
 

 

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  
     

 
 

Adventstijd 

 

“Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard” 
1 Johannes 4: 9 

 
We leven vol verwachting toe naar het Kerstfeest. Het feest van Christus’ 
geboorte, het feest van de liefde van God. Gods liefde, die niet hoog 
boven ons blijft zweven, maar die naar ons uitgaat, naar ons toekomt. 
Wat wordt er toch een navraag gedaan naar de liefde Gods. Is God wel 
liefde en als God dan liefde is, waar kan ik de liefde van God aan ons 
dan uit opmaken? Wij tasten blijkbaar volkomen in het donker, totdat het 
begint te dagen: Kerstfeest, het kind in de kribbe, de liefde van God aan 
ons geopenbaard.  
 
God staat het liefste dat Hij heeft aan ons af. Hij zendt Zijn Zoon in de 
wereld, maar de wereld is helemaal niet zo liefdevol als zij zich voordoet. 
Zij viert haar haat bot op de eniggeboren Zoon van God. Hieraan zou 
iedere liefde bezwijken, Gods liefde niet. 
 
Gods liefde bereikt haar hoogtepunt in de zending van Zijn Zoon. Bij de 
kribbe vangen wij de stralen van die liefde op als in een brandpunt 
samengetrokken. Wij vragen diep bewogen en bewonderd: Waarom? De 
liefde geeft nooit antwoord op die vraag, zij heeft haar heilig geheim; daar 
is het liefde voor.  
Laat de klokken maar luiden. Wij bidden: Leer ons bij Uw kribbe knielen. 
Wie dat niet leert blijft vreemd aan de liefde van God en betwijfelt haar. 
Wie dat wel leert, die aanbidt en belijdt de liefde die God tot ons heeft. 
 

Lezen: Lukas 2: 1 - 21 
 

Uit: Bijbels dagboek “Wees Gij mijn Gids” 

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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46e Jaargang, no. 1259, 12 december 2022 
 

KERKDIENSTEN 

Zondag 18 december 2022     4e advent 

10:00 uur: dr. M. van Campen, Ede 

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

 Gezamenlijke dienst in GK Herwijnen 

1e collecte: Schuldhulpmaatje West Betuwe 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 

Vrijdag 23 december 2022      

18:30 uur: Kerstfeestviering Zondagsschool  
 

Zaterdag 24 december 2022    Kerstzangdienst 

21:30 uur: ds. W.M. Roseboom 

 m.m.v. muziekvereniging Wilhelmina 

1e collecte: Leger des Heils, Gorinchem 
 

Zondag 25 december 2022     Eerste Kerstdag 

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

18:30 uur: ds. E. Meijer, Werkhoven 

1e collecte: Diaconie 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 

Zaterdag 31 dec 2022 Oudjaarsdag 

19:30 uur: ds. B. Coster, Rouveen 

1e collecte: Dorcas 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Oudejaarscollecte 
 

Zondag 1 januari 2023      Nieuwjaarsdag 

10:00 uur: ds. W.F. Jochemsen, Goudriaan 

18:30 uur: ds. W.A. van den Borg, Hei- en Boeicop 

1e collecte: Diaconie 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
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Zondag 8 januari 2023 

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

18:30 uur: ds. E. van Wijk, Sprang Capelle 

1e collecte: Red een kind 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 

Zondagsschool 

18 dec. Luk. 1: 57-80 Johannes bewijst Gods blijde boodschap 

25 dec.  Luk. 2: 1-20 God stelt ons gerust; Jezus is geboren 

  1 jan. geen zondagsschool 

  8 jan. Luk. 2: 40-52 Jezus, 12 jaar oud in de tempel 
 

Crèche 

18 dec. Leny Slingerland 

25 dec. Jeanine Sneep, Elise Gobius du Sart 

1 jan. geen oppas 

8 jan. Esther Roseboom 
 

Schoonmaakrooster 

19 t/m 23 dec:  Helma van Mourik, Carolien Boogert 

  2 t/m   6 jan Nel van der Linden, Corrie Hobo 

  9 t/m 13 jan Anne en Lijntje van der Weerd 
 

 

 
Wel en wee 
Arie van Mourik (Achterweg ) werd opgenomen in het ziekenhuis voor 
een heupoperatie. Dank aan God dat de operatie is geslaagd, en we 
wensen hem geduld en kracht toe bij het verdere herstel. 
 
