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‘Welkom in Herwijnen’ 

Namens beide kerken van Herwijnen willen we mensen van buiten 

Herwijnen, die alleen, samen of als gezin nieuw in Herwijnen zijn  

komen wonen hartelijk begroeten met een bloemetje.  

Krijgt u nieuwe buren? Of komt er iemand bij u in de  

straat of wijk wonen van buiten Herwijnen?  

Wilt u het adres dan mailen naar: evangelisatie@gkherwijnen.nl 
 

 

 

 

  

mailto:evangelisatie@gkherwijnen.nl
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Kerkdienstrooster1 

5 februari   

10.00 ds. H.G.W. Groot Karsijn Heilig Avondmaal 

15.00 ds. H.G.W. Groot Karsijn voortzetting H.A. in Avondlicht 

18.30 ds. H.G.W. Groot Karsijn voortzetting H.A. 

Collectes, 2e: St. Tot Heil des Volk, Avondmaal: ZOA 

12 februari   

10.00 dr. G. den Hartogh, Krimpen a/d IJssel jeugdkerk in het ijsclubgebouw 

18.30 mw. M. de Bruin, Molenaarsgraaf  

Collectes, 2e: Open Doors 

16 februari   

15.00 ds. H.G.W. Groot Karsijn in Avondlicht 

19 februari   

10.00 ds. H.G.W. Groot Karsijn 

18.30 ds. D. Maassen van den Brink, Well en Ammerzoden  

Collectes, 2e: gevangenenzorg 

26 februari   

10.00 ds. E.B. Renkema, Middelburg diaconale dienst, waarna  

gezamenlijk koffie drinken  

18.30 ds. D. Westerneng, Oosterland/Yerseke  

Collectes, 2e: Red een kind 

5 maart    

10.00 ds. C.G. Kant, Nijkerk  

18.30 ds. H.G.W. Groot Karsijn evangelisatiedienst 

Collectes, 2e: eigen evangelisatiewerk 

8 maart  biddag 

10.45 ds. W.M. Roseboom schooldienst 

19.30 ds. H.G.W. Groot Karsijn bidstond,  

aansluitend gemeentevergadering 

Collectes, 2e: Red een kind 

12 maart   

10.00 dr. G. den Hartogh, Krimpen aan de IJssel jeugdkerk in het ijsclubgebouw 

18.30 ds. M.P. Vis, Werkendam  

Collectes, 2e: MAF 

  

 
1 De 1e collecte is voor de kerk en de uitgangscollecte is voor onderhoud van de gebouwen. 
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19 maart    

10.00 ds. H.G.W. Groot Karsijn  

18.30 ds. D. Maassen van den Brink, Well en Ammerzoden  

Collectes, 2e: Leger des Heils 

 

 

Vanuit de pastorie 

Het raadsel van God 

Op nieuwjaarsdag noemde ik tijdens mijn meditatie de naam Alister McGrath. 

Deze Britse theoloog en scheikundige schreef in 2020 een boek waarin hij  

terugkijkt op zijn werkende leven. Dit boek is een jaar later in het Nederlands  

vertaald onder de titel ‘Het raadsel van God’. De ondertitel luidt: mijn ontdek-

kingsreis langs wetenschap, geloof en twijfel. In zijn jonge jaren was McGrath 

atheïst. Hij verdiepte zich in de scheikunde en niet zonder succes. Gedurende  

zijn studie kwam hij echter steeds meer tot de ontdekking dat hij de vraag naar 

het bestaan van God wellicht iets te snel aan de kant had geschoven.  

Gesprekken met christelijke medestudenten en de boeken van C.S. Lewis  

brachten hem uiteindelijk bij het christelijk geloof. Eén van de zinnen die  

Lewis schreef, kwamen bij hem binnen:  

Ik geloof in het christendom zoals ik geloof dat de Zon is opgegaan; 

niet alleen omdat ik het zie, maar omdat ik daardoor al het andere zie. 

Het zijn woorden die doen denken aan de woorden uit 

Psalm 36: door Uw licht zien wij licht. McGrath ging  

vervolgens theologie studeren en werd onder andere  

hoogleraar Religie en Wetenschap aan de universiteit  

van Oxford. Hij schreef onder meer een inleidingswerk  

voor mensen die zich op beginnersniveau willen verdiepen 

in de christelijke theologie. Ook dit werk is vertaald in  

het Nederlands onder de titel Christelijke theologie: een  

introductie. Verder heeft hij zich beziggehouden met  

apologetiek; het verdedigen van het geloof op basis van  

argumenten. McGrath heeft met zijn talenten veel mogen 

betekenen voor de kerk wereldwijd. Zo kan het gaan in een mensenleven.  

Zo kan God mensen de ogen openen en een ieder met zijn of haar eigen  

talenten inschakelen in Zijn dienst. Dat doet Hij gelukkig nog steeds. 
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Lief en Leed 

Wilco van Hemert is opgenomen geweest in ziekenhuis vanwege erge pijn in zijn 

buik. Hij tobt al enige tijd met zijn gezondheid. We wensen hem beterschap toe. 

Arie van Horssen ondergaat immuuntherapie. De behandelingen lijken effect te 

hebben en het gaat naar omstandigheden goed met hem.  

We wensen hem Gods nabijheid toe.  

Iens van Burk krijgt chemobehandelingen en is daardoor erg vermoeid.  

We wensen Hans en Iens Gods nabijheid toe en we hopen en bidden dat  

de behandelingen het gewenste resultaat mogen hebben. 

Op 2 januari overleed Annie Biesheuvel in de leeftijd van 84 jaar.  

We wensen haar familie Gods troost en nabijheid toe nu zij in korte tijd  

opnieuw afscheid moesten nemen. 

