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KERKDIENSTEN
Zondag 20 februari 2011
10:00 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 81: 12, 13
18:30 uur:
Ds. W. de Bruin, Harderwijk
Introïtuslied: Ps. 82: 1, 2
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentemeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 27 februari 2011
10:00 uur:
Ds. I. Hoornaar, Ermelo
Introïtuslied: Ps. 81: 12, 14
18:30 uur:
Ds. M.J. van Oordt, Middelburg
Introïtuslied: Ps. 83: 9, 10
e
1 collecte:
De Hoop
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Kinderoppas:
20 febr:
Jannet van Zante en Sarah Hobo
27 febr:
Amanda de Bruin en Marieke van Mourik

Schoonmaakrooster
21 t/m 25 febr: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
28 t/m 4 mrt: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn
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MEDITATIE
Uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot
Hem bidt. Matt. 6: 8b.
Het is een misverstand te menen dat wij God
moeten overhalen om naar ons te luisteren. Het is een vergissing als wij
denken dat wij van ons uit God moeten bewegen aandacht aan ons te
besteden. In de bewering dat bidden niet helpt zit een kortsluiting, die
het contact met de Heere kapot maakt.
Velen verontschuldigen hiermee het feit dat ze niet meer bidden: “Onze
zoon kwam niet meer behouden thuis, ondanks ons bidden; onze
zorgen werden niet weggenomen, ondanks vele gebeden; de oorlogen
op de wereld gaan toch gewoon door, ondanks al ons bidden; wie weet
of we dit jaar tot een goed einde brengen, ondanks het gebed van
velen…” En ze bidden maar niet meer, want God is toch niet over te
halen…
Maar dit is een heidens denkbeeld. Wij moeten ons bewust richten op
de Heere, maar dan zonder indruk op Hem te willen maken. Jezus zegt:
“Wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer
op gesteld om in de synagoge en op de hoeken van de straten te staan
bidden om door de mensen gezien te worden.” Nee, we hoeven geen
aandacht te trekken, niet van mensen en zelfs de aandacht van de
Heere niet. Hij heeft onze aandacht allang: Uw Vader weet wat u nodig
hebt, voordat u tot Hem bidt. Hij heeft hart voor ons en weet daarom
wat wij nodig hebben.
Telkens weer noemt Jezus de HEERE onze Vader. Zo mogen wij Hem
ook aanspreken. En het eerste wat we dan zeggen is: „Uw Naam worde
geheiligd‟. Dat wil zeggen dat we op de juiste waarde schatten wat God
van Zichzelf bekend gemaakt heeft. We eren God door Hem als onze
hemelse Vader alle vertrouwen van ons hart te geven. Mensen die
werkelijk, dringend bidden maken bovenstaande opmerkingen niet. Die
repareren desnoods de kortsluiting door hun vertrouwen volledig op de
Heere te stellen. En dan komt Hij in de Heere Jezus naar ons toe als
een Vader, die Zijn kind zoekt. En in Zijn armen sluit…
Ds. J. Broekman
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
We leven mee met de zieken in de gemeente.
Sommigen liggen kortere of langere tijd in het
ziekenhuis.
De heer J. van Horssen, Nieuwe Steeg 6, ligt nog in het
Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Hij is geopereerd aan de dikke darm
en die operatie is goed geslaagd. Hij hoopt deze week ontslagen te
worden. Omdat hij zo plotseling naar het ziekenhuis moest is zijn vrouw
tijdelijk naar Waerthove in Sliedrecht overgebracht. Inmiddels is er een
plekje in Avondlicht voor haar vrij gekomen en verblijft zij nu daar.
Mevr. N. Vos- van der Grijn, Schoutensteeg 1, heeft de afgelopen week
in het St. Elisabethziekenhuis in Tilburg gelegen. Zij moest plotseling
opgenomen worden voor, wat later bleek, een cyste in een nier. Haar
man moet momenteel elke werkdag voor een bestraling naar Tilburg. Zij
maken beiden een moeilijke tijd door en we omringen hen met onze
gebeden.
Gea van Os- de Jongh uit Haaften ligt in het Rivierenlandziekenhuis in
Tiel. Zij wacht op een maagoperatie die in eerste instantie deze week
zou plaatsvinden, maar nog even uitgesteld is.
Onze oud-predikant ds. D.Heikoop ondergaat maandag a.s. een
hartoperatie. Hij voelt zich momenteel redelijk goed, maar is erg
kortademig. Een operatie is volgens de artsen noodzakelijk. Voor wie
wil meeleven d.m.v. een kaartje is dit het adres; Donkeregaarde 63,
3426 ZD Nieuwegein.
We gedenken alle zieken in de voorbede van de gemeente. Toen de
Heere Jezus na Zijn opstanding de discipelen in Galilea ontmoette, zag
Hij hun twijfel. Daar ging Hij niet op in, maar zei toen: Mij is gegeven
alle macht in hemel en op aarde. Dat is een bemoediging voor allen die
in moeite, zwakheid of twijfel verkeren. Hij weet wat we nodig hebben
(zie meditatie) en Hij heeft de macht het ons te geven. En dat
onderstreept Hij nog eens met die machtige slotwoorden van het
Mattheüsevangelie: Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de
wereld. Veel zegen toegewenst!
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
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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
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 30 jan:

