
 
 

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 
   H. Vervoorn 
 

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  
     

 
 
 

De ankergrond 

 
Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid….Psalm 13 : 6a 

 

De dichter van Psalm 13 is zijn God kwijt. Althans, hij ervaart Gods 
nabijheid niet. Eindeloos lijkt God hem te vergeten. Hij lijdt daar intens 
onder. De verberging van Gods aangezicht is hem donkerder dan de 
nacht en bitterder dan de dood. Hij gaat niet met zijn gemis de straat op. 
Integendeel, het brengt hem op de knieën. Hartstochtelijk klinkt zijn roep 
naar omhoog: “Hoe lang nog, Heere, hoe lang nog?” en komt er een 
antwoord? Inderdaad, maar niet het antwoord dat wij misschien zouden 
verwachten. We lezen niets van een stem uit de hemel of een bijzondere 
ervaring in het leven van de dichter. En toch is er een omslag, die alles 
verandert. Toch gebeurt er iets, waardoor de onrust in zijn hart plaats 
maakt voor vrede. Wat dan? Al biddend gooit de dichter zijn anker uit in 
de goedertierenheid van God, zijn onverdiende ontferming voor 
zondaren. Daar vindt hij houvast. Daar vindt het levende geloof altijd 
houvast. Nochtans! 
Onwillekeurig gaan de gedachten uit naar Golgotha. Naar Christus, die 
de verberging van Gods aangezicht om onzentwil ten volle doorleden en 
doorstreden heeft. Over de kruisheuvel weerklonk zijn klacht: “Mijn God, 
mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten”.  
Gelukkig als we met het Avondmaalsformulier mogen meeweten: “Opdat 
wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden 
worden”.  
Nooit meer. Zelfs niet in dagen van aanvechting en gemis.  
 
 

Lezen: Psalm 13 en Efeze 2 : 4 – 7 
 

Uit: Bijbels dagboek “Elke dag een psalm” 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YjIZZY0-B6zwxM&tbnid=hd4UPQtuwiRZqM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.holyhome.nl/bijbels_beeld_woordenboek/BIJB-37.htm&ei=MnMZVMbTK8XJOeXOgbgC&bvm=bv.75558745,d.ZWU&psig=AFQjCNH1bNlZoTyls4xTdTd7f2rAGrepWA&ust=1411040427534066
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46e Jaargang, no. 1261, 30 januari 2023 
 

KERKDIENSTEN 
 

Zondag 5 februari 2023    

10:00 uur: Ds. W.M. Roseboom  -  Viering Heilig Avondmaal 

15:00 uur: Ds. E. Groot-Karsijn  -   WZCA – Viering Heilig Avondm. 

18:30 uur: Ds. J. van Dijk, Zeist  -   Dankzegging Heilig Avondmaal 

1e collecte: Diaconie 

(Voor plaatselijke doeleinden) 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 

Avondm.coll: Serve India 

(Steun aan christenen in India en Pakistan, na overstromingen, door 

o.a. eten, kleding, dekens en tenten te verstrekken.) 
 

Zondag 12 februari 2023 

10:00 uur: Ds. A. Stijf, Ede 

18:30 uur: Prof. dr. G. van den Brink, Woerden 

1e collecte: PKN – Kerk in Actie 

(Steun aan Ethiopische boeren tegen droogte en overstromingen) 
2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 
Donderdag 16 februari 2023 
15:00 uur: Ds. E. Groot-Karsijn – dienst in WZC Avondlicht 
 
Zondag 19 februari 2023 

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

18:30 uur: Ds. E. van der Poel, Meerkerk 

1e collecte: Trans World Radio 

((lokale) christelijke radio-uitzendingen) 
2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 

Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool 

5 feb:  1 Koningen 19 Elia op de Horeb   

12 feb:  1 Koningen 21 Achab neemt Nabot zijn wijngaard af 

   Psalm 108: 1
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Exodus 1: God ziet de nood van zijn volk 

  Psalm 108: 1 
 

Kinderoppas:  

