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
A. van der Meijden
P.A. Hobo jeugdouderling
phobo73@outlook.com

OUDERLINGENKERKRENTMEESTER H. de Bruin

J.A. Hobo
G. de Joode
DIAKENEN

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

SCRIBA

D. de Joode
Lunet 18, 4214 GA VUREN
06 20047902
scriba@nhkherwijnen.nl

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)

Onder de terebint

Een avondgebed
(Goede Vrijdag)
In Uw hand beveel ik mijn geest
Psalm 31: 6a
.
We vertoeven in gedachten op Golgotha, waar Gods Zoon de uiterste
ogenblikken van zijn aardse leven doormaakt. Het laatste wat over zijn
lippen komt is een gebed en wel een gebed uit Psalm 31: “In Uw hand
beveel ik mijn geest”.
In dit oude lied is onze tekst geen stervenswoord, maar juist een
levenswoord. David zit in het nauw. De vijanden hebben een net om
hem gespannen waarin hij verstrikt dreigt te raken. Hij raakt echter niet
in paniek. Van radeloosheid is geen sprake. Hij legt zijn geest terzijde,
staat er letterlijk. Hij geeft die in bewaring bij God.
Zo doet ook Jezus aan het kruis, nu zijn lijden volbracht en zijn strijden
ten einde is. Het is alsof Hij voor het slapen gaan zijn avondgebed
uitspreekt. En zo is het ook. Niemand neemt het leven van Hem af. Hij
geeft zijn geest in bewaring bij de Vader, wetend dat er straks een
nieuwe morgen komt, de morgen der verrijzenis.
Waar Jezus dit gebed geleerd heeft? Thuis van vader Jozef en moeder
Maria. In Joodse gezinnen werd dit woord uit Ps. 31 dagelijks gebruikt
als avondgebed. Belangrijk dat kinderen van huis uit geestelijke bagage
meekrijgen. Een bijbelgedeelte, een gebed, een lied. De Heilige Geest
maakt daar later soms gebruik van. Wie het avondgebed uit Ps. 31 leert
nabidden in Jezus’ Naam, in verbondenheid aan Hem, mag zich veilig
weten. Alleen bij U ben ik geborgen, Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.
Lezen: Psalm 31:1-6; Lukas 23: 44-46
Uit: Bijbels dagboek “elke dag een psalm”
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45e Jaargang, no. 1249, 11 april 2022
KERKDIENSTEN
Vrijdag 15 april 2022
19:30 uur:
ds. W.M. Roseboom
1e collecte:
Open Doors
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
Zondag 17 april 2022
9:30 uur:
ds. W.M. Roseboom
18:30 uur:
ds. G. van Wolfswinkel, Everdingen
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Goede Vrijdag

1e Paasdag

Donderdag 21 april 2022
15:00 uur:
ds. J. Vis, Meerkerk
Dienst woon- zorgcentrum Avondlicht
Zondag 24 april 2022
9:30 uur:
ds. W.M. Roseboom
Afsluiting winterwerk
18:30 uur:
ds. W.M. Roseboom
e
1 collecte:
HGJB
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Onderhoudsfonds
Zondag 1 mei 2022
9:30 uur:
prop. A.N.J. Scheer, Huizen
18:30 uur:
ds. L.W. de Haan, Genderen
1e collecte:
SOS Kinderdorpen
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
Zondagsschool
17 apr.
Joh. 20:1-18 Jezus leeft
24 apr.
Joh. 20:19-29 Jezus verschijnt aan zijn leerlingen
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1 mei
Crèche
17 apr.
24 apr.
1 mei

