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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. 1022 – 4 maart 2011
KERKDIENSTEN
Zondag 6 maart 2011
10.00 uur:
Ds. J. van Dijk, Zeist
Introïtuslied: Ps. 8 : 6 en 7
18.30 uur:
Ds. J. Broekman, Themadienst
Introïtuslied: Ps. 84 : 3 en 4
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
Woensdag 9 maart 2001, Bidstond voor Gewas en Arbeid
19.30 uur
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 85 : 1 en 2
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Bidstondcollecte
Zondag 13 maart 2011
10.00 uur:
Ds. R.R. Eijsinga, Schoonrewoerd
Introïtuslied: Ps. 8 : 6 en 8
18.30 uur:
Ds. B.J. van der Kamp, Hierden
Introïtuslied: Ps. 86 : 1 en 9
1e collecte: Ned. Bijbelgenootschap
2e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
Donderdag 17 maart 2011, Dienst ZC. Avondlicht
14.30 uur:
Ds. J. Broekman
Zondag 20 maart 2011
10.00 uur:
Ds. H. Westerhout, Harderwijk
Introïtuslied: Ps. 105 : 1 en 5
18.30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 87 : 4 en 5
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
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Lied van de Zondagsschool
Geen opgave
Kinderoppas
6 mrt:
Joke Oudijk en Aniek van Velzen
13 mrt:
Linda Duizer en Marc van Mourik
20 mrt:
Marleen en Jeanine Ruitenburg
Schoonmaakrooster
7 t/m 11 mrt:Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet
14 t/m 18 mrt:Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd
21 t/m 25 mrt:Mw. Van Brakel, Mw. Kornet
MEDITATIE

Maar Martha was druk bezig met bedienen
Lukas 10 : 40a

Er bestaan mensen die voortdurend bezig zijn met geven. Ze nemen
niets aan. Ze worden koppig wanneer men van hen eist, dat ze iets voor
zichzelf zouden moeten vragen. “Ik heb nog nooit iets voor mezelf
gevraagd, hoogstens voor anderen.”
Dat klinkt eervol, maar is onchristelijk!
Jezus kende ook zo iemand. Martha heette ze. Haar naam betekent
„heerseres‟. En inderdaad had ze de situatie graag in de hand. Alles
moest in orde zijn. Ze rende af en aan om goed voor haar gasten te
zorgen. Ze was druk bezig met bedienen.
Haar zus Maria is het tegenbeeld. Die is één en al oor voor wat Jezus te
zeggen heeft. Ze zit heel rustig en aandachtig te luisteren.
Jezus zegt van Maria dat ze het goede deel heeft gekozen. Zij stond dus
in tweestrijd: wat moest ze kiezen? Ze koos goed. Wie aan bedelaars
geeft zonder ooit zelf gebedeld te hebben, maakt van zichzelf al gauw
een goede god. Hij deelt voortdurend maar uit. Wanneer bedelen wij
eigenlijk? Wij die alleen maar geven? We moeten niet bij Martha in de
leer gaan, maar bij Maria. Die nam! Ze zette zich aan de voeten van
Jezus en ontving Zijn woorden als een bedelares. Zij wist dat ze zich
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eerst het een en ander moest laten geven, om daarna ook zelf te kunnen
geven.
Wie zich niet eerst de liefde van Christus laat geven, ach, al zou hij al
zijn goed aan de armen uitdelen, hij ware niets.
Niets…
Ds. J. Broekman.

