
 

 

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 

 

OUDERLINGEN-  

KERKRENTMEESTER H. de Bruin 

J.A. Hobo 
G. de Joode 

     
 

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

J.W. Boogert 
 

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  

 
 

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

mailto:predikant@nhkherwijnen.nl
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Onder de terebint  
     

 
 

Gemeente Gods in deze wereld 
 

 

… Want Ik heb veel volk in deze stad 
Handelingen 18:10b 

 
Korinthe was een stad waar men van alles kon beleven. In deze 
handelsstad woonden mensen vanuit allerlei streken in de wereld. 
Daarnaast was er de tempel van Aphrodite, de godin van de liefde. De 
losbandigheid was er spreekwoordelijk geworden: “op z’n Korintisch 
leven”.  
Uitgerekend in deze stad komt Paulus terecht. En ook hier komt 
tegenstand. In de synagoge van de joden is geen plaats voor de 
boodschap van de gekruiste Jezus. Paulus vertrekt uit de synagoge en 
komt in het huis van ene Justus. Deze heiden komt tot het geloof in 
Jezus als de Messias, evenals Crispus, de overste van de synagoge en 
vele andere Korinthiërs. 
 
In een gezicht bemoedigt God Paulus en zegt hem, dat “Hij veel volk in 
deze stad heeft”. Wat een geweldige belofte is dat! In deze “wereldse” 
stad een gemeente van God!  
 
Zijn het dan allemaal hele godvrezende en bewogen mensen daar? 
Nee, er blijkt nog veel “wereld” in de kerk te zijn, zo zullen we gaan 
zien. Dat is een groot spanningsveld, ook vandaag. Reden te over om 
te luisteren naar wat de Heere door middel van Paulus te zeggen heeft 
tot zijn gemeente in Korinthe én tot ons. Opdat wij zullen zijn als 
lichtende sterren in deze wereld. 
 

Lezen: Handelingen 18: 4-11 
 

Uit: Bijbels dagboek “van plaats naar plaats” 
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46e Jaargang, no. 1255, 19 september 2022 
 
 

KERKDIENSTEN 

Zondag 25 september 2022 

  9:30 uur: ds. J.E. de Groot, Ede  

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

1e collecte: Open doors 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Onderhoudsfonds 
 

Zondag 2 oktober 2022 

  9:30 uur: ds. W.M. Roseboom 

18:30 uur: prop. A.K.A. Mostert, Leerdam 

1e collecte: PKN Kerk en Israël 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 

Zondag 9 oktober 2022 

  9:30 uur: ds. J. Hogenhout, Meteren - Est 

18:30 uur: ds. E. Groot Karsijn, Herwijnen GK 

1e collecte: Diaconie 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 

Zondagsschool 

25 sept. 2 Sam. 18-19  David keert terug in Jeruzalem 

  2 okt.  Luk. 14: 15-24  Uitnodiging voor een feestmaal 

  9 okt.  Luk. 15: 1-10 Zoeken naar het verloren schaap en een munt 

 

Crèche 

25 sept. Leny Slingerland, Rens van Zante 

  2 okt. Femke Gobius du Sart 

  9 okt. Lia van Baalen 
 

Schoonmaakrooster 

26 t/m 30 sept: Rika van Brakel, Lies de Bruijn 

  3 t/m 7 okt.: Monique Hobo, Eline van Baalen, Lia van Baalen, Netty Pippel 

10 t/m 17 okt: Helma van Mourik, Carolien Boogert 
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Wel en wee 
Leen van Baalen (Waaldijk) is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Er 
is helaas veel veranderd in het dagelijks leven. Hij heeft lichamelijk veel 
moeten inleveren en hij moet drie keer week worden gedialyseerd. We 
zijn dankbaar dat hij weer thuis bij zijn vrouw is en dichtbij kinderen en 
kleinkinderen. We wensen hen het vertrouwen op Gods zorg toe. 
 

Ella van Noord-van Arendonk (Achterweg) kwam na een val ook weer 
terug uit het ziekenhuis en we hopen dat ze in Gods vreugde haar weg 
kan vervolgen. 
 

