
 
 

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  
     

 
 
 

 

Een doolhof? 

 
 

U maakt mij het pad ten leven bekend   -   Psalm 16 :11a     
 
Hoeveel jongeren en ouderen zijn er niet, die het leven ervaren als een 
grote doolhof zonder uitgang. 
David weet daar ook van. Hij voelt zich allerminst veilig. Zijn leven wordt 
bedreigd. Hij wordt opgejaagd, speurend naar een schuilplaats (vs. 1). 
 

Juist in zo’n situatie blijkt hoe geweldig het is om God tot je erfdeel te 
hebben. De problemen zij dan niet meteen de wereld uit, maar toch 
behoef je niet te wanhopen. Want wat er ook tegenzit, hoeveel wegen er 
ook dood mogen lopen, steeds is daar de hand van God die ons de 
goede weg wijst. De weg ten leven. Dat wil zeggen: de weg waarop we 
het echte leven vinden, het eeuwige leven. Hij doet ons zijn 
gemeenschap en genade ervaren, ook temidden van ziekte en zorg, 
spanning en teleurstelling. Ondanks alles is er de blijdschap van het dicht 
bij Hem zijn. “Verzadiging van vreugde”, noemt David het zelfs (vs. 11b).  
 

Dat pad ten leven weten we uit onszelf niet te vinden. De Heere wil het 
ons bekend maken. Hij wijst ons op Christus, die de Weg, de Waarheid 
en het Leven is. Iemand heeft ooit gezegd: “Buiten Christus is het leven 
een labyrint”. We lopen dan onherroepelijk vast. Maar wie Hem volgt, 
heeft een goede Gids en mag een gebaande weg gaan. 
 
 

 
Lezen: Psalm 16 en Joh. 14 : 1 - 6 

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. 1262, 20 februari 2023 
 

KERKDIENSTEN 
 

Zondag 26 februari 2023 

10:00 uur: Prop. A.K.A. Mostert, Leerdam 

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

1e collecte: GAiN 

((nood)hulp aan mensen in nood) 
2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Onderhoudsfonds 

 

Zondag 5 maart 2023 

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

18:30 uur: Ds. J. Hogenhout, Langerak 

1e collecte: GZB deelgenoot Filipijnen 

(Voor ondersteuning van ons zendingsechtpaar en hun werk) 
2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 
Woensdag 8 maart 2023  -  Biddag voor gewas en arbeid 
10:45 uur: Ds. W.M. Roseboom  -  dienst in school 

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

1e collecte: Woord en Daad 

(Armoedebestrijding vanuit Bijbels perspectief) 
2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Biddagcollecte 

 
Zondag 12 maart 2023 

10:00 uur: Prop. A.N.J. Scheer, Huizen 

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

1e collecte: SOS Kinderdorpen 

(Hulp aan kwetsbare kinderen wereldwijd) 
2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 
Donderdag 16 maart 2023 

15:00 uur: Ds. W.M. Roseboom - Dienst in WZC Avondlicht
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Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool 

26 feb:  Exodus 2: 1-10 God geeft en redt Mozes  

  Psalm 111: 1 

 5 mrt:  Exodus 2: 11-25 Mozes moet vluchten naar Midian 

  Psalm 111: 1 

12 mrt:  Exodus 3: 1 – 4: 17 Mozes wordt door God geroepen 

  Psalm 116: 1 
 

Kinderoppas:  

26 feb:  Corline de Fockert 

  5 mrt:  Lia van Baalen en Charlotte van Mourik 

12 mrt:  Leny Slingerland en Vera Hobo 
  

Schoonmaakrooster 

27 t/m  2 mrt: Monique Hobo, Eline van Baalen, Lia van Baalen,  

 Netty Pippel 

  6 t/m 10 mrt: Nel van der Linden en Rika van Brakel 

13 t/m 17 mrt: Jolisa van Zante en Arissa Wigmans 
 

 

 

Wel en wee 
 

Geboorte 
Heuglijk nieuws van de Boutlaan. Op zaterdag 
18 februari werd Evi geboren in het gezin van 
Rick en Marieke de Joode (Boutlaan). Goed om 
te horen dat het voorspoedig gaat. Een hartelijke 
felicitatie aan de ouders en we wensen hen toe 
dat de vrede en liefde van God in hun huis mag 
wonen! Ook een felicitatie aan alle familieleden 
om hen heen en we hopen dat zij tot zegen 
mogen zijn voor Evi.  
 

