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

OUDERLINGENH. van Eeken
KERKRENTMEESTER 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. van den Bergh
H.J. de Bruyn
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

CRECHE

Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal
Herovientje

34e Jaargang, no. 1019, 21 januari 2011
KERKDIENSTEN
Zondag 23 januari 2011
10:00 uur:
Ds. J. Niessing, Lienden
Introïtuslied: Ps. 26: 1, 2
18:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 78: 9, 10
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 30 januari 2011, Voorbereiding Heilig Avondmaal
10:00 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 26: 1, 3
18:30 uur:
Cand. J.A. de Kruijf, Oud Alblas
Introïtuslied: Ps. 79: 2, 3
1e collecte:
Woord en Daad
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Lied van de Zondagsschool
Geen opgave
Kinderoppas:
23 jan:
Annette Ruitenburg en Marieke van Mourik
30 jan:
Gera Visser en Sarah
Schoonmaakrooster
24 t/m 28 jan: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn
31 t/m 4 feb: Mw. Van der Linden en Mw. G. van der Vliet
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MEDITATIE
KERKBALANS 2011 ~ 1 Timotheüs 5
Zie om naar elkaar!
Onlangs hebben we 1 Timotheüs 5 besproken op de
Bijbelgesprekskring. Uit het boekje dat wij gebruiken laat ik de inleiding
hieronder volgen:
“Hoe gaan mensen met elkaar om? Niet alleen in het pastoraat en de
persoonlijke omgang met elkaar, maar ook in financieel opzicht. Al deze
aspecten komen in 1 Timotheüs 5 ter sprake.
Het behoort tot het wezen van de gemeente dat er naar elkaar wordt
omgezien. Dat wil zeggen dat een gelovige de verantwoordelijkheid
heeft, geestelijk en sociaal zorg voor de medemens te dragen en op
respectvolle wijze met hem of haar om te gaan. Daarbij zal men in
conflictsituaties niet de hand boven het hoofd houden, maar de
conflicten open en eerlijk uitspreken, opdat de zonde niet voortwoekert,
maar deze bij de kern wordt aangepakt.
Dit omzien naar elkaar reikt echter nog verder. Het betreft ook de
financiële omgang met elkaar. In 1 Timotheüs 5 spitst Paulus dit toe op
de zorg voor de weduwen en de ouderlingen in die dagen. Hij geeft
aanwijzingen hoe aan die zorg vorm gegeven zou kunnen worden.
Belangrijk daarbij is het omzien naar elkaar. Dat raakt ook aan de
portemonnee. De geestelijke waarde van de gemeente vind je terug in
het financiële beleid dat door haar wordt gevoerd. De geestelijke,
sociale en financiële aspecten zijn niet van elkaar te scheiden, maar
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”.
Een gezonde gemeente zal dus ook voor zoveel levend geld zorgen dat
alles een goede voortgang zal hebben. Een ware christen is in
navolging van zijn Meester een profeet, priester en koning (laatste
catechismuspreek!!). Wees een priester bij het invullen van het bedrag
van uw vrijwillige bijdrage. Zie zo om naar elkaar!
De Heere zij dank!
Ds. J. Broekman

3

UIT DE GEMEENTE
Zieken
Een aantal mensen uit de gemeente krijgen
bestralingen, anderen leven in spanning over de
uitslagen van onderzoeken. We leven met hen mee en
bidden voor hen.
Mevr. J. van Arkel- van Driel, Zworrelstraat 47, heeft in
de afgelopen tijd een week in het Beatrixziekenhuis gelegen. Ze kreeg
het erg benauwd vanwege vocht achter haar longen. Gelukkig gaat het
weer wat beter met haar.
Mevr. J. de Fockert- van Wijgerden, Achterweg 19, is deze week voor
een dagopname in het ziekenhuis geweest om een knobbeltje uit haar
hals weg te laten halen. De uitslag is nog niet bekend. De spanning
blijft. Maar de Heere is er altijd bij in Zijn trouw.
De dichter van Psalm 116 ondervond benauwdheid en verdriet. Ook hij
liep met iets rond dat hem in de angst bracht. Maar hij wist waar hij
heen moest: Ik riep de Naam van de HEERE aan. En in Zijn genade
zag de HEERE naar hem om. Hoe hij geholpen werd, weten we niet,
maar hij kwam tot de belijdenis: onze God is een Ontfermer. Daarom
kon hij zingen:
God heb ik lief; want die getrouwe HEER
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, „k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.
We bidden onze zieken die trouwe zorg toe.
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
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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
Uit dankbaarheid
Mede namens onze kinderen en kleinkinderen willen wij u hartelijk
danken voor alle kaarten, bloemen en cadeaus welke wij ter
gelegenheid van ons 50 jarig huwelijk mochten ontvangen.
Bovenal dank aan God die ons deze lange tijd samen heeft gegeven.
Bets en Hans van Dalen
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 26 dec:
1e collecte
Gezamenlijke dienst