5 feb:  Miranda Pippel en Rens van Zante 

12 feb:  Leontien van Arkel 

19 feb:  Daniëlle van Mourik 

  

Schoonmaakrooster 

30 t/m 3 feb: Nel van der Linden en Rika van Brakel 

6 t/m 10 feb: Jolisa van Zanten en Arissa Wigmans 

13 t/m 17 feb: Anne en Lijntje van der Weerd 

20 t/m 24 feb: Carolien Boogert en Helma van Mourik 

 

 

 

 
Welbevinden 
Bidt u mee voor hen die in voorgaande edities werden genoemd, of liever 
niet met name worden genoemd, en in afwachting zijn van uitslagen, 
kuren krijgen, thuis of elders herstellen van ingrepen? We bidden ook 
voor hen, die in familiekring wachten op uitslagen, moeilijke perioden 
doormaken of in de overleefstand staan.  
 

We danken God dat we van andere gemeenteleden hoorden dat herstel 
voorspoedig gaat of behandelingen zijn aangeslagen. 
 
Geboorte 
Daniël Haberlah en Sanne Vervoorn (Nieuwe Steeg) zijn dankbaar en blij 
met de geboorte van hun dochter op 28 januari. Ze heeft Evie als naam 
ontvangen. Alles is voorspoedig verlopen. We wensen het jonge gezin 
de vrede van God in hun huis toe, en feliciteren ook familie om hen heen 
van harte!  
 
Jubileum 
Bram Kiep en Hetty Kiep-Duijzer (Boutlaan) gedenken op 9 februari dat 
ze vijftig jaar geleden zijn getrouwd. Er is veel om in dankbaarheid op 
terug te zien, in de afgelopen tijden zijn er ook zorgen. Dat het Woord 
van een God lamp voor hun voet en een licht op hun pad mag zijn. En 
natuurlijk wensen we hen een goed jubileum! 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
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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 hen ook in onze gebeden niet vergeten. 
 

 Let op, nieuwe adres! 
 

Andrea van Mourik  Mw. C. van der Wal van Maren 
Griendweg 16-L  Huis ter Leede, Oranjehof 2 
4208 AA Gorinchem  4141 GC 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 de scriba via 06 20047902.  
 
 
 
 

Gemeenteavond over Beleidsplan/wat voor gemeente willen we zijn 
Wat is een Beleidsplan? 
Elke gemeente heeft een Beleidsplan. Daarin staat onder meer wat voor 
gemeente we (willen) zijn, welke activiteiten er zijn, welke visie we 
hebben op zaken, welke onderwerpen om aandacht vragen en hoe we 
daarmee in de komende periode aan de slag (kunnen) gaan. 
Een Beleidsplan wordt in principe elke vier jaar tegen het licht gehouden. 
Klopt het allemaal nog wat er staat, zijn er onderwerpen die voor het eerst 
of opnieuw om aandacht vragen, moeten visies of plannen wellicht 
aangepast worden. 
Ook ons Beleidsplan is aan zo’n herziening toe. Het bestaande 
Beleidsplan kunt u vinden op de website hervormdherwijnen.nl, onder 
het kopje ‘Over ons’. 
  

Hoe gaat dat in z’n werk, zo’n herziening? 
Uiteraard wordt waar nodig feitelijke informatie aangepast; in vier of vijf 
jaar tijd veranderen dingen nu eenmaal. Maar los daarvan houden we 
maandag 20 februari (20.00 uur) een gemeenteavond in het kerkelijk 
centrum. De kerkenraad kiest een aantal thema’s, met bij elk thema een 
aantal vragen of stellingen. De aanwezigen reageren in groepjes op de 

UIT DE GEMEENTE 

mailto:predikant@nhkherwijnen.nl
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thema’s en vragen, door opmerkingen, antwoorden en reacties van ieder 
persoonlijk en/of groepje op te schrijven. 
Dat levert aan het einde van de avond per thema ongetwijfeld een flink 
aantal reacties op. Daar worden op de avond zelf geen besluiten over 
genomen, noch brede discussies over gevoerd.  
  