Zondag 9 febr:
Zorgc. Avondlicht

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 129,45
€ 131,90
€ 133,00

Woord en Daad
kerkrentmeesters
past. en prediking

1e collecte
2e collecte
Avondmaalcoll.
Avondmaalcoll.
Uitg.collecte

€
€
€
€
€

diaconie
kerkrentmeesters
project GZB
project GZB
past. en prediking

117,35
127,75
126,30
83,50
127,50

Giften
Ontvangen via:
Ouderlingen Hak en Van Eeken € 20,00 op huisbezoek
Ouderling Van Kuilenburg € 50,00 op huisbezoek
Ouderling Van Arkel € 50,00 bij het bezorgen van de bloemengroet
Commissie verkoopdag € 61,60 van huisverkopen
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
RONDOM HET WOORD
Diensten
De komende twee zondagen sta ik één keer op het preekrooster en de
andere drie keren ga ik elders voor. Dat heeft met de voorjaarsvakantie
te maken.
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D.V. komende zondag 20 februari vervolgen we de lezing uit het
Johannesevangelie rond het thema „Zie, het Lam van God‟. Al eerder
hoorden we van de plannen om Jezus gevangen te nemen. Eerst
waren er theologische bezwaren en, zo hoorden we de vorige keer, nu
zijn er ook politieke bezwaren bij de leiders van het volk bij gekomen.
Het staat voor hen vast: Jezus moet uit de weg geruimd worden. We
lezen in Joh. 18 van Zijn gevangenneming. Daarom is de Schriftlezing
Joh. 18: 1-11 en de tekstwoorden vinden we in vers 8b: Als u dan Mij
zoekt, laat dezen weggaan. Het thema van de preek is: Gearresteerd
om te bevrijden. Ik hoop u onder de verkondiging van het Woord weer
te ontmoeten.
De andere keren preek ik in Dirksland, Andel en mijn geboorteplaats
IJsselstein. Hebt het goed onder de verkondiging van de
gastvoorgangers.
Kringen
De Bijbelgesprekskring hoopt D.V. maandag 28 februari weer bij elkaar
te komen. We hebben de eerste brief van Paulus aan Timotheüs nu
doorgenomen en de laatste keren buigen we ons over enkele gedeelten
van de tweede brief.
De kring Groeien in geloof komt D.V. dinsdag 1 maart weer bij elkaar
rond het hoofdstuk „Het spoor van de liefde‟ uit ons boekje. We lezen 1
Kor. 13.
Beiden avonden beginnen om 20.30 uur in het kerkelijk centrum. Ik
hoop dat u er weer bent!
Catechisaties
In de voorjaarsvakantie liggen de catechisaties stil. We hopen
28 februari weer te beginnen aan het laatste deel van dit seizoen.
Verjaardag
Nee, ik ben niet weer jarig. ‟t Leven gaat al snel genoeg. Maar ik noem
mijn verjaardag nog weer even in het kerkblad om ieder te bedanken
voor de warme belangstelling. Een bezoek aan de pastorie, een
handdruk, een telefoontje, bloemen en kaarten met goede wensen,
kortom….. hartelijk dank voor uw meeleven en goede wensen.
Voorjaarsvakantie
Mijn vrouw en ik hopen volgende week enkele dagen weg te zijn. Indien
nodig kunt u contact opnemen met de scriba of de wijkouderling.
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Verjaardagsfonds
Het verjaardagsfonds heeft het afgelopen jaar opgebracht € 1626,95.
Dat is een heel mooi bedrag. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd
en zeker ook de vrijwilligers: heel hartelijk dank daarvoor.
De opbrengst van het verjaardagsfonds wordt vooral heel praktisch
ingezet. Te denken valt aan de aanschaf van zaken als
koffiezetapparaat, grote werktrap, vaatwasser, ladder, stofzuiger etc
