
 
Start winterwerk 18 september 
“Enthousiasme gezocht” is het jaarthema van de HGJB voor het 
winterwerk. In de komende maanden ontdekken we dat enthousiasme 
begint bij bidden.  
In de dienst van 18 september worden we daar voor het eerst in ingeleid. 
Met de Gewone Catechismus zijn we na spreken over God (Drie-Ene) 
aangekomen bij het deel over spreken met God, het bidden.  
 
Vandaar dat we dit keer ook in een morgendienst stilstaan bij de GC, 
namelijk vraag 31 t/m 34: 
31 Als God je Schepper is, kun je dan wel contact met Hem hebben? 
In het grote heelal ziet Hij mij niet over het hoofd. Al ervaar ik soms een 
grote afstand tot God, door zijn Woord spreekt Hij tot mij. Door zijn Geest 
is Hij niet ver bij mij vandaan en spreek ik in mijn gebeden tot Hem. 
32 Wat doe je als je bidt? 
Ik spreek met God, ik aanbid Hem en ik vertrouw mij aan Hem toe. In 
mijn gebeden betrek ik Hem bij alles wat mij bezighoudt, vraag ik Hem 
om mij op de weg naar zijn Koninkrijk te houden, en dank ik Hem voor 
zijn voortdurende liefde en zorg. 
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33 Wat maakt het christelijk bidden uniek? 
Wij zoeken niet de verbinding met het universum of mediteren in onszelf. 
Wij bidden als kinderen die hun Vader aanspreken. Jezus, de eigen Zoon 
van God, gaat ons daarin voor, en als wij in zijn Naam bidden, zal de 
Vader ons zeker horen. 
34 Waar en wanneer bid je? 
In de samenkomst met andere christenen, in de stilte of in de drukte van 
het dagelijks leven. Jezus heeft gezegd dat wanneer oprecht en in de 
verwachting van de Heilige Geest gebeden wordt, God onze gebeden 
hoort. 
 
In deze dienst horen we ook een klein reisverslag van de werkgroep 
Gambia. Als we al iets van hun boeiende verhalen gehoord hebben, hoeft 
bij hen in ieder geval niet naar enthousiasme gezocht te worden! 
 
Jeugdclub dinsdagavond: hulp gezocht 
Vanuit de jeugdraad worden de laatste puntjes op de i gezet voor het 
komende winterwerk. Voor de gezamenlijke club op dinsdagavond 
(kinderen uit de groepen 4,5 en 6 van de basisschool) zoeken we 
eigenlijk nog drie leidinggevenden. Leeftijd maakt niet uit en ook ouders 
zijn van harte welkom zich op te geven om te helpen. De club wordt 
gehouden op dinsdagavond vanaf 18.30 uur, om en om bij de Hervormde 
kerk en de Gereformeerde kerk.  
Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met jeugdouderling 
Alex Ruitenburg (0418-582439 of alexruitenburg@ live.nl). 
Zonder voldoende leiding moeten we besluiten de dinsdagavondclub niet 
elke week maar eens per twee weken te gaan houden. Zover laat u het 
vast niet komen! Toch? 
 
200 jaar kerkgebouw 
Wie wel eens een blik heeft geworpen op de gedenksteen boven de 
ingang van de kerk, is het misschien opgevallen: op 10 april 1823 is de 
eerste steen gelegd voor de bouw van het huidige kerkgebouw. Dat 
betekent dus dat het volgend jaar op 10 april 200 jaar geleden is.  
De kerkenraad wil dat jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. 10 april 
valt volgend jaar op tweede paasdag. Een werkgroep gaat de invulling 
van deze dag voorbereiden; de werkgroep bestaat uit Amanda de Bruin, 
Miranda Pippel, Hanny van der Meijden, Jilis van Kuilenburg, 
Dirk van Arkel en Dik de Joode. 
Gedacht wordt aan een jubileumdienst (’s morgens) en aan activiteiten 
in en rond de kerk en aan een publicatie over 200 jaar kerk.

