
 
 

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  
     

 
 
 

 

Verkocht - Gékocht 

 
 

En verkochten zij Jozef voor twintig zilverlingen. 
 

Genesis 37: 28 
 

 
In de persoon van Jozef licht hier de gestalte van Christus op. Want werd 
Jozef door zijn broers voor twintig zilverstukken verkocht aan de 
Ismaëlieten, Jezus werd door Judas voor dertig zilverlingen verkocht aan 
de overpriesters (Matth. 26:15). 
 
Verkocht te worden, dat is wat!  
Maar zowel bij Jozef, als bij Jezus had God daarmee een heilig doel voor 
ogen. Want zo zou Jozef in Egypte terechtkomen, om onderkoning te 
worden tot behoudenis van velen. En zo zou Jezus aan het kruis komen, 
tot een verzoening van al onze zonden. Verkocht werd Jezus, opdat wij 
nooit meer verkocht (ja, verworpen) zouden worden, maar: Gékocht, met 
Zijn bloed, voor de Hemel! 
 
“Gij zijt duur gekocht”, schreef Paulus aan de gemeente, “verheerlijkt dan 
God in uw lichaam”. 
 
 

Lezen: Genesis37: 23 - 30 
Uit: Bijbels dagboek “Kracht naar kruis” 

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


2 
 

46e Jaargang, no. 1256, 10 oktober 2022 
 

KERKDIENSTEN 

 

Zondag 16 oktober 2022 

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

18:30 uur: Ds. C. van de Scheur, Veenendaal 

1e collecte: Project 1027 - GZB 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 

 

Donderdag 20 oktober 

15:00 uur: dienst in Woon- en zorgcentrum Avondlicht 

 Verzorgd door de Gereformeerde Kerk 
 

Zondag 23 oktober 2022 

09:30 uur: Ds. B.J.W. Ouwehand, Andel 

18:30 uur: Ds. C. van de Scheur, Veenendaal 

1e collecte: GAin 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 

Zondag 30 oktober 2022 

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

16:30 uur: Ds. W.M. Roseboom   -   Themadienst 

1e collecte: Maf - Nederland 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Onderhoudsfonds 
 

Woensdag 2 november  -  Dankdag 

10:45 uur: schooldienst in de Gereformeerde Kerk 

19:30 uur: Ds. W.M. Roseboom 

1e collecte: Diaconie 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 

Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool 

16 okt:  Lukas 15: 11 – 32  Zoeken naar verloren zonen
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23 okt:  Lukas 16: 1 – 8  De gelijkenis van de rentmeester 

  Psalm 95: 1 

30 okt: Lukas 16: 19 – 31 De gelijkenis van de rijke man en 

 Psalm 100: 1 Lazarus  
 

Kinderoppas:  

16 okt:  Esther Roseboom en Elin Hobo 

23 okt:  Marleen Ruitenburg en Vera Hobo 

30 okt:  Jacco Ruitenburg en Rens van Zante 

  

Schoonmaakrooster 

17 tm 21 okt: Nel van der Linden en Corrie Hobo 

24 tm 28 okt: Anne en Lijntje van der Weerd 

31 tm 4 nov: Rika van Brakel en Lies de Bruijn 

 

 

 

 
Wel en wee 
 

Gezondheid 
Andrea van Mourik werd voor een dagopname opgenomen in het 
ziekenhuis. We zijn dankbaar dat het goed is verlopen. Haar adres is 
Griendweg 16 L, 4208 AA  Gorinchem. 
 

Cor de Joode (Waaldijk) werd opgenomen in het ziekenhuis in 
Gorinchem, maar mocht zondag weer thuiskomen. Gods nabijheid in 
deze tijden van zorgen gewenst!  
 

Jacco Ruitenburg (Kolstraat) werd ook een dag opgenomen in het 
ziekenhuis voor een operatie. We hopen dat de operatie is geslaagd en 
dat het herstel door God gezegend wordt. 
 