etc. In het verleden zijn bv ook de liturgieborden in de kerk vanuit het
verjaardagsfonds betaald en in 2009 een deel van de inrichtingskosten
van de pastorie.
Dagverzorging Avondlicht
Zorgcentrum Avondlicht in Herwijnen biedt de mogelijkheid voor
dagverzorging. Dagverzorging is bedoeld voor mensen die behoefte
hebben aan sociale contacten, aan ondersteuning van de thuissituatie,
voor mensen die moeten reactiveren of voor mensen die een bepaalde
periode moeten overbruggen voor een eventuele opname.
De dagverzorging is op dinsdag, donderdag en/of vrijdag, van 9.30 tot
16.00 uur of een dagdeel.
Inwoners van de gemeente Lingewaal die in aanmerking willen komen
hebben wel een indicatie van het Centrum Indicatie Stelling (CIZ) in
Gorinchem nodig.
Voor meer informatie over de dagverzorging: mevrouw T. van Doorn
(0418-581325) of trijnie.van.doorn@avondlicht-herwijnen.nl
Avondlicht heeft ook een website www.avondlicht-herwijnen.nl
Achter in de kerk liggen enkele A4-tjes met informatie.
Studiedag over ‘Leven met God in het gezin’
De Gereformeerde Bond houdt donderdag 17 maart in Meerkerk een
studiedag over huisgodsdienst. Het thema is: „Leven met God in het
gezin‟. De bijeenkomst duurt van 16.15 uur tot 21.15 uur (er is een
broodmaaltijd) en wordt gehouden in kerkelijk centrum Het Anker,
Ankerstraat 1. Opgeven kan tot 8 maart via 055-5766660 of via
geref.bond@telfort.nl De kosten zijn € 7,50.
De studiedag lijkt met name geschikt voor ouders, jeugdwerkleiders en
ambtsdragers.
Er zijn workshops, er is een lezing en er is een forumgesprek o.l.v.
drs. P.J. Vergunst. Verder leveren een bijdrage: ds. M. van Campen,
ds. M. van Dam, ds. H.J. Donken, ds. J. Flikweert en
ds. A.D.J. Wessels.
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Rommelmarkt
De vrijwilligers van de rommelmarkt kunnen melden dat de afgelopen
tijd weer voor € 500,00 aan spullen is verkocht. We willen vooral de
heer A. van Arkel hartelijk bedanken voor zijn inspanningen rond de
tussentijdse verkoop.
Actie Kerkbalans (5): flinke stap voorwaarts
Via de eerste telling van de Actie Kerkbalans van € 54.529,00 en een
tussenstand van € 54.714,14, zitten we inmiddels op een stand van
€ 57.606,92!
Fijn dat veel gemeenteleden die tijdens het ophalen niet thuis waren of
aangaven direct een bedrag over te maken, alsnog hun reactie hebben
gegeven of een bedrag hebben overgemaakt. Al met al een geweldige
stap op weg naar de € 61.300,00 die we voor 2011 hebben begroot.
Wat zou het mooi zijn om in het volgende kerkblad te kunnen melden
dat we opnieuw verder richting dat doel zijn gekomen.
Dus als er nog mensen zijn die door omstandigheden nog niet hadden
gereageerd: lever alsnog uw reactie in, of maak een bedrag over.
Om een richtlijn te geven drukken we hieronder nogmaals de tabel af.
Als er mensen zijn die er door welke omstandigheden dan ook nog niet
toe kwamen de tabel als uitgangspunt te nemen, maar dat alsnog willen
doen: dat mag natuurlijk altijd.
„Geef volgens de tabel, dan redden we het wel’
Wie een (extra) bijdrage wil overmaken kan dat doen door een contante
gift, of door een bedrag over te maken naar 3280.00.531 (Rabobank) of
950925 (ING). Graag steeds onder vermelding van „kerkbalans 2011‟.
Met z’n allen op weg naar de € 61.300!
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

