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Eeuwigheidszondag:
Voetstappen in het zand
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Gedicht

‘Voetstappen in het zand’
Ik droomde eens en zie
ik liep aan ‘t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.
Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.
Ik zei toen “Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad...”
De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
“Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen...”
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Bij de diensten

Eeuwigheidszondag

Zondag 25 november 2018 is het eeuwigheidszondag. In de morgendienst
gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Onze gedachten gaan ook uit naar andere geliefden die ons door de
dood zijn ontvallen. We gedenken hen voor God en elkaar. Familie van de
overleden gemeenteleden is uitgenodigd om de dienst bij te wonen. Na afloop
van de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting en koffie drinken in de Oude
Pastorie.
De navolgende gemeenteleden zijn in het afgelopen kerkelijk jaar overleden:
6 februari 2018
29 maart 2018
28 april 2018
5 juni 2018
19 juni 2018
23 juni 2018
26 juli 2018
8 augustus 2018
23 september 2018
24 september 2018
10 oktober 2018

Clasina Wesselina Gerritsen-van Schaik
Hendrika Elisabeth Laset-Janssen
Maria Hendrika van Florestein
Jan van Drempt
Wouter van Gestel
Cornelis Johannes Hendrik Peters
Pieter van den Brink
Johanna Everdina van Ingen - de Kat
Jacoba Geurts-Louter
Riek Rietveld-van Lutterveld
Teunis Willem van de Kuinder

88 jaar
85 jaar
90 jaar
84 jaar
83 jaar
69 jaar
24 jaar
87 jaar
71 jaar
89 jaar
74 jaar

Advent

Advent staat voor de deur. We gaan uitkijken naar de komst van Jezus Christus in deze wereld. We doen dit aan de hand van het evangelie van Mattheüs.
Zondag 2 december 2018
Deze zondag is de eerste adventszondag. ’s Morgens mag ik voorgaan en zal
het Hervormd Kerkkoor medewerking verlenen. We lezen Mattheüs 1: 1-17. ’s
Avonds is Ds. G. van Goch uit Scherpenzeel de voorganger.
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Pastoraat
Zieken

Laten we ook omzien naar hen die niet zijn genoemd, maar wel ziek of hulpbehoevend zijn, soms al langere tijd of zelfs chronisch. Uw gebed en meeleven zal hen tot steun zijn.
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Bijbelkring

Maandag 3 december komt de bijbelkring weer bij elkaar. We gaan met elkaar
in gesprek over vrede als vrucht van de Geest aan de hand van Johannes 14:
23-31. Ter voorbereiding kan hoofdstuk 4 uit het boekje van Jos Douma worden gelezen. Let op: we beginnen dit keer om 20.00 uur. Iedereen van harte
welkom, ook als u / jij nog niet eerder bent geweest!

Mentorcatechese

Donderdag 22 november 2018 gaan we in gesprek over de islam (les 4). De
PBB-tekst is ‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God’, antwoordde
Simon Petrus (Mattheüs 16: 16, NBV).
‘Things to do’ voor les 5 (Doet God iets aan het kwaad?) op 6 december:
Neem de volgende keer twee berichten mee (uit de krant of van internet)
waaruit blijkt wie in deze tijd (onder anderen) machthebbers willen zijn.

Adventsavond

D.V. vrijdag 14 december 2018 zal de jaarlijkse adventsavond worden gehouden. Deze avond zal worden gehouden in Sporthal de Eng, Dalwagen 78,
Dodewaard. Aanvang 19.45 uur.
Nadere informatie in een volgend Kerkblad.

Kerst op het plein 2018! ‘Komt allen tezamen!’