Wat gebeurt er dan wel mee? 
De kerkenraad gaat de antwoorden en reacties gebruiken om het 
Beleidsplan daar waar nodig te actualiseren en aan te passen. De 
kerkenraad neemt vervolgens een zogeheten ‘voorgenomen besluit’ over 
een herzien Beleidsplan. Dat herzien Beleidsplan wordt gedeeld met de 
gemeente, die daarop kan reageren. Waarschijnlijk houden we dan 
opnieuw een gemeenteavond. Tenslotte neemt de kerkenraad, alles 
afwegende, een definitief besluit. Dat besluit kan op punten afwijken van 
het voorgenomen besluit, maar dat hoeft niet.  
Voor alle duidelijkheid: de gemeente hoeft dus niet te stemmen over het 
Beleidsplan of over onderdelen daaruit; de vaststelling is uiteindelijk een 
bevoegdheid van de kerkenraad. Maar het zal duidelijk zijn dat de 
gemeente zeker wordt gehoord, zoals dat officieel heet, te beginnen dus 
20 februari. 
 

Wie mogen op de gemeenteavond komen? 
Iedereen, jong en oud, belijdend lid of niet, is van harte welkom om op 
maandag 20 februari met elkaar in een ontspannen sfeer te praten over 
onze gemeente, over wat ons bezighoudt, hoe we dingen zien, wat voor 
soort gemeente we (willen) zijn. 
 

En als ik nu niet kan komen? 
Mocht iemand verhinderd zijn, dan kunnen opmerkingen, suggesties, 
vragen et cetera ook schriftelijk worden doorgegeven; het liefst via 
scriba@nhkherwijnen.nl / of bel met Dik de Joode: 06-20047902. 
 
Actie Kerkbalans 

 
De Actie Kerkbalans heeft in eerste telling 
opgebracht het prachtige bedrag van 
€ 65.713,40. Dat is bijna € 500,00 meer dan de 
eerste telling vorig jaar! Een resultaat om zeer 
dankbaar en blij voor te zijn.  
Graag willen we iedereen die voor en achter de 

schermen een bijdrage heeft geleverd heel hartelijk bedanken voor hun 
inzet. Met name ook de vrijwilligers die voor het eerst of opnieuw een wijk 
onder hoede hun hoede hadden. En uiteraard dank aan alle gevers!

mailto:scriba@nhkherwijnen.nl
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Aangezien nog niet alle reacties binnen zijn, hebben we goede hoop dat 
het begrote bedrag van € 69.750 in de loop van het jaar nog gehaald 
gaat worden.  
Met uw en jouw bijdrage steunen u en jij al het werk dat vanuit de 
Hervormde Gemeente wordt gedaan. Van bezoekwerk, jeugdwerk en de 
zondagse kerkdiensten, tot het werk onder ouderen, zieken en mensen 
die het (financieel) moeilijk hebben. Maar ook de bloemengroet, het 
evangelisatiewerk, et cetera et cetera.  
 
Hebt u graag een richtlijn voor uw gift? Vaak wordt onderstaande tabel 
gebruikt. We begrijpen dat niet iedereen evenveel heeft te besteden, en 
dat het leven kan duur kan zijn. Toch hebt u misschien nog wel wat 
ruimte, hopen we. Door serieus af te wegen wat de kerk u waard is. Iets 
extra’s geven mag natuurlijk altijd, vanuit de gedachte dat de sterkste 
schouders ook de zwaarste lasten kunnen dragen. U kunt ook in 
termijnen geven. 
De tabel voor de Actie Kerkbalans 
Netto inkomen  Bijdrage kerkbalans Bijdrage per jaar   
per maand:           percentage              in euro’s          
€ 0 - € 500   0,5%    € 0 -  € 30 
€ 501 - € 1.000  1,0%   € 60 - € 120 
€ 1.001 - € 1.500  1,5%    € 180 - € 270 
€ 1.501 - € 2.000  2,0%   € 360 - € 480 
€ 2.001 - € 2.500  2,5%    € 600 - € 750 
€ 2.501  of meer  3,0%    € 900 of meer 
 