€ 244,80

De Hoop

Vrijdag 31 dec:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 53,25
€ 57,90
€ 397,10

diaconie
kerkrentmeesters
Oudejaarscollecte

Zaterdag 1 jan:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€
€
€

38,95
41,30
40,90

diaconie
kerkrentmeesters
past. en prediking

Zondag 2 jan:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 99,80
€ 105,00
€ 119,60

diaconie
kerkrentmeesters
past. en prediking

Zondag 9 jan:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 139,60
€ 148,05
€ 156,65

Evangelisatiecom.
kerkrentmeesters
past. en prediking

Giften
Ontvangen via:
Mw. N. van der Linden € 20,00 voor de kerk
Ouderling kerkrentmeester D. de Joode € 50,00 voor de kerk
Ouderling Hak € 10,00 voor de oudejaarscollecte
Ria van der Meijden € 15,00 van de breiopbrengst
Dhr. Van Rossem € 20,00 + € 5,00 + € 68,20 + € 14,00 (coll.bonnen)
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
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RONDOM HET WOORD
Diensten
De komende zondag 23 januari is er D.V. in de avonddienst weer een
leerdienst. We gaan verder met de behandeling van ons troostboek en
nu is Zondag 13 aan de beurt. De catechismus stelt de vraag waarom
Jezus de eniggeboren Zoon van God genoemd wordt, aangezien wij
toch ook kinderen van God zijn? En waarom noemen wij Hem Heere?
En valt dus weer veel te leren in deze dienst, waarin natuurlijk ook het
Evangelie verkondigd wordt.
Op het blaadje met de eenvoudige weergave van de tekst, heb ik de
vorige keer een lijn uitgezet voor de preek. Dat wil ik blijven doen, zodat
het gemakkelijker is er nog eens over na te denken. Die tekst ligt, zoals
gebruikelijk, op die zondag weer klaar bij de uitgang van de kerk.
Op D.V. zondag 30 januari is er de voorbereiding op de viering van het
Heilig Avondmaal. We zijn begonnen met het lezen van gedeelten uit
het Evangelie van Johannes rond het thema: Zie, het Lam van God.
Deze zondag lezen we Joh. 11: 47-57. In het begin van dat hoofdstuk
staat de geschiedenis van de opwekking van Lazarus. Een machtige
daad van de Heere Jezus. Maar de Joodse leiders in Jeruzalem menen
dat ze ook een daad moeten stellen en zeggen: het is nuttig voor ons
dat één mens sterft voor het volk, en niet heel het volk verloren gaat.
Het thema van de preek is: Eén voor allen. En dat is precies waar het
bij het Avondmaal om gaat.
Bezinningsbijeenkomst Heilig Avondmaal
In de week van voorbereiding komen we op D.V. donderdag 3 februari
weer bijeen om ons te bezinnen op het Avondmaal. We lezen die avond
Psalm 51 en denken er kort over na. Vervolgens lezen we het vervolg
uit het formulier en wel het „ten eerste en ten tweede‟: De waarachtige
beproeving van onszelf … t/m …en alle gerechtigheid volbracht had.
Een belangrijk moment is dat we daarover ook met elkaar in gesprek
gaan.
De vorige keer was er een soort sneeuwstorm, waardoor mensen
verhinderd werden. Ik hoop dat nu iedereen er weer is. En omdat ik
merk dat er toch mensen zijn die graag koffie hebben, spreken we af
dat er om 19.45 uur koffie is en dat we om 20.00 uur beginnen.
Censura morum
Op woensdag 2 februari is er gelegenheid tot censura morum van
19.30 tot 20.00 uur in de pastorie.
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Gedoopt
Op zondag 16 januari werden twee kinderen van de gemeente gedoopt.
1. Rosalie de Fockert; zij kreeg als tekst mee Psalm 32 : 8:
Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; Ik geef raad,
Mijn oog is op u.
2. Elin Sophia Geesiena Hobo; zij kreeg als tekst mee
Psalm 25: 10: Alle paden van de HEERE zijn goedertierenheid
en trouw voor wie Zijn verbond en Zijn getuigenissen in acht
nemen.
De tekst voor de preek was Joh. 1: 29.
Kringen