Frans van Os (Dutry van Haeftenstraat , Haaften) werd geopereerd aan 
zijn hand en is weer thuis. Dat God niet loslaat het werk wat Zijn hand 
begon. 
 

Na de eerste serie chemokuren kreeg Petra Hobo-Werner (Meerenburg 
) uitslag van scans. Deze zijn een lichtpuntje in zware tijden voor Petra 
en het gezin. De tumoren zijn iets afgenomen, waardoor er nu ook weer 
een vervolgserie kan beginnen. We bidden hen Gods licht en heil toe. 
 

Dir van Arkel-Overheul (Sluimerskamp, Woon- en Zorgcentrum 
Avondlicht) heeft in het ziekenhuis gelegen na een hartinfarct. Er is een 
stent geplaatst. In de weg van herstel vragen we om Gods helende 
kracht. 
 

Mieke van de Minkelis-Batenburg (Rijshoutstraat, Sliedrecht) krijgt nog 
altijd chemokuren. Uit scans blijkt dat momenteel de situatie redelijk 
stabiel is. We hopen dat zij en haar gezin de rust in Hem blijven 
ontvangen. 
 

Naar de mens gesproken is Evert Mannee (Pieterswaard) de laatste 
periode van het aardse leven ingegaan. We bidden hem, zijn vrouw en 
familie in deze verdrietige tijd het zicht op de eeuwige God toe. 
Worsteling, moeite, zorg, verwarring. We worden uitgenodigd om te 
vertrouwen op deze God: 
 

5 Wie is gelijk aan de HEER, onze God, 
die hoog daarboven zijn woning heeft, 

6 die zijn oog richt naar beneden, 
wie in de hemel en op de aarde? 

(Psalm 113) 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
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Jubileum 
Dhr. Catrien van Arendonk en mw. Jenny van Arendonk-van Maren 
(Achterweg) gedenken op 10 oktober hun 60-jarig huwelijksjubileum. Er 
is dankbaarheid voor de zestig jaar waarin ze aan elkaar gegeven zijn 
en veel mochten ontvangen. Maar ze moeten het ook gedenken in een 
jaar waarin veel verdriet in het gezin is gekomen door het verlies van 
zoon Jan. We wensen hen in deze dubbele tijden, samen met allen om 
hen heen en met herinnering in het hart, Gods zegen toe. Dat de 
HEERE hun Bewaarder en Schaduw zal zijn en blijven. 
 
Dankbetuiging 
Mijn liefste is uitgevlogen, heel zachtjes uitgeblust 
geen hand meer in de mijne, geen mond die mij nog kust 
geen lachjes uit de verte, geen hand meer door mijn haar 
nee, nooit meer samen zitten en kijken naar elkaar 
er vallen nu geen woorden er is geen ergernis 
maar ik weet nu uit ervaring, hoe eenzaam eenzaam is" 
 
Ik wil iedereen bedanken voor al de steun, gebed, aanwezigheid, 
Kaarten en bloemen tijdens en na Jurrie’s ziek zijn en overlijden. 
Het heeft mij en de kinderen erg goed gedaan! 
 

Hennie Overheul -Drost en kinderen 
 
Dankbetuiging 
Graag willen wij iedereen bedanken voor het medeleven tijdens de 
zwangerschap, geboorte en het overlijden van onze dappere zoon en 
broertje Daan. De kaarten, praatjes, schouderklopjes, belletjes, 
bloemen en berichten heeft ons goed gedaan. Ook de kaarten, de 
tekeningen van de zondagsschool-kinderen en de persoonlijke woorden 
rondom de dienst waarin Daan de doop mocht ontvangen heeft ons 
hart verwarmd!  
 

Fam. de Lorijn 
 
Bedankt 
En dan ineens gaat/is/ wordt alles anders. 
Van een klein wondje onder op de voet tot voorvoetamputatie. 
 