Nellie Blom-van Wijgerden (Onderweg ) is enkele dagen opgenomen in 
het ziekenhuis. Op het moment van schrijven, lijkt ze naar huis te mogen. 
Nieuwe medicijnen lijken te werken. Het is fijn dat ze weer thuis kan zijn. 
Maar natuurlijk zijn er de zorgen, zo midden in de chemokuren en met 
de gezondheid die momenteel kwetsbaar is. We wensen haar huis de 
vrede van het Kerstkind toe. 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
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Frans van Os (Dutry van Haeftenstraat , Haaften) heeft twee keer een 
kleine operatie aan zijn hand gehad. Het gaat nu de goede kant op en 
vragen God om een voorspoedig herstel. 
 
Iedereen in zorgen, gemis, verdriet, behandelingen, spanningen of 
veranderde omstandigheden wensen we in het bijzonder toe dat het licht 
van Christus in hun donker schijnt. 
 
Huwelijksjubileum 
Het echtpaar Bambacht-Den Otter (Nieuwe Steeg ) hoopt donderdag 15 
december vijftig jaar getrouwd te zijn. We zijn met hen dankbaar voor de 
zegeningen in het leven, in kinderen en kleinkinderen en dat ze door de 
Heere in voor- en tegenspoed voor elkaar gespaard zijn gebleven. Een 
goed jubileum en Gods bescherming op de verdere levensweg! 
 
Overlijden 
Op zondag 20 november is overleden, in de leeftijd van 93 jaar, Nellie de 
Groot-Biemans. Mevrouw De Groot woonde onder ons aan de Laarweg 
. De begrafenis heeft plaatsgehad op vrijdag 25 november op de 
begraafplaats aan de Haarweg in Gorinchem. Dat haar nagedachtenis 
tot zegen van de familie is en God zich over hen ontfermt. 
 
 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Na drie jaar lijkt het, s.c.j., weer mogelijk om in de Kersttijd diensten te 
houden zonder beperkingen. Een extra reden om dat dit jaar weer samen 
te vieren. 
 

Zangdienst met Soli Deo Gloria 
De eerste bijzondere dienst om erg naar uit te kijken is op zondagavond 
18 december om 18:30. In de gezamenlijke dienst in de Gereformeerde 
Kerk kunnen we genieten van de zang van Soli Deo Gloria en zingen we 
veel mooie liederen op weg naar Kerst. 
  
Kerstzang met Wilhelmina 
Op Kerstavond 24 december is de traditionele Kerstzangavond, waarbij 
muziekvereniging Wilhelmina de viering muzikaal luister bij zal zetten. 
Het thema van de avond nodigt uit om mee te komen zingen in het 
(b)engelkoor. Van harte welkom!  
 
 

UIT DE GEMEENTE 
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Kerstmorgen met extra muzikale omlijsting 
Op Kerstmorgen 25 december is de eredienst.  Petra Vervoorn en Leny 
Slingerland en de inmiddels bekende voorzangers hopen de blijde dienst 
vanwege Christus’ geboorte muzikaal te omlijsten. We behandelen het 
laatste deel van de serie ‘de engel is gekomen’ (weet iemand waar deze 

titel vandaan komt      ?). Dit keer: ‘omdat het Hem om meer dan engelen 

gaat’.  
 

Oud en nieuw 
Op oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag bent u van harte welkom om Gods 
leidende hand in het afgelopen jaar te zien en het nieuwe jaar in te gaan 
vanuit Gods belofte. 
 

Periode tussen Kerst en 40-dagentijd 
In de periode t/m de 40-dagentijd staan we in de verkondiging stil bij 
‘Focus op Jezus’. Het zijn tijden waarbij onze concentratie onder druk 
staat. Ook in onze concentratie op het volgen van Jezus. Hoe leren we 
vanuit de Bijbel de focus in het (geloofs)leven te (her)vinden?  
Het zou mooi zijn als je bij deze diensten aanwezig bent, want het eerste 
handvat is de kerkgang. Onlangs besprak ik met tieners hoe moeilijk het 
is om aan Bijbellezen toe te komen. Ze vertelden dat het tijdens de 
kerkdienst al een stuk makkelijker gaat.  
Geef hen daarom een zetje om de structuur op zondag vast te houden, 
geef jezelf een duwtje in de rug om het weer op te pakken of vol te 
houden. Het is het begin van het volgen van Jezus en een rijk en hoopvol 
leven gaat open. 
 