Een bedrag overmaken voor de Actie Kerkbalans kan via:   
NL42  RABO 03280 00531 
NL10  INGB 0000 950925 
tnv hervormde kerk Herwijnen; onder vermelding van Kerkbalans 2023 
 

Bij de diensten 
Zondag vieren we het Heilig Avondmaal. We behandelen in de diensten 
van de avondmaalsvieringen van dit jaar enkele Hallel-psalmen. Dat zijn 
de Psalmen 113-118, die tijdens de grote feesten, zoals het Joodse 
Paasfeest, gezongen werden.     
 

Op 19 februari nog één keer de serie ‘Focus op Jezus’ vanuit de 
Timotheüsbrieven. 
 
Het doel voor de avondmaalcollecte van 5 februari is Serve India. 
Door de grote overstromingen in 2022 is er veel ellende ontstaan in India 
en Pakistan. Het waterpeil is gelukkig gedaald, maar nog steeds niet 
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overal voldoende. Veel mensen leven nog steeds in tenten of in de resten 
van hun woningen. Erbarmelijke omstandigheden die vragen om ons 
erbarmen.  
Tegelijk is er na de watersnood een nieuwe bedreiging: hongersnood. 
Door de overvloedige regen is er een oogst verloren gegaan en ook een 
schrijnend tekort aan zaaigoed. Dus ook dit jaar is de oogst veel kleiner! 
Graanproducten uit Oekraïne zijn er door de oorlog ook slechts 
mondjesmaat. Epidemieën en besmettelijke ziekten maken het drama 
compleet. Zeker voor onze christelijke broeders en zusters die door de 
(moslim)regering niet geholpen worden. Serve India blijft ze echter 
helpen, met uw steun!  
 

Serve India ondersteunt onder andere door: 
• voedselpakketten en medicijnpakketten 
• kleding en dekens 
• eenvoudige tenten 

 

Misschien is deze organisatie bij u/jullie nog minder bekend. Kijk voor 
verder informatie www.serveindia.nl 
 

Van harte bij u/jullie aanbevolen, ook in gebed. 
 
Pastoraat Wijkteam 2 
Sinds enkele maanden heeft wijk 2 (o.a. Waaldijk, Onderweg, Rij- en 
Uitweg, Kolstraat) geen wijkouderling meer. De vacature voor 
wijkouderling blijft nog open staan, maar we zijn blij om te kunnen melden 
dat Rob en Heiltje van Santen als bezoekbroeder- en zuster de 
coördinatie van deze wijk op zich willen gaan nemen. U kunt hen dus 
inseinen wanneer het u persoonlijk betreft of wanneer u denkt dat een 
ander enige aandacht kan gebruiken. 
U kunt de indelingen van de wijken op de website vinden, we zullen deze 
de volgende keer meenemen in het kerkblad. 
 
Follow Me (12-16) 
We komen tot en met 15 februari bij elkaar. Daarna is 
er een maandje geen Follow Me vanwege andere 
verplichtingen, vakanties en Biddag.  
In april hopen we vervolgens nog een maand bij elkaar 
te komen. 
 
Follow Me Next (16+) 
Mijn indruk is dat de groep het fijn vindt om samen op te trekken met de 
leeftijdsgenoten van de Gereformeerde Kerk. Op zondag 5 februari 

http://www.serveindia.nl/
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hopen de beide predikanten een bezoekje te brengen aan de 
bijeenkomst van de JV. 
 
Bijbelgesprekskring 
Op 7 februari bespreken we het laatste hoofdstuk van ‘Gaan op Gods 
Weg’, waarna we op 7 maart een themabijeenkomst houden over ‘als 
kinderen andere wegen gaan’. 
 

Eén van de vragen die nog op tafel lag was of Israël van het eigen vee 
at. Het blijkt voor nomadenvolken niet gebruikelijk te zijn geweest om 
vlees van de eigen kudde te eten. Bij het volk Israël is zo het vlees van 
de dieren vooral gericht op de offerdienst, niet op het eten ervan. Voor 
de ontknoping over de kwartels, moet u er op 7 februari echt bij zijn.  
 
