KERKGEBOUW

Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT

Ds. J. Broekman
Waaldijk 137
4171 CC Herwijnen
0418 – 581505
j.broekman@solcon.nl

OUDERLINGEN

D.J. van Arkel
H.G. Hak
T.J. Hijkoop
J. van Kuilenburg
A. Ruitenburg

OUDERLINGENKERKRENTMEESTER

H. van Eeken
A.J. Hobo
D. de Joode, scriba
Lunet 18, 4214 GA Vuren
0183 – 637092
ddejoode@planet.nl

DIAKENEN

D. de Bruijn
J.A. Hobo
G. de Joode
A. van Mourik

ORGANISTEN

C.J. van den Bergh
H.J. de Bruijn
A.P. van de Minkelis

KOSTERS

Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133
Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987

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

CRÈCHE

Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal
Herovientje
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34e Jaargang, no. 1016 – 3 december 2010
KERKDIENSTEN
Zondag 5 december 2010
10.00 uur:
Ds. R. R. Eijsinga, Schoonrewoerd
Introïtuslied: Ps. 67 : 1 en 3
18.30 uur:
Ds. J. A. C. Olie, Zuilichem
Introïtuslied: Ps. 68 : 9 en 10
1e collecte: Deelgenoten, GZB
2e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
Zondag 12 december 2010
10.00 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 69 : 9 en 10
18.30 uur:
Ds. J. van Dijk, Zeist
Introïtuslied: Ps. 70 : 1 en 3
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool
Vanaf nu leren we liedjes en gedichtjes voor het kerstfeest.

Kinderoppas
5 dec:
Carin Vos en Esmee van der Meijden
12 dec:
Sjanet ‟t Lam en Marieke van Mourik

Schoonmaakrooster
6 t/m 10 dec:Mw. van Brakel, Mw. Kornet
13 t/m 17 dec:Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
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MEDITATIE
Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van
Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen.
Zacharia 9 : 9

Advent: „Zie, uw Koning zal komen‟!
Nee, niet zomaar een koning. Hij is niet zomaar een koning. Hij is ónze
Koning. Hij wil iets met ons te maken hebben. Hij wuift ons niet van veraf
toe, zoals onze koningin vanaf het balkon van haar paleis naar de
mensenmenigte waar wij ook tussenin kunnen staan. Deze Koning komt
dichtbij, zeer dichtbij…
Zo dichtbij, dat de meeste mensen maken dat ze wegkomen.
Maar zij hoeven toch niet weg te lopen? Want onze tekst gaat verder:
„Uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland. En Hij
heeft bewezen een Heiland te zijn. De Heere Jezus heeft niet alleen
gepredikt, Hij is niet alleen Zijn discipelen voorgegaan, maar Hij heeft
links en rechts opgevangen, wat viel…
opgericht, wat struikelde…
genezen, wat ziek lag…
zelfs opgewekt, wat gestorven was…
Hij heeft hen, die vertwijfeld waren, toegeroepen: „Nu niet langer
vertwijfeld zijn, want Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal
ophouden.‟ En tenslotte heeft hij zondaren, zelfs wanneer ze zich aan
Hem wilden onttrekken, zoals Zacheüs, het heil van God aangeboden.
Nu het naar het kerstfeest toegaat moeten wij dit weten. Zie, zo‟n Koning
komt tot u, zo wil Hij Koning zijn voor u. Hij wil bij ons horen.
Eigenlijk moet het zover komen dat wij kunnen zeggen: zie, mijn Koning
komt tot mij!
Ds. J. Broekman.

