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

Dodenherdenking

Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?
1 Korinthe 15:55
Deze week staan we tijdens de nationale dodenherdenking stil bij de
Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van
oorlogssituaties en vredesmissies nadien. We gedenken hen die
vielen voor onze vrijheid. Juist in deze tijd, nu door de gebeurtenissen
in Oekraïne, onze vrijheid in Europa niet vanzelfsprekend meer dreigt
te zijn, worden we er extra bij bepaald.
We gedenken hen die vielen voor onze vrijheid. Hun dood bracht ons
vrijheid. Daar kunnen we niet dankbaar genoeg voor zijn.
Wanneer we de graven zien in Margraten of op de Grebbeberg, dan
vinden we troost in de woorden: ”Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar
is uw overwinning?” Tegelijk kunnen we hen die ook voor ons het
leven lieten niet meer dan gedenken. Het leven schenken kunnen we
niet. Maar er is er ÉÉN die dit wel kan. God geeft ons de overwinning
op de dood door onze Heere Jezus Christus.
We hopen dat de Heere, hen die hun leven gaven voor anderen,
genadig is. Tegelijk mogen we weten en belijden dat alleen het geloof
in Jezus die zekerheid aan de mens geeft. Geliefde broeders en
zusters, wees standvastig en onwankelbaar.
Houd vast wat u in Christus Jezus geschonken is: vergeving van
zonden, de dagelijkse vernieuwing en het eeuwige leven.
Lezen: 1 Korinthe 15: 54-58
Uit: Bijbels dagboek “een handvol koren”
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45e Jaargang, no. 1250, 2 mei 2022
KERKDIENSTEN
Zondag 8 mei 2022
9:30 uur:
ds. W.M. Roseboom
(her)bevestiging en afscheid ambtsdragers
18:30 uur:
ds. M.C. van Pelt, Ridderkerk
e
1 collecte:
St. Kimon
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
Zondag 15 mei 2022
9:30 uur:
ds. D. Maassen van den Brink, Well
18:30 uur:
ds. W.M. Roseboom
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
Donderdag 19 mei 2022
15:00 uur:
ds. E. Groot Karsijn
Dienst woon- en zorgcentrum Avondlicht
Zondag 22 mei 2022
9:30 uur:
ds. H.J. van der Veen, Sliedrecht
18:30 uur:
prof. dr. F.G. Immink, Woudenberg
e
1 collecte:
Stephanos
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
Donderdag 26 mei 2022
9:30 uur:
ds. W.M. Roseboom
1e collecte:
Bloemengroet
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
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Hemelvaartsdag

Zondagsschool
8 mei
Richt. 14 Simson trouwt met een Filistijnse vrouw
15 mei
Richt. 15 Simson doodt veel Filistijnen
22 mei
Richt. 16 Simson en Delila
26 mei
Hand. 1: 1-11 Jezus gaat naar de hemel
Crèche
8 mei
15 mei
22 mei
26 mei

Jaco Ruitenberg, Elin Hobo
Wilma van der Meijden
Femke Gobius du Sart
Leny SIingerland, Rens van Zante