In memoriam Bertus Arie Blom 

1 december 1944 – 22 december 2022 

Bert werd geboren aan de Waaldijk in Herwijnen. Hij was een hardwerkende  

en godvrezende man. Bert hield van gezelligheid en was actief in verschillende 

verenigingen. Bert was ook een betrokken lid van onze gemeente. Hij kwam  

altijd trouw naar de kerkdiensten en hij heeft in de commissie van beheer  

gezeten. Bert trouwde in 1971 met Alie van Veldhoven. Ze kregen vier kinderen. 

Bert en Alie hebben met elkaar hoogte, maar ook dieptepunten meegemaakt.  

Een groot verdriet was het plotselinge overlijden van hun zoon Albert in 2017. 

Voor Bert was het geloof in God erg belangrijk. Het was zijn houvast in zijn  

leven en in zijn sterven. Bert had COPD en de laatste jaren waren voor hem  

regelmatig een gevecht. Gelukkig was hij door zijn scootmobiel nog erg mobiel  

en kon hij naar de kerk blijven komen. Na een besmetting met het coronavirus 

gingen zijn longen heel snel achteruit. Het leek er even op dat hij nog op zou 

knappen, maar helaas was dat niet het geval. 

Bert overleed op 22 december in de leeftijd van 78 jaar.  

De dienst van Woord en gebed vond plaats op donderdag 29 december.  

In de dienst stonden we onder andere stil bij de woorden uit Psalm 43.  

Ook luisterden we naar het lied ‘Op die Dag’ van Lucas Kramer. Een lied dat Bert 

op het lijf geschreven stond. Een gedeelte uit dit lied gaat als volgt: 

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus 
eenmaal is het vechten voorbij 
dan zien wij Uw macht en Uw pracht  
op die dag. 

Wachtend op die grote dag is zijn lichaam begraven op de algemene begraaf-

plaats in Herwijnen. We wensen Alie, haar (schoon)kinderen en kleinkinderen 

Gods troost en nabijheid toe.  
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In memoriam Anna Biesheuvel – Büchner 

3 oktober 1938 – 2 januari 2023 

Annie werd geboren in Almkerk, waar ze ook opgroeide. Ze was altijd belang- 

stellend en erg meelevend, ook in onze gemeente. Een Brabantse gastvrijheid 

kenmerkte haar. Annie trouwde met Bas en ze kregen een dochter en een zoon. 

Bas en Annie waren elkaars steun en toeverlaat. Ruim 60 jaar mochten ze met  

elkaar getrouwd zijn. Het was dan ook een groot gemis voor Annie toen Bas op  

9 oktober afgelopen jaar overleed. Haar gezondheid werd erg broos en na een  

val tijdens de kerstdagen waarbij ze haar bekken brak, ging ze snel achteruit.  

Annie was een lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder en oma. Ze had  

echt oog voor de ander. Ook het geloof in God was voor haar erg belangrijk.  

Ze uitte haar geloof meer met daden dan met woorden.  

In de dienst van Woord en gebed stonden we stil bij de woorden uit 1 Petrus 3: 

Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, 

heb elkaar lief als broeders en zusters, 

wees barmhartig, en bereid de minste te zijn. 

Deze woorden uit de Bijbel sluiten heel mooi aan bij wie Annie was.  

Het verdriet maar ook de dankbaarheid kregen een plekje in de dienst.  

Annie heeft rust gevonden bij haar hemelse Vader. Ze mocht 84 jaar worden.  

Na korte tijd moest de familie Biesheuvel opnieuw afscheid nemen.  

We wensen hen Gods troost en nabijheid toe om alles wat er in zo’n korte  

tijd is gebeurd een plekje te geven. 

ds. Edwin Groot Karsijn 

 

Notulen kerkenraadsvergadering op 9 januari 2023  

Opening en inleiding  

Jaap Kuyntjes opent de vergadering en geeft het woord aan Adriaan de Kock,  

die voorgaat in gebed.  

Adriaan bezoekt regelmatig de Nederland Zingt-dagen en een van de mensen  

van die dag is Jurjen ten Brinke. Een van de preken van Jurgen sprak hem  

bijzonder aan en die gebruikt hij vandaag voor zijn inleiding. 
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Thema: U geeft rust, door alles heen. 

Vast en zeker ken je het verhaal van Jozef. Jozef, de jongeman die door zijn  

vader voorgetrokken werd en een prachtige veelkleurige jas kreeg. Bij een  

confrontatie met zijn broers gooiden ze hem in een put en later werd hij als  

slaaf verkocht richting Egypte, waar hij te werk gesteld werd bij Potifar.  

Hij belandde onterecht in de gevangenis en werd beschuldigd van een MeToo 

zaak… terwijl de vrouw van Potifar toch echt verliefd op Jozef was, in plaats  

van andersom. Na jaren gevangenschap werd hij onderkoning van Egypte,  

waardoor hij zijn familie van de hongerdood kon redden. 

In Genesis 42:21 lees je het moment waar Jozef onderkoning is en de broers  

voor hem staan, maar hem nog niet herkennen: 

De broers zeiden tegen elkaar: dit is vast en zeker onze straf omdat we ons  

niets hebben aangetrokken van de smeekbeden van onze broer, terwijl we  

zagen hoe wanhopig hij was. En nu zijn wij zelf de wanhoop nabij. 

U geeft rust – door alles heen? 

Hoe bang is Jozef in die put geweest, toen hij zijn broers in Dotan had opgezocht! 

Hij heeft er in doodsnood geschreeuwd en om hulp geroepen. Zo heftig is dit!  

En er gebeurde níets terwijl Jozef in de put riep om ontferming. Het leek wel  

of God doof was. Er kwam geen redding. Ja, uiteindelijk was er een touw  

waarlangs hij naar boven kon komen, maar toen werd hij door zijn eigen  

broers als slaaf verkocht… 

De put lag dus in Dotan. Dat was een afgelegen plek, een klein dorp.  

Maar een aantal eeuwen later is Dotan een stad geworden. Een stad in de tijd  

van de profeet Elisa. En wellicht ken je het verhaal van Elisa en zijn knecht,  

die in de stad Dotan zijn, terwijl de stad is omsingeld door een vijandelijk leger. 