mailto:alexruitenburg@live.nl
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Om de plannen en ideeën verder in te kunnen vullen, hebben we ook uw 
hulp nodig. Op dit moment zoeken we vooral beeldmateriaal van het 
kerkgebouw, bijvoorbeeld foto’s die in of buiten de kerk zijn gemaakt. 
Ook andere informatie over het gebouw en de geschiedenis ervan is 
welkom. Uiteraard halen we ook gegevens etc. uit onze kerkelijke 
archieven, maar de kans is groot dat u foto’s of iets dergelijks hebt die 
níet in de archieven aanwezig zijn. 
Hebt u iets waarvan u denkt, ‘dat kunnen ze wellicht gebruiken’, aarzel 
dan niet om contact op te nemen met Dirk van Arkel (Molenkamp 7, 
dirkarkel@live.nl of 0418-582269) of Dik de Joode (ddejoode@planet.nl, 
06-20047902).  
 
Eventueel te gebruiken foto’s moeten wel vrij van rechten zijn. En graag 
achterop vermelden van wie de foto is en als het kan wat op de foto is te 
zien. Overigens willen we geen valse verwachtingen wekken: niet al het 
materiaal zal uiteindelijk gebruikt kunnen worden op de dag zelf of in een 
publicatie. Maar aarzel niet om contact op te nemen! Beter te veel 
informatie dan te weinig. 
 
Altijd al willen helpen in de Kringloopkas? Nu de kans! 
De Kringloopkas is een succes. En dat niet alleen vanwege de mooie 
opbrengst, zeker óók vanwege de leuke contacten en goede gesprekken, 
de saamhorigheid en de gezelligheid. Daar mogen we zeker dankbaar 
voor zijn. 
De inzet van de vrijwilligers is vanaf het begin bewonderenswaardig. Er 
is de afgelopen twee jaar een aantal vrijwilligers bijgekomen, maar 
helaas zijn er enkele afgevallen, vanwege persoonlijke omstandigheden. 
Om alles goed draaiende te houden zijn we op zoek naar vrijwilligers die 
mee willen helpen in de winkel. Als het je leuk en zinvol lijkt om mee te 
helpen, of wil je eerst ‘proeven’ of het iets voor je is, geef je dan op.  
Je wordt ingewerkt en staat er nooit alleen voor. De kringloopkas is open 
op woensdagmiddag en zaterdagochtend.   
U of jij kunt zich opgeven kan bij Henk de Bruin (06-53941059 / 
henk.bruinde@upcmail.com) of bij Marcel de Joode (06-12968877 / 
mdejoode@solcon.nl) of in de kringloopkas bij een van je aanstaande 
collega’s.  

Alvast bedankt namens de Rommelmarktcommissie  
 
Trekking grote verloting en nieuwe actie!  
Zaterdag 17 september om 19.30 uur heeft de trekking van de grote 
verloting plaats. De trekking is live te volgen via het YouTube-kanaal

mailto:dirkarkel@live.nl
mailto:ddejoode@planet.nl
mailto:henk.bruinde@upcmail.com
mailto:mdejoode@solcon.nl
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van de kerk. Na de trekking wordt een nieuwe actie aangekondigd; 
waarschijnlijk weten de meesten van u al wat dat betekent. 
 

Voor de grote verloting zijn al heel veel lootjes verkocht, de laatste 
boekjes zijn onder de mensen. Graag willen we iedereen die z’n 
verkochte boekje nog niet heeft ingeleverd, vragen dat z.s.m. te doen 
(plus uiteraard de opbrengst van de verkoop).  
Inleveren kan bij Amanda de Bruin (amandadebruin@upcmail.nl of 
whatsapp 06 55323121 of Dyke de Joode (dykedejoode@gmail.com; 
06 33752315). 
Vanaf deze plaats alvast hartelijk dank aan alle kopers en verkopers. Fijn 
dat zoveel mensen weer een bijdrage hebben geleverd! 
 