UIT DE GEMEEENTE
Zieken
We denken in de voorbede elke zondag aan de zieken
in de gemeente. Maar om hen in de week in onze
persoonlijke voorbede niet te vergeten en om wellicht
een kaartje ter bemoediging te sturen worden er ook
namen in het kerkblad vermeld.
De heer J. van der Ende, Meerenburg 17, is deze week opgenomen in
het Amphiaziekenhuis in Breda voor een hartoperatie. We leven met
hem mee en bidden om herstel.
De heer J. van Horssen, die in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem
gelegen heeft, verblijft nu in Lingesteyn te Leerdam. Ook zijn vrouw, die
tijdelijk in Avondlicht verbleef, is daar naar overgebracht, zodat zij weer
samen zijn.
Gea van Os- de Jongh is na een operatie in het Rivierenlandziekenhuis
in Tiel ook weer thuis gekomen.
We bidden hen en ook de andere zieken in de gemeente een spoedig
herstel toe. Onze verwachting mag van de Heere zijn. God alleen is onze
toevlucht. We mogen met de dichter van Psalm 62 zeggen: Zeker, mijn
ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil.
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
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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.
Laten we in onze voorbeden ook hen niet vergeten, die langdurig ziek
zijn of voor langere tijd verpleegd moeten worden.
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.
In memoriam
Op vrijdag 25 februari 2011 is uit het midden van de familie en de
gemeente weggenomen
Jantje Blom - van Zomeren
Zij is bijna 82 jaar geworden. De kinderen zeggen op de kaart die haar
overlijden aankondigt diep geschokt en intens verdrietig te zijn omdat zij
is overleden zonder gelegenheid om afscheid te nemen. En voor de
tweede keer binnen een jaar moeten zij een ouder en grootouder
missen, want op 30 maart van het vorige jaar overleed hun vader en opa
Jan Blom.
Zo kan er in een jaar tijd veel gebeuren in een gezin. Na het overlijden
van haar man is mevr. Blom naar Avondlicht gegaan, eerst op een
tijdelijke kamer en nog niet zo lang geleden kreeg zij een definitief plekje.
Maar lang is zij daar niet geweest.
We hebben haar op dinsdag 1 maart begraven. Vooraf is er een korte
afscheidsdienst geweest in het rouwcentrum „Lingewaal‟ aan de
Schoutensteeg. Daar zochten we bemoediging en troost in de woorden
van de dichter van Psalm 121. De reis door dit leven is vaak niet
gemakkelijk. Er zijn momenten dat we dreigen te struikelen op de weg
naar de eeuwigheid. Maar de HEERE wil op die weg een Schaduw aan
onze rechterhand zijn. Als we dicht bij Hem blijven, komen we nooit
beschaamd uit!
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We wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen, alsmede hen die
om haar heen stonden en voor haar zorgden, veel sterkte toe en Gods
zegen voor de toekomst.
Geboren
Er kwam vanuit Zierikzee van twee oud-Herwijners bericht van de
geboorte van Jantje Louisa Ruth. Ruth is de dochter van Jeroen en
Marianne van Mourik - van Arkel en zusje van Hanna. Zij is geboren op
17 februari 2011. De meesten kennen dit gezin wel en vanwege de
verbondenheid die er nog steeds is vermelden wij ook in ons kerkblad
dat zij God dankbaar zijn voor dit nieuwe leven. En wij feliciteren hen met
dit geluk, alsmede de grootouders die in ons midden wonen en ook de
verder familie. We wensen de ouders sterkte toe bij de opvoeding van de
kinderen en hopen dat hun jongste dochter mag gaan lijken op de
Bijbelse Ruth, die tot de belijdenis kwam: Uw God is mijn God. Gods
zegen toegewenst!
Koperen bruiloft
Wilco en Gera Visser- Hijkoop (Bloklandweg 3a) hopen op zaterdag 12
maart 2011 te gedenken dat zij 12,5 jaar getrouwd zijn. Wij feliciteren
hen daarmee en daarin betrekken we natuurlijk ook hun kinderen Juna
en Tewi en de verdere familie. Er is reden voor een feestelijke
bijeenkomst maar ook voor dankbaarheid. Het is onze God die jullie
spaarde voor elkaar en voor de kinderen. Daarom wensen we jullie ook
Zijn zegen voor de toekomst!
Uit dankbaarheid
Dinsdag 15 februari 2011 mochten we vieren dat we al 60 jaar getrouwd
zijn. We werden verrast met heel veel kaarten, bloemen, cadeaus en
bezoek rond deze dagen en op de dag zelf.
Bij deze willen we iedereen heel hartelijk bedanken die aan ons heeft
gedacht, op welke wijze dan ook!
Ook een woord van dank aan ds. Broekman en ds. Groenenboom voor
hun bezoek.
Bovenal dank aan God die al zo lang goed voor ons is geweest.
Roel en Corrie van de Wijngaard
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VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 13 feb

1e collecte € 122,80 Werelddiaconaat
2e collecte € 125,90 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 132,30 Pastoraat en prediking