Gezondheid 
Betje van Weelden verblijft nog steeds in Lingesteyn 
(Lingesteynplantsoen, 4141 GH Leerdam). Het huis is Hornstaete, 
afdeling Lavendelhof. We hopen op goede zorg door de instanties, maar 
bovenal op goede zorg van onze goede God. 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
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Mieke van de Minkelis-Batenburg (Rijshoutstraat, Sliedrecht) kreeg in de 
afgelopen tijd opnieuw bestralingen. De grootste tumor in het hoofd is 
daardoor flink gekrompen. De immunotherapie blijft doorgaan.  
We zijn dankbaar met het gezin dat dit zo goed heeft gewerkt en dat ook 
vervelende bijwerkingen zijn uitgebleven. We wensen hen op deze lange 
weg toe dat de Metgezel blijft meegaan. 
  

Petra Hobo-Werner (Meerenburg) mag aan een nieuwe serie van drie 
maanden chemokuren beginnen, omdat uit de scan blijkt dat de situatie 
stabiel blijft. Dit wordt als een zegen beleefd en we bidden dat het gezin 
telkens de kracht zal krijgen in deze tijden. 
 

We zijn met Henk en Anna Satter (Achterweg) verheugd dat hun zoon 
André positieve uitslagen kreeg, nadat eerder er opnieuw tumoren bij 
hem ontdekt waren. De behandelingen hebben zodanig geholpen dat 
alles nu weg lijkt te zijn. We bidden voor zijn ouders en voor het jonge 
gezin om voortdurend vertrouwen op de reddende God. 
 
Verlies 
Op zondag 12 februari is overleden, op de leeftijd van 86 jaar, 
Jannetje van Rooijen-van Donselaar. Mevrouw Van Rooijen woonde 
onder ons in woon- en zorgcentrum Avondlicht. De begrafenis heeft 
zaterdag 18 februari plaatsgehad, op de algemene begraafplaats aan de 
Driehovenlaan in Loenen aan de Vecht. Voorafgaand daaraan is in 
uitvaartcentrum De Oude Bank een afscheidsdienst gehouden. 
We denken in het bijzonder aan dochter Carin en schoonzoon Marcel de 
Joode (Meerenburg), en de Herwijnse kleinkinderen. We wensen hen 
Gods troost in het gemis en zegenrijke herinneringen. 
 
Dankbetuiging 
Voor alle blijken van hartelijk medeleven die wij van u hebben ontvangen 
na het overlijden en bij de begrafenis van onze lieve, zorgzame moeder, 
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder Catharina Lydia van Krieken - 
van Maaren betuigen wij u onze welgemeende dank.  
Uw persoonlijke aandacht of uw schriftelijke reactie heeft ons goed 
gedaan.  

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Herwijnen 
 
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. 
 



5 
 

Andrea van Mourik  Mw. C. van der Wal van Maren 
Griendweg 16-L  Huis ter Leede, Oranjehof 2 
4208 AA Gorinchem  4141 GC Leerdam 
 
Mw. E.C. van Weelden 
Lingesteyn/Hornstaete/afd. Lavendelhof 
Lingesteynplantsoen 20 
4141 GH  Leerdam 
 
Afspraken bezoekwerk 
Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden 
verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en 
vrijdag: 
- per telefoon op 0418 581505;  
- per telefoon of app 06 14600988;  
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl 
Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende 
zaken zijn, kunt u contact opnemen met 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.  
 

mailto:predikant@nhkherwijnen.nl
mailto:predikant@nhkherwijnen.nl
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Actie Kerkbalans 

Voor de Actie Kerkbalans is de 
afgelopen weken nog nagekomen aan 
giften € 1.362,40. Daarmee is de 
nieuwe tussenstand € 67.185,80. 
Daar zijn we zeer dankbaar voor! De 
tussenstand zit nog maar € 2.564,20 
onder het begrote bedrag. We hebben 
er alle vertrouwen in dat we met elkaar 
het einddoel nog gaan halen.  

Mocht u een gift willen doen voor de Actie Kerkbalans, dat kan uiteraard.  
NL42  RABO 03280 00531 
NL10  INGB 0000 950925 
t.n.v. hervormde kerk Herwijnen; onder vermelding van Kerkbalans 2023 
Een contante gift aan iemand meegeven kan uiteraard ook.  
 