Schoonmaakrooster
16 t/m 20 mei: Nel van der Linden, Corrie Hobo
OMZIEN NAAR ELKAAR
Verlies
Op woensdag 27 april is voor ons plotseling overleden, op de leeftijd van
74 jaar, Mattijsje Cornelia Overheul - van Wijgerden. Mattie woonde
onder ons aan de Nieuwe Steeg . Ze werd geboren op 10 januari 1948
en overleed op 27 april 2022. Sinds 2 februari 2021 was ze weduwe van
Dirk Johannes Overheul, Dick. Het is in het bijzonder een klap voor
Corine en Arjan, Jurgen en Maureen.
De begrafenis heeft plaats komende woensdag, 4 mei, op de algemene
begraafplaats aan de Peperstraat. Voorafgaand wordt in de Hervormde
Kerk om 10:00 een dienst van Woord en Gebed gehouden. Er is
gelegenheid tot condoleren op dinsdagavond 3 mei, van 19.00 tot 20.00
uur in dorpshuis De Poort.
Wat een intensieve jaren zijn het geweest, wat waren we dankbaar dat
de operaties waren geslaagd. Nu is ze toch onverwacht door de Here uit
ons midden weggenomen. ‘Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’,
staat op de rouwkaart. Het was de trouwtekst ruim vijftig jaar geleden.
Paulus verkondigt hier in Romeinen 8 dat de kracht van de dood het af
moet leggen tegen Christus en iedereen die bij Hem hoort. De
lichamelijke dood wordt een doorgang tot het leven in volmaaktheid. We
bidden dat dit geloof Corine, Arjan, kleinkinderen, verdere familie en
vrienden kracht, troost en hoop geeft.
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Wel en wee
De onderzoeken bij dhr. Niek van Velzen (Waaldijk ) leverden positieve
berichten op. Hoewel hij een intensieve tijd van preventieve bestralingen
moet ondergaan, lijkt er verder geen zorgelijke ontwikkeling te zijn.
Reden tot dankbaarheid aan God en we bidden dat Hij in de intensieve
tijd over hem waakt.
Bij mw. Nellie Blom-van Wijgerden (Onderweg ) geven de onderzoeken
verdenking op kwaadaardige cellen in de longen. Momenteel wordt
onderzocht of dit ook in andere delen van het lichaam het geval is. Dat
God haar en allen die om haar heen staan geloof, kracht en moed
schenkt.
Mw. Petra Hobo-Werner (Meerenburg) heeft onlangs slechte uitslagen
gehad. Ze is in afwachting van uitslagen van nieuwe onderzoeken en van
een operatie. We bidden om zegen over het werk van de dokters en rust
in de onrustige dagen.
Er waren gunstige uitslagen voor mw. Mieke van de Minkelis-Batenburg
(Rijshoutstraat, Sliedrecht). In het hoofd zijn de tumoren met meer dan
dertig procent afgenomen. In de lange en moeilijke weg is dit een
lichtpunt waar we dankbaar voor zijn.
Andere gemeenteleden verbleven of verblijven in ziekenhuis of instelling.
Sommigen zijn in afwachting van een beschikbare plaats. En achter vele
deuren leeft spanning, verdriet en onzekerheid. Dat de Hemelse Vader
hen geeft dat ze het heden kunnen dragen, met een rustig, kalme moed.
Bedankt
Enkele weken geleden mochten wij ons 25-jarig huwelijksjubileum
vieren. Graag willen wij iedereen bedanken voor alle felicitaties die we
mochten ontvangen, zowel per post, attenties of persoonlijk. Dit heeft
ons goed gegaan en mede hierdoor kijken we terug op een mooie dag.
Jasper en Ria Treffers
UIT DE GEMEENTE
BIJ DE DIENSTEN D.V.
Bevestigingsdienst
In de dienst van 8 mei hopen we een aantal broeders te bevestigen of te
herbevestigen in het ambt. Govert van Bezooijen wordt herbevestigd als
ouderling, Henk de Bruin wordt herbevestigd als ouderlingkerkrentmeester, Alex Ruitenburg wordt bevestigd als jeugdouderling en
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Dik de Joode wordt bevestigd als ouderling-scriba. In de dienst nemen
we eveneens afscheid van jeugdouderling Peter Hobo.
Mensen in het ambt gaan en komen, maar in de doorgang van het ambt
zien we de voortdurende aanwezigheid van de Heere. Daarom is er in
deze dienst alle reden de lof aan Hem te brengen!
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 in de ochtenddiensten, waarin