Zondag 20 feb 1e collecte € 114,45 Diaconie
2e collecte € 122,85 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 128,85 Pastoraat en prediking

Giften
Ontvangen via:
Ds. J. Groenenboom € 30,00 + € 20,00 + € 10,00
Ouderlingen Hak en van Eeken € 10,00
De heer A. van Rossem € 37,00 voor de kerk en uit dankbaarheid
€ 20,00
Voor al deze giften hartelijk dank
RONDOM HET WOORD
Diensten
In de maand maart staan er geen ochtenddiensten maar avonddiensten
op mijn preekrooster voor Herwijnen. Dat betekent dat ik in april weer
verder ga met de prekenserie uit het evangelie van Johannes rond het
thema „Zie, het Lam van God‟.
D.V. komende zondagavond 6 maart is er een themadienst. Ik heb deze
keer gekozen voor het thema: Jezus boven alles. Dat klinkt bekend en
lijkt ook zo vanzelfsprekend, maar het houdt veel in. De Heere Jezus
zegt in Matth. 10: Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet
waard… Deze woorden hebben nogal wat consequenties voor veel
mensen op deze wereld. Allereerst voor de verhouding ouders-kinderen
en omgekeerd, maar ook kunnen situaties ontstaan dat je met je ouders
breekt (of: moet breken) omdat je Jezus volgt. In de Bijbel lezen we dat
Petrus zijn vrouw moest loslaten. Maar in onze tijd zijn er ook veel
christenen die uit hun familie gestoten worden omdat ze tot geloof
gekomen zijn. En situatie die wij in het westen nauwelijks kennen, maar
wereldwijd veel voorkomt. Juist op 6 maart eindigt een gebedsgolf van
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tienduizenden jongeren voor de vervolgde christenen, de zgn.
Shockwave. Er wordt dus gebeden voor mensen die „Jezus boven alles‟
stellen. In de preek wil ik daar aandacht aan besteden. Verder wordt er
aan deze dienst meegewerkt door het Interkerkelijk Gospelkoor Sjofar uit
Dordrecht. Dit koor, dat onder leiding staat van Bert van der Weiden, telt
ongeveer 35 leden, zingt vier Nederlandse en twee Engelse liederen. We
hopen dat veel jongeren en ouderen „Jezus boven alles‟ stellen en
aanwezig zullen zijn.
De woensdag daarop is het de biddag voor gewas en arbeid. Dan komen
we weer naar de kerk. Twee keer per jaar worden wij geroepen om het
leven op de aarde in al zij facetten in een kerkdienst voor Gods troon te
brengen. Op de biddag en de dankdag blijkt hoe nauw hemel en aarde
verbonden zijn. Op de komende biddag lezen we een gedeelte uit Gen.
9: Gods verbond met Noach. Vanuit dit verhaal uit de oergeschiedenis
ontvangen wij de vrijmoedigheid om alle dingen uit de mensen- en
dierenwereld met de Heere te bespreken en Zijn zegen over ons bestaan
af te smeken. Gewas en arbeid krijgen ruime aandacht. De uwe ook?
We lezen Gen. 9: 8-17.
De zondag erna ben ik elders. Goede diensten toegewenst!
Kringen
D.V. donderdag 17 maart hoopt de lidmatenkring weer bijeen te komen,
een dag later dan op de jaarplanning staat aangegeven. Ditmaal spreken
we vanuit ons boekje over het raadsel van het lijden. Aanvang: 20.00 uur
in het kerkelijk centrum.
Biddagcollecte
Woensdag 9 maart is het biddag. Dan wordt ook de gebruikelijke
biddagcollecte gehouden. Graag brengen we deze bijzondere collecte
onder uw en jullie aandacht. De opbrengst is voor het plaatselijke
kerkenwerk. U weet hoe goed we het geld kunnen gebruiken. Van harte
aanbevolen dus.
Actie Kerkbalans: weer een stap voorwaarts
En weer hebben we goed nieuws: de tussenstand aan toezeggingen en
giften is nu 58.606,92 euro!. Daarmee zijn we de begrote opbrengst van
61.300 euro weer verder genaderd. Het gat is dus nog een kleine 2700
euro.
Misschien zijn er nog mensen die nog niet hebben gereageerd, of die in
januari aarzelden of ze hun bijdrage wel of niet zouden verhogen. Door
dat alsnog te doen, zouden we opnieuw een stap vooruit kunnen zetten.
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Wat zou het mooi zijn als we in het volgende kerkblad opnieuw goed
nieuws hebben!
Misschien kan de tabel een steuntje in de rug zijn:
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