Het was/is heel bijzonder te ervaren dat er zo meegeleefd wordt, 
familie, vrienden en vanuit de gemeente. 
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En dat er voor elke dag een troostwoord, bemoediging-op allerlei 
manieren naar ons toe kwam(komt). 
We mochten ervaren, Hij is bij ons. 
 
Hartelijk dank voor de kaarten, bezoekjes, fruit, bloemen, appjes, 
telefoontjes, puzzelboekjes. 

Rob en Heiltje van Santen 
 
Bij de Diensten 
Basisdienst 25 september; De laatste zondagavond van de maand is 
weer een moment voor een Basisdienst. Op zondagavond 
25 september zijn de volgende vragen uit de Gewone Catechismus de 
onderliggende basis in orde en verkondiging (vraag 37 is eerder al aan 
de orde geweest bij de basisdienst over God de Vader). 
35 Is bidden makkelijk of juist moeilijk?  
Bidden is hard werken, een voortdurende oefening om dwars door alle 
drukte heen stil te worden 
voor God. We hebben elkaar nodig om samen ‘Onze Vader’ te zeggen. 
Door de Geest van Christus wordt dit ons zo eigen als onze 
ademhaling. Zo is dit harde werk toch eenvoudig en bijna kinderspel. 
36 Welke woorden gebruik je als je bidt?  
Ik mag in mijn eigen woorden tegen God zeggen wat in mijn hart leeft. 
Door samen met anderen te bidden, krijg ik nieuwe woorden om mij te 
oefenen in bidden. In de Psalmen ontvang ik de gebeden van Israël. 
Jezus Christus heeft zijn kerk het ‘Onze Vader’ gegeven als een 
voorbeeldgebed. 
38 Waar bid je allereerst om?  
Dat God overal en door iedereen aanbeden wordt. Daarom zeg ik: ‘Uw 
Naam worde geheiligd.’ Laat heel de wereld uw heilige Naam kennen 
en hoogachten. Help ons voorkomen dat wij uw Naam voor onze eigen 
belangen inzetten. 
 
Kanselruil 9 oktober 
Het is betekenisvol dat er al jarenlang een aantal gezamenlijke diensten 
zijn met onze Herwijnse zustergemeente, maar er zijn niet vaak 
ruilbeurten tussen de predikanten geweest. In den lande wordt er 
meestal eerst kanselruil afgesproken, voordat er gezamenlijke diensten 
zijn. Het is echter altijd aardig als een dorp de gebruikelijke volgordes 
net even anders doet. 
In de avonddienst van 9 oktober nu dus wel een ruilbeurt tussen ds. 
Edwin Groot Karsijn en mij. We hopen op diensten tot eer van God en 
opbouw van Zijn Gemeente. 
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200 jaar kerkgebouw 
Voor de viering van 200 jaar kerkgebouw, op 10 april 2023 (volgend 
jaar tweede paasdag) zijn we op zoek naar onder meer 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 zeer 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. 
 

Gratis nummer De Waarheidsvriend 
In het halletje van de kerk ligt een aantal exemplaren van weekblad De 
Waarheidsvriend. Deze uitgave geeft als thema ‘Gemeente ben je 
samen’. Iedereen die is geïnteresseerd mag gratis een exemplaar 
meenemen. 
 

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.  

UIT DE GEMEENTE 
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VERANTWOORDING 
Collecten 
21 aug.   1e collecte € 45,80 PDC de Herberg 
  2e collecte € 54,10 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   34,60   Pastoraat en prediking 
 Ochtendcoll. €   726,85  VSBW 
 

28 aug.   1e collecte € 122,05 GZB 
  2e collecte € 93,30 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   95,20   Onderhoudsfonds 
 

4 sept   1e collecte € 103,80 Diaconie 
  2e collecte € 102,70 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   106,85   Pastoraat en prediking 
 Avondm.coll. €   202,20   GAIN 
 

11 sept.   1e collecte € 120,70 Hulp vervolgde christenen 

  2e collecte € 96,00 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   106,85   Pastoraat en prediking 
 

Voor al deze giften heel hartelijk dank 

 

Giften 
In augustus is per bank voor de collecten diaconie ontvangen € 25,00. 
 
