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34e Jaargang, no. 1014 – 5 november 2010
KERKDIENSTEN
Zondag 7 november 2010
10.00 uur:
Ds. J. Broekman, Voorbereiding Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 59 : 9, 10
18.30 uur:
Ds. C. Blenk, Lienden
Introïtuslied: Ps. 60 : 6, 7
1e collecte: Najaarszendingscollecte
2e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
Zondag 14 november 2010
10.00 uur:
Ds. J. Broekman, Bediening Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 61 : 6, 7
18.30 uur:
Ds. J. Broekman, Dankzegging Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 62 : 1, 2
1e collecte:
2e collecte:
Avondmaalscollecte:
Uitg.collecte:

Diaconie
Kerkrentmeesters
Project “Luisterend Dienen”
Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool
Vanaf nu leren we liedjes en gedichtjes voor het kerstfeest
Kinderoppas
7 nov:
Corine Osté en Monique Vervoorn
14 nov:
Corrie en Aron Hobo
Schoonmaakrooster
8 t/m 12 nov: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
15 t/m 19 nov: Mw. van Baalen, Mw. van Baalen, Mw. de Bruijn
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MEDITATIE
Wat hebt gij daar voor een dienst?
Ex. 12: 26

De diensten van de komende weken staan in het teken
van de viering van het Heilig Avondmaal. Diensten van
voorbereiding, viering en dankzegging.
Je hebt de Bijbel nodig om het Avondmaal te leren begrijpen. En dan ook
een helder zicht op de verbanden die er binnen de Bijbel te vinden zijn. Dat
inzicht moet groeien. Liefst al in je kinderjaren.
Het jongste kind mag tijdens de Joodse Paschamaaltijd aan vader vragen:
“Waarom is deze nacht anders dan de andere nachten?” En dan begint
vader te vertellen over de uittocht, doortocht en intocht. De
avondmaalsdiensten zouden voor ons als kinderen heel wat minder saai
overgekomen zijn als wij meer vrágen gesteld hadden en als onze ouders
meer verteld hadden. Hoort wat mij God deed ondervinden.
Het Avondmaal komt er niet zonder enige voorgeschiedenis. De kerk heeft
het niet zelf verzonnen om het Avondmaal te gaan vieren. Jezus heeft het
Zelf ingesteld en het ons opgedragen het te vieren tot Zijn gedachtenis. Het
sacrament van het Avondmaal is gebaseerd op het Woord van Christus. Het
Woord gaat dus voorop. Dat gold ook reeds voor Jezus. Gods instelling van
het Pascha in Ex. 12 was er al. Jezus viert het met Zijn discipelen uit
gehoorzaamheid. Tegelijk vervult Hij het. Hij is Zelf hèt Paaslam dat geslacht
zal worden. Daarom vieren wij het Avondmaal om aan Hèm te denken. Aan
Hèm danken wij de bevrijding uit de slavernij van de zonde. Hij gaf Zijn
lichaam en Zijn bloed.
Wij begrijpen dit beter als wij horen hoe het volk Israël schuilde achter het
bloed dat aan de deurposten gestreken was. Het Oude Testament legt het
Nieuwe Testament uit. Het Nieuwe Testament maakt het Oude niet
overbodig. De zaak waar het in het Oude om gaat wordt in het Nieuwe op
Naam gezet. Jezus vervult de wet. Hij laat Gods bedoeling om mensen te
redden perfect zien.
En dat weer met het doel dat wij als bevrijde mensen overlopen van
dankbaarheid.
Ds. J. Broekman.
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
We leven mee met de zieken, met hen die
behandelingen ondergaan of in spanning wachten op
uitslagen. Dat zijn vaak moeilijke wegen.
We denken met name aan mevr. S.G. van Brakel- van
Meeteren, Geerstraat 34. Deze week is zij in het ziekenhuis in
Gorinchem opgenomen voor een ingrijpende buikoperatie. We hopen en
bidden dat zij weer spoedig thuis mag zijn en wensen haar veel sterkte
toe in de komende periode dat zij zich moet ontzien.
Mevr. Groenenboom uit Leerdam heeft een kwaadaardige tumor in haar
darm, maar andere organen zijn niet aangetast. Er wordt een
behandelplan opgesteld en dan wordt ook duidelijk wanneer de operatie
zal zijn. We bidden haar en haar man de rust van onze God toe.
Dat doen we ook voor hen die nu niet genoemd worden. Denk aan de
Heere, want Hij denkt ook aan u. Hij geneest de gebroken van hart en
verbindt hen in hun smarten (Psalm 147:3).
Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en
zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun
ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel
vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van
de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de
gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het
krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het
Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze
zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.
In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:
Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.
Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.
"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling “De Krieken”, Haaften
Mw. C. F. van Mil -van der Zalm, kamer 202
Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.
Henny van der Meijden, Klipper 4 – Touwbaan 1, 3363 WB Sliedrecht.
Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.
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Uit dankbaarheid I
Hoewel ik nog niet klaar ben met alle nabehandelingen,wil ik graag
iedereen bedanken voor de kaarten,bloemen,telefoontjes en bezoeken.
Zoveel post met lieve woorden en mooie gedichten.
Het is hartverwarmend dat er zoveel mensen met je meeleven; dat doet
zo goed.
Daarom heel erg bedankt maar vooral voor jullie gebed.
Hartelijke groeten van
Jetty de Bruin - van Leersum
Uit dankbaarheid II
Dank u wel voor het medeleven dat wij mochten ervaren tijdens mijn
verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.
Veel kaarten voor mij maar ook voor Els, gedichten, verzen maar ook
woorden van troost, dit hebben wij als goed ervaren, dank u wel
daarvoor.
Maar bovenal dank aan de Heer die ons tot hiertoe geholpen heeft.
Wim en Els de Ridder
Uit dankbaarheid III
Hiermede willen wij graag een ieder heel hartelijk bedanken voor de
kaarten en bloemen, die wij mochten ontvangen voor ons 50-jarig
huwelijk. Veel dank.
Ad en Riek van Arendonk

VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 17 okt

1e collecte € 112,10 diaconie
2e collecte € 173,00 kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 118,70 past. en prediking

Zondag 24 okt

1e collecte € 125,25 bloemengroet
2e collecte € 131,90 kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 136,50 past. en prediking

Giften
Ontvangen via:
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De heer A. van Rossem € 45,00voor de “De Herberg” en € 5,00 voor de
bloemengroet.
Voor al deze giften heel hartelijk dank
RONDOM HET WOORD
Diensten
De diensten voor de komende weken staan in het teken van het Heilig
Avondmaal. Er is de voorbereiding, viering en dankzegging. Drie
diensten die bij elkaar horen en die we, als we maar enigszins kunnen,
ook bezoeken. Ook rond het Avondmaal zet ik de prediking uit het Oude
Testament voort en heb drie gedeelten gekozen uit het tweede boek
Koningen. En na deze diensten is de serie van preken rond Elia en Elisa
afgesloten.
In de voorbereidingdienst D.V. 7 november lezen we 2 Koningen 1: 1-18.
Het thema van de preek is: Waar zoekt u het? Koning Achab is
opgevolgd door zijn zoon Ahazia. Die is niet veel anders dan zijn vader
en hij komt letterlijk en figuurlijk ten val. Hij zoekt hulp bij Baäl-Zebub.
Waar zoeken wij het? Zeker een vraag om te overdenken in de week van
voorbereiding die op deze zondag volgt.
Op D.V. zondag 14 november vieren we dan „s morgens het Avondmaal.
We lezen dan 2 Kon. 6: 8-23. In de korte toeleidingspreek overdenken
we dan de woorden die Elisa spreekt tegen zijn knecht: Vrees niet, want
die bij ons zijn, zijn meer, dan die bij hen zijn. Dat zijn bemoedigende
woorden voor de avondmaalsganger, maar natuurlijk ook voor hen die
(nog) niet aangaan. Het verhaal dat we lezen loopt uit op een maaltijd.
Daarin zien we al iets van de maaltijd die onze grote Koning aanricht
voor allen die eerst Zijn vijanden waren. En daar zeggen ze tegen elkaar:
Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Leest u het verhaal maar alvast
door.
In de dankzeggingsdienst op diezelfde zondag is 2 Kon. 13: 14-21 het
uitgangspunt voor de preek. We lezen dat Elisa op zijn sterfbed een
ontmoeting heeft met Joas, de koning van Israël. Hij moet met een
bundel pijlen tegen de grond slaan, maar hij doet het te weinig keren. Hij
volhardt niet. Daardoor behaalt hij de overwinning niet. Wij moeten ook
in onze dankbaarheid volharden, omdat de overwinning voor ons
behaald is door de grote Boogschutter, de Koning, ons van Israëls God
gegeven.
Ik wens u gezegende diensten toe!
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Bezinningsbijeenkomst Heilig Avondmaal
In de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal is er weer een
bezinningsbijeenkomst. Toen we dit bij de vorige viering voor het eerst
deden, hebben velen ervaren dat dit goed is geweest. Daarom willen we
ermee doorgaan. Deze keer lezen we het begin van Markus 13 en wil ik
graag wat zeggen over de tweede alinea uit het formulier, dat begint met
de woorden: Opdat wij nu tot onze hulp en troost het Avondmaal des
Heeren mogen houden… Vervolgens gaan we daarover in gesprek.
Ik hoop dat nu ook de laatste stoelen bezet zijn.
We komen bij elkaar op D.V. donderdag 11 november a.s. om 20.00
uur in het kerkelijk centrum.
Ik merkte de vorige keer dat sommigen de koffie misten. Ik wil graag
precies om 20.00 uur beginnen en om 21.30 uur stoppen. Ik gun u de
koffie wel, maar in dit geval is het misschien beter thuis vooraf even een
kopje te nemen. Als we met zo velen eerst koffie drinken, is de avond al
voor de helft om. Hoe het ook zij: weet dat u welkom bent!

Censura morum
In de week voorafgaande aan de viering van het Avondmaal is er
gelegenheid tot censura morum op 10 november om 19.00 uur in de
pastorie.

Kringen
D.V. maandag 8 november is er weer de Bijbelgesprekskring. We gaan
verder met de behandeling van de eerste brief aan Timotheüs, nu
hoofdstuk 3. We komen na de catechisatie om 20.30 uur bijeen in het
kerkelijk centrum.

Doopaangifte
De kerkenraad wil ouders graag de gelegenheid bieden hun kind te laten
dopen. Ze kunnen daartoe tot uiterlijk woensdag 10 november contact
opnemen met ds. Broekman.

Diensten om 10.00 uur
Houdt u er rekening mee dat de ochtenddiensten vanaf Deo Volente
zondag 7 november weer om 10.00 uur beginnen?
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Dankstondcollecte
Woensdagavond 3 november is in de dienst op Dankdag de
dankstondcollecte gehouden. Voor wie niet in de kerk kon zijn en toch
een gift wil doen: dat kan uiteraard via de collecte zak (graag in een
apart envelopje), of via de bank: ING 950925, Rabobank
3280.00.531(steeds onder vermelding van dankstondcollecte), of via
predikant, kerkenraadsleden et cetera. De opbrengst is voor het
plaatselijke kerkenwerk.
Hoewel we elke dag mogen en moeten stilstaan bij al het goede dat we
in vele opzichten ontvangen, bepaalt de Dankdag ons daar nog eens
extra bij. Vanuit al dat goede dat we mogen ontvangen, mogen we ook
iets afdragen voor de verkondiging van het Woord in onze gemeente; om
zo onze dankbaarheid te tonen, maar ook om bij te dragen aan de
verspreiding van het rijke Evangelie.
Van harte bij u aanbevolen.