Hebt u graag een richtlijn voor uw gift? Vaak wordt daarvoor 
onderstaande tabel gebruikt.  
 

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 
 
Bij de diensten 
Er komen in de komende periode veel bijzondere diensten aan, waar we 
speciaal naar uitkijken: o.a. Biddag, Themadienst, Zendingsdienst, 
Belijdenisdienst en vervolgens de Goede Week en Pasen weer in zicht. 
Door al deze speciale diensten en een lastig te plannen periode in huize 
Roseboom is er geen centraal thema in de 40-dagentijd. Hoe dan ook 
hopen we zeker in deze tijd op weg naar Pasen te putten uit de bron van 
Christus’ genade! 
 

Zondagavond 26 februari is er een basisdienst uit de 
Gewone Catechismus. We gaan verder met de betekenis van de bedes 

UIT DE GEMEENTE 
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uit het Onze Vader. Deze keer over vergeving en verzoeking. We 
koppelen het aan het verhaal van Jozef.  
 

De vragen ter bespreking: 
42 God geeft je hoop op een toekomst. Maar hoe zit het met je 
verleden? 
Jezus leerde ons bidden om vergeving. Als ik bid: ‘Vergeef ons onze 
schulden’, dan zeg ik: Bevrijd mij van schuld tegen U en mijn naaste. 
Reken mij om het verzoenend offer van Christus niet toe wat ik misdaan 
heb. Laat door uw genade de spiraal van schuld en vergelding stoppen. 
Leer ons aan anderen vergeving te schenken. Bevrijd mij zo van de last 
van mijn verleden. 
43 Op welke manier helpt bidden als je het moeilijk hebt? 
In een wereld vol kwaad en een leven vol strijd en zorgen bid ik dat God 
mij overeind houdt: ‘Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de 
boze.’ Dat is: uit mijzelf lukt het niet om te blijven geloven. Ik ben mijn 
eigen tegenstander, door mijn karakter en de keuzes die ik maak; ik word 
meegetrokken door de verleidingen in de wereld om mij heen. Ik heb uw 
Geest nodig om mij te beschermen en te bewaren. 
 

Biddagcollecte  
Woensdag 8 maart is het Biddag. Een moment om eens extra stil te staan 
bij het belang van bidden. In het besef dat we afhankelijk zijn van God 
en van Zijn zegen op alles wat we doen. God immers leidt en bestuurt de 
wereld, hoe moeilijk dat soms ook te begrijpen is als we kijken naar 
dingen die in ons persoonlijke leven en in de wereld kunnen gebeuren.  
Er is veel om voor te bidden. Voor ons eigen leven, voor de wereld, voor 
de mensen om ons heen, voor onze samenleving, voor onze ouderen, 
voor onze jongeren, voor de kerkelijke gemeente en de kerk in z’n 
geheel. Daarom is het goed om op biddag als gemeente bij elkaar te 
komen in een dienst, die eventueel is te volgen via de kerkradio of 
YouTube. Om met en voor elkaar te bidden, om onze zorgen maar ook 
onze dankbaarheid bij God te brengen. 
We houden op Biddag de bekende biddagcollecte. Via 
het kerkblad is een inlegvel verspreid, met daarop alle 
informatie én met een QR-code. Deze code kunt u 
scannen via uw eigen bankapp; u kunt dan zelf een 
bedrag invullen en overmaken naar een Rabo-
rekening die gekoppeld is aan de kerk.  
 

U kunt ook handmatig een bedrag overmaken, via:  
NL42 RABO 03280 00 531
ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen, ovv Biddagcollecte  
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Een contante gift geven kan ook, via bijvoorbeeld predikant, 
bezoekdames, kerkenraadsleden. 

 
Bij voorbaat hartelijk dank 

College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Herwijnen 
 
Themadienst 
Ga de wereld in met verwondering. 
Laat je verrassen door wat je ziet. 
Bloemen, vogels, zon en regen. 
Omarm het leven en geniet. 
Verwondering.  
Elke dag, elk moment zie je Gods werk. 
Bloemen, dieren, ja zelfs het kleinste korreltje zand.  
Je staat er niet altijd bij stil,  
maar alles is uit Gods hand. 
 
We nodigen u en jou graag uit voor de themadienst op zondagmiddag 
12 maart, aanvang 16.30 uur. Na de dienst hopen we weer met elkaar 
wat te eten en drinken in de grote zaal van het kerkelijk centrum. Kom 
gerust en praat nog na over de dienst.  
 