In de afgelopen periode is ontvangen ontving ds. Roseboom 3x  
€ 20,00;  1x € 30,00; en 2x € 50,00 voor de kerk. 
Lijntje van der Weerd ontving € 100,00 voor het onderhoudsfonds. 
Ouderling G. van Bezooijen ontving € 25,00 voor het kerkblad.  
Diaken R. van Zante ontving € 10,00 voor de bloemengroet. 
Nel van der Linden ontving € 45,00 en € 10,00 voor de kerk. 
 

Voor al deze giften heel hartelijk dank. 
 

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    Leeftijd  Adres 
01-10  J. van Rooijen-van Donselaar 86   WZC Avondlicht 
02-10  E.C. van Weelden-vd Maas  87   Kolstraat  
04-10  A. van Boggelen- Pippel  95   WZC Avondlicht 
09-10  E.M. Helmich- Quakernaat  92   Zworrelstraat  
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Bloemengroet  
De bloemengroet uit de gemeente is de afgelopen periode gegaan 
naar: 

- Dhr. H. van Zanten (Meerenburg) 
- Dhr. M. van Zante (Seringenhof) 
- Dhr. R. van Santen (Achterweg) 
- Dhr. en mevr. Van Mourik (Achterweg) 40-jarig 

huwelijksjubileum 
- Dhr. en mevr. Van Willigen (Leuvense Kweldijk) 25-jarig 

huwelijksjubileum 
- Mw. E. van Noort (Achterweg) 

 

 

We zien terug op een gezegend openingsweekend van het winterwerk: 
inhoudelijk, creatief, gezellig. 
U vindt in dit kerkblad alweer een heel aantal activiteiten die weer van 
start gaan. 
 
Verkenning van geloofsbelijdenis: introductieavond 
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 bij de 
Gereformeerde Kerk aan de Achterweg. 
 
Follow Me (12-16) 
Dit jaar komen we op woensdagavond bij elkaar van 18:45-19:30. Het 
eerste deel van de avond doen we met één groep. In het tweede deel 
delen we de oudere en de jongere groep op. Wat fijn dat de versterking 
voor de groepsleiding zich spontaan heeft aangemeld! 
We zien elkaar voor het eerst dit seizoen op 21 september om 18:45 in 
het kerkelijk centrum! 
 
Follow Me Next (16+) 
Fijn om elkaar weer te zien! Op zondagavond 25 september om 20:00 
starten we het seizoen in de studeerkamer van de pastorie. Op 9 
oktober staat de volgende avond gepland. 
 

Activiteiten  
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Huiskring 
Ook de huiskring gaat weer van start. D.V. komende zondag 25 
september komen we bij elkaar in de grote zaal van het kerkelijk 
centrum om 20.00 uur. 
Mocht u of jij mee willen doen, meldt u dan vooraf aan of kom gewoon 
komende zondagavond en doe een avondje met ons mee. Voor meer 
info: tel. 582439 of mail alexenmarleen@live.nl  
 

Kring groeien in geloof 
Deze kring werd de afgelopen jaren geleid door dominee Roseboom, 
helaas heeft hij aangegeven ermee te gaan stoppen. De vraag is nu: 
gaan we verder en zo ja, hoe? Deze kring heeft een open karakter, 
waarin we met elkaar willen delen waar we in ons geloofsleven 
tegenaan lopen en waar we dankbaar voor zijn. We kwamen om de 3 a 
4 weken bij elkaar op een doordeweekse avond. De huidige 
deelnemers willen graag doorgaan, maar zoeken wel uitbreiding van de 
groep. Mocht u of jij mee willen doen, kom dan op dinsdag 27 
september om 20.00 uur naar het kerkelijk centrum. 
Of neem even contact op met Alex Ruitenburg, tel. 582439 of mail 
alexenmarleen@live.nl. 
 