3

UIT DE GEMEENTE
Zieken
Wij denken aan de zieken in de gemeente en ook aan
hen van wie de krachten afnemen. Wij omringen hen
met onze gebeden en vragen onze grote Geneesheer
om kracht en bemoediging.
Mevr. A.A. van Weelden - van Daalen uit Avondlicht is na enkele weken
in het ziekenhuis gelegen te hebben weer thuis. Ze is, na ernstig ziek
geweest te zijn, wel weer wat opgeknapt, maar heeft nog een moeilijke
weg te gaan. Mevr. Groenenboom uit Leerdam is 23 november jl.
geopereerd. De eerste reactie van de chirurg was positief. De uitslagen
van onderzoeken volgen nog. Het was een zware operatie en de weg
van herstel zal nog lang zijn. We bidden ook haar en ds. Groenenboom
Gods nabijheid toe.
Bidden dus!
Guido Gezelle zei eens: „O leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden
moet.‟
Welnu, wij mogen bidden om alles wat wij nodig hebben voor ons
lichaam en onze ziel: geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons
onze schulden, leid ons niet in verzoeking, verlos ons van de boze.
Het gaat in ons gebed allereerst om God, Zijn naam, Zijn rijk, Zijn wil.
Maar het gaat ook om ons en alles wat wij nodig hebben. Niet egoïstisch.
De woorden ik en mij komen niet in het „Onze Vader‟ voor. Het is altijd
wij en ons. Ik ben niet het enige kind van God.
Zò mogen wij bidden.
Het hoeft niet allemaal tegelijk.
U mag bidden om vergeving van de zonden en om niet anders.
U mag bidden om de kracht die u nodig hebt om te dragen wat u dragen
moet.
U mag, als u over hen in zorgen zit, bidden voor uw kinderen en voor
hen alleen.
U mag, als de pijn niet uit te houden is, zeggen: God, help me! Of alleen
maar zuchten tot God, want ook een zuchten tot God is een komen tot
God.
U mag, als u geen woorden kunt vinden, het „Onze Vader‟ bidden en als
u helemaal leeg bent en niet meer bidden kunt, tot God zeggen: Heere,
ik kan niet meer bidden!
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En als het wat beter met u gaat en u weer kunt ademhalen, mag u
bidden voor uw medezieken, de kerk, de zending en het Koninkrijk van
God.
Bid nooit boven uw stand, vromer dan u bent.
En aan het eind zegt u: Amen! Dat is een beroep op Gods belofte.
Daarin spreekt u uw vertrouwen in de Heere uit en het weten dat
Christus Zelf ook voor u bidt.
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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VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 14 nov 1e collecte € 111,65 diaconie
2e collecte € 110,30 kerkrentmeesters
Avondmaalscollecte
€ 108,20 luisterend dienen
Uitg.collecte € 187,70 past. en prediking
Zondag 21 nov 1e collecte € 178,50 woord en daad
2e collecte € 174,90 kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 176,60 past. en prediking
Zendingsbussen

€ 241,55

Giften
Ontvangen via:
Ds. J. Broekman € 50,00 + € 5,00
Ds. J. Groenenboom € 27,00 + € 20,00
Ouderling J. van Kuilenburg € 15,00 voor het kerkblad ontvangen op
huisbezoek
Mw. Van der Meijden, Jasmijnhof 8, € 80,00 voor opbrengst breiwerk
De heer A.F. van Rossem € 7,05 (kleingeld)
Voor al deze giften hartelijk dank
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RONDOM HET WOORD
Diensten