200 jaar kerkgebouw: houd datum vast vrij in uw agenda 
D.V. 10 april, op tweede paasdag, is het exact 200 jaar geleden dat onze 
huidige Hervormde kerk aan de dijk gebouwd is. Nieuwbouw was nodig, 
omdat het toenmalige kerkgebouw, dat ietsje verderop stond, in 1820 
tijdens een dijkdoorbraak was verwoest. 
We willen ‘200 jaar kerkgebouw’ niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Op tweede paasdag ’s morgens hopen we een dankdienst te houden, die 
om 10.00 uur begint. In die dienst willen we God danken dat we al 200 
jaar met vreugde Zijn huis mogen betreden om diensten te houden. 
‘s Middags van 13.30 tot 17.00 uur is in en rond de kerk van alles te doen 
en te zien. Er wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan de 
geschiedenis van ons kerkgebouw. Daarbij is voldoende ruimte voor 
ontmoeting en uiteraard wordt gezorgd voor een natje en een droogje. In 
de kerktuin zijn diverse spellen en activiteiten voor de kinderen, én voor 
volwassenen. 
U bent zowel ’s morgens als ’s middags van harte welkom. Tussendoor 
wordt gezorgd voor een lunch. Hiervoor kunt u zich later opgeven, maar 
daarover en over de dag zelf volgt nog nadere informatie. 
Voor nu geldt: Houdt u deze datum alvast vrij? Met elkaar maken we iets 
moois van deze feestelijke dag!
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Zendingswerk 
Zoals u weet zijn we als Hervormde Gemeente verbonden met het 
zendingswerk op de Filipijnen door de GZB. We hebben onlangs een 
waardevolle ontmoeting mogen hebben met William en Monica Jansen 
in onze gemeente.  

Pastor Rene Futalan is een Filipijnse predikant 
en hij komt speciaal naar Nederland voor de 
GZB-dag op 18 maart. Op zondagochtend 19 
maart zal hij samen met dominee van der 
Kraan (voormalig zendingspredikant en 
betrokken bij de GZB) voorgaan bij ons in de 
kerk. Bijzonder om op deze manier nog meer 
als gemeente betrokken te zijn/raken bij het 

werk van de GZB op de Filipijnen en om te kunnen ervaren wat het
inhoudt om Wereldwijde Kerk van God te mogen zijn. Na afloop drinken 
we weer met elkaar koffie/thee/limonade om met elkaar na te praten. Van 
harte welkom! 
 
Follow Me (12-16) 
Komende weker is er geen Follow Me vanwege andere verplichtingen, 
vakanties en Biddag. Vanaf eind maart hopen we vervolgens nog een 
maand bij elkaar te komen.  
 

Follow Me Next (16+) 
Het was mooi om een keer 
aanwezig te zijn op de JV-
bijeenkomst en daarmee een 
indruk te krijgen. Fijn om 
christelijke jongeren van de 
verschillende kerken zo serieus 
en gezellig met elkaar in gesprek 
te zien over geloofsvragen!  

Bijbelgesprekskring 
We hebben het laatste hoofdstuk nog niet helemaal afgerond. Op D.V. 
7 maart om 10.15 uur hopen we dat in het eerste deel nog te doen. 
Daarna spreken we met elkaar over het thema: ‘als kinderen andere 
wegen gaan’.  
 

Classis 
Voor de classis moet vanuit de ring West Betuwe een nieuwe predikant 
afgevaardigd worden. Aankomende woensdag mag ik voor de eerste 
keer naar Dieren (nabij Arnhem) afreizen om de eerste vergadering bij te
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wonen. Sinds een aantal jaren zijn de classes vele malen groter 
geworden. Wij horen bij de classis Gelderland Zuid en Oost (Gelderland 
minus de Veluwe). Vandaar dat het een behoorlijk eind rijden is voor een 
enkele vergadering. Maar ik kijk er ook naar uit om weer bovenplaatselijk 
bezig te zijn. Voor het geheel van de kerk is het belangrijk, en het is nodig 
dat het vriendelijk-orthodoxe geluid er te horen is. Voor een plaatselijke 
gemeente is het bovendien ook altijd goed als die verbindingen er zijn. 
 