Luister maar (ik lees je voor uit het boek 2 Koningen): 

“De Arameeërs kwamen ’s nachts bij Dotan aan en omsingelden de stad. Toen  

de bediende van Elisa de volgende morgen opstond en naar buiten kwam, zag  

hij dat de stad omsingeld was door een leger met strijdwagens en paarden.  

‘Wat moeten we beginnen, meester?’ riep hij uit. Elisa antwoordde:  

‘Wees niet bang, wij zijn met meer dan zij.’ “(2 Koningen 6:14b-16).  

Elisa bidt vervolgens ‘(HEER, open zijn ogen en laat het hem zien’, vers 17)  

en de knecht ziet een vurig hemels leger wat tussen het vijandelijke leger en  

de stad in staat. 
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Als je dat verhaal leest denk je: ah, dat is hoe ik het wil! Ik bid, God hoort, bam! 

U geeft rust. Door alles heen! 

Maar kijk nou eens goed: dezelfde Bijbel, dezelfde God, dezelfde plek, twee  

mensen die roepen ‘red me want ik sterf’… en in de ene situatie (bij Jozef in de 

put) is er geen antwoord, blijft het stil (van Gods kant) en in de andere situatie 

komt er een hemels vurig leger om Elisa te redden. Hoe kan dat?  

Het antwoord is: God weet wat Hij doet en toestaat. Wat nodig is voor mensen. 

God overspant de tijd. De eeuwigheid. En is niet gebonden aan wat wij zien als 

succes, zegen, of teleurstelling. Het vraagt geloof om dat te zien. 

Echt waar: God zorgde net zo goed voor Jozef in Zijn stilte en verborgenheid  

als voor Elisa met het hemelse leger. Geloof je dat? Zijn liefde was er in Zijn  

verborgenheid en stilte bij Jozef. En Hij was er in alle geweldige actie bij Elisa. 

Dit gebeurt vaker in de Bijbel! Ook in het Nieuwe Testament. Jakobus zit in de  

gevangenis en wordt door koning Herodes gedood. Een paar dagen later zit  

Petrus is in de gevangenis, de gemeente bidt, en hij wordt wonderlijk bevrijd. 

En een aantal jaren daarvoor zit Johannes de Doper, Jezus’ voorloper, in de  

gevangenis en hij wordt onthoofd. Kan dat allemaal in Gods plan? 

Luister: als je gelooft dat God Zijn wonderlijke weg met je gaat in het tijdelijke  

leven (door je hier op aarde te redden) én voor het eeuwige leven (omdat, als  

je gedood wordt, je bij Hem zult zijn), dan is er rust. Door alles heen.  

Omdat je weet dat God zorgt. 

We zeggen misschien vaak: God heeft een plan met je leven. Dat is waar, een  

béétje waar. De profeet Jeremia spreekt woorden van God als hij zegt:  

‘Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de HEER; ik heb jullie geluk voor ogen, 

niet jullie ongeluk, ik zal je een hoopvolle toekomst geven’ (Jeremia 29:11). 

Volgens mij is het belangrijk om niet alleen te geloven dat God een plan met jouw 

leven heeft, maar vooral dat God een plan met deze wereld, met ons allen, heeft. 

Hij heeft een plan met de wereld, en wij mogen onderdeel van dat plan uitmaken. 

Het is dus niet zo individualistisch als we soms denken. Dan loop je ook helemaal 

vast. Want wat was dan het plan met Jakobus, die gedood werd? En wat is dan 

het plan geweest als je je partner verloren hebt? Of ziek bent geworden?   

Is dat dan Gods plan met je leven!? 

Nee, God heeft een plan met de wéreld. En daar mag jij… daar mag ik… al is het 

nóg zo gebroken allemaal, onderdeel van zijn. Een kind dat sterft, een sollicitatie 

die mislukt, een burn-out in je gezin… het is niet zozeer Gods plan met jouw  

leven, maar het past wel in Gods plan met deze wereld.  

  



  pagina 9 van 24 
 

 

Je bent niet waardeloos als je het even niet ziet zitten. Het leven is niet mislukt  

als je jong sterft. Je bent niet onbruikbaar als je oud geworden bent. 

Je leeft jouw leven en je hebt daarbij Gods zegen nodig? Nou, nee. Liever dit:  

God heeft een plan met de wereld. En jouw en mijn leven mogen onderdeel van 

dat grote plan zijn. Dát… geeft rust. Door álles heen! 

We zingen met elkaar Lied 444 (Grote God, wij loven u) 

Notulen 

De notulen van de volgende vergaderingen worden vastgesteld en ondertekend. 

a.  Openbare notulen van de vergadering van 17 oktober 2022 

b.  Openbare notulen van de vergadering van 28 november 2022 

c.  Openbare notulen van de vergadering van 12 december 2022 

Naar aanleiding van de notulen wordt door enkele kerkenraadsleden gepleit voor 

deelname van een kerkenraadslid in de werkgroep behorend bij het bezinnings-

traject. We bespreken dit verder bij het agendapunt in deze vergadering.  

Rooster 2023 

Ingestemd wordt met het rooster 2023, met dien verstande dat de avonddienst 

van zondag 24 december komt te vervallen en dat dan het kerstfeest van de  

KND zal worden gevierd. Op 26 februari 2023 is de dienst van ‘Red een Kind’,  

dus een diaconale dienst.  

Evangelisatiewerkgroep  

• Op 10 december hebben we meegewerkt aan de organisatie van 2 scènes  

in de kerstroute in Tuil. De ‘herders en engelenkoor’ en ‘de wijzen volgen  

de ster’. Het was weer indrukwekkend om hieraan mee te werken en de 

kerstboodschap op deze manier door te geven. 

• In de week voor Kerst is namens beide kerken een kerstattentie uitgedeeld, 

samen met de Elisabethbode en een overzicht met de diensten rondom de 

feestdagen. Alle vrijwilligers die hebben meegedaan met het rondbrengen 

van de attentie bedanken we hartelijk voor hun medewerking! 

