
 

 

Wilt u na het lezen van deze folder meer weten? 

Voor algemene informatie: 

- kijk op www.gkherwijnen.nl 

- of mail naar info@gkherwijnen.nl 

- of schrijf naar Postbus 4 

 4170 AA  Herwijnen 

Voor pastorale hulp of vragen over geloof en kerk  

kunt u terecht bij onze kerkelijk werker  

dhr. G. van Bezooijen. g.van.bezooijen@hetnet.nl 

 06-10888153 

 Lindenlaan 2 

 4171 AC  Herwijnen 

Misschien wilt u de kerk van binnen bekijken, 

maar pakte u deze folder terwijl het gebouw 

dicht was. Neem dan contact op met onze  

koster.  koster@gkherwijnen.nl 

 0418-582516   

Achterweg 15 

4171 BA   

Herwijnen 

KERKDIENSTEN 

U bent hartelijk welkom bij activiteiten  

van de Gereformeerde kerk. 

Dat geldt uiteraard voor de kerkdiensten 

die hiervan het belangrijkste onderdeel 

zijn. Tijdens de diensten wordt gezongen 

uit het Liedboek voor de Kerken en de 

Evangelische Liedbundel. Voor gasten zijn 

in de kerk exemplaren voorhanden. 

U bent vrij om een zitplaats te kiezen. 

Halverwege de morgendiensten kunnen 

kinderen van groep 1 tot en met 8 deel-

nemen aan de ‘kindernevendienst’.  

Ze luisteren dan naar op hun leeftijd  

afgestemde verhalen uit de bijbel en  

maken daar een werkje of puzzel bij. 

Voor de allerkleinsten is er tijdens de  

morgendiensten kinderoppas. Hiervoor  

is een gebouw elders in het dorp beschik-

baar: ‘Brede school’, Achterweg 35. 

De zondagsdiensten beginnen  

- van april t/m oktober om  

   9.30 en 18.30 uur  

- van november t/m maart om  

 10.00 en 18.30 uur 
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WELKOM IN DE KERK ! 

Herwijnen is een prachtig dijkdorp.  

Hoewel er nog geen 3.000 mensen  

wonen, heeft Herwijnen maar liefst vier 

kernen. De oudere bebouwing, met fraaie 

monumentale panden, strekt zich voor-

namelijk uit langs de ongeveer vijf kilo-

meter lange dijk aan de Waal en omvat 

de drie kernen:  

      - Boveneind, 

      - Kerkeneind (het oude centrum)  

      - Benedeneind.  

U bent nu in het, grotendeels na de  

Tweede Wereldoorlog gebouwde, nieuwe 

dorpscentrum.  We hopen dat u zich  

welkom voelt in ons dorp. 

Deze folder gaat over de Gereformeerde 

Kerk. Deze is sinds 2004 onderdeel van 

de Protestantse Kerk in Nederland. 

U bent hartelijk welkom in deze kerk. 

Het welkom geldt ook voor de kerkdien-

sten die elke zondag worden gehouden.  

Van april t/m oktober beginnen we om  

  9.30 en 18.30 uur. 

In de andere maanden is dat om  

 10.00 en 18.30 uur. 

Het zou natuurlijk kunnen zijn dat u een 

gesprek wilt over het geloof. Of mis-

schien heeft u er behoefte aan gewoon 

eens even uit- of door te praten.  

Dat kan prima met onze kerkelijk werker  

dhr. G. van Bezooijen, die in de straat 

achter de kerk woont. 

Bel gerust aan op Lindenlaan 2. 

KERKBEZICHTIGING 

De Gereformeerde Kerk van Herwijnen 

heeft een prachtig kerkgebouw. Het is in 

1971 in gebruik genomen. 

Het is niet het eerste gebouw van deze 

geloofsgemeenschap. Eerder kwamen de 

gereformeerden samen in een gebouw 

aan de Waaldijk. Dat gebouw staat er nog 

(Waaldijk 85) maar heeft inmiddels een 

andere bestemming gekregen. 

De kerkzaal van de huidige Gereformeer-

de Kerk kent een bijzondere symboliek. 

- De donkerrode plavuizen vloer verwijst 

naar de rode aarde zoals die in Israël, het 

land van de bijbel, voorkomt. 

- De wanden van de kerkzaal zijn expres 

niet afgewerkt. Dat staat symbool voor 

het feit dat het plan van God met mens 

en wereld nog niet af is. Het volmaakte 

moet nog komen.  

- De preekstoel is opgetrokken uit schoon 

metselwerk. Vanaf deze plaats wordt het 

zuivere Woord van God verkondigd, het 

getuigenis aangaande Jezus Christus, die 

gekomen is om ons mensen en om ons 

behoud. 

- Op de preekstoel ligt een ‘kanselbijbel’ 

in de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) die  

in de zondagse diensten wordt gebruikt. 

- Op de tafel voor de preekstoel ligt de 

oude ‘kanselbijbel’, een vertaling van  

de bijbel uit de 17de eeuw. 

 

- Verder staat op de tafel een deel van 

het ‘avondmaalstel’: een kan, een schaal 

en een beker. Zij verwijzen naar de  

viering van het Heilig Avondmaal dat  

Jezus heeft ingesteld om steeds opnieuw 

te vieren. 

- Naast de tafel staat de doopvont.  

Volwassenen en kinderen krijgen met hun 

waterdoop het teken van God dat ze voor 

eeuwig en altijd bij Hem mogen horen. 

- Tijdens de kerkdiensten branden er drie 

kaarsen. De paaskaars bij het doopfont 

en twee kaarsen op de tafel voor de 

preekstoel. Op de eerste paasdag wordt 

er een nieuwe paaskaars ontstoken en de 

kerk binnengedragen. Bij een uitvaart-

dienst staat de paaskaars bij de kist. 

De kaarsen staan symbool voor de bete-

kenis van de bijbel, het Woord van God. 

Dat is een lamp voor onze voet en een 

licht op ons pad. 

- De muurschilderingen achter de preek-

stoel zijn uitvliegende duiven in de vorm 

van twee vleugels. Dit staat symbool voor 

de heilige geest die vanaf de preekstoel 

de wereld in gaat. 

Het elektronische kerkorgel is gebouwd 

door de fa. Heyligers. Voor de muzikale 

ondersteuning van de kerkzang wordt ook 

wel gebruik gemaakt van een piano. 

Op de banken kunnen ongeveer 330  

mensen plaatsnemen. Bij drukke diensten 

(en die komen gelukkig geregeld voor) 

kan het aantal zitplaatsen tot ruim 450 

worden uitgebreid. 