In de maand december heb ik twee keer geruild met een collega.
Achteraf gezien misschien wat te kort op elkaar, want zodoende ga ik in
deze adventstijd maar één keer voor in eigen gemeente.
Komende zondag heb ik geruild met de overbuurman. Ds. Olie hoopt
hier voor te gaan in de avonddienst en ik in Zuilichem. Ik hoop dat de
datum (5 december) geen reden is dat hij voor veel meer lege banken
moet preken dan anders. Het moet niet in de eerste plaats om de
goedheiligman maar om de Heilige van Israël gaan!
Op D.V. 12 december staat de morgendienst op mijn rooster. We lezen
op die derde adventszondag een bekend gedeelte uit het begin van de
Bijbel: Genesis 3 : 1-15. Tekst voor de preek is vers 9: En de HEERE
God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? Het zijn de eerste
adventswoorden na de zondeval. De HEERE kwam in de duisternis van
het menselijke bestaan en riep de mens. Kohlbrugge noemt deze tekst
het Evangelie in een notendop. Waar bent u? U bent er natuurlijk ook!
En hebt goede diensten met de gastvoorgangers.
Kringen
D.V. dinsdag 14 december is er de kring Groeien in geloof om 20.30 uur
in het kerkelijk centrum. We spreken nog even over de ziekenzalving
waar we de vorige keer niet aan toe gekomen zijn en vervolgen dan met
het volgende hoofdstuk over de gave van het profeteren.
D.V. woensdag 15 december komt de Lidmatenkring weer bijeen om
20.00 uur. Het thema dat aan de beurt is uit het boekje van Dr. Van
Campen is een waar woord: Stilstand is achteruitgang.
Ik hoop dat u er weer allemaal bent in deze drukke tijd. Wat kunnen we
nu beter doen dan elkaar ontmoeten rond een geopende Bijbel?
Herziene Statenvertaling
Op D.V. 4 december a.s. wordt de uitgave van de Herziene
Statenvertaling gepresenteerd in een bijeenkomst in de Grote Kerk te
Dordrecht. Vanaf dat moment is deze uitgave ook beschikbaar in de
winkel. Ook onze gemeente heeft een flink aantal aangeschaft. En zoals
eerder meegedeeld heeft de kerkenraad besloten deze herziene
vertaling bij verschijning te gaan gebruiken in al het kerkenwerk, dus ook
in de eredienst. Ik zal dat gaan doen vanaf 12 december. Het kan zijn
dat gastpredikanten de voorkeur geven aan de „gewone‟ Statenvertaling
en die ruimte is er natuurlijk.
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Hier en daar hoor ik wel spreken over een „nieuwe‟ vertaling die we
zouden gaan gebruiken. Maar dat is beslist onjuist. Wie maar enigszins
op de hoogte is weet dat het hier gaat om een herziening van de
Statenvertaling, zoals hij in de loop van de eeuwen wel vaker herzien is
(dus aangepast aan het taalgebruik). De Statenvertaling is mij lief en
juist om die voor het nageslacht te bewaren is deze nu herzien, wat een
belangrijke verbetering blijkt te zijn bij het lezen van de Bijbel. Ik hoop en
bid dat het dan ook hier zijn vruchten af zal werpen. En ik hoop dat u er
ook een aanschaft, als u dat nog niet gedaan hebt. Wat zou het fijn zijn
als u uw nieuwe Bijbel ook meeneemt naar de kerk!
Overigens: in het voorjaar verschijnt een exemplaar met psalmen,
belijdenisgeschriften en (hertaalde) formulieren. Een echt kerkboekje
dus. Daar wacht ik nog even op…

Actie Kerkbalans; toezegging al overgemaakt?
Zou iedereen die zijn bijdrage voor de Actie Kerkbalans 2010 nog niet
heeft overgemaakt, dat binnenkort willen doen? Het bespaart de
kerkrentmeesters het nodige administratieve werk.
Bedankt voor uw medewerking!
Koffiezetapparaat uit
De laatste weken is het opnieuw enkele keren gebeurd dat ‟s avonds het
koffiezetapparaat in de keuken van het kerkelijk centrum aan is blijven
staan. Soms wordt dat de volgende ochtend ontdekt, maar het kan ook
een dag of twee later zijn.
Om ongelukken te voorkomen willen we iedereen vragen die ‟s avonds
het kerkelijk centrum (als laatste) verlaat, even te kijken of het apparaat
uit is.
Bedankt voor uw medewerking
Vergaderen in het kerkelijk centrum
Commissies en groepen die op (afwijkende tijdstippen) bijeen willen
komen of willen vergaderen in het kerkelijk centrum, worden verzocht
van tevoren bij Theo van Cronenberg (581269) te checken of een
bepaalde ruimte op de gewenste datum/ het gewenste tijdstip vrij is. Dit
om te voorkomen dat alle ruimtes zijn bezet.
Bedankt voor de medewerking.