Verlies 
Op 20 september 2022 overleed, na de geslaagde operatie onverwacht,  
 

Dirkje Geertje van Arkel-Overheul – Dir –. 
 

Ze werd geboren op 2 april 1934. ‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
van waar komt mijn hulp?’, is de tekst op het bericht van overlijden. 
Psalm 121 is in het leven altijd met haar meegegaan en was ook de basis 
voor de verkondiging in de afscheidsdienst in de Hervormde Kerk. 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
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Samen met haar man nam ze op zondag altijd ruim op tijd plaats in de 
kerkbanken. Ze was sinds 25 december 2007 weduwe van 
Cornelis van Arkel. Het adres voor meeleven is Zworrelstraat 56, 
4171 AK Herwijnen. We wensen haar kinderen en kleinkinderen, familie 
en kennissen de hulp van de hemelse Herder toe. Waar zou onze hulp 
anders vandaan moeten komen? 
 

‘Bezige handen, nu gevouwen en stil’, staat op de kaart met het bericht 
van overlijden van Evert Mannee (Pieterswaard). Zijn vrouw Ria, 
kinderen en kleinkinderen zijn verdrietig, maar vervuld van mooie 
herinneringen. Evert overleed op 21 september 2022 in Amersfoort. 
Verderop in het kerkblad vindt u een In Memoriam. 
 

Hendrika Schram-Bonnes – Rika –, geboren op 29 december 1930, 
overleed na een bewogen leven op 4 oktober 2022. De familie spreekt 
uit dankbaar te zijn voor alles wat zij voor de kinderen en verdere familie 
is geweest. Sinds 7 september 2008 was ze weduwe van Jan Schram. 
In het In Memoriam kunt u daar meer over lezen. Het adres van meeleven 
is Breede Kampen 42, 4171 AV Herwijnen.    
 

In memoriam Evert Mannee,  
geboren 25 september 1942, overleden 21 september 2022 
Op donderdag 29 september namen we in een kerkdienst afscheid van 
Evert Mannee, om hem daarna naar zijn laatste rustplaats te brengen.  
‘Door ’s Heeren goedheid werden wij heden verblijd’, meldden Everts 
ouders in 1942 op zijn geboortekaartje. Vanuit deze basis groeide hij op 
in een warm gezin. 
Nadat Evert Ria ontmoette en ze op 6 juli 1967 trouwden, kregen ze drie 
kinderen: Arina, Marianne en Jessica. Hij was altijd helemaal trots op ze. 
En later niet minder op de kleinkinderen. 
Zijn praktische en technische talent kon hij goed kwijt bij de technische 
dienst van De Lichtenberg in Amersfoort. Maar ook in en rondom het 
huis, en later in de huizen van de kinderen kwam dit vakmanschap vaak 
van pas. Na zijn pensioen kluste hij ook nog bij veel mensen bij, waaruit 
zelfs goede vriendschappen ontstonden.  
En niet alleen in praktische zin was hij er voor het gezin. Had je een 
probleem, hij had een luisterend oor. Hij leerde zijn kinderen over goed 
en kwaad, eer en geweten, normen en waarden. 
Een belangrijke hobby was muziek, met name op de gitaar. Op 
familiefeesten werd deze altijd gebruikt. Warme herinneringen zijn er aan 
het samen vissen, samen Studio Sport kijken, de lunchpauzeconcerten 
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in Gorinchem. Hij hield van kamperen, behalve op Texel. Het zou daar 
altijd regenen. 
Hij hield er niet van in om het middelpunt staan, zo hadden 
levensbeschrijvingen van hem niet gehoeven. Hij stond bijvoorbeeld ook 
versteld van alle aandacht in de periode van zijn ziekte. Dit laatste jaar 
van ziekte was een moeilijk jaar, maar ook een rijk jaar. Een jaar waarin 
mooie kwetsbare gesprekken gevoerd konden worden. In het hospice in 
Amersfoort waren er eveneens nog waardevolle bijeenkomsten met de 
familie. En ook bijzonder was het dat hij daar dichtbij de plekken verbleef 
waar hij opgroeide en werkte. 
‘Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij’ (Jesaja 43:1), is een tekst 
geweest die Evert eens in zijn leven heeft geraakt. We konden niet meer 
achterhalen bij welke gelegenheid dat zou zijn geweest. Dat is ook niet 
meer van belang. Van veel groter waarde is dat deze tekst een 
overtuiging deed groeien, waar hij eerder terughoudender in was. God 
roept en kent ons bij onze naam. Als wij ons door Hem laten roepen, is 
dat een zekerheid die eeuwigheidswaarde heeft. Dat Ria en kinderen en 
anderen in Everts kring zich ook zo gekend, geroepen en daarmee 
getroost mogen weten in deze tijden van gemis. 
 