Bijbelsgesprekskring 
Op D.V. dinsdag 4 oktober is de eerste bijeenkomst van het seizoen 
van de Bijbelsgesprekskring. We starten weer om 10:15. In 
tegenstelling tot de vorige berichtgeving, gaan we nog even niet verder 
met het vaste boekje. Deze kring behandelen we namelijk een 
themaonderwerp over het gebed. 
Eerder begreep ik dat we graag van tevoren data in de agenda kunnen 
zetten:    1 november    29 november 
 

Avond voor boeren 25 oktober 
Biddag en dankdag zijn van oudsher gericht op de arbeid die verricht 
wordt op het land. De laatste jaren is er veel onrust over de toekomst 
van dit werk. In de aanloop naar Dankdag organiseren de Herwijnse 
predikanten een ontmoetingsavond hierover. Deze avond is vooral 
bedoeld om naar elkaar te luisteren. Niet in een debat tegenover elkaar, 
maar in gesprek als broeders en zusters. Wat zijn de zorgen en 
onmogelijkheden? Wat maakt dankbaar en geeft hoop? 
De kerk wil een plek zijn waar alle vragen gesteld kunnen worden. 
Iedereen die werkzaam is in de agrarische wereld: van harte welkom! 
Datum: 25 oktober 2022 
Aanvang: 20:00 
Locatie: Kerkelijk centrum Hervormde Gemeente, Waaldijk 139 

mailto:alexenmarleen@live.nl
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Uitslag trekking grote verloting 
De trekking van de grote verloting heeft de volgende prijswinnaars 
opgeleverd: 
1. Gerdien de Bruijn 
2. Okke Breedveld 
3. Fam. Klein Geltink 
4. Fam. Kuiper 
5. Arjan Boote 
6. Fam. Kuiper 
 

Iedereen die heeft meegeholpen deze actie tot een succes te maken, 
zowel organisatoren, kopers van de loten als zeker ook de verkopers: 
heel hartelijk bedankt! Fijn dat we er zo met z’n allen de schouders 
onder hebben gezet. 
U kunt de trekking nog terugzien via het YouTube-kanaal van de kerk 
(link via hervormdherwijnen.nl) 
 

Start verkoop voor Online Rad van Avontuur 
Afgelopen zaterdag is ook de nieuwe actie gestart: de lotenverkoop 
voor het inmiddels bekende online Rad van Avontuur. De meesten van 
u weten inmiddels hoe het werkt, hieronder nog even de uitleg.  
We verkopen twee series van 120 loten; een serie blauw en een serie 
oranje. Per serie dus net zoveel loten als er nummers zijn op het rad. 
Een lot kost 50 euro. Met dat lot speelt u in elk geval maar liefst 50 
rondes mee, met in elke ronde kans op minstens drie prijzen. U kunt 
ook een lot/loten kopen voor beide series. 
 

Het prijzenpakket bestaat net als andere jaren uit vleesprijzen, 
levensmiddelenpakketten, taarten, verschillende cadeaubonnen en 
allerlei andere mooie prijzen. 
Het Online Rad van Avontuur draait op vrijdagavond 21 oktober, vanaf 
19.30 uur. U kunt dat live volgen, via het YouTube-kanaal van de kerk 
(via hervormdherwijnen.nl). Onze raddraaier is net als andere jaren Gijs 
de Joode. 
U kunt de gewonnen prijzen zaterdag 22 oktober ophalen, tussen 9.00 
en 12.00 uur bij de kringloopkas (Achterweg 57 in Herwijnen).  
 

Hoe komt u aan een lot? U kunt een lot à 50 euro bestellen bij Dyke de 
Joode, via de mail, via WhatsApp, via Messenger of door te bellen. De 
bestelde loten worden bij u thuisbezorgd. Uiteraard mag u meerdere 
loten kopen. 
Email: dykedejoode@gmail.com 
Bellen, WhatsApp en sms: 06 – 3375 2315 



11 

 

Dus: 
- Vrijdag 21 oktober Online Rad van Avontuur, te volgen via 

YouTube, aanvang 19.30 uur. 
- Een lot kost 50 euro. 