Gemeenteavond over Beleidsplan en 6-jaarlijkse stemming
Zoals eerder bekendgemaakt hopen we dinsdag 9 november een
gemeente-avond te houden over het Beleidsplan. We hopen dan ook de
zogeheten zesjaarlijkse stemming (over de manier waarop ambtsdragers
worden gekozen) te houden. De avond begint om 20.00 uur, in de grote
zaal van het kerkelijk centrum.
Iedereen is welkom op de gemeenteavond. Bij de zesjaarlijkse stemming
mag echter alleen gestemd worden door de stemgerechtigde leden van
de gemeente. Dat zijn de mensen die openbare belijdenis van het geloof
hebben afgelegd.
Voor uitgebreide informatie over de avond verwijzen we u graag naar het
vorige kerkblad.

Aanschaf Herziene Statenvertaling
Achter in de kerk liggen de intekenlijsten voor de gezamenlijke aanschaf
van Bijbels in de Herziene Statenvertaling.
Het gaat om Bijbeltjes in het formaat 12 x 18 cm. Er zijn drie
uitvoeringen: zwart, blauw of een jongerenuitvoering (met wat speelsere
buitenkant). Ze kosten in principe € 27,50, los van eventuele kortingen
als we grotere hoeveelheden bestellen.
Over zo‟n twee weken gaan we de bijbels bestellen, dus als u gebruik
wilt maken van de mogelijkheid van gezamenlijke inkoop, dan verzoeken
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wij u om een dezer dagen uw bestelling op de lijst te plaatsen (bellen of
mailen met D. de Joode kan ook: ddejoode@planet.nl; 0183-637092).
Voor alle duidelijkheid: Het gaat om Bijbels waarin geen Psalmen, enige
Gezangen of formulieren zijn opgenomen. Deze uitgebreidere uitgave
verschijnt nog wel, naar verwachting voorjaar 2011. De prijs van deze
uitgebreidere uitgave is nog niet bekend, maar uitgeverij IZB/De Ark
vermoedt dat de prijs zal liggen rond €40,=

Actie Kerkbalans
Het einde van het jaar komt langzaam aan in zicht. Velen maken dan de
balans op. Dat doet het college van kerkrentmeesters ook, zeker als het
gaat om de Actie Kerkbalans. Nog niet iedereen heeft zijn toezegging
van begin dit jaar omgezet in een daadwerkelijke gift. We verzoeken hen
dit binnenkort te doen. Overigens kampen we nog steeds met een flink
financieel gat op de begroting. Wie dus de ruimte heeft om wellicht nog
een extra bijdrage te doen……
ING: 950925; Rabobank 3280.00.531.
Graag steeds onder vermelding van Actie Kerkbalans 2010.
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
16-11 J. Rijkhoek-de Zeeuw 90

Adres
Zorgcentrum Avondlicht

Laat het even weten
Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de
predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of bij feestelijke gebeurtenissen, in
vreugd en verdriet, bij problemen of „om je hart te luchten‟.Ook uw
predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij
te zijn met het woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder
Jezus Christus te zijn.
Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte
kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De
contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met hem
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(of één van de andere kerkenraadsleden) is noodzakelijk! Zo kunnen wij
onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken.
Laat het daarom vooral even weten!

Registratie geboorte/burgerlijke staat
Per 1 oktober 1994 is de “Wet Gemeentelijke Basisadministratie”
ingetreden. Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de
kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.
In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke
staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden
doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in
geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m. door te
geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de
betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.
Bij voorbaat hartelijk dan voor uw medewerking.
Het college van kerkrentmeesters
Bloemengroet
Zondag 17 okt.
Zondag 24 okt.
Zondag 31 okt.