Nogmaals: tot dusver iedereen hartelijk bedankt!
De kerkrentmeesters
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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
20-02
26-02
03-03

Naam
W. van Zomeren
M. de Jong-Offers
J. van Mourik

Leeftijd
85
87
88

Adres
Kolstraat 26
Zorgcentrum Avondlicht
Onderweg 15

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.
Overgeschreven
naar Vuren: G.C. van Wijk- van Zuijdam, zorgcentrum Avondlicht
Nieuw ingekomen
C.J.W. van Heun en E.M. Verhoeven, Balderiklaan 8, Herwijnen
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.
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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
Voorjaarszendingscollecte
Wat doet de zending met uw geld?
Heel veel, want er zijn honderden zendingsprojecten in alle delen
van de wereld die van uw hulp afhankelijk zijn.
Zoals bijvoorbeeld in Ethiopië en China.
U kunt er meer over lezen in de folders die huis aan huis verspreid
worden. Door een gift en niet te vergeten uw gebed gaan in de
zendingsgebieden gesloten deuren open en het Evangelie breidt
zich steeds verder uit, maar ook wordt er daadwerkelijk geholpen
met voedsel, medicijnen en goed onderwijs.
In de voorjaarszendingsweek (28 febr t/m 5 mrt) komen de
collectanten het zendingsenvelopje bij u thuis ophalen.
Steun de zending