Solidariteitskas 
Vlak voor de zomervakantie hebben de leden van de kerk een enveloppe 
ontvangen met informatie over de Solidariteitskas. Alle mensen die zijn 
gedoopt of die belijdenis hebben gedaan (en daarmee lid zijn van de 
kerk), wordt gevraagd 10 euro over te maken.  
De opbrengst is bestemd voor twee doelen. Als plaatselijke gemeente 
dragen we op basis van ons ledental verplicht een bedrag af aan de 
landelijke kerk. De opbrengst van de Solidariteitskas wordt daarvoor 
gebruikt. De rest van de opbrengst is voor het eigen, plaatselijke 
kerkenwerk.  
We kunnen ons voorstellen dat de enveloppe door de vakantie even aan 
uw aandacht is ontsnapt. Mocht dat zo zijn: u kunt uiteraard uw bijdrage 
nog steeds overmaken. 

Alvast bedankt  
 
Avondmaalscollecte 
GAiN waterprojecten is het doel voor de avondmaalcollecte van 
4 september. 
 

Vele mensen in Afrika wonen in gebieden waar de beschikbaarheid van 
schoon drinkwater te kort schiet. Wat een tegenstelling, wij kunnen het 
elk moment van de dag uit de kraan tappen. 
De waterprojecten van GAiN helpt droge gebieden aan schoon 
drinkwater d.m.v. het plaatsen van een diepwaterbron. Met deze 
projecten redden we levens. Ze bevorderen ook de gezondheid en 
stimuleren de lokale economie. Ieder dorp kan een diepwaterbron 
aanvragen. Op dit moment werken ze systematisch om zo veel mogelijk 
dorpen in Benin, Togo en Tanzania te helpen. 
 

Meer informatie: Waterprojecten - GAiN helpt  

mailto:amandadebruin@upcmail.nl
mailto:dykedejoode@gmail.com
https://gainhelpt.nu/wat-wij-doen/projecten/waterprojecten/
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KerkApp; hulp nodig? 
Informatie over onze kerkapp is te vinden op onze website:  
www.hervormdherwijnen.nl 
Wie hulp nodig heeft bij de app kan een beroep doen op het A-team 
(het App-hulpteam): apphulphervormdherwijnen@gmail.com 
Bellen of een bericht sturen kan ook: 
Leontien van Arkel, 06-48425158  
Amanda de Bruin, 0418-582153 
 
Oud papier inleveren 
Het is 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.  
 
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. 
 
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; t.n.v. hervormde kerk 
Herwijnen; s.v.p. voor dit doel geen andere rekeningnummers gebruiken 
(m.u.v. het ING-nummer NL10 INGB 0000950925). 
voor de diaconie: NL41 RABO 0373740026 
♦ een gift overmaken via de KerkApp kan ook; hierbij de link en de QR-
code: 
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen 

 
 
 
Let daarbij wel op: een individuele transactie via de 
website kost 29 cent  
 
 

 

http://www.hervormdherwijnen.nl/
mailto:apphulphervormdherwijnen@gmail.com
mailto:kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen
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VERANTWOORDING 
Collecten 
26 juni   1e collecte € 152,50 Evangelisatiecomm. 
  2e collecte € 118,80 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   127,00   Onderhoudsfonds  
 

3 juli   1e collecte € 146,60 De Hoop 
  2e collecte € 99,20 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   109,75   Pastoraat en prediking 
 

10 juli   1e collecte € 97,70 Ned. Bijbelgen.schap 
  2e collecte € 92,75 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   98,40   Pastoraat en prediking 
17 juli   1e collecte € 76,30 Diaconie 
  2e collecte € 79,00 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   82,60   Pastoraat en prediking 
 
24 juli   1e collecte € 141,80 Voedselbank Leerdam 
  2e collecte € 99,80 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   106,00   Pastoraat en prediking 
 