Bloemengroet 
De bloemengroet is de afgelopen periode gegaan naar:  

1. Mevr. N. Blom   (Onderweg) 
2. Mevr. M. van de Minkelis   (Sliedrecht) 
3. Mevr. B. van Weelden   (Lingesteyn Leerdam) 
4. Dhr. en mevr. Kiep   (Boutlaan)  50-jarig huwelijksjubileum  

 
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 
25-02 P. Bal    88  Molenstraat 
08-03 C.D. van Eck-Dordmond 88  Biermanlaan  
09-03 H. Kozijn-van Weelden 91  Sluimerskamp  
15-03 A. Pippel-van Willigen  88  Sluimerskamp 
17-03 B. van der Meijden  89  Zworrelstraat  

     
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. 
 

mailto:kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl
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VERANTWOORDING 
Collecten 
29 jan   1e collecte € 141,60 Open Doors  
  2e collecte € 101,85 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   105,95   Onderhoudsfonds 
 

05 feb   1e collecte € 97,25 Diaconie  
  2e collecte € 99,10 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   120,05   Pastoraat en prediking 
  Avondm.coll €   266,65   Serve India 
 

12 feb   1e collecte € 112,55 Kerk in Actie Ethiopië  
  2e collecte € 102,40 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   109,00   Pastoraat en prediking   
In januari is voor de collecten diaconie ontvangen € 28,00 
Ontvangen via: 
Ds. Wilhelm Roseboom 2x € 20,00 
Dirk van Arkel € 50,00  

Voor al deze giften heel hartelijk dank. 
 

Wijkindeling 
Rob en Heiltje van Santen hebben de coördinatie op zich genomen van 
Wijk 2. Ze zullen ook aandachtspastoraat verzorgen. Heiltje van Santen 
heeft daarom inmiddels ook de belofte voor bezoekzuster afgelegd in een 
korte ceremonie. Rob van Santen heeft dat al eerder gedaan. 
Hieronder ziet u de wijkindelingen, zoals deze op dit moment zijn 
ingedeeld en bemenst.  
 

Wijk 1: Herwijnen-Oost (Balderiklaan, Basil Scarfflaan, Boellaardlaan, 
Boutlaan, Kolfflaan, Molenkamp 17 t/m 25 en 32 t/m 90, Mijnliefflaan, 
Vermeulenlaan, Vervoornlaan).  
Wijkouderling: Govert van Bezooijen 
Bezoekbroeder: Jilis van Kuilenburg 
Wijkteamleden: Adrie van Kuilenburg, Marian van Bezooijen, Helma van 
Mourik. 
  

Wijk 2: Kolstraat, Molenkamp 1 t/m 15 (oneven), De Strobbel, 
Sluimerskamp Sluimerskamp (m.u.v. Zorgcentrum Avondlicht), 
Molenstraat, Onderweg, Pieterswaard, Rij en Uitweg, Schoutensteeg, 
Peperstraat, De Strobbel, Waaldijk, Wadensteinsesteeg. 
Wijkcoördinatoren: Rob van Santen en Heiltje van Santen 
Wijkteamleden: Marleen Ruitenburg, Dicky Zeiderveld en Wil van 
Willigen. 
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Wijk 3: Achterweg, Bommelweg, Breede Kampen, Jacob de 
Jonghstraat, Korshof, Meerenburg, Raayweg, Zandsteeg. 
Wijkouderling: Arno van der Meijden 
Bezoekbroeders: Teus Hijkoop (alleen telefonisch) en Johan Blom 
Wijkteamleden: Monique Hobo 
  

Wijk 4: Berkenlaan, Geerstraat, Jasmijnhof, Kromme Akkers, 
Lijsterbeslaan, Lindenlaan, Meidoornlaan, Nieuwe Steeg, Parallelweg, 
Rozenstraat, Seringenhof, Vlierhof, Wilgenlaan, Willem-Alexanderstraat, 
Zworrelstraat (ten oosten en ten westen van de Nieuwe Steeg). 
Wijkcoördinator: Dirk van Arkel 
Bezoekbroeder: Lenard van Maaren 
Wijkteamleden: Petra Vervoorn en Tien van Mourik    
Wijk 5: Zorgcentrum Avondlicht: Sluimerskamp 18 en Biermanlaan 2 
(Perengaard) 
Bezoekbroeder: Jilis van Kuilenburg 
 