Richt. 13 Simons geboorte aangekondigd

Annette Blom
Esther Roseboom, Rens van Zante
Marleen Ruitenburg, Vera Hobo

Schoonmaakrooster
18 t/m 22 apr: Monique Hobo, Eline van Baalen, Lia van Baalen, Netty
Pippel
2 t/m 6 mei: Helma van Mourik en Carolien Boogert
OMZIEN NAAR ELKAAR
Wel en wee
Dhr. Niek van Velzen (Waaldijk ) moest na aanvankelijk enkel gunstige
berichten, toch verdere onderzoeken ondergaan. Dan staat de wereld
een moment stil. In hoop op zegen bidden we.
Mw. Nellie Blom - van Wijgerden (Onderweg ) verbleef na
benauwdheidsklachten enige dagen in het ziekenhuis. Helaas bleek
ook bij haar verder onderzoek nodig en leven zij en de haren opeens
heel anders naar het Paasfeest toe. God zal ook nu meegaan!
Mw. Mieke van de Minkelis-Batenburg (Rijshoutstraat , Sliedrecht) zit
midden in een traject van chemokuren. De misselijkheidsklachten vallen
na de kuren tot nu toe mee, wel is er veel moeheid en zijn er andere
verschijnselen die verdrietig zijn. Wat fijn om te horen dat er zoveel
kaarten uit Herwijnen komen! Bijzonder dat het gezin blijft zeggen: God
is en blijft groot. Dit houvast blijven wij hen toebidden.
In tehuizen of in huizen. In andere oorden of op de vaste stek. In
behandeling of in afwachting daarvan. In de Goede Week en met
Pasen bidden we in het bijzonder voor allen die lijden. Dat zij mogen
ervaren dat de Lijdende Heer meelijdt en Paasmomenten geeft als
vooruitzicht op eeuwig Pasen.
Jubileum
Op 18 april zijn dhr. Jasper Treffers en mw. Ria Treffers-De Bruijn
(Achterweg ) 25 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met dit
heugelijke feit. We wensen jullie een gezegend jubileum toe met de
kring van geliefden en gelukkige jaren onder de hoede van onze God.
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Bedankt
Graag willen wij iedereen bedanken voor alle aandacht, attenties, post
en telefoontjes rondom ons 60-jarig huwelijksjubileum. Dit heeft ons
goed gedaan.
Leen en Els van Dongen
Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij een ieder die met ons meegeleefd heeft
tijdens het ziekzijn en na het overlijden van onze geliefde zoon, broer
en oom
Jan van Arendonk
hartelijk bedanken.
De vele kaarten, brieven, telefoontjes en bezoekjes zijn voor ons een
grote steun geweest.
C van Arendonk
JE van Arendonk van Maren
en verdere familie