In memoriam Hendrika Schram-Bonnes,  
geboren 29 december 1930 overleden 4 oktober 2022 
Na de jongens Brugt en Anton, werd Rika als eerste dochter in het gezin 
geboren. Later werd het gezin uitgebreid met Klaas, Anton en Corrie. 
Omdat haar ouders op de binnenvaart voeren, bracht ze haar eerste 
levensjaren door op het water. Wat ze zich voornamelijk uit deze tijd 
herinnerde was dat ze vanwege de vaart steeds in verschillende 
havenplaatsen waren. Zoals zovelen had ze nare herinneringen aan de 
Tweede Wereldoorlog. Ze was 12 jaar toen tijdens één van de 
bombardementen in Hamburg hun schip door een voltreffer werd geraakt 
en het gezin al hun bezittingen verloor. Doordat de gezondheid van haar 
moeder kort na de bevrijding snel achteruitging, kreeg ze als 15-jarige de 
praktische zorg voor het gehele gezin op zich en ook de verzorging van 
haar pasgeboren zusje Corrie.  
Op de vaart ontmoette ze Jan. Na enkele jaren verkering, en door de 
vaart vaak contact op afstand, trouwden ze in 1954. Na hun huwelijk zijn 
ze direct bij Jans ouders op het schip gaan wonen. Ze ontvingen Alie en 
Arie. Omdat de kinderen naar school moesten, besloten ze in 1962 te 
stoppen op de vaart en aan de wal te gaan wonen aan de Zworrelstraat. 
Eerst moest ze natuurlijk wennen, maar daarna is ze jaren actief geweest 
in verschillende verenigingen, besturen en commissies waar ze altijd veel 
plezier aan heeft beleefd. De kinderen werden groot en trouwden. Een 
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nieuwe fase brak aan met de komst van kleinkinderen, waar ze met volle 
teugen van genoot. Ze hebben altijd een belangrijke plaats in haar leven 
gehad. 
Jan en Rika kochten een bootje, nu voor het plezier, om vanaf de Linge 
door heel Nederland te varen. Deze moest helaas weer verkocht worden 
toen Jans gezondheid minder werd. In 2008 overleed hij. Het overlijden 
van dochter Alie in 2014 was een harde klap voor haar. Het was als een 
orkaan op de levenszee. In de afscheidsbijenkomst werd een gedeelte 
Markus 4 overdacht over de storm op zee, die Jezus tot zwijgen brengt. 
Aan boord bij Hem zijn we veilig, ook in de storm van de dood. We 
wensen de familie de rust van Jezus in de grootste stormen toe. 
 
Dankbetuiging 
Het is ondoenlijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor de vele 
kaarten, bloemen, telefoontjes, de bezoekjes en het meeleven met Evert 
en met ons als zijn gezin tijdens zijn ziek zijn thuis en de laatste vijf weken 
in het Hospice “De Dôme” in Amersfoort. 
 

Dank u ook voor de condoleances die we mochten ontvangen na zijn 
overlijden. 
 