Wijk 6: Buitenwijk: ten noorden van de Graaf Reinaldweg, Bloklandweg, 
Gasthuisweg, Laarweg, Lingedijk, Mert, Nieuwe Steeg, Peersteeg, 
Nieuweweg, Vijfhoevenweg, Wadensteinsesteeg en gemeenteleden die 
buiten Herwijnen wonen. 
Wijkouderling: Govert van Bezooijen 
Bezoekbroeder: Jilis van Kuilenburg 
 

Alle wijken: Crisispastoraat, pastoraat bij grote levensgebeurtenissen 
(bijv. jubilea en geboorte), jaarlijks bezoek 85+ buiten Zorgcentrum 
Avondlicht: ds. Wilhelm Roseboom 
 
 
 
Kleding inzamelactie 
Jouw kleding voor het goede doel! 
Het is alweer tijd voor een kledingactie in Herwijnen en omgeving. Een 
mooie gelegenheid om je kledingkast eens door te spitten en anderen blij 
te maken met de kleding die je niet meer draagt. Zo werken we met 
elkaar aan een duurzame samenleving en steunen we mensen die veel 
minder hebben dan wijzelf. Op zaterdag 1 april kan er kleding worden 
ingeleverd bij verschillende adressen.  
 

Global Aid Network 
Net zoals vorig jaar zal ook nu St. GAiN de kleding ophalen. Misschien 
ken je GAiN van de noodhulp aan vluchtelingen in Lesbos of als de 
organisatie die hulp biedt in Oekraïne. 

ACTIVITEITEN 
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GAiN verzorgt minimaal twee keer per 
maand een transport met hulpgoederen, 
waaronder kleding, naar verschillende 
projecten waar mensen die ondersteuning 
zo hard nodig hebben. Voor meer 
informatie kijk op www.gainhelpt.nu.  
 

Iets extra's 
Zouden we je mogen vragen om dit keer iets extra's in te leveren? 
Overal waar we hulpverlenen is veel vraag naar: 
luiers/incontinentiemateriaal, vochtige doekjes, hygiëne artikelen 
en houdbaar voedsel (zoals groente en vlees of vis in blik).  
Dit alles is zeer welkom!     

Praktische info over de inzameling: 
Lever je kleding (schoenen en beddengoed zijn ook welkom) in 
dichtgebonden plastic zakken op zaterdag 1 april in, bij één van de 
onderstaande adressen: 
 

Herwijnen, fam. T. de Vries, Waaldijk 187 tussen 9.00-15.00 uur  
Haaften, fam. S.B de Vries, Gendershof 35 tussen 9.00-15.00 uur 
Meteren, fam. G.J. de Vries, Wilhelminastraat 8c tussen 9.00-15.00 uur 
Vuren, Ger. Kerk, Esdoornlaan 2 tussen 10.00-12.00 uur 
 

Heb je vragen over de actie, neem dan contact op met Anja de Vries: 
06 29408794 

Heel hartelijk dank voor je betrokkenheid en je donatie! 
 
 

 

 
 
Dijkpraat 
Tegenwoordig vindt er weinig letterlijke dijkpraat plaats. De dijk is zeer 
rustig geworden door alle afsluitingen. Inmiddels is het om ons heen ook 
kaal geworden, nu veel bomen zijn gekapt om de verzwaring mogelijk te 
maken. Fraai is het niet, maar wij mensen kunnen dan ten minste droge 
voeten houden bij hoog water.  

UIT DE PASTORIE 

http://www.gainhelpt.nu./
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Er zit een moeilijke kant aan. Doden we niet al te gemakkelijk deze 
prachtige organismen, ter wille van de mens? Wat hier gebeurt lijkt op 
wat de mensheid op grote schaal met de aarde doet. Oude natuur moet 
overal wijken voor de voorzieningen van mensen. We mogen dan de 
kroon zijn op Gods schepping, soms hebben we onszelf wel erg 
belangrijk gemaakt.  
 
Om positief te blijven: gelukkig wordt de Zeum gaandeweg in oude luister 
hersteld!  

Ds. Wilhelm Roseboom 
 

 

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

De kopij voor het volgende kerkblad dient  
uiterlijk D.V. maandag 13 maart 2023 
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij: 
 
     email: kerkblad@nhkherwijnen.nl 
     Carolien Boogert 
     Rij- en Uitweg 16 

 
Volgende inleverdata zijn:  
  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 

mailto:kerkblad@nhkherwijnen.nl
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Heb jij al een vogelhuisje gemaakt om in de tuin op te hangen? 
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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