UIT DE GEMEENTE
BIJ DE DIENSTEN D.V.
Heel bijzonder dat de doopdienst op 3 april door kon gaan en dat Daan
het teken en zegel van Gods verbond mocht ontvangen.
In deze dienst en de andere diensten naar Pasen toe is het thema:
‘Verlos ons van het kwade’. Op Goede Vrijdag is de vraag van het volk
om Hosanna – verlossing - overgegaan in spot: ‘anderen heeft Hij
verlost, laat Hij nu zichzelf verlossen’ (Matteüs 27:42).
Op Paasmorgen leven we tussen de vrees (angst) voor de verlossing
van het kwade bij de soldaten en de vreze (hoop) om de verlossing van
het kwade bij de vrouwen vanuit Matteüs 28:4,5. Deze dienst wordt
door een inmiddels vertrouwd gezelschap omlijst!
Vijftigdagentijd
De laatste jaren doet de term Vijftigdagentijd opgang. Na de inkeer en
soberheid van de Veertigdagentijd zijn de vijftig dagen naar Pinksteren
toe dagen van vruchtdragen. Na het minderen, juist vermeerderen in
uitdelen. Ik kwam daarover een mooi nieuw verschenen (dag)boek
tegen: In het Spoor van de Geest, geschreven door dr. Gerrit
Vreugdenhil. Met dit boekje als een bron van inzicht, gaan we vanuit
Christus’ opstanding toeleven naar de komst van de Geest van Jezus.
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Verkiezing ambtsdragers
Tegen de herkiesbare broeders ouderling G. van Bezooijen en
ouderling-kerkrentmeester H. de Bruin zijn geen tegenkandidaten
ingediend. Zij zijn daarmee herkozen en hebben hun herverkiezing
inmiddels aanvaard. Daar zijn we dankbaar voor. Aangezien geen
bezwaren zijn ingediend tegen de gevolgde procedure of tegen hun
herbevestiging, hopen we Van Bezooijen en De Bruin te zijner tijd
opnieuw te bevestigen in hun ambt.
In de nog openstaande vacatures kon de kerkenraad op basis van de
kerkorde, gezien het aantal ingediende namen, mensen gaan
benoemen.
D.J. van Arkel (Molenkamp) en A.J. Hobo (Gellicum) zijn benoemd tot
ouderling.
A. Ruitenburg (Kolstraat) is benoemd tot jeugdouderling.
D. de Joode (Vuren) is benoemd tot ouderling-scriba.
De benoemde broeders hadden hun benoeming tot afgelopen zaterdag
in overweging. Van Arkel en Hobo hebben hun benoeming niet
aanvaard, Ruitenburg en De Joode hebben hun benoeming wel
aanvaard. We bidden of ze alle vier rust mogen vinden op hun besluit,
hoe dat ook is uitgevallen.
Wie bezwaren heeft tegen de gevolgde procedure of tegen de
bevestiging van Ruitenburg of De Joode, kan die indienen tot uiterlijk
woensdag 20 april, 19.00 uur bij technisch scriba D. de Joode, Lunet
18, 4214 GA Vuren. Dat moet schriftelijk en ondertekend. Als er geen
bezwaren komen, worden zij te zijner tijd bevestigd in het ambt.
De kerkenraad beraadt zich op de invulling van de vacatures.
We willen iedereen vragen te bidden voor het kerkenraadswerk en voor
de nog openstaande vacatures.
Rommelmarkt
We zijn dankbaar dat we terug mogen kijken op een in veel opzichten
geslaagde rommelmarkt. Gebeurde het opbouwen van de rommelmarkt
deels nog in de sneeuw, zaterdag 2 april was het prima rommelmarktweer! Niet al te warm, maar droog, een zonnetje en weinig wind.
Uitstekende omstandigheden om na drie jaar weer een grote
rommelmarkt te kunnen houden.
We kijken terug op een heel fijne dag. Geweldig dat zoveel vrijwilligers
zich hebben ingezet. Niet alleen op zaterdag tijdens de markt zelf, maar
ook tijdens het opbouwen, het inrichten van de kramen en het
opruimen. Mooi ook dat de jongeren zo actief waren! Er waren zelfs
zoveel vrijwilligers dat ook de Kringloop-Kas ‘gewoon’ open kon gaan,