• Op zondagavond 5 maart 2023 zal onze eigen dominee voorgaan in een 

Evangelisatiedienst. Het thema is nog niet bekend.  

• Aan de tentdienst op zondag 25 juni 2023 zal spreker/zanger Rob Favier  

uit Groot Ammers zijn medewerking verlenen.   
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Diaconie   

• De Quickscan is een hulpmiddel (voor ouderlingen op b.v. huisbezoek) om  

te bepalen wanneer je contact zoekt met een diaken bij (vage) vermoedens 

van diaconale problematiek. 

• Op 4 december 2022 is er weer een kerktelling gehouden (dit zal 4x in het 

jaar gebeuren). Ochtend 226 en avond 59 bezoekers.  

• Er zal contact gezocht worden met de zendingscommissie om de zendings-

collecten voor 2023 vast te stellen. 

• Op 26 november 2022 is er weer een actie gehouden voor de voedselbank. 

Totaal 15 dozen, dit is minder dan andere jaren. Mogelijke oorzaak:  

er werd ook in november een voedselactie voor Dorcas gehouden. 

• Ook dit jaar (2022) zijn er weer kerstattenties uitgedeeld aan ouderen boven 

de 75 jaar. Totaal zijn er 66 attenties uitgedeeld waaronder ook aan mensen 

die veel voor de kerk doen. De diakenen van de Hervormde Gemeente  

hebben dit jaar het verzorgingstehuis voor hun rekening genomen. 

• Namens de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk zijn 16  

voedselpakketten extra bezorgd bij de absolute minima. 

• De voorbereidingen voor het gezamenlijk project (Red een kind) met de 

Herv. Gem. en de School met de Bijbel zijn in volle gang (diaconale dienst,  

diverse acties enz.).  

• Als bijlage bij de agenda is het collecterooster voor 2023 gevoegd.  

Nog niet alle data zijn ingevuld, maar er moet ruimte zijn voor b.v.  

een noodhulpcollecte. 

• Ook is er een brief uitgedeeld aan de gemeente (en posters opgehangen  

in Herwijnen) waarin een oproep wordt gedaan om aan huishoudens waar 

nog enkel glas is, een isolerende folie aan te laten brengen wanneer men 

dat graag wil. De diaconie zal dit coördineren. Gevraagd zal worden of  

er vrijwilligers zijn die dit willen doen. Pas één reactie gehad! 

• Wilma en Leo hebben op 23-11-2022 de vergadering bijgewoond van  

het Diaconaal Platform Lingewaal. De notulen van dat overleg zijn  

gevoegd bij deze agenda.  

• Anja en Leo zijn op 12 december naar een bijeenkomst geweest van de  

Gemeente West Betuwe. Alle kerkenraden waren uitgenodigd voor Project-

ondersteuner Oekraïne. Hier werd uitgelegd wat er zoal gedaan is voor  

Oekraïners (maar ook andere asielzoekers), en wat er de komende jaren 

nog te wachten staat. Gezocht wordt naar particuliere opvangadressen  

en evt. beschikbare panden en/of percelen waar noodwoningen geplaatst 

kunnen worden. 
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• De diaconie heeft ondersteuning gevonden bij het “collecteren” en het  

tellen van de diaconale gelden. Zes (ouderling-)kerkrentmeesters hebben 

zich bereid gevonden.  

Jeugdwerk 

De jeugdouderling verwijst naar het uitgebreide verslag in het laatste contactblad. 

Dirma de Wit merkt nog op dat de JV op de laatste bijeenkomst op eigen initiatief 

heeft nagedacht over de toekomst van de kerk. Een gedeelte van de JV zal ook  

op de bezinningsavond aanwezig zijn.  

Kerkrentmeesters 

De Kerkrentmeesters stellen het volgende voor; 

• De collectebonnen van € 0,85 te vervangen door collectebonnen van € 1,- 

• De collectebonnen van € 0,65 voorlopig te handhaven (zijn er nog veel van in 

voorraad). 

• Bij de uitgang een collecte toevoegen voor “onderhoud gebouwen”.  

Deze collecte kunnen de kinderen van de kindernevendienst weer op zich  

nemen, zoals vanouds.  

Met de voorstellen wordt ingestemd. Zondag zal het worden meegenomen bij de 

mededelingen en de zondag daarop zal de extra collecte voor het eerst worden 

uitgevoerd.  

De volgende keer zal op de agenda van de kerkenraad komen of we weer in de 

kerkdienst kunnen/willen collecteren.  

Heilig Avondmaal op 5 februari 2023 

Censura morum: niemand heeft bezwaar om met elkaar aan te gaan.  

John van der Meer en Anja de Vries zullen tafelhulpen zijn  

(Wilma Duizer is reserve).  

Communicatie 

Contactblad  

Vorig jaar is besloten om over te gaan op een digitaal contactblad. Voor wie dat 

aangaf was een papieren versie beschikbaar. Er gaan echter steeds meer stem-

men op om weer helemaal terug te gaan naar een papieren blad.  

Er wordt informatie gedeeld over de kosten en aantallen papieren contactbladen. 

Na enige gedachtewisselingen wordt besloten om het blad maandelijks als bijlage 

per mail te versturen (kon aanvankelijk niet, maar dat probleem is sinds kort op-

gelost) én voor iedereen die dat wil een papieren blad in de kerk neer te leggen. 
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De contactbladen worden dan niet op naam gelegd. Iedereen kan ze meenemen, 

maar wel zal worden gevraagd om daar terughoudend mee om te gaan.  

Leden die niet naar de kerk kunnen komen, zullen het blad via de wijkouderling 

ontvangen. Eens per jaar zal gevraagd worden om een gift ter bestrijding van  

de drukkosten. 

Kerk-app  

De voor- en nadelen en aandachtspunten, zoals voortgekomen uit een eerdere 

kerkenraads-vergadering worden gedeeld.  