We hebben gemerkt dat een flink aantal gemeenteleden z‟n bijdrage
heeft verhoogd. Soms schiet het erbij in om in aanvulling daarop ook de
periodieke overschrijving aan te passen. Wellicht zou u dat nog even in
uw administratie kunnen nakijken?
Ook nu geldt: tot dusver iedereen hartelijk bedankt!
De kerkrentmeesters
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
22-03 J.W. van Weelden-van Weelden 89 Zorgcentrum Avondlic

Bloemengroet
12 feb
Ds. J. Broekman
19 feb
Mw. N. Vos – Schoutensteeg
26 feb
Mw. Gea van Os de Jongh, Haaften
Collecte Nederlands Bijbelgenootschap
Ten behoeve van de doelcollecte van 13 maart wil de diaconie u
hieronder informeren over het werk dat het Nederlands
Bijbelgenootschap doet.
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Het Nederlands Bijbelgenootschap is een onafhankelijke vereniging van
leden die het van belang vinden dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen
bereikt en aanspreekt.
Het Nederlands Bijbelgenootschap vertaalt en verspreidt de Bijbel in het
eigen taalgebied en ondersteunt de vertaling en de verspreiding van de
Bijbel wereldwijd. Ons motto is: Zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk
mensen bereikt en aanspreekt.
De onderliggende motto's luiden:
 De Bijbel maakt het verschil.
 Hierbij ligt de nadruk op het unieke karakter van de bijbel als
boek van het geloof van christenen.
 Wij een Bijbel, zij een Bijbel.
 Hierbij ligt de nadruk op de werving van gelden voor
Bijbelverspreiding wereldwijd met name voor mensen die zelf
geen bijbel kunnen betalen.
 De Bijbel voor iedereen.
 Hierbij ligt de nadruk op het algemeen belang en de
verwevenheid met de Nederlandse cultuur.
 Want je geeft om de Bijbel.
 Hierbij ligt de nadruk op zowel het geven voor de Bijbel als het
geven om de Bijbel.
De diaconie
Zanguurtje
Op D.V. zondag 20 maart 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!
Afsluiting winterwerk
Het duurt nog wel een paar weken maar het einde van het winterwerk
seizoen is weer in zicht.
Op DV. Zondag 27 maart hopen we in de avonddienst (die om 17.00 uur
begint) de dienst voor de afsluiting van het winterwerk weer te houden.
We hopen dat er ook voor deze dienst weer gemeenteleden bereid zijn
om hun medewerking te verlenen.
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En na deze dienst is er uiteraard weer de gelegenheid om een kopje
koffie/thee of een glaasje fris te gebruiken met iets lekkers erbij.
Op DV. zaterdag 26 maart willen wij als jeugdraad een gezellige middag
organiseren, waar alle gemeenteleden (jong en oud) van harte welkom
zijn.
Voor de sportievelingen onder ons zal er (bij droog weer) een
wandeltocht langs de Waal zijn en voor de mensen die hier niet van
houden of niet meer zo makkelijk te been zijn zal er een film over oud
Herwijnen gedraaid worden.
Om 15.00 uur zal er koffie/thee of een glaasje fris zijn en om 15.30 uur
hopen we te starten met de wandeling of de film.
Dus heeft u zin in een wandeling langs de Waal of ziet u graag een film
over oud Herwijnen, noteer dan 26 maart alvast in uw agenda of op de
kalender.
Hopelijk tot ziens op 26 en natuurlijk ook 27 maart a.s.
De jeugdraad.
Jeugdavond
De Jeugdraad van de Hervormde Gemeente organiseert op vrijdagavond
11 maart weer een gezellige avond!
Het is alweer de tweede avond, de eerste avond was niet zo erg druk
bezocht maar wel erg gezellig!
Op deze avond hebben we het met de aanwezige jongelui over de
volgende avond gehad en toen kwam het idee om een nintendo WII en
Playstation avond te houden.
Natuurlijk hebben we deze avond ook weer wat lekkers te eten en te
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drinken.
Heb je zin om met elkaar spelletjes op de WI of de playstation te doen of
wil je gewoon lekker kletsen met elkaar kom dan op vrijdagavond 11
maart naar het kerkelijk centrum, vanaf 20.30 uur zijn jullie weer welkom.
Wij zouden het op prijs stellen als jullie van te voren even laten weten of
je wel of niet komt.
Dat kan op het volgende emailadres: jeugdraadherwijnen@gmail.com
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 op een grote opkomst!! Dus heb je zin om te komen, maar wil
je niet alleen komen, neem gerust je vrienden of vriendinnen mee.
Inleveren Rommelmarkt
Zaterdag a.s. 5 maart zullen er van 09.00 uur tot 10.00 uur weer enkele
leden van de rommelmarkt commissie bij Dhr. Anne van Arkel (Waaldijk
73, ingang stoep Achterweg) aanwezig zijn om spullen voor de
rommelmarkt in ontvangst te nemen.
Dus als u nog (goede en bruikbare spullen voor de rommelmarkt heeft
staan kunt u deze op a.s. Zaterdag 5 maart weer inleveren (let op het
tijdstip a.u.b.).
Ook al uw oud ijzer (mocht u dit hebben) kunt op deze dag en tijdstip op
bovenstaand adres inleveren.
De rommelmarkt commissie.