31 juli   1e collecte € 97,10 St. Hulp Oost Europa  
  2e collecte € 84,80 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   115,40   Onderhoudsfonds  
7 aug   1e collecte € 73,60 Bloemengroet 
  2e collecte € 89,15 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   77,30   Pastoraat en prediking 
 
14 aug   1e collecte € 107,05 Diaconie 
  2e collecte € 86,10 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   89,90   Pastoraat en prediking 
 
De volgende contante giften zijn ontvangen gedurende de afgelopen 
vakantieperiode via: 
Jacolien van Zante € 10,00 voor de bloemengroet 
Ds. Roseboom € 30,00 voor de kerk, € 40,00 voor het kerkblad en 
€ 80,00 voor kerk/ diaconie/ uitgang/ zendingsbus 
Joja van Horssen € 10,00 + € 15,00 + € 20,00 + € 40,00 voor het kerkblad 
en € 10,00 voor de solidariteitskas 
Arno van der Meijden 4x € 10,00 voor de solidariteitskas 
Tien van Mourik € 20,00 voor de kerk 
Nel van der Linden € 20,00 voor de solidariteitskas 
Jilis van Kuilenburg € 10,00 voor de solidariteitskas 
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De Kringloopkas € 30,00 voor de solidariteitskas 
Henk de Bruin € 50,00 voor de kerk 
 

Via de bank ontvangen; collecten € 200,00 en giften € 515,00 
In juli is voor de collecten diaconie ontvangen € 160,-. 

Voor al deze giften heel hartelijk dank. 
 

 
 
 

Verkenning van geloofsbelijdenis 
Komend jaar willen we samen met de Gereformeerde Kerk weer een 
groep vormen waarin we met elkaar spreken over God, Bijbel, persoonlijk 
geloof en kerk. Aan het eind van het jaar kun je vervolgens besluiten om 
in de kerk openbare belijdenis van het geloof af te leggen.  
Je bent ook van harte welkom wanneer je niet direct aan het afleggen 
van geloofsbelijdenis denkt, maar wel geïnteresseerd bent in enige 
verdieping en verkenning van het belijden van het geloof. 
De introductieavond is op dinsdag 27 september om 20:00 uur bij de 
Gereformeerde Kerk aan de Achterweg.   
 
Follow Me (12-16) 
Dit jaar komen we op woensdagavond bij elkaar van 18:45-19:30 uur. 
Het eerste deel van de avond doen we met één groep. In het tweede deel 
delen we de oudere en de jongere groep op.  
Het zou fijn zijn als iemand naast mij een groepje zou kunnen leiden. 
Mocht je daar belangstelling voor hebben, laat het mij vooral weten. 
We zien elkaar voor het eerst dit seizoen op 21 september om 18:45 uur 
in het kerkelijk centrum! 
Ds. Wilhelm Roseboom 
 
Follow Me Next (16+) 
Fijn om elkaar weer te zien! Op zondagavond 25 september om 20:00 
uur starten we het seizoen in de studeerkamer van de pastorie.  
 
Bijbelsgesprekskring 
Op D.V. dinsdag 4 oktober is de eerste bijeenkomst van het seizoen van 
de Bijbelsgesprekskring. We starten weer om 10:15 uur. We gaan verder 
met het boekje Gaan op Gods weg, hoofdstuk 5. 
Eerder begreep ik dat we graag van tevoren data in de agenda kunnen 
zetten: 

• 1 november 

• 29 november  

ACTIVITEITEN 
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Jeugdclubs 
De jeugdclub is een gezellig avondje uit 
voor de jeugd. We beginnen met een 
Bijbelse opening en daarna is er tijd voor 
een leuke activiteit.  
 
De jeugdclubs van de beide kerken 
werken samen, dat betekent dat de jeugd om en om naar de 
Gereformeerde Kerk en het kerkelijk centrum bij de Hervormde Kerk 
gaat.  
Na opnieuw een jaar met corona hopen we dit jaar eindelijk weer veel 
kinderen en jongeren bij de clubavonden te zien. Vrienden en 
vriendinnen zijn ook van harte welkom! We gaan er met elkaar een 
gezellig seizoen van maken! 
 