 

Avond met twintigers en dertigers van 35- 
Een aantal twintigers en dertigers kwam op 23 november samen. Het 
was niet zo dat alle 110 genodigden aanwezig waren, maar het was leuk 
met degenen die er waren. Wat betreft een vervolg kwam er uit dat een 
gespreksgroep met thema’s voor de eigen generatie interessant zou 
kunnen zijn. 
Daar zullen we in het nieuwe jaar vervolg aan proberen te geven. Als je 
daar nu interesse in hebt, laat dat vooral even weten! 

Jeugdouderling Alex Ruitenburg en ds. Wilhelm Roseboom 
 

Follow Me (12-16) 
Op 14 december sluiten we om 18:45 de eerste periode af met een 
viering in de kerk en een gezellige activiteit. Op 11 januari starten we met 
de tweede periode. 
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Bijbelgesprekskring 
De voorgestelde datum in het vorige kerkblad bleek niet heel geschikt te 
zijn. We hopen elkaar nu op 10 januari om 10:15 te ontmoeten. Dan 
spreken we over hoofdstuk 7 uit het bekende boekje. Op 7 februari 
bespreken we het laatste hoofdstuk, waarna we op 7 maart een 
themabijeenkomst houden over ‘als kinderen andere wegen gaan’. 
 

VERANTWOORDING 
Collecten 
20 nov.   1e collecte € 243,70 Bloemengroet 
  2e collecte € 274,90 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   219,85   Pastoraat en prediking 
 

27 nov.   1e collecte € 101,85 Diaconie 
  2e collecte € 101,55 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   98,20   Onderhoudsfonds 
 

4 dec   1e collecte € 109,20 Gevangenenzorg NL  
  2e collecte € 108,80 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   109,40   Pastoraat en prediking 
 

Voor al deze giften heel hartelijk dank. 
 

Giften 
Ds. Roseboom ontving € 50,00 voor de kerk. 
Bezoekbroeder J. van Kuilenburg ontving € 50,00 uit dankbaarheid. 
T. van Mourik ontving € 10,00 voor het kerkblad. 
N. van der Linden ontving € 10,00 voor het kerkblad. 
Ouderling-kerkrentmeester H. de Bruin ontving € 50,00 voor de kerk. 
 

In november is voor de collecten diaconie ontvangen € 28,-. 
Voor het werk kerkrentmeesters is de afgelopen periode per bank € 100,- 
ontvangen. 

Voor al deze giften heel hartelijk dank. 
 

Eindejaarscollecte; andere opzet 
U was gewend om gelijktijdig met het laatste kerkblad van het jaar, ook 
een enveloppe met acceptgiro voor de eindejaarscollecte te krijgen. 
Vanaf nu verandert dat. Acceptgiro’s gaan immers verdwijnen en 
daarnaast zijn aan het gebruik ervan de nodige kosten verbonden. 
Daarom vragen we u voortaan op een andere manier bij te dragen aan 
deze collecte, vergelijkbaar met eerder bv. de actie voor het kerkblad. Op 
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een apart inlegvel in dit kerkblad staat alle informatie, die u overigens ook 
hieronder aantreft.  
De opbrengst is bestemd voor het werk in de eigen kerkelijke gemeente. 
Op oudejaarsdag wordt deze collecte ook tijdens de kerkdienst 
gehouden. 
Bijdragen kan via het scannen van de QR-code hieronder (werkt voor 
iedere bank); u kunt uw bijdrage ook over maken via:  
NL42 RABO 03280 00531 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Herwijnen  
o.v.v. eindejaarscollecte 
 

Uiteraard kunt u ook contant iets geven, via bijvoorbeeld predikant, 
bezoekdames, bezoekbroeders of kerkenraadsleden. 

Bij voorbaat hartelijk dank 
 

Kerkbalans; toezegging al omgezet in een gift? 
We zijn de Actie Kerkbalans 2022 aan het afronden en de actie voor 
volgend jaar aan het voorbereiden. Nog niet iedereen heeft zijn eerder 
dit jaar gedane toezegging voor de Actie Kerkbalans 2022 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:  
Hervormde Gemeente Herwijnen 
NL42 RABO 03280 00531 of NL10 INGB 0000950925. 
Graag onder vermelding van Kerkbalans 2022. 
 