We zijn ontroerd ook door de geweldige belangstelling in de kerk, bij het 
afscheid op het kerkhof en het condoleren in het dorpshuis “De Poort”. 
 

Samen met Gods hulp geeft het kracht om door te gaan zonder hem. 
 

Ria Mannee-Kozijn 
kinderen en  

kleinkinderen 
 
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 
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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.  
 
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 
Na de behandeling uit de kleine profeten van het boekje Sefanja, gaan 
we op 16 oktober in op het boekje Haggai. Op 6 november sluiten we het 
drieluik van de kleine profeten in de context van het toeleven naar 
eeuwigheidszondag af met Maleachi. 
 

UIT DE GEMEENTE 

mailto:predikant@nhkherwijnen.nl
mailto:predikant@nhkherwijnen.nl
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Belijdeniscatechese 
Vanuit onze gemeente zijn dit jaar twee leden, die de belijdeniscatechese 
willen volgen. Vanwege het doordeweekse verblijf elders, zullen we deze 
bijeenkomsten in het weekend houden. Op de gemeenschappelijke 
introductie-avond kwamen dit jaar niet voldoende belangstellenden af om 
doordeweeks een gezamenlijke groep te starten.  
 

Follow Me (12-16) 
Een prachtige groep dit jaar om met elkaar meer over God te leren en 
Jezus te leren volgen. Deze heeft mede deze grootte, omdat er ook een 
aantal tieners onze catecheses bezoeken die in principe elders zijn 
aangesloten. Fijn dat wij zo in ieder geval minder kwetsbaar zijn. 
We hopen elkaar te zien op 12 en 19 oktober om 18:45 uur. Daarna is er 
vanwege vakantie en Dankdag twee weken geen Follow Me. 
 

Follow Me Next (16+) 
We hebben al twee mooie en gezellige bijeenkomsten gehad. Op 
zondagavond 16 oktober hopen we elkaar alweer te zien. Dan sluiten we 
mogelijk aan bij de nieuw opgerichte Jeugdvereniging in de 
Gereformeerde Kerk.  
 

Bijbelsgesprekskring 
We hopen elkaar te zien op 1 november. We starten weer om 10:15 uur. 
We gaan verder met het boekje Gaan op Gods weg, hoofdstuk 5. De 
volgende bijeenkomst staat gepland op 29 november.  
 

Zanguurtje 
Op D.V. zondag 16 oktober 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! 
 

Kring groeien in geloof 
We zijn dit seizoen 1 avond bij elkaar geweest om te bespreken of en 
hoe we verder gaan, nu ds. Roseboom stopt met deze kring. En we 
hebben besloten om met elkaar een doorstart te maken!  
Op D.V. dinsdag 18 oktober om 20.00 uur hopen we weer bij elkaar te 
komen in het kerkelijk centrum. We gaan dan verder met het boekje “Durf 
Daniel te zijn”. Het groepje is maar klein en er is dus volop plaats voor u 
of jou. Juist in de ontmoeting tussen verschillende personen van 
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verschillende leeftijd kunnen mooie gesprekken ontstaan. U en jij zijn van 
harte welkom om mee te doen! Voor meer info: Alex Ruitenburg of 
Heiltje van Santen. 
 

Open jeugdwerk 3xH 
Ook het open jeugdwerk 3XH gaat weer van start. Het team is inmiddels 
uitgebreid met jonge mensen. Zij gaan zich inzetten voor de jongeren van
12 tot 16 jaar. Elke eerste zaterdag van de maand zal er een activiteit 
worden georganiseerd. Heb jij ook zin om aan te sluiten, stuur alvast een 
appje naar Janne (0623153700) of Ivonne (0629 500121). Je wordt dan 
toegevoegd aan de WhatsAppgroep waarin alle details over 3XH worden 
gedeeld. De startactiviteit is al geweest. Maar iedereen die toen niet kon, 
is de volgende keer uiteraard van harte welkom!  