Onderhoud muur kerk en meer 
De werkzaamheden aan de westzijde van de 
kerkmuur (binnenkant) zijn afgerond. Delen van de 
muur zijn ‘afgebikt’ en opnieuw aangesmeerd, 
daarna is de muur gewit. Ook het portaal van de 
kerk is aan de binnenkant gedeeltelijk geschilderd, 
samen met de binnenkant van de buitendeur.  
 
De achterste bank (de ‘kostersbank’, bij binnenkomst links) is 
weggehaald, om zo ruimte te creëren; bijvoorbeeld voor 
rolstoelgebruikers maar ook tijdens een begrafenis vanuit de kerk. De 
bank is met vereende krachten op de galerij bij het orgel neergezet. 
 

Iedereen die heeft geholpen bij bovengenoemde werkzaamheden, heel 
hartelijk bedankt! 
 
Subsidie Vervoornstichting 
Via de Vervoornstichting mochten we een bedrag van € 2.500,00 
ontvangen als bijdrage in de kosten voor de viering van 200 jaar 
kerkgebouw, op tweede paasdag. Een mooie stimulans om de viering en 
de activiteiten verder vorm te geven! 
 

De rommelmarktcommissie mocht € 750,00 ontvangen voor de aanschaf 
van bodywarmers voor het personeel in de kas. De bodywarmers hebben 
inmiddels hun nut bewezen, er wordt dankbaar gebruik van gemaakt. 
 

Ook vanaf deze plaats willen we de Vervoornstichting hartelijk bedanken 
voor de ontvangen subsidies. 
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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 
08-02- A. Mijdam-van Zanten  92  WZC Avondlicht 
12-02 F.A. Mus-Muller  91  Kolstraat  
 
Oud papier inleveren 
Het is mogelijk oud papier in te leveren. Op het parkeerterrein naast de 
KringloopKas (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. 
 

Bloemengroet 
De bloemengroet is de afgelopen periode bezorgd bij: 
 
- Petra Hobo,  Meerenburg 
- Rien Maasland, Boutlaan 
- Fam. Beukenkamp, Waaldijk 
- Fam. Meijdam (huwelijksjubileum), Rozenstraat  
 

VERANTWOORDING 
Collecten 
8 jan   1e collecte € 132,05 Red een kind  
  2e collecte € 108,55 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   105,15   Pastoraat en prediking 
 

15 jan   1e collecte € 234,00 Bloemengroet  
  2e collecte € 110,95 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   125,25   Pastoraat en prediking 
 

22 jan   1e collecte € 123,75 Diaconie  
  2e collecte € 104,40 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   105,65   Pastoraat en prediking

mailto:kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl
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Ontvangen per bank voor de kerkrentmeesters € 200,00 
Ontvangen via: 
Ds. Roseboom 2x € 50,00 + € 40,00 
Henk de Bruijn € 15,00 voor pastoraat en prediking 
Arno van der Meijden € 10,00 
Govert van Bezooijen € 15,00 
Jilis van Kuilenburg € 10,00 voor de bloemengroet en € 20,00 voor de 
kerk 

Voor al deze giften heel hartelijk dank. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Steun het voedselhulpprogramma van Dorcas in Jemen én geniet 

van bloemen- en plantenpracht 
 

Hoe? Met de potgrondactie van werkgroep Dorcas Herwijnen! 
 

Jardino potgrond 1 zak/40 liter voor € 5,50 of drie zakken voor € 15,00 
 

De potgrondactie is eenvoudig, u kunt namelijk op twee verschillende 
manieren uw bestelling doorgeven:  

 
• Per mail: dorcaspotgrond@gmail.com 

• Door onderstaande bestelstrook in te leveren. 