Het kan uiteraard gebeuren dat u door omstandigheden bent vergeten 
uw toezegging over te maken. Daarom zijn inmiddels enkele 
herinneringen verstuurd. Mochten de brief en uw betaling elkaar hebben 
gekruist, 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. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 
College van Kerkrentmeesters 

 

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 
26-12 C.A. van Arendonk  89  Achterweg  
10-01 mevr. C.A. van Velzen  92  WZC Avondlicht 
13-01 A.H. van Arendonk-van Oort 86  Wilgenlaan  
13-01 H. van Zomeren-Teekens 86   WZC Avondlicht 
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Bloemengroet  
De bloemengroet uit de gemeente is de afgelopen periode gegaan 
naar: 

- Mevr. J. Oudijk  (Kedichem) 
- Mevr. H. van Arkel  (Molenkamp) 
- Jacco Ruitenburg  (Kolstraat) 
- Dhr. W. de Jongh  (Waaldijk) 
- Mw. De Fokkert (Rozenstraat) 
- Mw. Van der Vliet (Zworrelstraat) 
- Dhr. A. van Mourik (Achterweg) 
- Familie van Berk  (Molenkamp) 25-jarig huwelijksjubileum  

 

GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2023 Een dagboek voor jong en 
oud!  
Ook dit jaar weer kunt u het dagboek bestellen via de zendings-
commissie. Vier goede redenen om het boekje te kopen:  
• 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 bij 
Paul van Leeuwen via p.j.van-leeuwen@hotmail.nl of 06 2828 9700 
 

Even kennismaken… 
Afgelopen voorjaar is ‘ons’ zendingsechtpaar Martin en Marleen ’t Hart 
definitief teruggekomen naar Nederland vanuit Rwanda. De 
zendingscommissie ging daarom op zoek naar een nieuw project. We 
hebben gezocht naar een project, waarbij we ons als gemeente van jong 
tot oud betrokken kunnen voelen en waarbij er goede mogelijkheden zijn 
(oa via social media) tot het hebben van contact. 
 

Na even zoeken zijn we uitgekomen bij William en Monica Jansen (en 
hun 5-jarige zoontje Misha). Zij vertrekken begin maart 2023 naar de 
Filipijnen. De GZB heeft ons gevraagd of we het gehele werk op de 
Filipijnen willen ondersteunen. Op de Filipijnen is nml. al langer een 
zendingswerker actief, Iljo de Keijzer. We hebben toegezegd het gehele 
zendingswerk te willen ondersteunen, maar dat we vooral met William en 
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Monica warme contacten zullen onderhouden. Zo blijft het voor iedereen 
overzichtelijk. 
 

Op DV zondagochtend 29 januari 2023 zullen William, Monica en Misha 
in onze gemeente langskomen en kennismaken met ons. Dit zal zijn 
tijdens de dienst -ook bij de zondagsschool- en natuurlijk na de dienst 
met een bakje koffie. De zendingscommissie heeft online al een fijne en 
warme ontmoeting gehad. 
 

U kunt Monica en William 
volgen op facebook en 
instagram.  
De nieuwsbrief die zij 
sturen, kunt u nalezen op 
hun website en staat ook 
in de zendingsapp. Zo 
blijft u altijd goed op de 
hoogte. Bid u mee voor 
het zendingswerk? 
 

Instagram: 
@jeugdwerk.filipijnen 
Facebook: Jeugdwerk Filipijnen 
Website: jeugdwerkfilipijnen.nl 

Zendingscommissie 
 
 

Nieuws uit de Kringloopkas 
Nu 2022 bijna achter ons ligt, kijken we even terug op het afgelopen 
jaar, en kijken we ook vooruit naar de plannen voor 2023. Voor wat 
betreft het resultaat van de Kringloopkas en van de rommelmarkt (die 
we na twee jaar weer konden houden), mogen we dankbaar 
terugkijken op een goed jaar. Daardoor konden we, naast de 
opbrengst voor het Onderhoudsfonds voor kerk en pastorie, ook 
giften doen aan ALS Herwijnen en aan Voedselbank Leerdam. 
Met het geld vanuit het Onderhoudsfonds hebben we dit jaar het 
kerkelijk centrum opgeknapt (verven en vloer), de dijkmuur op de 
binnenplaats bij de kerk gestuukt en hebben we de vensterbanken 
van de westmuur in de kerk een opknapbeurt kunnen geven. Verder 
zijn op de bovenverdieping van de pastorie nieuwe ramen met 
dubbelglas geplaatst.  
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De Rommelmarktcommissie is alweer druk bezig met de plannen voor 
2023. D.V. zaterdag 7 januari van 9.00 tot 13.00 hopen we op het 
terrein van de Kringloopkas (Achterweg 57) een magazijnverkoop te 
houden, met verkoop van meubels, boeken en CD’s/DVD’s. Ook is 
koffie, thee en erwtensoep te koop, en natuurlijk is de Kringloopkas 
open.  
 