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waardoor veel mensen zo voor het eerst kennis konden maken met
onze kringloopwinkel.
Ook de vele onderlinge contacten die er waren, maakten de
rommelmarkt tot ‘een succes’. Iemand zei ‘hoe vaak ik mensen niet
hoorde zeggen, wat leuk dat we elkaar weer eens ontmoeten…’.
Uiteraard houden we de rommelmarkt ook voor de opbrengst. En die
mocht er zijn: € 7.500 netto. Een prachtig resultaat! U denkt misschien,
‘voorgaande keren was het toch meer?’. Ja, dat klopt, maar dat was
dan altijd inclusief tussentijdse verkoop en de opbrengsten van oud
ijzer en papier.
Graag willen we iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de
rommelmarkt heel hartelijk bedanken. Geweldig om die inzet en
betrokkenheid van vrijwilligers te zien. Speciale dank aan de familie
Van Arendonk voor alle medewerking die we ook dit keer mochten
ontvangen, ook al waren de omstandigheden zeker voor hen
persoonlijk zoveel anders dan voorgaande keren.
De rommelmarktcommissie
Opknapbeurt kerkelijk centrum
Vorige week is de opknapbeurt van het kerkelijk centrum afgerond, met
het leggen van nieuwe ‘vloerbekleding’ in de gangen, de keuken en de
grote zaal. Samen met de in een lichte kleur geverfde muren mogen we
gerust spreken van een metamorfose! Loop gerust eens binnen om te
kijken hoe het is geworden, bijvoorbeeld zondag na de dienst om even
een kop koffie te drinken. In de kerk is op de beide galerijen nieuwe
vloerbedekking gelegd, is het houtwerk geschilderd en is alles
inmiddels ook weer schoongemaakt. Iedereen die heeft geholpen: heel
hartelijk dank.
Wel een vriendelijke verzoek: tafels in de zalen s.v.p. NIET
verplaatsen door ze te schuiven of te slepen over de vloer, maar graag
OPTILLEN. Dat is voor het behoud van zowel de vloerbekleding als
voor de tafels zelfs het aller-, allerbeste!
Dank!
Paascollecte: geen acceptgiro maar inlegvel
Jarenlang ontving u tegelijkertijd met het kerkblad ook een acceptgiro
voor de Paascollecte. Pasen is een mooi moment voor een gift aan de
kerk. Met Pasen herdenken we immers de opstanding van onze Heere
Jezus Christus. Hij stierf voor onze zonden, maar door Zijn opstanding
maakt Hij voor ons ook de weg vrij naar God. Die blijde boodschap van
hoop, van de overwinning op de dood, hopen we als christelijke
gemeente nog lang uit te dragen. Uw gift mag daarbij helpen.
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U treft echter geen acceptgiro meer aan. Dat heeft verschillende
redenen. De acceptgiro verdwijnt naar alle waarschijnlijkheid volgend
jaar helemaal. Dus of we nu een jaar eerder overstappen, dat maakt
niet zoveel uit. Daarnaast kost het drukken van de acceptgiro’s ook
geld, dat we nu besparen.
In plaats daarvan treft u nu in dit kerkblad een inlegvel aan, met daarop
alle gegevens om een gift over te maken. Inclusief een QR-code. Als u
die scant via de app van uw bank (bv Rabobank, ING en of
ABN/AMRO), dan kunt u direct een bedrag (naar eigen keuze
overmaken). Standaard staat twee euro ingevuld, maar dat kunt u
aanpassen.
Ook hier drukken we de QR-code af:
Hartelijk dank voor uw medewerking
College van Kerkrentmeesters
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 QRcode:
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen
Let daarbij wel op: een individuele transactie via de
website kost 29 cent.
♦ Hebt u vragen:
kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl
VERANTWOORDING
Collecten
27 mrt.
1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €

155,25
111,55
121,85
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Voedselbank Leerdam
Kerkrentmeesters
Onderhoudsfonds

3 apr.

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte
Avonddienst

€
€
€
€

178,15
112,10
134,50
294,95

World Vision
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking
Mensenkinderen

In maart is voor de collecten diaconie ontvangen € 25,00.
Via de bank voor collecten kerkrentmeesters € 220,00.
De eindstand van de biddagcollecte bedraagt € 1764,70
Giften
Dominee Roseboom ontving € 50,00 en € 80,00;
Ouderling Van Bezooijen ontving € 25,00.
Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Jarigen in de gemeente
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de
periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken
en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.
Datum Naam
Leeftijd
Adres
25-04 J.J. Bijl-Muilenburg
87
Kolstraat
26-04 D. Kanselaar
88
Sluimerskamp
01-05 S. vd Meijden-van Woerkum 87
Kolstraat
Activiteiten
Bijbelgesprekskring
De laatste keer van het seizoen. We komen bij elkaar op D.V. dinsdag
19 april om 10:15.
Thema, prachtig aansluitend bij Pasen: Eindelijk vrij (hoofdstuk 4, Gaan
op Gods Weg).
Kring Groeien in Geloof
De laatste keer dat we gezamenlijk met deze kring bij elkaar komen is
op D.V. dinsdag 19 april om 20:00. Programma 5 uit Durf Daniël te Zijn
is dit keer aan de beurt. In de Kerk-appgroep komt de link naar de
online-uitleg, die vrijblijvend vooraf bestudeerd kan worden.
Martin en Marleen ’t Hart
Martin en Marleen 't Hart zijn sinds juni 2016 uitgezonden door de GZB
naar Rwanda. Als Hervormde Gemeente ondersteunen we hun werk.
Martin en Marleen gaan hun werkzaamheden in Rwanda afronden en
komen weer terug naar Nederland. Ze zullen ons in de ochtenddienst
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van 24 april bezoeken. Ze zullen in de dienst wat vertellen over hun
werk in Rwanda en drinken na afloop een kopje koffie met ons.
Komen jullie/ komt u ook?
Hun laatste nieuwsbrief is te lezen op de site van de kerk, via Facebook
of te vinden op internet op:
https://www.gzb.nl/.../custo.../hartmaa22_20220322151627.pdf
Sluiting winterwerk
Op D.V. zaterdag 23 april is de jaarlijkse sluiting van het winterwerk
gepland. Vanaf 15.00 uur kunt u zich verzamelen bij het kerkelijk
centrum voor een heel leuk spel. Er zijn verschillende soorten talenten
nodig binnen elk team, dus jong en oud kan elkaar goed aanvullen bij
de opdrachten. Nieuwsgierig? Kom en doe gezellig mee! Tijdens en na
het spel hopen we elkaar als gemeente op informele en gezellige wijze
te ontmoeten.
Om mee te doen moet u zich opgeven via onderstaande strook.
Het middagprogramma wordt afgesloten met een BBQ. Geef je zo snel
mogelijk op!
Vul onderstaande opgavestrook in en doe die in de doos die achter in
de kerk staat. Bellen of mailen kan natuurlijk ook:
Marleen of Alex Ruitenburg, tel. 582439, email alexenmarleen@live.nl
✂------------------------------------------------------------------------------------------Opgavestrookje afsluitmiddag/-avond (inleveren uiterlijk 17 april)
Ik neem deel aan de

O middagactiviteit en/of de
O maaltijd
(s.v.p. onderdeel aankruisen)

en kom met … volwassenen en … kinderen (<12).
Naam: ………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………
Telefoon: ……………………… Mailadres: …………………………….
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AGENDA D.V.
Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie
ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl
Dinsdag 19 april
Dinsdag 19 april
Zaterdag 23 april
Zondag 24 april
Vrijdag 21 oktober

10:15u Bijbelgesprekskring
20:00u Kring groeien in geloof
15:00u Sluiting winterwerk
11:00u Koffie drinken met Martin en
Marleen ’t Hart, na de dienst
Online Draai avond
DIJKPRAAT

Dijkpraat
Een gemeentelid overhandigde mij laatst een prachtig icoon. Daarop
staat de aankondiging aan Maria van de komst van Jezus. Het
gemeentelid gaf dit namens een Servische vriend. Deze vriend is een
priester (i/o) in de Oosters-Orthodoxe Kerk. Afgelopen maanden heb ik
per mail contact met hem gehad vanwege zijn onderzoek naar de
sacramentsbetekenis van de doop in Protestantse kerken. Mooi werk
om dat helder proberen te krijgen en bijzonder om elkaar als ‘brothers
in Christ’ op veel punten te vinden.
Hij gaf de icoon specifiek vanwege de viering van Maria Boodschap op
25 maart. Pas sinds dit jaar weet ik van het bestaan van dit feest,
omdat afgelopen jaar dr. Arnold Huijgen (een hoogleraar bij de
universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken) een boekje over
Maria heeft geschreven. De titel past bij mijn nieuwe bezit: Maria, Icoon
van Genade. Daarin pleit hij onder meer voor een herwaardering van
de plaats van Maria en voor het feest Maria Boodschap. Dat vind ik
allemaal iets te veel eer voor Maria en in de Veertigdagentijd erg druk
worden, maar met het ontvangen icoon van genade ben ik zeer
verguld!
Ds. Wilhelm Roseboom
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VAN DE REDACTIE
De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 2 mei
2022 vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Carolien Boogert, Rij- en Uitweg 16
Volgende inleverdata zijn:
23 mei
voor 3 weken
13 juni
voor 3 weken
4 juli
voor 8 weken
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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
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.hervormdherwijnen.nl

APP (voor leden)

Hervormd Herwijnen (via playstore/ appstore)

COLLECTEBONNEN

Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin
de kerk; € 0,70 / € 1,00