Er zijn minstens 50 rondes en minstens drie prijzen per ronde, 
per serie. 

De commissie Verkoopdag 
 

Actie voor de voedselbank Leerdam 
In de maand oktober willen wij als kerk weer een voedselbankactie 
houden. Ook ditmaal weer voor de voedselbank Leerdam. 
 
We hebben weer een aantal producten doorgekregen waar op dit 
moment behoefte aan is, namelijk: 
1.       Olijfolie, zonnebloemolie 
2.       Waxinelichtjes 
3.       Schoonmaakmiddel 
4.       Kleine potjes groenten 
5.       Chocolademelk 
6.       Broodbeleg 
 

U kunt uw producten in een krat in de hal van de kerk plaatsen op 
zondag 25 september en op zondag 2 en 9 oktober. 
 

Ook kunt u tijdens de openingstijden van de kringloopkas uw producten 
inleveren in week 39, 40 en 41. Daar zal ook een krat staan waar uw 
producten in kunnen. 

Alvast hartelijk dank,  
Diaconie 

 
Studiedag met Bart Gijsbertsen 
Predikant en auteur Bart Gijsbertsen (Bennekom 1951) is even in zijn 
geboortestreek. De Jules Isaac Stichting heeft hem gevraagd twee 
lezingen te houden over zijn bijbelse theologie. Twee wetenschappers 
in de theologie en twee predikanten zullen daarop reageren en hem 
erop bevragen: prof.dr. Henk A. Bakker, ds. Jacco Overeem, ds. Oscar 
Lohuis en universitair docent dr. Michael C. Mulder. 
De studiedag vindt plaats op zaterdag 8 oktober van 10.00-16.00 uur in 
de Poortkerk, Poortjesgoed 1 te Veenendaal. 
Het zal met name gaan over het zogeheten ‘Drieluik’ dat Gijsbertsen 
schreef. Het eerste deel daarvan verscheen onder de veelzeggende 
titel: Een heidense uitdaging, leven met de God van Israel. Insiders 
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vatten de preken en boeken van Gijsbertsen wel samen als ‘Geloven 
met een Hebreeuws ijkpunt’. 
Wie de studiedag bij wil wonen kan zich aanmelden op de website van 
de genoemde Stichting (https://julesisaacstichting.org/studiedag-8-
oktober-2022-geloven-met-een-hebreeuws-ijkpunt/) 
een uitgebreider persbericht is geplaatst op www.hervormdherwijnen.nl 
  
 
 
Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie 
ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl 
 
Woensdag 21 september 18:45u Follow me (12-16) 
Zondag 25 september  20:00u Follow me next (16+) 
Zondag 25 september  20:00u Huiskring  
Dinsdag 27 september  20:00u introductie avond (Achterweg) 
Dinsdag 27 september  20:00u Kring groeien in geloof 
Dinsdag 4 oktober  10:15u Bijbelgesprekskring 
Vrijdag 21 oktober  19:30u Online Rad van avontuur 
Zaterdag 22 oktober  10-15u Dorcas Kledinginzameling 
Dinsdag 25 oktober  20:00u Avond voor boeren 
Dinsdag 1 november  10:15u Bijbelgesprekskring 
Dinsdag 29 november  10:15u Bijbelgesprekskring 
 
 
 
Dijkpraat 
Onze oud-predikant ds. Bart Gijsbertsen liet weten binnenkort een 
studiedag te organiseren. In dit kerkblad is daarover meer informatie te 
vinden. Een jaar na het overlijden van zijn geliefde Anneke hoopt ds. 
Gijsbertsen weer meer lezingen te gaan geven. Hij voegde er 
nadrukkelijk een hartelijke groet aan alle Herwijners aan toe. Hij vond 
het bijzonder dat zovelen hebben meegeleefd en kaarten hebben 
gestuurd toen Anneke was gestorven. Hij wil u daarvoor hartelijk 
danken! 
Herwijnen bewijst zich weer positief als kaartendorp. 

 
Ds. Wilhelm Roseboom  

 
  

DIJKPRAAT 
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