8

Kerststerrenactie
Zoals bekend hopen we vrijdag 10 december de jaarlijkse verkoop van
kerststerren te houden. We rekenen op uw steun. De verkoop start
overdag, dus hou de vrijwilligers en de voordeur dan wel achterdeur in
de gaten. Spontane aanmeldingen zijn natuurlijk van harte welkom. Dat
kan bij Arjo Hobo (0418-582505; aj.hobo@hetnet.nl).
Er wordt gewerkt vanuit het kerkelijk centrum.
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

Adres

9 dec

Mw. S. van Mil-van der
Zalm

89 jaar

11 dec

Mw. C.
Aalsburg

87 jaar

De Wittenberg, Bernhardstr., 4175 EE
Haaften
Zworrelstraat 51, Herwijnen

Verploegh-van

Nieuw ingekomen/verhuisd
In deze rubriek staan de namen van mensen die van buitenaf in
Herwijnen komen wonen en staan ingeschreven bij de Hervormde
Gemeente. Ook de verhuizingen van leden naar buiten Herwijnen
worden vermeld. Wie niet vermeld wil worden, wordt verzocht dit tijdig
door te geven aan de kerkenraad.
Nieuw ingekomen
G.C. van Wijk- van Zuijdam, Zorgcentrum Avondlicht, vanuit Vuren
Verhuisd
A.van Housselt, Nieuwe Steeg 4, naar Asperen
L. Maas, Pieterswaard 13, naar Asperen

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
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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
(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

Verantwoording Bloemengroet
De afgelopen weken is de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:
Zondag 14 nov. Marriët van der Meijden
Korshof 1
Zondag 28 nov. Mw. van Weelden-van Daalen ZC Avondlicht