NATIONALE COLLECTE WEEK VAN 21 T/M 26 MAART
Een jaar gaat vlug voorbij, maar ZOA blijft werken aan Noodhulp en
Wederopbouw waar nodig in de wereld.
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Noodhulpacties na de rampen in Haïti en Pakistan vroegen in het
voorgaande jaar veel van onze aandacht. Maar ook in de landen die het
nieuws niet haalden ging het werk van ZOA door.
Enige voorbeelden:
Cambodja; 2.465 boeren kregen een set landbouwgereedschap, onder
andere bestaande uit een hak en een kapmes.
Congo: 1.680 latrines (W.C.‟s) werden gebouwd in 13 dorpen.
Afghanistan: 100 huishoudingen kregen onderwijs en training over het
houden van kippen, eenden en ganzen. Elk gezin kreeg 10 kuikens.
Mogen wij in de aangekondigde collecte week weer een beroep doen op
uw medewerking? Alvast onze dank.
Mia van Mourik
Ria van der Meijden
Nel Lanting

T. 582209
T. 581220
T. 581778

Tenslotte
Het was goed om in de voorjaarsvakantie er enkele dagen uit te zijn
geweest. Nou ja… het was meer een wintervakantie. We waren in
Friesland en er was een behoorlijk pak sneeuw gevallen. Het was dus
koud. Maar ondanks dat, en ondanks een bekeuring en een lekke band,
hebben we het toch goed gehad. We hadden een huisje gehuurd in
Oldeholtpade, een dorp met een grote kerk maar met nauwelijks
kerkgangers, zo heb ik later begrepen. Dat komt helaas vaker voor in
ons land en daarbuiten. Maar het huisje was ruim en lekker warm.
Bijzonder was dat we in een heuse bedstee hebben geslapen. En het
ging goed, ondanks de klimpartijen om in en uit bed te komen. En verder
hebben we het platte Friese land bekeken met al zijn charmes en dat
brengt toch weer de nodige rust. En zo kunnen we weer verder…
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman.
AGENDA
Zaterdag
Vrijdag
Woensdag
Donderdag
Zondag

5 maart 09.00 –10.00 uur Inleveren rommelmarkt
11 maart 20.30 uur
Jeugdavond
16 maart 18.30 uur
Uitzending kerktelefoon
17 maart 20.00 uur
Lidmatenkring
20 maart 20.00
Zanguurtje, na de dienst
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Woensdag 30 maart 18.30

Uitzending kerktelefoon

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

VAN DE REDACTIE
De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk
maandag 21 maart 2011 vóór 16.00 uur ingeleverd te
zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
E-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata:
4 apr
voor 2 weken
18 apr
voor 2 weken
2 mei
voor 3 weken
23 mei
voor 2 weken
6 jun
voor 2 weken
20 jun
voor 2 weken
4 jul
voor 6 weken
15 aug
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 eenmaal 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. 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 of te downloaden van de website
à € 0,60 /€ 0,70 / € 1,00
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