de eigen predikant voorgaat, vanuit Christus’ opstanding toeleven naar
de komst van de Geest van Jezus.
Basisdienst
In de Basisdienst van 15 mei staan de vragen 25 en 26 van de Gewone
Catechismus centraal. Na de verkondiging over de betekenis van de
Drie-Ene God gaan we nadenken over de Schepper en schepping. De
komende vragen en antwoorden luiden als volgt:
25 Wat bedoel je als je zegt dat God de wereld heeft gemaakt – de
evolutietheorie zegt toch dat alles spontaan ontwikkeld is?
Ik geloof dat alles wat bestaat, is voortgekomen uit een idee van God,
dat alle variatie tussen planten, dieren en mensen door Hem is bedacht.
Of het nu kort of lang heeft geduurd, of alle soorten apart zijn gemaakt of
dat ze uit elkaar zijn voortgekomen, dat doet niets af van de liefdevolle
bedoeling waarmee God deze wereld, maar ook mij, tot zijn eer gemaakt
heeft.
26 Staat een gelovige argwanend tegenover wetenschap?
Juist niet, want God heeft ons zo gemaakt dat wij kunnen onderzoeken
hoe de wereld in elkaar zit, zodat wij Hem loven om zijn wijsheid en Hem
als een goede Vader vertrouwen.
Aannemingsavond belijdeniscatechisanten
Op dinsdagavond 17 mei hopen we samen met onze zustergemeente de
aannemingsavond te houden. Er zijn drie leden van onze gemeente die
het verlangen hebben uitgesproken het jawoord op hun doop van hun
kant te geven.
Op de aannemingsavond gaan enkele kerkenraadsleden van de beide
kerken en de belijdeniscatechisanten met elkaar in gesprek over wat
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geloof en kerk in het persoonlijke leven betekenen. Niet als een
overhoring, maar idealiter in een gesprek van hart tot hart.
Kring Groeien in Geloof
We zaten er net goed in, daarom hebben de groepsleden voorgesteld
om op dinsdag 24 mei nog een keer bij elkaar te komen. We gaan
Programma 6 uit Durf Daniël te Zijn behandelen. We starten weer om
20:00. In de Kerkappgroep komt opnieuw de link naar de online-uitleg,
die vrijblijvend vooraf bestudeerd kan worden.
Afwezigheid Predikant vanwege nascholing
‘Altijd leerling’, is één van de kernnoties van het christelijk geloof. Dat
geldt ook voor de predikanten.
In de weken van 9-13 mei, 16-20 mei, 30 mei-3 juni mag ik een aantal
dagen van deze weken cursussen aan het opleidingscentrum van de
Protestantse Kerk volgen en thuis zelfstudie doen. Voor elke predikant is
dit tegenwoordig een prettige verplichting. Het is voor een groot deel in
de plaats gekomen van het vrijblijvender studieverlof.
De focus van deze cursussen ligt op de betekenis en achtergrond van
Psalmen en liederen en hoe de schat daarvan in de veelkleurige kerk
van deze tijd vorm kan krijgen. Heerlijk dat deze cursussen momenteel
fysiek kunnen plaatsvinden in Doorn, pleisterplaats voor predikanten.
In deze weken ben ik helaas minder beschikbaar voor het werk in de
gemeente. Per mobiele telefoon of app ben ik voor noodgevallen te
bereiken, maar verder zal ik aan regulier werk (behoudens de ingeplande
diensten) niet veel toekomen.
Collectes
Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:
♦ Een gift tijdens de collecte in de kerk.
♦Thuis sparen of meegeven aan iemand.
♦ Een bedrag overmaken via de bank. De rekeningnummers zijn:
voor de kerkrentmeesters: NL42 RABO 03280 00531; t.n.v. hervormde
kerk Herwijnen; s.v.p. voor dit doel geen andere rekeningnummers
gebruiken (m.u.v. het ING-nummer NL10 INGB 0000950925).
voor de diaconie: NL41 RABO 0373740026
♦ een gift overmaken via de KerkApp kan ook; hierbij
de link en de QR-code:
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.
pknherwijnen
Let daarbij wel op: een individuele transactie via de website
kost 29 cent.
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VERANTWOORDING
Collecten
10 apr.
1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €

101,30
107,00
106,30

Mensenkinderen
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

15 apr.

1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €

76,90
58,10
72,90

Open Doors
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

17 apr.

1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €

138,35
141,80
127,30

Diaconie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

24 apr.

1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €

125,40
101,25
123,40

HGJB
Kerkrentmeesters
Onderhoudsfonds

Giften
Via de bank, voor de kerkrentmeesters, ontvingen we € 40,00;
Dominee Roseboom ontving € 80,00 voor diverse doeleinden, en voor
de Paascollecte € 50,00.
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
Jaarrekening 2021
De kerkenraad heeft in z’n laatste vergadering de jaarrekening van het
College van Kerkrentmeesters besproken en vastgesteld. De
jaarrekening laat een positief resultaat zien van 13.382 euro. Dat is
uiteraard goed nieuws, waar we dankbaar voor zijn. Nu zeggen cijfers
niet zo heel veel, minstens zo belangrijk is hoe zo’n resultaat tot stand is
gekomen. Daarover een paar opmerkingen. In 2021 werkte dominee
Roseboom opnieuw 80 procent van de werktijd, vanwege
ouderschapsverlof. Dat leidt uiteraard tot minder kosten. Ook enkele
meer algemene kosten daalden, met name onder invloed van corona;
deze kosten zullen naar verwachting dit jaar weer stijgen. De
totaalopbrengst van alle collecten samen bleven gelijk, de opbrengst van
de Actie Kerkbalans gaf een flinke stijging te zien.
Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Uit
die reserve worden eventuele toekomstige tegenvallende opbrengsten of
inkomsten betaald. Bovendien stelt de PKN steeds hogere eisen aan de
financiële positie van gemeenten, zeker als het gaat om de buffers die er
moeten zijn. Door het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene
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reserve, bereiden we ons financieel voor ‘op de kerk van morgen’,
aansluitend op het kerkbalansthema ‘Geef voor de kerk van morgen’.
Wie meer wil weten over de jaarrekening kan contact opnemen met Henk
de Bruin (06 - 5394 1059 of henk.bruinde@upcmail.nl) of met Gijs Pippel
(06 – 1273 5431 of gijs-netty@kpnmail.nl)
Paascollecte: inlegvel ipv acceptgiro
In het laatste kerkblad zat dit keer geen acceptgiro voor de Paascollecte,
maar een inlegvel met daarop alle informatie. Het zou kunnen dat door
de nieuwe opzet de Paascollecte aan uw aandacht is ontsnapt. Vandaar
dat we er nog even aandacht voor vragen.
U kunt een gift overmaken via: NL42 RABO 03280 00 531
ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen, ovv Paascollecte.
Contact een gift geven kan natuurlijk ook.
Op het inlegvel staat ook een QR-code, die u kunt
scannen via de app van uw bank (bv Rabobank, ING
en of ABN/AMRO). U kunt vervolgens 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

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
13-05 P. Hak - Kruithof
15-05 M.J. de Joode- de Jongh
20-05 C.L. van Krieken-van Maaren
24-05 N. de Groot-Biemans
26-05 A. Donker- van der Meijden
26-05 N. Vos- van der Grijn

Leeftijd
91
85
85
93
87
88

Adres
Boutlaan
Sluimerskamp
Raayweg
Laarweg
Zworrelstraat
Berkenlaan

Bloemengroet
De bloemengroet uit de gemeente is de afgelopen periode gegaan
naar:
- Fam. van Dongen, Waaldijk (huwelijksjubileum)
- Fam. Van Mourik, Berkenlaan (huwelijksjubileum)
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-

Doopouders De Lorijn, Laarweg
Niek van Velzen, Waaldijk
Nellie Blom, Onderweg
Activiteiten

Werkgroep Gambia – work for Gambia
Een update over de Gambia-groep: de
tickets zijn geboekt! De werkvakantie
naar Fajara in Gambia komt dus nu
echt in zicht. Begin april hebben we
met elkaar een mooie dag gehad
waarin de groepsbinding centraal
stond. Het was fijn om te merken dat er
in de groep onder de deelnemers
enthousiasme en openheid is. Voor de
leiding en voor de jongeren onderling.
Als je met elkaar op pad wilt, is
vertrouwen en veiligheid in de groep
natuurlijk heel belangrijk. We hopen
een belangrijke stap te hebben gezet.