geen opgave
geen opgave
geen opgave

Najaarszendingscollecte 2010
Op D.V. zondag 7 november wordt in de kerk de najaarszendingscollecte gehouden. Dit jaar wordt het geld voornamelijk besteed aan het
zendingswerk in Peru, waar Arjan Vaders namens de GZB naar
uitgezonden is om kerkplantingswerk te verrichten.
Samen met een aantal Peruaanse evangelisten werkt hij hard aan
gemeenteopbouw van de Presbyteriaanse kerk.
Kan de zending op uw gift rekenen? En op uw gebed?
Alvast hartelijk dank.
De zendingscommissie
Kosten kerkblad/Acceptgiro
Graag en nadrukkelijk wijzen we u op de acceptgiro die is toegevoegd
aan dit kerkblad. We vragen u daarmee een bijdrage in de kosten.
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De laatste tijd blijven de inkomsten voor het kerkblad wat achter bij de
kosten. Dat is niet de bedoeling en we hopen dan ook dat daar snel
verandering in komt.
Kunnen we op u rekenen?

Orgelbespeling
Op zaterdag 20 november verzorgt Peter van de Minkelis een
orgelbespeling op het Maarschalkerweerd - orgel (1899) in de
Augustijnenkerk, Voorstraat 216, in Dordrecht. De bespeling begint om
14.30 uur en zal tot ongeveer 15.15 uur duren.
Het programma opent met een Choralpartita van Christian Heinrich
Rinck, gevolgd door het Choral Dorien van Jehan Alain. Verder worden
er werken gespeeld van De Klerk (Octo Fantasiæ sopra Themata
Gregoriana), Saint-Saëns (Pro Defunctis uit Sept Improvisations) en
Reger (Choralvorspiele, Opus 79b). Het concert wordt besloten met het
Nachspiel in d-moll van Anton Bruckner.
De toegang is gratis. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden.
Van harte uitgenodigd!

Dorcas houdt vijftiende Dorcas Voedselactie
Woensdag 3 november is het Dankdag voor Gewas en
Arbeid. We danken God voor al het goede dat Hij ons
in het afgelopen jaar heeft toevertrouwd. Dat er zegen
mocht rusten op ons werk.
Ook in 2010 organiseert hulporganisatie Dorcas de
Dorcas Voedselactie. Van zaterdag 31 oktober tot
zondag 7 november staat Nederland in het teken van de vijftiende
Dorcas Voedselactie voor armen in vooral Oost-Europa. De Dorcas
Voedselactie wordt jaarlijks bewust georganiseerd in de week van
Dankdag. Veel kerken en gemeenten houden tijdens de speciale
diensten dan ook een voedselinzameling.
De Dorcas Voedselactie is een concreet gebaar van christelijk meeleven
waar de medemensen in Oost-Europa vaak ontroerd van worden. Ruim
400 kerken en 6.000 vrijwilligers zijn hierbij betrokken. Daarnaast wordt
in ruim 600 supermarkten voedsel ingezameld. Het is geweldig dat deze
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vrijwilligers zich zo inzetten! Aan de andere kant staan de tienduizenden