Het 3XH-team 
 

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 uur 
Locatie: Kerkelijk centrum Hervormde Gemeente, Waaldijk 139 
 

Bidden dat jij er ook bij bent!  
We zijn al een aantal weken gemeentebreed 
bezig met het thema ‘bidden’, onder andere 
bij de kringen, zondagsschool, catechisatie 
etc. Ook tijdens de opening van het 
winterwerk stond het ‘bidden’ centraal. Zo 
hoorden we mooie getuigenissen van Arno 
en Jannieke, vol vrijmoedigheid en 
enthousiasme. 
In de komende themadienst op DV zondag 
30 oktober ‘22 staan we wederom stil bij het 
bidden. 
Hoe bid je? Waar en wanneer bid je? En 
zeker in het openbaar: wat moet je zeggen? 
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Vooral dat laatste kan best een drempel zijn. Daarover hopen we in deze 
dienst meer te ontdekken en te horen.
 

We maken in de themadienst weer verdere stapjes (of stappen) hierin. 
Ons gebed is dat jij er ook bij bent deze dienst! Zelfs als je misschien nog 
nooit bent geweest! Voel je vrij om er te zijn, om te komen luisteren, te 
zingen en mee te denken, wie je ook bent, we zijn blij met je komst! Wees 
welkom! 
Na de dienst is er ook gelegenheid elkaar te ontmoeten met een kopje 
koffie, thee of glas limonade. Tot dan! 

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 
19-10 G. van Eeuwijk-van der Leij 90  WZC Avondlicht 
27-10 W.C. van Driel-van Gelder 99  WZC Avondlicht 
 

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. 
 

http://www.hervormdherwijnen.nl/
mailto:apphulphervormdherwijnen@gmail.com
mailto:kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl
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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  
 
 

 
VERANTWOORDING 
Collecten 
 

18 sept.   1e collecte € 184,00 Plaatselijk jeugdwerk 
  2e collecte € 116,80 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   135,20   Pastoraat en prediking 
 

25 sept.   1e collecte € 111,60 Open Doors 
  2e collecte € 91,90 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   97,50   Onderhoudsfonds 
 

2 okt   1e collecte € 144,60 PKN Kerk en Israël  
  2e collecte € 111,55 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   106,10   Pastoraat en prediking 
 

In september is voor de collecten diaconie ontvangen € 93,00. 
Voor het werk van de kerkrentmeesters via de bank ontvangen € 75,00 
voor giften en € 200,00 voor collecten. 
Ontvangen via: 
Dyke de Joode € 20,00 voor het jeugdwerk 
G. van Bezooijen € 30,00 
Ds. Roseboom € 20,00 

Voor al deze giften heel hartelijk dank. 

https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen
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Dankdagcollecte 
Woensdag 2 november is het Dankdag. Aangezien voor die tijd geen 
kerkblad meer verschijnt, nu vast informatie over de Dankdagcollecte. 
Dankdag is een moment om eens extra stil te staan bij alles waar we 
dankbaar voor mogen zijn. Vaak realiseren we ons niet wat we in ons 
dagelijks leven allemaal mogen ontvangen. Als we dat wel doen, 
beseffen we pas hoeveel dat is. 
Dankdag is ook een moment om iets van die dankbaarheid tot uitdrukking 
te laten komen in een gift aan de kerk. Om er zo aan bij te dragen, dat al 
het kerkenwerk door kan gaan.    
Dit keer geen (bruin) envelopje bij het kerkblad, maar doen we het iets 
anders. Op de zondag voor Dankdag worden na de dienst nog wel de 
envelopjes uitgedeeld. Los daarvan verspreiden we via dit kerkblad een 
inlegvel met daarop alle informatie. Op dat inlegvel maar ook in dit stukje 
treft u een QR-code aan, die u kunt scannen via uw eigen (willekeurige) 
bankapp; u kunt dan zelf een bedrag invullen en overmaken naar een 
Rabo-rekening die gekoppeld is aan de kerk. Er staat een 
standaardbedrag ingevuld, maar dat kunt u eenvoudig aanpassen. 
 