Een laatste geldinzamelings-actie voor
het project in Gambia zal
worden
gehouden
op
vrijdag 6 mei. Een sportieve
dag voor jong en oud op het
terrein van de IJsclub. De
actie is ook gepromoot op
de basisschool; een aantal
deelnemers
heeft
de
plannen
van
de
werkvakantie kort toegelicht
in de klassen op de
basisschool in Herwijnen en
Hellouw en hen (en hun
ouders en andere belangstellenden) persoonlijk uitgenodigd voor dit
sportieve evenement. Vrijdag 6 mei van 13u tot 17u bij ijsclub d’n Ouwe
wiel
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Alvast bedankt voor alle bijdragen!!!

Een groet van de Gambia-jongeren en hun leiding
Vluchtelingen noodopvang Oekraïners
Inmiddels wonen er alweer 3 weken vluchtelingen in de voormalige
brandweerkazerne.
Voorafgaand daaraan hebben veel vrijwilligers zich ingezet. Goederen
verzamelen, sjouwen, schoonmaken, kasten bouwen, inrichten. Ieder die
zich hiervoor ingezet heeft hartelijk dank.
Ook de gebeden waren een warm welkom voor de bewoners.
AGENDA D.V.
Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie
ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl
Vrijdag 6 mei

13u

Dinsdag 24 mei
Vrijdag 21 oktober

20u

Sportieve middag op ijsbaan
t.b.v. werkgroep Gambia
Kring Groeien in geloof
Online Draai avond
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DIJKPRAAT
Dijkpraat
Negatieve berichten. Meestal negatieve berichten wanneer het christelijk
geloof landelijk in het nieuws is. Een christen zou er moedeloos van
kunnen worden. Het laatste bericht was een SCP-rapport waarin
onderzocht werd dat minder dan de helft van de Nederlanders gelovig is.
Nu zal dit voor velen geen verassing zijn. Vaak weet je al dat je een kleine
minderheid vertegenwoordigt op school, op je werk of in je familie. Wat
zouden we iedereen de vreugde en vrijheid van het Evangelie gunnen!
Berichten zijn vaak negatief, maar wanneer je ergens dieper induikt zijn
er toch vaak positieve aanknopingspunten te ontwaren. Wat valt u op aan
de volgende grafiek uit het genoemde SCP-rapport?

Na jaren van daling zijn inmiddels meer mensen in gaan zien dat moraal
wordt bedreigd zonder geloof in God, dat een samenleving door geloof
minder verloedert, egoïsme zonder kerk toeneemt en dat minder mensen
(en in totaal nog geen tien procent) het een goede zaak zou vinden als
de kerken verdwijnen. Het is niet als groot nieuws de wereld in gebracht,
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het is wel hoe wij naar de toekomst kunnen kijken. Vanuit het geloof dat
Gods Geest al lang aan het werk is, voordat wij iets hebben gedaan.
Ds. Wilhelm Roseboom
VAN DE REDACTIE
De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 23 mei
2022 vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Hetty van Arkel, Molenkamp 7
Volgende inleverdata zijn:
13 juni
voor 3 weken
4 juli
voor 8 weken
29 aug
voor 3 weken
19 sept.
Voor 3 weken
10 okt.
Voor 3 weken

31 okt.
21 nov.
12 dec.
9 jan. 2023
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Voor 3 weken
Voor 3 weken
Voor 4 weken
voor 3 weken

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