gezinnen die gedurende de winter een pakket ontvangen en daarmee
bemoedigd worden! Overigens is dit maar een klein deel van het voedsel
dat Dorcas jaarlijks uitdeelt. Het meeste voedsel wordt namelijk in de
projectlanden zelf ingekocht.
Opbrengst
De afgelopen jaren was de Dorcas Voedselactie steeds een groot
succes. Tijdens de eerste actie in 1996 kon Dorcas 22.000 pakketten
versturen en in de jaren daarna liep dat op naar ruim 52.000 pakketten in
2009. Nog voor Kerst zullen de eerste 20.000 voedselpakketten in OostEuropa worden bezorgd. Het voedsel is bestemd voor de allerarmsten in
onder meer Oekraïne, Roemenië, Moldavië, Bosnië, Servië, WitRusland, Albanië, Hongarije en Noord-Ossetië (Rusland).
Een voedselpakket is in nauw overleg met de veldkantoren en de
douane van de verschillende landen samengesteld en bestaat uit
houdbare producten: droge soep, droge kruidenmix, Brinta, Liga,
theebiscuit, limonadesiroop, zonnebloemolie, groenten, witte of bruine
bonen en vruchten in blik, rijst, cacao, suiker, thee, macaroni, jam,
kaarsen, tandenborstels en tandpasta.
Samenwerking
Ook dit jaar ondersteunt GrootNieuwsRadio de Dorcas Voedselactie.
Gedurende de gehele actieperiode, die loopt tot eind december, is via
deze radiozender de Dorcas Voedselactie te volgen. In
reclamecommercials wordt opgeroepen om mee te doen aan de actie.
De luisteraar kan de voedselpakketten volgen tot op de plaats van
bestemming. Daarnaast voeren Dorcas en GrootNieuwsRadio een extra
actie. In de week van de Dorcas Voedselactie staat voor de studio het
„Oekraïnehuis‟. Dit huis wordt bewoond door vier personen die moeten
zien rond te komen van een voedselpakket en 20 euro. Hun
belevenissen zijn live te volgen via de radio. De programmering staat de
hele week in het teken van de Dorcas Voedselactie. GrootNieuwsRadio
is een christelijk radiostation dat 24 uur per dag, zeven dagen in de week
via de ether uitzendt op de middengolf op 1008 AM. Meer informatie is
ook te vinden op www.grootnieuwsradio.nl
Giften voor de transport- en distributiekosten zijn van harte welkom en
kunnen worden overgemaakt op giro 2500 van Dorcas Hulp Nederland,
o.v.v. DVA 2010. Van dit geld wordt deels ook in de landen zelf voedsel
gekocht.
Meer informatie: www.dorcasvoedselactie.nl of neem contact op met
Dorcas, tel. 0228 595900.
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Op zaterdag 6 november werken vrijwilligers van de Werkgroep Dorcas
mee aan de voedselactie in de Emté in Leerdam en op vrijdagochtend 5
november en zaterdagochtend 6 november in de C1000 in Haaften.