Op D.V. woensdag 26 januari komt de lidmatenkring weer samen om
20.00 uur. We behandelen dan het onderwerp: Is twijfelen zonde?
En op D.V. maandag 31 januari komt de Bijbelgesprekskring weer bij
elkaar en we behandelen nu 1 Tim. 6. We beginnen om 20.30 uur.
Allen weer hartelijk welkom!
Visitatie
De kerkorde bepaalt dat elke kerkelijke gemeente binnen de PKN eens
per vier jaar visitatiebezoek krijgt. Vertegenwoordigers van de
bovenplaatselijke kerk brengen dan een soort huisbezoek. Als
Hervormde Gemeente Herwijnen krijgen we woensdag 9 februari twee
visitatoren op bezoek, emeritus-predikant T. van ‟t Veld en ouderling
R. van Veldhuizen, beiden uit Ede. Zij hebben een gesprek met de
predikant en een gesprek met de kerkenraad.
Ook gemeenteleden krijgen de gelegenheid de visitatoren te spreken
over zaken die de Gemeente betreffen. Gemeenteleden die daarvan
gebruik willen maken zijn woensdag 9 februari welkom in het kerkelijk
centrum, van 19.00 tot 19.30 uur. Zij kunnen individueel met de
visitatoren spreken.
Voor eventuele vragen rond de visitatie kunt u contact opnemen met
scriba D. de Joode (0183-63709 of ddejoode@planet.nl)
Actie Kerkbalans (3)
Wie de laatste twee kerkbladen aandachtig heeft gelezen, is uitvoerig
geïnformeerd over de Actie Kerkbalans, die deze week echt van start is
gegaan met een kick-off (zoals dat tegenwoordig heet). Tijdens die
startbijeenkomst hebben we de actie ook opgedragen in het gebed.
Als het goed is valt deze week de enveloppe bij u in de bus.
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Wat valt er nog over de Actie Kerkbalans te zeggen?
- We willen u in elk geval met nadruk vragen de brochure die in
de enveloppe zit, goed te lezen.
- We hopen dat u positief reageert, volgens twee principes: geef
volgens de tabel, en: de sterkste schouders dragen de zwaarste
lasten (dus hebt u meer te besteden dan de tabel aangeeft,
doet u dan een extra duit in het zakje?).
- We mogen geven van het vele dat we hebben ontvangen.
- U geeft voor het voortbestaan van de Hervormde Kerk in
Herwijnen: voor de verkondiging van het Woord, het
bezoekwerk, het jeugdwerk, werk onder ouderen.
- De Kerk is van blijvende waarde, luidt de slogan. Vertaalt u
dat ook in financiële zin?
- Willen u en jij de bijdrage voor de kerk eens vergelijken met
andere uitgaven (vakantie, hobby, auto, mobieltjes). En dan een
keuze maken?
- Om alle uitgaven die ons dit jaar te wachten staan te kunnen
betalen, moet de Actie Kerkbalans € 61.300 opbrengen. Dat is
ruim € 8.000 meer dan afgelopen jaar.
- Dat doel is haalbaar, zeker als iedereen handelt vanuit
eerdergenoemde twee principes. Verschillende gemeenteleden
doen dat al jaren. Daar zijn we uiteraard zeer dankbaar voor.
- Het „geefgedrag‟ voor de Actie Kerkbalans in Herwijnen blijft op
dit moment nog achter (30 procent) bij de rest van Gelderland
en Nederland (het goede nieuws is dat dit vorig jaar nog
40 procent was; we zijn dus begonnen aan de inhaalrace).
- Laten we Actie Kerkbalans ook opdragen in onze gebeden, een
machtig „wapen‟.
Opnieuw is op de antwoordstrookjes niet ingevuld wat u vorig jaar gaf.
Daarmee hopen we te stimuleren dat iedereen de tabel (en het principe
van de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten) als uitgangspunt
neemt.
Welke richtlijn geldt voor de hoogte van de bijdrage aan Actie
Kerkbalans?
Als richtlijn voor de bijdrage voor de Actie Kerkbalans geldt de tabel die
hierbij is afgedrukt. Het gaat daarbij om percentages van het totale
netto-gezinsinkomen (salaris, AOW, pensioen, rente-inkomsten).
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Tabel
Netto inkomen
per maand:
€ 0 - € 500
€ 501 - € 1.000
€ 1.001 - € 1.500
€ 1.501 - € 2.000
€ 2.001 - € 2.500
€ 2.501of meer