Voordelen:  

- Snellere communicatie/communiceren met gemeente belangrijk en via  

deze weg makkelijker  

- Meer inzicht in het wel en wee in de gemeente/directer contact met  

gemeenteleden  

- Meer inkomsten/online collecteren naast het gewone collecteren  

- Minder kwetsbaar bij de ledenadministratie (nu 2 personen)  

- Toegankelijk  

Nadelen:  

- Kosten (kosten t.o.v. nut)  

- Afgaan van mobieltjes  

Overig/aandachtspunten:  

- Geen vervanging van bestaande communicatie  

- Houd oog voor de digibeten/hen die hier geen gebruik van maken  

(bereiken we hier iedereen mee?) (ouderen missen iets)  

- Communiceren > binnen beperkingen (hoe is dit stuurbaar)  

- Wie gaat de app up-do-date houden?  

We spreken hier enige tijd over door. Afgesproken wordt dat aan  

Rudolf Amersfoort en Henk de Bruin (HG) zal worden gevraagd een  

keer in de kerkenraadsvergadering wat te laten zien. 

Bezinningsavond 10 januari  

Anja de Bruijn licht de opzet van de avond toe, zoals Jack deze heeft voorgesteld. 

De avond zal plaats vinden in de ontmoetingsruimte. Ds. Groot Karsijn zal de 

avond openen. Vervolgens krijgt Jack de Koster het woord.  
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Jack zal presenteren waar we als kerkenraad de afgelopen maanden mee bezig 

zijn geweest, oftewel de visie en ontwikkeling voor de toekomst van de gemeente. 

Daarna gaan de aanwezigen hiermee op flappen aan de slag, als het kan in  

groepen. Jack benoemt dat het niet betekent dat je vooral andere dingen moet 

gaan doen, maar de dingen die je doet wellicht wat anders. Hij wijst daarbij  

ook op de tekst ‘de Akker is de wereld’; wat betekent dat voor de kerk?  

Op de avond zal ook geschetst worden hoe het traject er verder uit ziet,  

waarbij de werkgroep wordt benoemd.  

Uiteindelijk moet er een werkgroep komen van 8-10 mensen die binnen de  

commissies e.d. van de gemeente informatie gaat ophalen en analyseren,  

en met voorstellen naar de kerkenraad gaat. Gevraagd wordt om je per mail  

bij de scriba aan te melden. Het lijkt de kerkenraad goed als er ook een lid  

van de kerkenraad in zit en ook één of twee leden van de JV.  

Rondvraag  

Bert Vroegh spreekt zijn waardering uit aan het moderamen, dat achter de  

schermen veel werk verzet.  

Ook geeft hij een compliment aan ds. Groot Karsijn die de laatste tijd veel  

extra diensten heeft gehad i.v.m. overlijdens, en dat in combinatie met de  

toch al drukke kersttijd.  

Volgende vergadering  

De volgende vergadering is op 20 februari 2023, en Petra van der Perk  

zal dan de inleiding verzorgen. 

Sluiting  

Dittie van Zee sluit tegen 22 uur de vergadering met gebed. 
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Diaconie 

Uitnodiging diaconale dienst – 26 februari 

De komende 3 jaar willen wij ons als gemeente, samen 

met de Hervormde Gemeente van Herwijnen en de 

School met de Bijbel, in gaan zetten voor onderwijs aan 

kinderen in Rwanda. We willen met elkaar gaan sparen 

om de bouw van een kleuterschool mogelijk te maken. 

Als start van dit project  

hopen we, op zondag- 

morgen 26 februari in  

samenwerking met Red een Kind, een themadienst te 

organiseren. In deze dienst zal ds. Bert Renkema van 

de Gasthuiskerk (CGK) uit Middelburg voorgaan.  

De band ‘Diverse’ eveneens uit Middelburg, zal de 

muzikale omlijsting van deze dienst verzorgen.  

Het thema van de dienst is ‘Liefde voor Jezus,  

liefde voor de naaste’ n.a.v. Mattheus 25.  

Een goed voorbeeld doet goed volgen,…….  

In 2021 heeft de Gasthuiskerk (CGK) ook geld ingezameld om de bouw van zo’n 

kleuterschool  

mogelijk te  

maken. Bert  

Renkema, reisde 

afgelopen juni 

naar Rwanda af 

en was zelf  

getuige van de 

opening van de 

kleuterschool die 

zijn gemeente fi-

nancieel mogelijk 

gemaakt heeft.  

Tijdens de dienst zal hij meer vertellen over het project.  

Na de dienst is Ard-Jan Kok van Red een Kind aanwezig voor eventuele vragen  

en staat de koffie klaar!!!  

Van harte welkom!!!!   
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Paasgroetenactie 2023 

Vanuit de PKN sturen  

gemeenteleden ook dit jaar  

paasgroetenkaarten aan  

gevangenen in Nederland  

en Nederlandse gevangenen  

in het buitenland. Samen met  

vrouwelijke gedetineerden  

in Nieuwersluis maakte justitie- 

predikant Harma Zuidersma  

het kunstwerk dat afgebeeld  

staat op de paaskaarten. 

“Het beeldt het graf uit dat met Pasen wordt opengebroken. Jezus gaf zijn leven 

uit liefde voor ons. Zijn opstanding geeft hoop op een nieuw begin.” 

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. 

Op zondag 19 februari kunt u bij aanvang van de dienst 1 of meerdere setjes 

kaarten meenemen.  

De kaarten mag u, inclusief een mooie boodschap tot en met zondag 5 maart 

deponeren in een brieven box in het voorportaal van ons kerkgebouw. 

Alle kaarten worden door de diaconie verzameld en verzonden in één verzamel-

envelop richting de PKN. U hoeft dit dus niet zelf te doen.  

Bij het setje kaartje ontvangt u een instructie wat u moet doen. 

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar 

ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, 

u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg 

goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de in de gevangenis 

worden uitgedeeld.  