Uiteraard kunt u ook handmatig een bedrag overmaken, via: 
NL42 RABO 03280 00 531 
ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen, ovv 
Dankdagcollecte.  

 
Een contante gift geven kan ook, via bijvoorbeeld predikant, 
bezoekdames, kerkenraadsleden. 
 
 
 
 
 

Online draaiavond  
Vrijdagavond 21 oktober is de bekende online draaiavond, waarvoor de 
afgelopen tijd loten zijn verkocht. De draaiavond is alleen online te 
volgen, via het YouTube-kanaal van de kerk. Dat is te vinden via de 
website www.hervormdherwijnen.nl. De uitzending begint om 19.30 uur. 
 

Er zijn twee series van 120 loten verkocht (oranje en blauw), er worden 
van elke serie minstens vijftig rondes gedraaid. In elke ronde zijn er 
minimaal drie prijzen. Het prijzenpakket bestaat net als andere jaren uit 
vleesprijzen, levensmiddelenpakketten, taarten, cadeaubonnen en 
allerlei andere mooie prijzen. 
Onze raddraaier is net als andere jaren Gijs de Joode. 
 

ACTIVITEITEN 

http://www.hervormdherwijnen.nl/
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U kunt de gewonnen prijzen zaterdag 22 oktober ophalen, tussen 9.00 
en 12.00 uur bij de kringloopkas (Achterweg 57 in Herwijnen). 
 

De commissie Verkoopdag 
Eenmalige actie rookworsten  
Dankzij een sponsor (die we heel hartelijk willen bedanken) kunnen we 
dit jaar een eenmalige actie rookworsten houden, waarvan de opbrengst 
is bestemd voor de kerk. Het gaat om dezelfde kwaliteit rookworsten als 
die in april op de rommelmarkt verkocht zijn.  
De rookworsten zitten vacuüm verpakt en zijn in de koelkast zeker vier 
weken houdbaar. Invriezen kan ook, ze zijn dan minimaal een half jaar 
houdbaar. 
We zijn blij, dat we alle beschikbare rookworsten al in de voorverkoop 
hebben kunnen verkopen! De gereserveerde rookworsten worden vanaf 
donderdag 13 oktober bij u thuisbezorgd en afgerekend. Graag willen we 
alle kopers en zeker ook de verkoper(s) hartelijk bedanken. 
 

College van kerkrentmeesters 
 

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. 
 
GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2023  
Een dagboek voor jong en oud! Ook dit jaar weer kunt u het dagboek 
bestellen via de zendingscommissie.  
 

Vier goede redenen om het boekje te kopen:  
 

mailto:dirkarkel@live.nl
mailto:ddejoode@planet.nl
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• Het dagboek van de GZB is 
al generaties lang veel 
mensen tot zegen geweest.  
• De winst (ruim € 8) wordt 
besteed aan het 
zendingswerk zoals door onze 
gemeente ondersteund.  
• Elke dag biedt maar liefst 
twee overdenkingen: één voor 
volwassenen en één voor 
jongeren.  
• Met een oplage van 39.00 is ‘Een handvol koren’ het bestverkochte 
dagboek van Nederland.  
 

Interesse? U kunt het dagboekje bestellen via de zendingscommissie tot 
uiterlijk 30 november 2022 bij:  
Paul van Leeuwen via p.j.van-leeuwen@hotmail.com of 06 28289700 
 
Dorcas Kledingactie: tweedehands kleding, eersteklas toekomst 
Op zaterdag 22 oktober a.s. wordt er weer een Dorcas 
kledingactie gehouden. Er wordt kleding, schoenen, bed-
/huishoudlinnen, knuffels, tassen, riemen, gordijnen en 
vitrage verzameld. Het grootste deel hiervan wordt 
verkocht via de Dorcas-kringloopwinkels in Nederland. Een 
klein deel wordt verkocht in Oost-Europa.  
 