‘Kerst op het plein’ is inmiddels helemaal ingeburgerd op kerstavond in
Dodewaard. Een echt kerstfeest vol gezelligheid, verbondenheid met elkaar,
meezingen met een dikke jas aan en blije gezichten! En dat allemaal in een
grote stal op het plein!
Het dorpsplein wordt omgetoverd in een grote stal. Een plek zoals lang geleden, waar een mooi verhaal begon. Kom je warmen aan het vuur, verwonderen over de lichtjes, genieten van de lekkere soep en warme chocolademelk,
meezingen als je wilt. Kortom, komt allen tezamen voor het kerstfeest! Jij
bent van harte welkom op 24 december van 17:30 - 20:00 uur. De toegang is
gratis!
Team Kerst op het plein
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Kerkrentmeesters
Actie ‘Verleg een steen’

Op de bankrekeningen zijn na een week al bedragen van 50 tot 1.000 euro
binnen gekomen voor de actie ‘Verleg een steen’. Al deze bedragen bij elkaar
leveren een bedrag op van 2900 euro. Hierbij zit nog niet de opbrengst van de
collecte van afgelopen zondag. Wij willen degenen die geld hebben overgemaakt voor deze actie heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage! Het doel van
de actie is om in totaal 50.000 euro op te halen. Een gigantisch bedrag, maar
niet onmogelijk. We willen proberen om dit bedrag te halen of om zo dicht mogelijk bij dit bedrag uit te komen. Naast grote bedragen maken ook veel kleine
bedragen één groot bedrag, dus elke bijdrage is van harte welkom.
Het zou toch fantastisch zijn als we met elkaar 50.000 euro bij elkaar krijgen.
Met elkaar hebben we dan een bijdrage geleverd aan o.a. het opknappen
van de oude pastorie tot ons nieuwe verenigingsgebouw. Het zou voor de
vrijwilligers die al vele uren bezig zijn geweest bij het opknappen van de oude
pastorie ook een mooi gebaar zijn, als ze merken dat de gemeenteleden hun
vrijwillige werk waarderen door te zorgen voor voldoende financiële middelen. We willen u dan ook nadrukkelijk vragen om een financiële bijdrage te
leveren. Uw bijdrage kunt u overmaken op IBAN-nr. NL98 INGB 0000 906273
t.n.v. C.v.K. Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard o.v.v. Actie verleg een
steen. Meer informatie over de actie ‘Verleg een steen’ kunt u lezen in het
vorige Kerkblad.

Ontvangen giften

In de afgelopen weken zijn de volgende giften ontvangen:
Via Ds. M.H. Bil : 1 x € 55,00 (t.b.v. onderhoud Dodew. Kerk), 2 x € 20,00,
1 x € 10,00. Via ouderling P.N. de Groot: 1 x € 25,00.
• De collecteopbrengst van de Dankdagcollecte 2018:
€ 848,75
• Nagekomen via banken: 2 x € 100,00 en 1 x € 25,00
€ 225,00
Totaal
€ 1073,75

Jaarrekening en begroting

Jaarrekening 2017 en begroting 2019 van het College van Kerkrentmeesters
liggen ter inzage
Deze jaarrekening en begroting 2019 zijn op 23 oktober jl. voorgelegd aan
de kerkenraad en liggen 5 werkdagen (26 t/m 30 november a.s.) na telefonische afspraak (tel. 769011) ter inzage bij de secretaris/penningmeester van
het College van Kerkrentmeesters, Alexander Wieringa, Brittanjesingel 60 in
Zetten. Schriftelijke opmerkingen over de begroting kunnen tot uiterlijk 30 november a.s. worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad, H.J. de Haan,
Matensestraat 68, Dodewaard. Een samenvatting van de jaarrekening en de
begroting vindt u op blz. 7 en 8.
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Balans en exploitatie 2017

Activa		Passiva
Onroerende zaken
€107.019 Reserves
Installaties en inventarissen
€9.114 Fondsen
Financiële vaste activa
- Voorzieningen
Beleggingen
- Hypotheken en leningen
Voorraden
- Crediteuren
Debiteuren
- Kortlopende schulden en overlopende passiva
Kortlopende vorderingen en overlopende activa
€7.659 		
Geldmiddelen
€449.143 		
Totaal:
€572.935 Totaal:

€340.150
€228.745
€4.041
€572.935

Baten		Lasten
baten onroerende zaken
€1.308 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen €42.855
rentebaten en dividenden
€8.243 lasten overige eigendommen en inventarissen
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen
- afschrijvingen
€2.294
bijdragen levend geld
€93.346 pastoraat
€44.415
door te zenden collecten
- lasten kerkdiensten, catechese, etc.
€1.250
subsidies en bijdragen
€2.250 verplichtingen/bijdragen andere organen
€7.507
		 salarissen
€2.108
		 kosten beheer, administratie en archief
€2.321
		rentelasten/bankkosten
€706
		 diaconaal werk plaatselijk
		 diaconaal werk regionaal
		 diaconaal werk wereldwijd
totaal baten
€105.146 totaal lasten
€103.455
Saldo baten - lasten
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen
streekgemeenten
aandeel in lasten federatie
overige lasten en baten
totaal
Resultaat

€1.692		
€ 7.195-		
€30.000		
-		
- 		
€3.852		
€26.657		
€28.348			

Begroting 2019
baten		lasten
		 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen €139.325
baten onroerende zaken
€8.189 lasten overige eigendommen en inventarissen
rentebaten en dividenden
€6.800 afschrijvingen
€2.250
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen
- pastoraat
€101.489
bijdragen levend geld
€91.000 lasten kerkdiensten, catechese, etc.
€2.225
door te zenden collecten
- verplichtingen/bijdragen andere organen
€7.500
subsidies en bijdragen
€2.250 salarissen
€2.300
		 kosten beheer, administratie en archief
€2.925
		rentelasten/bankkosten
€5.725
		 diaconaal werk plaatselijk
		 diaconaal werk regionaal
		 diaconaal werk wereldwijd
totaal baten
€108.239 totaal lasten
€263.739
			
Saldo baten - lasten
- €155.500
			
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen
- 		
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen
€125.000 		
beveelt ons om
streekgemeenten
- 		
De Verlosser
aandeel in lasten federatie
- 		
kzaam te zijn.
geestelijk waa
Hij:
overige lasten en baten
€3.310 		
n komst zegt
Over Zijn eige
totaal
€128.310 		
m,
“Wees waakzaa
			
ke dag
en niet op wel
Resultaat
- €27.190
want jullie wet
.
dstip Hij komt”
en op welk tij

Wij hebben jouw

nodig

Sluiting Hiense kerk

De kanselbijbel wordt
uit de kerk
gedragen

… om samen te zingen
… om samen te bidden
… om samen te leren
… om samen te spelen
… om samen te lachen
… om samen te ?
Wat wilt u samen met deze
kinderen doen?!
Karin Meeuwisz 06-24688743

KidsChurch

Met pijn in het hart hebben we afscheid moeten nemen van de Hiense
kerk. Desondanks zijn we blij met alle
blijken van belangstelling en de inzet
van de vrijwilligers om de open dag
goed te laten verlopen.

Zendingscommissie

Vanaf zaterdag 17 november
liggen er weer de dagboekjes
‘Een Handvol Koren’ in boekwinkel de Ploeg in ‘De Hoeksteen’.
De dagboekjes kosten € 10,90.