Bij de paasgroetenkaart ontvangen gedetineerden een extra kaart met postzegel 

om zelf naar iemand te sturen. Daar wordt altijd dankbaar gebruik van gemaakt. 

"Een man was zo blij met deze kaart, want hij had zijn familie nog niet kunnen  

bereiken en had geen geld voor een telefoonkaart. Hij had gebeden om een  

oplossing en de kaart voelde voor hem als gebedsverhoring". 

 

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen,………..Alvast hartelijk dank! 
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Vanuit het jeugdwerk… 

 

 

Deze maand  

een oproep van  

de jeugdouderlingen  

en de jeugddienstcommissie  

voor muzikaal talent!  

Speel je een instrument, of ken je iemand uit onze gemeente die een instrument 

bespeelt? Meld je dan bij ons aan!  

In de jeugddienst van zondagavond 24 september 2023 zouden we graag willen 

genieten van alle muzikale talenten die onze gemeente rijk is! Je mag een amateur 

zijn en je mag zelf aangeven welk lied je graag zou willen spelen. Jaap Bron wil 

hierbij ondersteunen en wil ons helpen om waar mogelijk combinaties te maken van 

verschillende instrumenten.  

Hoe tof zou het zijn als we op 24 september 

met een gemixt gezelschap van 

gemeenteleden en van instrumenten een 

feestelijke dienst kunnen hebben met elkaar! 

Een groet van Dirma en Marieke 

 

 

Koffieochtend in ons kerkgebouw 

Iedere eerste dinsdag van de maand vanaf 10.00 tot ca. 11.00 / 11.30 uur  

staat de koffie / thee klaar voor eenieder die het fijn vindt de ander te  

ontmoeten en een praatje te maken. Vervoer kan worden geregeld.  

Ook buren, familieleden en vrienden zijn van harte welkom ! 

 

 
 

Aria Bijl, tel. 06-12875293 

Nel de Bruijn, 06-83386955 

Adrie van Zandwijk, 06-23518414 
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Kerkrentmeesters 

Kerkbalans 2023 

De actie Kerkbalans is weer van start gegaan.  

Afgelopen weken heeft ieder lid van 18 jaar en  

ouder de envelop voor de Kerkbalans 2023 ontvangen. 

Geef vandaag voor de Kerk van morgen is het thema.  

Dat is zeker dit jaar een thema met een grote inhoud. 

Want wat denkt u van de extreme verhoging van onze energiekosten.  

Velen van ons doen er alles aan om het energiegebruik te beperken,  

maar tegen de hoge wereldprijzen van gas is niemand opgewassen. 

Wij doen dus dit jaar een dringend beroep op u om uw bijdrage naar boven  

aan te passen. Wij rekenen en vertrouwen op uw steun. Velen van u hebben  

dit inmiddels gedaan en daarvoor onze welgemeende dank. 

Heeft u nog geen besluit genomen doe het dan z.s.m., graag nog deze week. 

Doe uw antwoordkaart in de daarvoor bestemde  

brievenbus of doe uw toezegging digitaal. 

 

Met hartelijke groet namens de Kerkrentmeesters. 

Voorzitter: Jaap Kuyntjes 

Tip:2 

Via deze QR-code kunt u  

uw bijdrage overmaken. 

 

Oud ijzer 

In verband met de extreme energieprijzen, maar ook voor het onderhoud van de 

gebouwen zijn de Kerkrentmeesters steeds op zoek naar bronnen van inkomsten. 

We hebben daarom besloten oud ijzer in te gaan zamelen. Ook daarvoor doen we 

weer een beroep op u. 

Heeft u oud ijzer beschikbaar? 

Wij halen dat, in samenwerking met de J.V., graag bij u op. 

 

Bel daarvoor Jaap Kuyntjes 06-51114531 of 

Jan Willem van Zandwijk 06-34516914 

 

Ook hier geldt het thema: Geef voor de kerk van morgen.  

 
2 Als de scanner van uw bank niet werkt, gebruik dan de camera van uw telefoon. 
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Dorcas potgrondactie 

 

 

 

 

Steun de noodhulp van Dorcas in Oekraïne én geniet 
van bloemen- en plantenpracht 

 

Hoe? Met de potgrondactie van werkgroep Dorcas Herwijnen! 

Jardino basic universeel potgrond 1 zak van 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 bijgevoegde 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: noodhulp in Oekraïne. 

 

Bijgevoegde bestellijst 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; tel. 0418-582269 

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

  – Margriet de Bruijn, Waaldijk 71 te Vuren; tel. 0183-630558 

  

about:blank
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Even voorstellen 

In deze rubriek vertellen gemeenteleden wie ze zijn, waar ze blij van worden  

en hoe ze bij onze gemeente terecht zijn gekomen.  

Deze maand is het de beurt aan Geralda Versteeg. 

Wie ben je? 

Ik ben Geralda Versteeg en woon in Haaften  

op de Engelenhof 3 met mijn 2 kinderen,  

Sem (11 jaar) en Tim (8 jaar).  

Mijn dagen zijn tegenwoordig gelukkig weer  

gevuld met parttime werken gedurende  

4 dagen als financial controller voor een  

grote, internationale glasproducent uit  

Duitsland en het zorgen voor mijn twee  

jongens die allebei naar speciaal onderwijs 

gaan. Ook verricht ik regelmatig wat  

administratief werk voor familieleden.  

De afgelopen 2 jaar was dit echter even anders, omdat er bij mij borst- 

kanker werd geconstateerd en ik een lang en zwaar traject van behandelingen  

in moest. Gelukkig ben ik nu bijna volledig hersteld en kan ik nog niet alles,  

maar al wel weer heel veel. Hier dank ik God elke dag voor dat Hij mij door  

deze moeilijke tijd heen heeft gedragen.  

Waar word je blij van? 