Op D.V zaterdag 6 mei hopen we een rommelmarkt te houden. 
(noteer deze datum alvast in uw agenda). Voor één of beide 
activiteiten hopen wij u te ontmoeten als bezoeker en/of als vrijwilliger. 
Ook in 2023 zal de kringloopkas wekelijks open zijn, op woensdag 
van 13.00 tot 16.30 uur en zaterdags van 9.00 tot 12.00 uur.   
Graag willen we vanaf deze plaats alle brengers van spullen, kopers 
en vrijwilligers hartelijk bedanken. Alleen met z’n allen kunnen we de 
Kringloopkas en de rommelmarkt tot een succes maken. Dit alles 
vanuit onze visie dat we tweedehands, herbruikbare producten weer 
waarde kunnen geven en hergebruiken, om zo bij te dragen aan het 
milieu en onze opdracht tot goed rentmeesterschap in praktijk te 
brengen. 

Rommelmarktcommissie en College van Kerkrentmeesters  
 

Kerstactie 2022 Zendingscommissie 
Jaarlijks houden we met de beide kerken uit Herwijnen een Kerstactie. 
We geven huis-aan-huis de bewoners een kleine attentie, een magazine 
en een uitnodiging voor de Kerstvieringen en diensten met oud- en 
nieuwjaar. Deze actie wordt enorm gewaardeerd. 
Het thema van dit jaar is Vrede. Johannes 14:27 staat hierbij centraal, 
waar staat: De vrede die deze wereld jullie kan geven, duurt maar kort. 
Maar mijn vrede blijft altijd bij jullie. 
 

De vrijwilligers die vorig jaar geholpen hebben met het bezorgen van de 
attentie zijn inmiddels persoonlijk benaderd. We hebben nog een paar 
mensen nodig. Wil je ook helpen een Kerstattentie rond te brengen dan 
kun je je opgeven door een mail te sturen naar 
evangelisatie@gkherwijnen.nl. We hopen op jullie medewerking! 
De pakketten kunnen op zaterdag 17 december tussen 10 en 11 uur 
worden afgehaald in de Gereformeerde Kerk. Deze kunnen dan in de 
week voor de Kerst worden rondgebracht. 

Alvast hartelijk dank voor je hulp!  
Evangelisatiecommissie 

 

Activiteiten  
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Diaconale actie vanwege hoge energiekosten 
De energiecrisis heeft de mensen met lage inkomens in de problemen 
gebracht. Een voorschot van € 150 p.m. kan zomaar naar € 400 gaan of 
meer. Velen kunnen dit moeilijk betalen. 
Het gevolg is dat deze mensen de verwarming heel laag zetten, of zelfs 
uit! Met een deken op de bank is niet genoeg. Overdag met de gordijnen 
dicht leidt onherroepelijk tot een verslechterende gezondheid en 
vereenzaming. We moeten dus snel aan de slag. 
 

Vele vrijwilligersorganisaties helpen met het isoleren van oude woningen, 
veelal met enkel glas. Voor de inwoners van Herwijnen ligt hier een 
geweldige kans! 
Het VoorzetVensterFolie vervangt het klassieke voorzetraam voor een 
fractie van de kosten! Uit diverse testen is gebleken dat de 
voorzetvensterfolie wel 25 tot 30% minder koude doorlaat. 
 

HET PLAN: 
Ben je zelf een beetje handig: 
Op internet zijn diverse instructiefilmpjes te vinden hoe je het folie kunt 
bevestigen. Het pakket is bij ons te bestellen. 
Heb je liever hulp: 
Wij leiden enkele gemeenteleden op om het folie professioneel aan te 
brengen, binnen een halve dag, voor een gemiddelde woning. 
 