Evangelisatieactie
Samen met de Gereformeerde kerk wordt ook dit jaar een huis-aan-huis
kerstactie gehouden. Net als voorgaande jaren zal ook dit jaar een
attentie met een begeleidende brief en de Kerstkrant worden
aangeboden. Het is de bedoeling dat dit persoonlijk aan de mensen
wordt overhandigd.
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De evangelisatiecommissie zoekt hiervoor nog mensen die mee willen
helpen met het huis-aan-huis rondbrengen in de week voor kerst tussen
20 en 24 december. Het gaat per wijk om ongeveer 20 bezorgadressen,
overigens wie meer wil heel graag!
De pakketten kunnen worden afgehaald op D.V. zaterdagmorgen 18
december in de gereformeerde kerk aan de Achterweg.
Aanmelden kan via de intekenlijst die in de hal van de kerk ligt of door
contact op te nemen met Alex Ruitenburg, per mail:
a.ruitenburg2@kpnplanet.nl of op tel.: 582439. Zet u of jij er uw/jouw
naam, adres en telefoonnummer bij? U kunt ook een voorkeur voor een
bepaalde straat opgeven.
We hopen dat velen zich zullen aanmelden voor deze actie, want vele
handen maken licht werk! Bovendien mogen we zo als gemeente gehoor
geven aan de opdracht van God om het Evangelie door te geven aan
ons hele dorp.
De evangelisatiecommissie
Zanguurtje
Op D.V. zondag 19 december zal aansluitend aan de avonddienst weer
het „zanguurtje‟ worden gehouden. We zullen deze avond een aantal
advents- en kerstliederen zingen. Als u hiervoor verzoeknummers heeft
kunt u die uiterlijk zondag 12 december in de bus achterin de kerk doen.
Zondagsschool
We zijn weer druk bezig met alle voorbereidingen rond het
Kinderkerstfeest, dat we op Eerste Kerstdag om 18.30 uur met de
gemeente hopen te vieren. Op zondag 12 en zondag 19 december willen
we na kerktijd in de kerk oefenen met de kinderen. U kunt uw kind rond
12 uur op komen halen.
Postzegelproject Woord en Daad
De stichting Woord en Daad helpt mensen in ontwikkelingslanden met
het Woord èn daadwerkelijk. Zo helpen ze bijvoorbeeld straat- kinderen
aan voedsel. Dat doen ze o.a. met het postzegelproject.
Hoe kunt u helpen? Door de postzegels die u gebruikt niet op het
postkantoor te kopen, maar bij Woord en Daad, want zij houden op een
zakje van € 4,40 minstens € 0,75 over en dat zijn drie bordjes eten voor
de straatkinderen.
De stichting koopt partijen geldige oudere postzegels op, sorteert en
verpakt ze in zakjes van 10×2 zegels. Het enige verschil is dat men twee
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zegels moet plakken i. p. v. één om een totale waarde van € 0,44 te
krijgen.
Het kost u niets meer, maar drie straatkinderen hebben een
bordje eten! Helpt u mee?
P.S. Met ingang van 2011 worden de postzegels duurder.
De porto wordt met € 0,02 verhoogd en komt dus op € 0,46. Woord en
Daad heeft nieuwe combinaties gemaakt, zodat er toch maar twee
zegels geplakt hoeven te worden.
Kerstzegels
Evenals vorige jaren zijn er weer Kerstzegels te koop. De porto is
hetzelfde gebleven als vorig jaar, nl. € 0,34 U kunt ze kopen bij de familie
Van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 584142
Met vriendelijke groet en alvast bedankt namens de straatkinderen.
Breien voor de kerk
Mevr. J. van der Meijden en dochter Ria zijn ijverig aan het breien
geslagen. Ze breien mutsen à € 5,- en dassen à € 7,50. Ze verkopen ze
ook als setje à € 12,50.
De opbrengst is voor de kerk.
Wie belangstelling heeft is hartelijk welkom om te komen kijken.
Jasmijnhof 8, tel. 581626
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Tenslotte
In deze weken voor Kerst worden we overladen met reclamefolders.
Natuurlijk met de bedoeling dat we zoveel mogelijk geld uitgeven rond de
feestdagen. Die folders zijn aan mij niet besteed. Toch viel mijn oog op
een folder van een landelijk bekende kruidenier. Laat daar nu een
aanbieding in staan waar ik al lang naar op zoek was! Nee, geen
smeerseltjes om de groeven in het gezicht te bestrijden, maar cantates
van Bach!!
Die wil ik hebben, dacht ik wat hebberig bij mezelf. Op naar de winkel!
Voor slechts €10 tien CD‟s! De Weinachts-Oratorium van Bach, vele
cantates van hem uitgevoerd door het Holland Boys Choir en nog vele
orgelwerken van Bach uitgevoerd door Hans Fagius op verschillende
Zweedse orgels. Tezamen in een mooi doosje met de titel „A Bach
Christmas‟. Opgetogen ging ik naar de kassa om een luttel bedrag te
overhandigen voor dit vele moois.
Achter de kassa stond een jongeman die het doosje met al die CD‟s
eens bekeek en toen zei: „U gaat op een betere manier Kerst vieren?‟ Ik
zei: „Ja, de beste manier is in de kerk, maar rond de feestdagen wil ik
ook genieten van cantates van Bach.‟ „Gelukkig‟, zei hij, „dat er nog
mensen zijn die het nog anders doen dan de meeste mensen.‟ Toen zei
ik: „Gelukkig dat er nog jonge mensen zijn die dat door hebben.‟
Ja, ze zijn er nog… en je komt ze nog overal tegen… zomaar in een
winkel bijvoorbeeld…
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman.
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AGENDA
wo
1 dec
di
14 dec
wo
15 dec
wo
15 dec

18.30 uur uitzending kerktelefoon
20.30 uur groeien in geloof
18.30 uur uitzending kerktelefoon
20.00 uur lidmatenkring

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad en de
algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente:
www.nhkherwijnen.nl

VAN DE REDACTIE
De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk
maandag 13 december 2010 vóór 16.00 uur
ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
E-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl

N.B. Let op!!! Het volgende kerkblad is voor een periode van drie (3)
weken. Tevens dienen dan ook alle vaste gegevens binnen te zijn
voor het komende jaar.
Volgende inleverdata:
03 jan 2011
voor 2 weken
17 jan
voor 2 weken
31 jan
voor 2 weken
14 feb
voor 2 weken
28 feb
voor 2 weken
14 mrt
voor 2 weken
28 mrt
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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