De keitjes

Hallo jongens en meisjes,
Het is bijna weer Keitjeswoensdag. Kom je woensdagmiddag 28 november weer naar Keitjes? De club
begint om 14:15 uur. Als je op basisschool de Hien zit,
word je opgehaald. Gezellig als je komt! Keitjes is een
kinderclub voor kinderen die in groep 1 – 4 zitten.
Ook gaan we jullie meer vertellen over de schoenendoosactie. We gaan met elkaar proberen twee
schoenendozen te vullen dit seizoen voor kinderen in
Pakistan met spulletjes die de kinderen daar kunnen
gebruiken voor school: potloden, schriften, pennen,
knuffel, gum, zeep, tandenborstel en tandpasta. Deze
kinderen leven in heel moeilijke omstandigheden.
Wij zijn zo rijk en hebben zoveel spullen dat we deze
kinderen blij willen maken met wat wij over hebben. Kijk vast thuis samen met je vader of
moeder of je wat van deze spullen over hebt.
(www.actie4kids.org).
Op de clubmiddag vertellen we alles.
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Kerstgroetactie
Ook dit jaar stellen wij u in de gelegenheid om mee te doen aan de Kerstgroetactie, georganiseerd door Stichting Friedensstimme.
Op zondag 9 december liggen er op de tafel vóór in de kerk en onder de toren
pakjes en kaarten klaar om te verzenden naar de voormalige Sovjet-Unie.
Evangelist Ivan Smagin, Irgakly, gebied Stavropol, Rusland (overgenomen uit
Friedensstimme Contact nr.6 okt.2018):
“Uw pakketten brengen ons veel vreugde! Dit keer waren het vooral veel
kalenders. Dank voor het kostbare zaad, het Woord van God! Want elke tekst
op een kalender is een bijzondere prediking als wij daarvoor bidden. Wij geloven dat jullie dat ook doen! Veel dank voor de kaarten met hartelijke wensen
en groeten! Het is zeer aangenaam als iemand persoonlijk iets schrijft of zelfs
kinderen iets schrijven. Ik zie vele hartelijke troostwoorden voor de gemeente,
voor ons gezin en voor mij persoonlijk”.
Van veel evangelisten horen wij dat de lectuur die zij ontvangen uit Nederland, met vreugde en zegen wordt verspreid. U kunt hierbij helpen! De
brievenbuspakjes zijn voorzien van het adres en een verzendhandleiding. Het
enige wat u hoeft te doen is elk pakje frankeren met voldoende porto en het in
de brievenbus te doen. U schrijft uw afzender op de enveloppe. Een Russisch
adresetiket is op de enveloppe aangebracht.
U gaat naar het postkantoor om deze te verzenden. Daar betaalt u de porto
die nodig is. De portokosten van een kinderbijbelpakje zijn voor Rusland €
15,40 per pakje. Voor Oekraïne, Moldavië en Wit-Rusland is de porto € 12,60.
(Inhoud: een Russische Bijbel en twee Russische kinderbijbels)
Het verzenden van een evangelisatiepakje kost € 8,40 (Inhoud: twee Johannesevangeliën en acht kalenders met Russische Bijbelteksten)
Het verzenden van een setje kaarten kost €1,40 (Inhoud 3 kaarten)

Friedensstimme werkt in alle landen van de voormalige Sovjet-Unie. Een ouderwetse term die de volgende 15 landen omvat: Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan, Azerbeidzjan, Armenië, Georgië,
Oekraïne, Moldavië, Estland, Letland en Litouwen . Omdat de term SovjetUnie achterhaald is, wordt er altijd over Rusland gesproken. Daarmee worden
in de meeste gevallen ook de genoemde omliggende landen bedoeld.
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Nieuws van buiten

Colofon
Predikant: Ds. M.H. Bil, Acaciastraat 1,
6669 EM Dodewaard. Tel. 0488-427411
bij voorkeur alleen ‘s middags.
Woensdag is zijn rustdag.
predikant@hervormddodewaard.nl