Bijdrage Kerkbalans
percentage
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%

Bijdrage per jaar
€ 0 - € 30
€ 60 - € 120
€ 180 - € 270
€ 360 - € 480
€ 600 - € 750
€ 900 of meer

Geef volgens de tabel, dan redden we het wel! (uiteraard mag u ook
meer geven).
We rekenen op uw steun.
Het college van kerkrentmeesters
Gezocht: Ruimte voor rommelmarkt
De rommelmarktcommissie is op zoek naar een ruimte, om spullen op
te slaan, te sorteren en eventueel te verkopen. Dit is alternatief voor de
ruimte bij de heer A. van Arkel, waar de commissie al vele jaren gastvrij
onderdak vindt. Denk niet te snel „ik wel een idee maar het zal wel niks
zijn‟, maar bel gerust even met Arjo Hobo (0418-582505) of met
Rob van Santen(0418- 581318).
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
23-01
23-01
26-01
26-01
01-02

Naam
C.H. Braspenning-de Bruin
C. Dalebout
M. Overheul-van Weelden
L. Mus-van Zandwijk
M. van Wijgerden-Duijzer

Leeftijd Adres
95
Zorgcentrum Avondlicht
87
Zorgcentrum Avondlicht
88
Zandsteeg 10
85
Zandsteeg8
87
Zorgcentrum Avondlicht

Gevonden
In het kerkelijk centrum is de afgelopen weken een goudkleurig muntje
met daarop vier klavertjes gevonden. Wie dat muntje heeft verloren en
graag terug heeft, kan contact opnemen met Dik de Joode
(0183 637092, ddejoode@planet.nl).
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Datum: Vrijdagavond 4 februari
Waar: Kerkelijk centrum Waaldijk 139
Wat is er te doen: Een gezellige avond
Voor wie: Alle jongeren in de leeftijd van 12 t/m ?? jaar
Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur (12 t/m 15 jaar)
Tijd: 21.00 uur t/m ??.?? uur (16 t/m ?? jaar)
De Jeugdraad van de Hervormde Gemeente organiseert op
vrijdagavond een gezellige avond voor alle jongeren in onze gemeente
in de leeftijd van 12 t/m ?? jaar.
Nu vragen jullie je vast en zeker af wat de bedoeling van deze avond
is?
De bedoeling is om deze avond gezellig met elkaar te kletsen, wat te
drinken en misschien een leuke activiteit als:

of

het ligt er maar aan waar jullie zin in hebben.
Het is de bedoeling om iedere eerste vrijdagavond in de maand een
gezellige avond voor en met jullie te organiseren.
Wij hopen dat er veel jongeren zullen komen om met ons van gedachte
te wisselen over de invulling van deze avond(en), dus heb je ideeën of
suggesties kom deze avond naar het kerkelijk centrum om gezellig te
kletsen en om met ons van gedachte te wisselen.
Heb je nog vragen, neem dan contact op met: Gijs de Joode (582078),
Peter Hobo (581097, Marleen Ruitenburg (582439) of Marco van Zante
(581133)
We hopen veel jongeren te ontmoeten op deze avond, dus neem gerust
je vrienden of vriendinnen mee.
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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 feestelijke gebeurtenissen, in
vreugde 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
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 dank voor uw medewerking.
Het college van kerkrentmeesters
Verantwoording bloemengroet
Geen opgave.
Zanguurtje
Op D.V. zondag 23 januari zal aansluitend aan de avonddienst weer
het „zanguurtje‟ worden gehouden. We zullen deze avond een mix van
bekende liederen zingen. Voordat we met elkaar gaan zingen drinken
we eerst een kopje koffie of thee. Het programma wordt rechtstreeks
uitgezonden via de kerkradio. De luisteraars thuis zullen vooraf een
liederenblad ontvangen. U en jij zijn van harte welkom!
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TENSLOTTE
‟t Is de afgelopen zondag druk geweest op de dijk. Dat begon ‟s
morgens al. Vele kerkmensen moesten een plekje voor de auto zien te
vinden. Dat zal niet altijd direct meegevallen zijn. Maar uiteindelijk
kwam het toch goed. De kerk was weer ouderwets vol. Dan denk je wel
eens: waarom kan dat niet elke zondag zo? Wat is het toch fijn dat we
met zo velen bijeen zijn om onze God te loven en te prijzen voor Zijn
goedheid en trouw. En om naar Zijn Woord te luisteren. Dat doet een
mens weer goed.
‟s Middags was het weer druk op de dijk. Vooral auto‟s en wandelaars.
‟t Was ook prachtig weer en velen maakten van de gelegenheid gebruik
om eens naar het hoge water te kijken. Ook toen weer een
Godsopenbaring, maar dan in de natuur. De prachtige zon en het
machtige water. En ook daar zijn de mensen van onder de indruk.
Ik denk dan altijd aan Psalm 19 waarin beiden, Woord en Schepping,
Gods eer verkondigen. En zo was het afgelopen zondag langs de dijk.
Maar het Woord ging voorop…
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman
AGENDA
Woensdag 19 jan
Zondag 23 jan
Woensdag 26 jan
Woensdag 26 jan
Maandag 31 jan
Woensdag 2 feb
Donderdag 3 feb
Woensdag 9 feb

20.00 uur

gezamenlijke ontmoetingsavond
zanguurtje na de avonddienst
uitzending kerktelefoon
lidmatenkring
bijbelgesprekskring
Censura Morum
Bezinningsavond H. Avondmaal
Kerkvisitatie

18.30 uur
20.00 uur
20.30 uur
19.30 uur
19.45 uur
19.00 uur

Voor al deze 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 D.V. maandag 31 januari 2011
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
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Volgende inleverdata zijn:
14 feb
voor 2 weken
28 feb
voor 2 weken
21 mrt
voor 3 weken
4 apr
voor 2 weken
18 apr
voor 2 weken
2 mei
voor 2 weken
23 mei
voor 3 weken
6 juni
voor 2 weken

Doopgedicht
Ik wens je twee stevige voeten om door het leven te gaan.
Ik wens je twee stevige handen om anderen bij te staan.
Ik wens je een mond om te lachen met vrienden die vrolijk zijn,
Maar ook om mensen te troosten bij tegenspoed en pijn.
Ik wens je twee heldere ogen om te zien wat kwaad is of goed,
Dan zul je altijd weten de weg die je volgen moet.
Ik wens je een liefdevol hart toe,een hart dat mensen bemint,
Maar bovenal heb je Gods zegen.Word heel gelukkig, lief kind

Puzzel

Tr . k . r . p . .t . n m . . k . ll .
v . lk . n t . t m . n l . .rl . ng . n
.nd..pz..nd.n..mv.n
d . V . d . r . n v . n d . Z . .n
. n v . n d . H . . l . g . G . . st.
Vul de klinkers in en lees de opdracht van Jezus.
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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
Bankrekeningnr. 950925
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. 3280.00.531

DIACONIE

Bankrekeningnr. 6558.12.320

BANKENFONDS

Bankrekeningnr. 3280.59.943

ADM. KERKBLAD

Bankrekeningnr. 3280.24.643

WEBSITE

www.nhkherwijnen.nl

COLLECTEBONNEN

Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00