Dorcas roept u op om nog eens door de kledingkast te gaan om te kijken 
wat u kunt missen en om dit ook aan uw familie, vrienden, buren en 
kennissen te vragen.  
U kunt 22 oktober vanaf 10:00 uur uw (overtollige) kleding inleveren. 
Graag heel en schoon in goed afgesloten (vuilnis)zakken inleveren. Op 
de volgende adressen wordt de kleding ingezameld:  
 

Herwijnen: fam. De Vries, Waaldijk 187 (10:00–15:00 uur) 
Meteren: fam. De Vries, Wilhelminastraat 8c (10:00–15:00 uur) 
Haaften: fam. De Vries, Gendershof 35 (10:00–15:00 uur) 
Vuren: bij de Gereformeerde Kerk, Esdoornlaan 2 (10:00–12:00 uur) 

 

Alvast hartelijk dank namens de Dorcas Werkgroep Herwijnen,  
William Arendonk 

 
 
 

mailto:p.j.van-leeuwen@hotmail.com
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Dijkpraat 
In mijn dienstenoverzicht had ik bij de ochtenddienst van 9 oktober een 
thuisdienst in Herwijnen staan. Vandaar dat ik de avonddienst ook een 
mooie dienst vond om te ruilen. Een paar weken geleden zag ik echter, 
dat ik de planning een jaar eerder anders had opgestuurd naar onze 
dienstvoorziener. In de ochtenddienst stond ik helemaal niet ingepland.  
Dus maakte ik snode plannen om nog een paar dagen met het gezin naar 
het strand te gaan. Net geboekt, komt er een instructiebrief voor 
voorgangers binnen van Heukelum over de gang van zaken aldaar. In 
Excel worden de namen vaak automatisch aangevuld, het zal mis zijn 
gegaan bij het typen van He. Soms is het oude opschrijven geen eens 
zo’n gek idee! Gelukkig kon de boeking in Scheveningen nog eenvoudig 
worden geannuleerd. En vanwege andere inkomende verplichtingen 
alhier, hoefde ik daarvan niet veel spijt te hebben. 

Ds. Wilhelm Roseboom  
 
 

 
 

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie 
ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl 
 

Woensdag 12 okt 18.45 uur Follow Me 
Zondag 16 okt  Follow Me Next – na de avonddienst 
Dinsdag 18 okt 20.00 uur Kring Groeien in Geloof 
Woensdag 19 okt 18.45 uur Follow Me 
Vrijdag 21 okt 19.30 uur Online Rad van avontuur 
Zaterdag 22 okt 10–15 uur Dorcas Kledinginzameling 
Dinsdag 25 okt 20.00 uur Avond voor boeren 
Dinsdag 1 nov 10.15 uur Bijbelgesprekskring 
Dinsdag 29 nov 10.15 uur Bijbelgesprekskring 
 
 
 

 
 De kopij voor het volgende kerkblad dient  
 uiterlijk D.V. maandag 31 oktober 2022 
 vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij: 
 email: kerkblad@nhkherwijnen.nl 

      Carolien Boogert 
    Rij- en Uitweg 16

VAN DE REDACTIE 

AGENDA 

UIT DE PASTORIE 

mailto:kerkblad@nhkherwijnen.nl
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Volgende inleverdata zijn:  
21 nov.  voor 3 weken 
12 dec.  voor 4 weken 
9 jan. 2023 voor 3 weken 
 
 

 
 

Kom jij 15 oktober ook naar een avond vol muziek en kleinkunst?  
 

Reserveer wel even plaatsen via timzingtherwijnen@gmail.com  
 

want vol=vol 
 

 
 
 
 
 

mailto:timzingtherwijnen@gmail.com
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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 

 

 

 