Mars voor het leven

Wist u/jij dat er per jaar in Nederland
30.000 abortussen plaats vinden? Ter illustratie: dat zijn 120 kinderen per werkdag,
een basisschool per week! Het leven is van
God gegeven. Het is een kostbaar geschenk. Dit leven heeft bescherming nodig!
Help(t) u/jij mee?
Stichting Schreeuw om Leven zet zich in
voor bescherming van het (ongeboren)
leven. Zij organiseren een Mars voor het
leven in Den Haag. De Mars vindt plaats
op D.V. 8 december. Loop(t) u/jij mee? Zo
geven we met elkaar een signaal af aan
overheid en samenleving dat het ongeboren leven beschermwaardig is.
Net als vorig jaar vertrekt er vanuit Opheusden weer een bus richting Den Haag.
En wat zou het mooi zijn als we weer net
als vorig jaar met 2 (of meer) bussen kunnen gaan.
We hopen om 9.45 uur te vertrekken.
Opgeven kan via werkgroepopheusden@
schreeuwomleven.nl.
De kosten bedragen € 5,- per persoon.
Graag zo snel mogelijk opgeven. We
weten dan hoeveel bussen we in moeten
zetten. Kijk op www.schreeuwomleven.nl/
marsvoorhetleven voor meer informatie
over de Mars voor het leven. We hopen
met elkaar dit jaar 30.000 lopers te verzamelen. Voor iedere abortus één. Laat uw/
jouw plaats niet leeg!

Scriba: Oud. H.J. de Haan,
Matensestraat 68, 6669 CJ
Dodewaard, tel.: 0488 - 410551
06-28442800
E-mail: scriba@hervormddodewaard.nl
Bijstand pastoraat:
Ds. J.H. de Vree,
Achterbergsestraatweg 197, 3911 CS
Achterberg. tel.: 0317-612906
E-mail: jacobdevree@gmail.com
Website:
www.hervormddodewaard.nl
Verenigingsgebouw “De Hoeksteen”,
Margrietlaan 13. Tel.: 411406
Beheerder: Dhr. J.H. Breunisse:
Tel.: 412447
Diaconie
Banknr.: NL 52 RABO 0314 206175
t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente
Hien en Dodewaard,
p/a Gandhistraat 55, Zetten
College van Kerkrentmeesters
Banknr.: NL97 RABO 0314 2573 57
Gironummer: NL98 INGB 0000 9062 73
t.n.v. C.v.K. Hervormde Gemeente Hien en
Dodewaard, p/a Brittanjesingel 60, Zetten
Zendingscommissie
Banknr.: NL69 RABO 0314 208100
t.n.v. Hervormde Gemeente inz.
Zendingscommissie H. en D.,
p/a Lindenlaan 5, Dodewaard
Kerkblad rekeningnummer:
NL64RABO0373722346 t.n.v. Fonds
kerkbode.
Nr. 24 verschijnt op 7 december.
Inleveren kopij: uiterlijk 3 december
bij kopij@hervormddodewaard.nl
Nr. 25 komt uit op 21 december.
11

Agenda
Zondag 25 november
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
10.00: Ds. M.H. Bil
In “De Hoeksteen”
Oppas: Arina Willemsen
Renske de Wit en
Claudia Huibers
KidsChurch
Koffiedrinken na de dienst
in de oude pastorie
18.30: Ds. C.D. Zonnenberg,
Ochten
Uitgangscollecte:
Verwarmingsfonds
Jongerenavond

Zondag 2 december
1e Adventszondag
10.00: Ds. M.H. Bil,
m.m.v. Hervormd Kerkkoor
In “De Hoeksteen”
Oppas: Elize Poppe, Fleur
Verwoert en Claudia
18.30: Ds. G. van Goch,
Scherpenzeel
Maandag 3 december
18.30: Parels
19.30: Bijbelkring

Maandag 26 november
18.30: Parels

Dinsdag 4 december
14.30: Ouderenkring
19.00: Kris Kras Klub
19.30: Hervormd Kerkkoor
19.30: Kerkenraadsvergadering

Dinsdag 27 november
19.30: Hervormd Kerkkoor

Woensdag 5 december
19.00: Uur van gebed

Woensdag 28 november
14.15: Keitjes
18.30: TOV
19.00: Uur van gebed

Donderdag 6 december
19.00: Mentorcatechese

Donderdag 29 november
19.30: VV. ‘Bidt en Werkt’
Vrijdag 30 november
19.30: 10Rclub
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