 
Uw bestelling moet uiterlijk 6 maart a.s. bij ons binnen zijn. Uw bestelling 
wordt op zaterdag 11 maart 2023 thuisbezorgd. Bij voorkeur kunt u 
betalen via de bankrekening van de werkgroep; contant betalen bij 
bestelling of contant betalen bij aflevering mag natuurlijk ook. Het 
rekeningnummer is NL93 RABO 0103 3803 02 t.n.v. Werkgroep Dorcas 
Herwijnen, o.v.v. potgrondactie en uw eigen adresgegevens. 
 

Bestellingen worden bij u thuisbezorgd in de dorpen Vuren, Herwijnen, 
Hellouw en Haaften. Dus geen gesjouw én u steunt op deze manier het 
goede doel: Dorcas programma: ‘Oorlog in Jemen? Help de mensen die 
daardoor hongerlijden.’ 
 

ACTIVITEITEN 

mailto:dorcaspotgrond@gmail.com
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------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bestelstrook Potgrondactie 
 

Aantal zakken:  ______ stuks 

Naam:___________________________________________________ 

Straatnaam:_______________________________________________ 

Plaats:___________________________________________________ 

Telefoonnummer:___________________________________________ 

Betaling: 0 Contant bij bestelling 0 Contant bij aflevering 0 Per Bank 

 
Inleveren uiterlijk 6 maart a.s. in de daarvoor bestemde dozen in de 
kerken van Herwijnen en Vuren of bij: 
 
– fam. S.B. de Vries, Gendershof 35 te Haaften 

– fam. D.J. van Arkel, Molenkamp 7 te Herwijnen; telefoon: 582269 

– fam. H. van Wijgerden, Mijnlieflaan 2 te Herwijnen 

– Margriet de Bruijn, Waaldijk 71 te Vuren; telefoon: 0183-630558 
 
 

 

 
 
Dijkpraat 
Vorige week moesten wij vanwege verplichtingen in Groningen zijn. We 
hadden daarvoor een B en B in Appingedam gehuurd. Op zondagmorgen 
gingen in de schitterende Nicolaïkerk de gedachten naar 8 jaar terug. 
Eén van de eerste keren dat ik voor mocht gaan, was in deze kerk.  
 

Ik zou er met de trein heengaan. Op het station werd echter duidelijk dat 
er geen treinverkeer mogelijk was. Er was nog één andere jongeman op 
de trein aan het wachten en ik vroeg waar hij heen moest. Hij gaf aan dat 
hij ook naar Appingedam moest. Om orgel te spelen in de Nicolaïkerk!  
 

We stelden de kerk in Appingedam op de hoogte en in allerijl werd er 
vervoer geregeld. In plaats van na de dienst koffiedrinken, werd dat daar 
nu voor de dienst gedaan. Met een vertraging van een half uur kwamen 
wij aan en kon de dienst in dankbare stemming beginnen.  
Sindsdien heb ik bij de dienstbeurten maar gebruik gemaakt van een 
deelauto-site. 

Ds. Wilhelm Roseboom 

UIT DE PASTORIE 
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Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie 
ook de website van onze gemeente, www.hervormdherwijnen.nl 
 
Dinsdag 7 februari 10.15 uur Bijbelgesprekskring 
Dinsdag 7 maart 10.15 uur Bijbelgesprekskring 
Maandag 10 april (2e paasdag)10.00 uur Viering 200 jaar kerkgebouw 
Maandag 10 april (2e paasdag)13.30 uur Open dag 
Zaterdag 6 mei  Rommelmarkt 
Vrijdag 27 oktober  Online draaiavond 
 
 
 
 
 

De kopij voor het volgende kerkblad dient  
uiterlijk D.V. maandag 20 februari 2023 
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij: 
 
     email: kerkblad@nhkherwijnen.nl 
     Carolien Boogert 
     Rij- en Uitweg 16 

 
 
Volgende inleverdata zijn:  
13 maart voor 3 weken 
  3 april voor 3 weken 
24 april voor 3 weken 
15 mei voor 3 weken 
  5 juni voor 4 weken 
  3 juli voor 7 weken 
 
 
 
 

VAN DE REDACTIE 

AGENDA 

http://www.hervormdherwijnen.nl/
mailto:kerkblad@nhkherwijnen.nl
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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