In de winter periode kan ik echt genieten van de gezelligheid in huis, lekker op de 

bank met een goed boek, naar gospelmuziek luisteren of samen met de jongens 

een leuke film of sport kijken (voetbal, schaatsen) of mooie dingen bouwen van 

Lego. ’s Avonds de kaarsjes aan en een spelletje doen met lekkere hapjes erbij. 

Maar ook erop uit gaan vind ik heerlijk: schaatsen, een (lange) wandeling.  

Afhankelijk van het weer, naar een grote binnen- of buitenspeeltuin met de  

jongens en af en toe een keertje uit eten met familie of een vriendin.  

In de zomer gaan wij graag naar een (kindvriendelijke) camping in Nederland. 

Ook vind ik het fijn om zelf (binnen) te sporten of buiten hard te lopen of als  

toeschouwer bij de kinderen te kijken.  

Om de 3 weken ben ik vaak te vinden op een “Kring bijeenkomst” hier in Haaften 

met mensen van allerlei andere christelijke achtergronden die ik heb leren kennen 

tijdens mijn ziekte.  
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Wat is het mooi om samen open over het geloof te praten, te bidden, zingen  

en van elkaar te leren. Deze groep draagt echter ook iets van de grote liefde  

van God uit, door letterlijk helpende handen te bieden voor alle mensen in  

het dorp die dat nodig hebben.  

Hoe ben je bij deze gemeente terechtgekomen? 

Ik ben in Waardenburg opgegroeid en zolang als ik me kan herinneren, gaat  

mijn familie al naar deze gemeente. Mijn zus en ik gingen altijd naar de kinder- 

nevendienst en later ook doordeweeks jarenlang naar de jeugdvereniging(en), 

waar ik een groot aantal leeftijdsgenoten uit Herwijnen heb leren kennen.  

Ik heb er ook een aantal jaren catechisatie gevolgd en in het corona-jaar 2020  

belijdenis van mijn geloof afgelegd. Na wat omzwervingen – ik heb een aantal  

jaren in Eindhoven en ook in België gewoond – kwam ik na mijn scheiding weer 

terug en kon in Haaften gaan wonen. Dit voelde in veel opzichten voor mij als 

“thuis komen”, ook in de kerk in Herwijnen.  

Hier ben ik tot geloof gekomen als kind, maar mocht ik ook volwassen worden  

in het geloof en heb ik zelf bewust de keuze gemaakt om Jezus te volgen.  

De laatste jaren leer ik steeds meer wat het betekent om in volledige afhankelijk-

heid van God te leven en op Hem te vertrouwen ook al begrijp ik Hem niet altijd. 

God is er bij, ook en misschien wel vooral in de moeilijke tijden. Juist dan geeft  

Hij kracht en moed om door te gaan, achter Hem aan! 

Ik geef de pen door aan Sija ten Hagen 

 

Evangelisatie 

Om…  

          ...over na te denken 

Evangelisatie is niets anders dan dat de ene bedelaar aan  

de andere bedelaar vertelt waar het brood te vinden is. 

 
 
 

facebook.com/gkherwijnen  
instagram.com/gk_herwijnen 

  

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffacebook.com%2Fgkherwijnen&data=05%7C01%7C%7C35194686495b4df188ba08da2c6d0aff%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637871144081871020%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=j%2BVOlN%2FrZAXIX%2FRCUb9QNsoqcbUmO1LjIzb4CHqUif8%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Finstagram.com%2Fgk_herwijnen&data=05%7C01%7C%7C35194686495b4df188ba08da2c6d0aff%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637871144081871020%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Zmx1J%2FmQVbRIvt31QnSFlF6k8NKuXttVkCx70SxrPgQ%3D&reserved=0
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Verjaardagen 80 jaar en ouder 

Dankwoorden 

Als het regent en de zon schijnt,  

U naar beneden, en ik omhoog kijk.  

Dan staan wij even oog in oog,  

verbonden door Uw regenboog. 
 

Diep getroffen zijn wij door de liefde en steun aan ons gegeven tijdens het ziek  

zijn en na het overlijden van mijn lieve man Bert, onze vader, schoonvader en opa. 

Hartverwarmend waren alle lieve woorden, de vele kaarten, brieven en bloemen.  

Indrukwekkend was het afscheid dat we met zo velen in de kerk konden delen.  

Hiervoor willen wij iedereen bedanken en met Gods hulp zullen we de kracht  

vinden om door te gaan zonder mijn man en vader.  
 

Alie Blom van Veldhoven 

Kinderen en kleinkinderen. 
  

Datum 
Leef-

tijd 
Naam Adres    

8-2 83 
Mevr. B.A. Kuiper- 

Weltevreden 
Vlierhof 16 4171AZ HERWIJNEN 

10-2 80 Dhr. J.C. Veerman Molenkamp 70 4171BP HERWIJNEN 

16-2 85 Dhr. W. Bijl Molenstraat 22 4171CP HERWIJNEN 

16-2 81 Dhr. V. Wijtzes Waaldijk 46 4171CE HERWIJNEN 

17-2 87 Dhr. B.T. de Vos Landrestraat 3 4175CV HAAFTEN 

23-2 86 Dhr. P. van Zee Waaldijk 16 4171CE HERWIJNEN 

24-2 85 Dhr. G. de Wit Enggraaf 29 a 4175EP HAAFTEN 

27-2 81 
Mevr. J.C. van Zuijdam-

Nijhoff 
Kerkesteeg 2 4174GT HELLOUW 

6-3 94 
Mevr. A.C. van Willigen-

van Mombergen 
Hoge Hof 34 4175AK HAAFTEN 
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Roosters  

Schoonmaak kerkgebouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppasdienst crèche Benjamin 

  

31 januari t/m 5 februari 
Margriet van Hemert 

Peter van Noord 

6 februari t/m 12 februari 
Astrid van Arendonk 

Machteld van Winsen 

13 februari t/m 19 februari 
Heleen van Zuijdam 

Josina van Zandwijk 

20 februari t/m 26 februari 
Teuni Bok 

Anja van Willigen 

27 februari t/m 5 maart 
Helma Kuijt- de Vries 

Esther Rietveld-van der Perk 

6 maart t/m 12 maart 
Tine van Zante 

Janny Steenis 

13 maart t/m 19 maart 
Dicky van Os-van Zuijdam 

Corrie Boom 

20 maart t/m 26 maart 
Annie van Maaren 

Alie van Maaren 

27 maart t/m 2 april 
Anja de Vries 

Ria van Soelen 

Datum Oudere oppas Oudere oppas 2 Jongere oppas 

5-feb Arianne van Bezooijen Stijnie van Maaren Marscha Klip 

12-feb Arie de Bruijn Rosann Noordam N.v.t. 