De foliekosten voor dit pakket voor een hele woning is slechts ± €12,50. 
Zo ontzorgen wij een heleboel mensen: we laten jullie deze winter niet in 
de kou zitten! 
 

DE VRAAG: Hebt u nog een woning met enkel glas of verouderd dubbel 
glas of ken je iemand in de buurt waar je woont, meld je dan aan bij de 
diaconie van de Hervormde of Gereformeerde kerk van Herwijnen. Wij 
nemen z.s.m. contact met u op. 
 

Met vriendelijke groet, 
Diaconie Hervormde Gemeente van Herwijnen. 

Jan-Willem Boogert 06 5335 1779 
Diaconie Gereformeerde Kerk van Herwijnen 

Leo van Zandwijk 06 2507 4988 
 
 
 
Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie 
ook de website van onze gemeente, www.hervormdherwijnen.nl 

AGENDA D.V. 

http://www.hervormdherwijnen.nl/
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Vrijdag 23 december  18:30u Kerstfeestviering zondagsschool 
Zaterdag 7 januari 2023 9:00u Magazijnverkoop kringloopkas 
Zaterdag 6 mei  2023   Rommelmarkt 
Vrijdag 27 oktober 2023  Online draaiavond 
 
 
 
Dijkpraat 
Op oudejaarsavond staat een recent voor pensioen teruggekeerde 
zendeling uit Spanje op het dienstrooster. In werkzame dienst gaan 
zendelingen vaak in de periode van Kerst en oud en nieuw naar hun 
thuisland. Het is sommigen opgevallen dat ik met oudejaarsdag en 
Nieuwjaarsdag nooit op het dienstrooster sta. Vanwege onze 
omzwervingen door het land hebben we behoorlijk wat familie en 
vrienden in het noorden van het land wonen. Het is nu vaak lastig om 
hen op te zoeken. Aangezien het oudejaarsgebeuren geen 
oorspronkelijke kerkelijke betekenis heeft, vinden we dat een goed 
moment om een traditionele bijeenkomst met noordelijke vrienden te 
houden. Het voelt een beetje als de zendeling die de ‘woeste’ 
Betuwenaren (naar Enny de Bruijn) even achterlaat. 
Dit jaar komt een noordelijke delegatie ons echter in het Herwijnse 
zendingsgebied opzoeken, dus wellicht ontmoeten we u met de 
jaarwisseling rondom de kerkdiensten. 
 

Vanuit de pastorie wensen wij u een zalig Kerstfeest en een gezegend 
nieuwjaar. 

Ds. Wilhelm Roseboom  
 
 

 

 

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 9 januari 
2023 vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij: 
   email: kerkblad@nhkherwijnen.nl 
   Carolien Boogert, Rij- en Uitweg 16  

 

Volgende inleverdata zijn: 
30 jan.  voor 3 weken 
20 feb.   voor 3 weken 
13 mrt.  voor 3 weken 

 

DIJKPRAAT 

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 – 84 2576 
     e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl 
     Hetty van Arkel 
 
KERKDIENST OP USB Van elke dienst is een opname op USB te 

verkrijgen via de diaconie 
     diaconie@nhkherwijnen.nl 
 
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.  
♦ een gift overmaken via de KerkApp kan ook;  
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen  
 
Let op: Een individuele transactie (zonder gekocht saldo) kost 24 cent 
per keer. 
 
DIACONIE      Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373 7400 26 
 

COLLEGE VAN     Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000 9509 25 
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328 0005 31 
 

PASTORAAT EN      Bankrekeningnr. NL42 RABO 0373 7222 57 
PREDIKING 
 

ONDERHOUDSFONDS  Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373 7222 49 
 

ADM. KERKBLAD     Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328 0246 43 
 

KERKRADIO      Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373 7400 34 
 
WEBSITE      www.hervormdherwijnen.nl 
 

APP (voor leden)   Hervormd Herwijnen (via playstore/ appstore) 
Informatie over onze kerkapp: hervormdherwijnen.nl  
App-hulpteam: apphulphervormdherwijnen@gmail.com 
Leontien van Arkel, 06-48425158; Amanda de Bruin, 0418-582153 
 
COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin 

  de kerk; € 0,70 / € 1,00 

https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen
http://www.hervormdherwijnen.nl/
about:blank