Groepsindeling 
Groep 4, 5 en 6   dinsdagavond 
Groep 7 en 8    vrijdagavond (1x per 2 weken) 
Klas 1, 2 en ? voortgezet onderwijs vrijdagavond (1x per 2 weken) 
 

De startavonden staan al gepland, namelijk op: 
dinsdagavond 20 september om 18.00 uur in het kerkelijk centrum aan 
de Waaldijk (jongste club)  
vrijdagavond 23 september om 19.30 uur in het kerkelijk centrum aan 
de Waaldijk (gezamenlijke start middelste en oudste club)   
 

Contactpersonen namens de Hervormde Kerk: 
Alex Ruitenburg (0418-582439), Jacco Ruitenburg (06-45823842) 

 
Groetjes van de gezamenlijke clubleiding 

 
Jeugd activiteiten Haaften, Hellouw en Herwijnen 
Door 3xH worden gezellige activiteiten georganiseerd voor jongeren 
vanaf 12 jaar uit de kerken van Hellouw, Herwijnen en Haaften. Vrienden 
en vriendinnen zijn natuurlijk ook welkom! De data voor het nieuwe 
seizoen zijn nog niet bekend, maar wil je op de hoogte worden gehouden, 
laat het dan weten aan de contactpersoon. Zij zorgt dan dat je 
toegevoegd wordt aan de app. 
 

3xH is voor jongeren vanaf 12 jaar, 1x per maand op zaterdagavond. 
Contactpersoon: Ivonne Noordam, tel. 06-29500121. 
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Broodmaaltijd  
Vrijdag 16 september is er een broodmaaltijd voor gemeenteleden 
vanaf ± 60 jaar. Deze wordt gehouden samen met de Gereformeerde 
Kerk. Dit jaar wordt de maaltijd gehouden in de Gereformeerde Kerk aan 
de Achterweg te Herwijnen. De maaltijd ( met verrassing…) wordt 
geserveerd om 17.30 uur. 
 
Heeft u vervoersproblemen? Dan halen we u gewoon even op! 
 
Dat het niet alleen bij eten blijft, weten de meeste ouderen inmiddels al 
van voorgaande jaren. Het zal zeker een gezellige avond worden, en wat 
u  
allemaal voorgeschoteld krijgt, blijft nog een verrassing…!  
 
Indien u hieraan mee wilt doen verzoeken wij u onderstaand formulier in 
te vullen en achterin de kerk in de doos te deponeren. Achterin de kerk 
liggen ook opgaveformulieren. 
 
U kunt ook bellen naar Ad van Arendonk, tel. 582322 of Alex Ruitenburg, 
tel. 582439. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ik doe mee aan de broodmaaltijd en kom dan met ……… personen. 

Naam: ……………………………………………………………………… 

Adres ……………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: ……………………………………………………… 

Ophalen:  ja / nee (doorhalen) Thuisbrengen:  ja / nee (doorhalen) 
 
Dit formulier inleveren in de doos achterin de kerk uiterlijk op 
11 september. 
 
 

Startmiddag/-avond opening winterwerk  
Op D.V. zaterdag 17 september vindt de jaarlijkse startmiddag/-avond ter 
gelegenheid van de opening van het winterwerk plaats. Vanaf 15.00 uur 
kunt u zich verzamelen bij het kerkelijk centrum voor verschillende 
activiteiten, waar we om 15.30 uur mee willen beginnen. U en jij kunnen 
meedoen aan meer sportieve of creatieve uitdagingen, waarbij geldt: 
niets moet, alles mag! 
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De sportievelingen kunnen zich uitleven met een potje lasergamen en/of 
voetbal. Voor de creatievelingen hebben we ook een leuke activiteit, 
waarbij de verbinding met gemeenteleden en liefde centraal staat. 
Tenslotte kan er door kleine en grote koks gekookt worden voor de 
maaltijd, die we vanaf 17.30 uur in de grote zaal hopen te serveren. Wij 
zorgen dat alle ingredienten en kookgerei voor de hoofdmaaltijd en het 
nagerecht aanwezig zijn, u mag het klaarmaken en voorbereiden.  
 