De zendingscommissie
Diaconiecollecte op 27 februari 2011
Om de doelcollecte van 27 februari voor de Hoop te promoten wil de
diaconie u hieronder informeren over het werk dat Stichting Vrienden
van De Hoop doet.
Visie en doelstelling van Stichting Vrienden van De Hoop
Stichting Vrienden van De Hoop heeft zich ten doel gesteld om te
voorzien in de behoefte aan hulpverlening naar Bijbelse normen aan
mensen in nood. Zij doet dit vanuit de overtuiging dat er voor ieder
mens hoop is, hoe groot de nood ook is. In het bijzonder is de
hulpverlening gericht op personen die verslaafd zijn aan geest- of
bewustzijnsveranderende middelen.
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Deze doelstelling kan op diverse manieren verwezenlijkt worden:
* het ontwikkelen en/of opzetten van hulpverleningswerk
* het beschikbaar stellen van onroerend goed
* het exploiteren dan wel financieel ondersteunen van
hulpverleningswerk naar Bijbelse normen waarvoor nog geen
structurele overheidssubsidie is verkregen
* het geven van voorlichtende, adviserende, preventieve en
nazorgactiviteiten voor zover deze gerelateerd zijn aan de doelstelling
van de stichting
Boodschap van hoop
Door middel van preventie, voorlichting, advies en radioprogramma's
wordt een boodschap van hoop verkondigd. Inhoudelijk wordt op dit
aandachtsterrein nauw samengewerkt met Stichting De Hoop.
Bijbelse normen
Stichting Vrienden van De Hoop ondersteunt hulpverleningswerk naar
Bijbelse normen, waarvoor geen of slechts gedeeltelijke
overheidssubsidie wordt verkregen. Hiervoor werft de stichting fondsen,
waarbij het uitgangspunt is dat God voorziet in de behoefte.
Vanuit de volgende bijbeltekst willen we ons werk doen:
" Om niet hebt gij ontvangen, geeft het om niet ."
(Mattheüs 10 vers 8)
De diaconie
TENSLOTTE
Weet u dat mieren specialisten zijn in naastenliefde? Onlangs las ik
daarvan en ik was toch wel onder de indruk. Ik wil het u niet onthouden.
Ze hebben zelfs ziekenhuizen! Wanneer een mier in het water valt, laat
een andere mier een blad naar beneden dwarrelen, waar de drenkeling
zich aan vast kan klemmen. In tijden van overstroming zou één mier
zich onmogelijk kunnen redden, maar dan grijpen massa‟s mieren
elkaar beet, zodat ze één bal vormen van wel dertigduizend mieren. In
het midden houden ze een luchtreservoir open zodat de massa niet kan
zinken. Dan gaan ze om beurten ademhalen, opklimmend van onder
naar boven, terwijl zij die onder water zitten het zolang zonder lucht
moeten stellen. Zo‟n bal drijft soms heel ver over het water totdat ze
een droge plek bereiken en ze aan land kunnen.
Daar kunnen wij mensen veel van leren.
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Ga tot de mier…… want wij proberen gewoonlijk onszelf te redden,
zonder ons erom te bekommeren of anderen ten onder gaan… Ga tot
de mier… zie haar wegen en word wijs (Spr. 6:6).
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman
Eens was ik een vreemdeling
Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart;
Ik gevoelde geen schuld en ik kende geen smart.
Ik vroeg niet:,,Mijn ziele door ziet gij uw lot?
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?"
Al sprak daar een stem uit de Heilige Blaân,
Van 't Lam, met de zonden der wereld belaân.
Ik zocht bij de Kruispaal geen veilige wijk;
'k Stond blind, en van verre, in mij zelve zo rijk.
Ik deed als Jeruzalems dochters weleer;
Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer,
En dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld,
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld.
Maar toen mij Gods Geest al mijn schuld had ontdekt,
Toen werd in mijn ziele de vreze gewekt,
Toen voelde ik wat eisen Godsheiligheid deed;
Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed!
Toen vluchtte ik tot Jezus! Hij heeft mij gered
Hij heeft mij verlost van het vonnis der Wet;
Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd Hij;
Ik boog me, en geloofde, en mijn God sprak mij vrij.
Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis,
Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is.
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf,
Nu neemt mij geen Satan de zegekroon af!
Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis,
Naar het erfgoed daar Boven, in het Vaderlijk Huis,
Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn,
,,Gestorven voor mij!" zal mijn zwanenzang zijn!
R.M. McCheyne
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AGENDA
Woensdag 23 febr
Maandag 28 febr
Dinsdag 1 mrt

18.30 uur
20.30 uur
20.30 uur

uitzending kerktelefoon
Bijbelgespreksking
Groeien in Geloof

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 28 februari 2011
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
NB. Let op!!!
De kopij voor het volgende kerkblad is voor drie (3) weken
Volgende inleverdata zijn:
21 mrt
voor 2 weken
4 apr
voor 2 weken
18 apr
voor 2 weken
2 mei
voor 3 weken
23 mei
voor 2 weken
6 juni
voor 2 weken
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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