19-feb Marieke den Hartog Rebecca van Zandwijk Lize de Bruin 

26-feb Kelly Sengers Helma Kuijt Sifra Dekker 

5-mrt Astrid van Arendonk Eveline Baggerman Mayra van Zandwijk 

12-mrt Anja de Bruijn Anita van Zandwijk N.v.t. 

19-mrt Hester Terlouw Rosann Noordam Indy de Wit 

26-mrt Helma Kuijt Arie de Bruijn Sophie de Bruijn 
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Kindernevendienst - JACHIN 

Hoi jongens en meisjes 

We zijn alweer in de 2e maand van 2023. Wat zijn we weer fijn van start gegaan 

in het nieuwe jaar. Heel leuk om elke week zoveel kinderen te mogen zien. 

Ook zijn we blij met de nieuwe jeugdleiding bij de jongste groep: Lize, Eva,  

Sifra, Marscha, Sophie en Joël. Van harte welkom en veel succes gewenst!  

Veel dank ook aan de jeugdleiding van afgelopen jaar. Super dat jullie ons  

ook dit jaar weer willen blijven helpen! 

De afgelopen weken hebben we verhalen over Elia gehoord en daar gaan we  

in februari nog even mee door. Daarna gaan we van start met het paasproject: 

‘Jezus maakt het verschil’. Daarover meer in het contactblad van maart! 

Verhalen voor de komende weken: 

5 februari 1 Koningen 19 Elia op de Horeb 

12 februari 1 Koningen 21 Acheb neemt Nabot zijn wijngaard af 

19 februari Joh. 11: 45-57 Gevaar of liefde 

26 februari Joh. 13: 1-20 Dienen of gediend worden 

5 maart Joh. 18: 1-11 Weglopen of naar voren stappen 

Elia op de Horeb (1 Koningen 19)  
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Algemene informatie 
Zondagsdiensten van april t/m oktober  ..............   9.30 en 18.30 uur 

van november t/m maart  ........ 10.00 en 18.30 uur 

Kerkgebouw Achterweg 15, 4171BA Herwijnen, tel. 0418-58 1144 

Post- / e-mailadres Postbus 4, 4170AA Herwijnen / info@gkherwijnen.nl 

Predikant Ds. H.G.W. Groot Karsijn, Achterweg 13, 4171BA  Herwijnen 

tel. 0418-58 1434, e-mail dominee@gkherwijnen.nl  

Preses Dhr. J.J. Kuyntjes, Zworrelstraat 44, 4171AJ  Herwijnen, 

tel. 0418-58 1693 / 06-511 14531, e-mail preses@gkherwijnen.nl  

Scriba Mevr. J.G.C. de Bruijn, Kromme Akkers 13, 4171BM  Herwijnen, 

tel. 0418-64 1046/ 06-4048 3912, e-mail scriba@gkherwijnen.nl  

Kosters tel. 06-5421 2165 of 06-8223 4326, e-mail koster@gkherwijnen.nl 

Vertrouwenspersonen Johan en/of Corry Veerman  

tel. 06-2317 1874, e-mail veerm457@planet.nl 

  Corine Baggerman  

tel. 06-1455 3964, e-mail jcvanderhoek@gmail.com 

Onderhoud gebouwen IBAN NL95 RBRB 0689 1750 78 

t.n.v. Stichting tot behoud van het Erfgoed van de  

Gereformeerde Kerk Herwijnen 

Kerkrentmeesters IBAN NL91 RABO 0328 0562 00 

t.n.v. Gereformeerde Kerk (vrijwillige bijdrage, collectebonnen enz.) 

e-mail  kerkrentmeesters@gkherwijnen.nl  

Diaconie IBAN NL61 RABO 0328 0294 83 

e-mail  diaconie@gkherwijnen.nl 

Zending IBAN NL74 INGB 0006 9330 24 

t.n.v. Zending Gereformeerde Kerk 

e-mail zending@gkherwijnen.nl  

Evangelisatiewerkgroep IBAN NL78 RABO 0122 7577 77 

e-mail  evangelisatie@gkherwijnen.nl  

Collectebonnen Zworrelstraat 50, 4171AK  Herwijnen, tel. 0418-58 1864  

e-mail  J.C.Baggerman@planet.nl of 

Lijsterbeslaan 21, 4171AS  Herwijnen, tel. 0418-58 1729  

e-mail  hansengerdameer@hotmail.nl of 

Graskamp 11, 4175CX Haaften, e-mail fam.kampen@planet.nl 

Coördinatie “kerkrijden” Sluimerskamp 3,  4171BR  Herwijnen,  tel. 0418-58 1524 

Ledenadministratie e-mail  kerkelijkburo@gkherwijnen.nl of  

tel. 06-1026 7100 of 0418-59 2826 

Website https://www.gkherwijnen.nl, e-mail webmaster@gkherwijnen.nl  

Sociale media facebook.com/gkherwijnen, instagram.com/gk_herwijnen 

Distributie gewoonlijk vanaf de eerste zondag van de maand in de kerk  

juli/augustus wordt samengevoegd. 

Aanleveren kopij Voor woensdag 22 februari om 19.00 uur 
liefst per e-mail naar redactie@gkherwijnen.nl of als dit niet mogelijk is:  

Waalbandijk 73, 4174GP  Hellouw. 
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