Aan iedereen die komt eten vragen we of diegene een deegroller 
meeneemt. Samen delen in een gezin is natuurlijk ook prima. 
 
Voor, tijdens en na de activiteiten kunnen we elkaar als gemeente op 
informele en gezellige wijze ontmoeten. Bij de uitgang zal een giftenbus 
staan ter bestrijding van de onkosten. 
 
Geef u op en doe gezellig mee!  
Vul onderstaande opgavestrook in en doe die in de doos die achter in de 
kerk staat. Bellen of mailen kan natuurlijk ook:  
Marleen of Alex Ruitenburg, tel. 582439, email alexenmarleen@live.nl. 

✂------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opgavestrookje startmiddag/-avond zaterdag 17 september 2022: 
(inleveren uiterlijk 4 september) 
  
Ik neem deel aan de O middagactiviteit en/of de   

O maaltijd (s.v.p. onderdeel aankruisen) 
 
en kom met … volwassenen en … kinderen (<12). 
  
Naam: ……………………………………………………………………… 
  
Adres: ……………………………………………………………………… 
  
Telefoon:   ……………………… Mailadres: ……………………………. 
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Dijkpraat 
Als de deadline van het kerkblad na de zomer in zicht komt, weet je dat 
de zomer echt voorbij aan het gaan is. De zomer is altijd een goede tijd 
voor contemplatief studeren en tijd kunnen nemen voor
pastoraat, hoewel we voor dat laatste in de afgelopen periode natuurlijk 
altijd te weinig tijd ontvangen. 
Wij hebben persoonlijk een goede tijd achter ons liggen met een fijne 
vakantie in Noord-Italië en het genieten van het Herwijnse leven. 
Bovendien gaan we dit seizoen in met een bijzondere verwachting, 
omdat we in maart gezinsuitbreiding hopen te krijgen. We bidden dat het 
allemaal goed blijft gaan. 

Ds. Wilhelm Roseboom  
 

 

 
 
 

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie 
ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl 
 
Zondag 4 sept na de dienst zanguurtje 
Vrijdag 16 sept 17.30 uur seniorenmaaltijd 
Zaterdag 17 sept  15.00 uur startmiddag winterwerk 
Dinsdag 20 sept  18.00 uur jeugdclub jongste groep 
Woensdag 21 sept  18.45 uur Follow Me 
Vrijdag 23 sept  19.30 uur jeugdclub middelste/oudste groep 
Zondag 25 sept  20.00 uur Follow Me Next 
Dinsdag 27 sept  20.00 uur introductieavond geloofsbelijdenis 
Dinsdag 4 okt  10.15 uur  Bijbelgesprekskring 
Dinsdag 1 nov 10.15 uur Bijbelgesprekskring 
Dinsdag 29 nov 10.5 uur Bijbelgesprekskring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 

UIT DE PASTORIE 
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De kopij voor het volgende kerkblad dient  

uiterlijk D.V. maandag 19 september 2022 
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij: 
 
     email: kerkblad@nhkherwijnen.nl 
 
     Carolien Boogert 
     Rij- en Uitweg 16 
 

 
Volgende inleverdata zijn:  
10 okt voor 3 weken 
31 okt voor 3 weken 
21 nov voor 3 weken 
12 dec voor 4 weken 
  9 jan 2023 voor 3 weken  
 
 

 
 
In het voorjaar is er 
samen met de 
Gereformeerde kerk de 
huis-aan-huis actie 
geweest met het 
verspreiden van zakjes 
zonnebloemzaad.  
 
Onze kerkzonnebloem 
heeft met 1 zaadje op dit 
moment meer dan 100 
knoppen. 

 
Petra Vervoorn

 
 
 
 
 

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 

 

 

 