Tenslotte
Uit het bovenstaande blijkt dat er drukke weken voor ons liggen, zowel
op de zondagen als in de week. Maar het is niet alleen fijn, maar ook
goed elkaar als leden van dat ene lichaam van Christus te ontmoeten.
En in die ontmoeting mag telkens het Woord centraal staan. En tijdens
de gemeenteavond op 9 november ook nog het beleidsplan en de
zesjaarlijkse stemming. We krijgen weer alle gelegenheid mee te doen
en mee te leven. En zo hoort het ook in een levende gemeente. U bent
er toch ook bij… bij leven en welzijn…?
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman.
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AGENDA
ma
8 nov
di
9 nov
do
11 nov
wo
17 nov
ma
26 nov

20.30 uur Bijbelgesprekskring
20.00 uur Gemeenteavond
20.00 uur Bezinningsavond
18.30 uur Uitzending kerktelefoon
Zendingsavond, Fam. Eijgenraam

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie
ook de website van onze gemeente: www.nhkherwijnen.nl
VAN DE REDACTIE
De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk
maandag 15 november 2010 vóór 16.00 uur
ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
E-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata:
29 nov
voor 2 weken
13 dec
voor 3 weken
03 jan 2011
17 jan
31 jan
14 feb
28 feb
14 mrt
28 mrt

voor 2 weken
voor 2 weken
voor 2 weken
voor 2 weken
voor 2 weken
voor 2 weken
voor 2 weken

Voor alle in de toekomst liggende data in dit Kerkblad geldt:
“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)
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KERKBLAD

Verschijnt éénmaal per 14 dagen

REDACTIELEDEN

N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem–van Maren

CD-OPNAMEN

Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42

COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS

Bankrekeningnr. 950925
Bankrekeningnr. 3280.00.531

DIACONIE

Bankrekeningnr. 3280.01.767

BANKENFONDS

Bankrekeningnr. 3280.59.943

ADM. KERKBLAD

Bankrekeningnr. 3280.24.643

WEBSITE

www.nhkherwijnen.nl

COLLECTEBONNEN

verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk of te downloaden van de website
à € 0,60 /€ 0,70 / € 1,00
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