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Ds. J. Broekman
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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. 1032 – 2 september 2011
KERKDIENSTEN
Zondag 4 september 2011
09.30 uur:
Ds. J.Broekman, Voorbereiding Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 81 : 1 en 2
18.30 uur:
Ds. D.M. Elsman, Loenen aan de Vecht
Introïtuslied: Ps. 116 : 9 en 10
1e collecte: Dorcas
2e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
Zondag 11 september 2011
09.30 uur:
Ds. J. Broekman, Viering Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 81 : 1 en 12
14.30 uur
Voortgezette Bediening in Zorgcentrum Avondlicht
18.30 uur:
Ds. J. Broekman, Dankzegging Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 117 : 1
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
Avondmaalscollecte: Project Luisterend Dienen
Lied van de Zondagsschool
Geen opgave
Kinderoppas
4 sep:
Amanda de Bruin en Marieke
11 sep:
Arda van Eeuwijk en Demi
18 sep:
Carin Vos en Esmee

Schoonmaakrooster
5 t/m 9 sep:Mw. Kruis, Mw. van der Weerd
19 t/m 23 sep:Mw. van Brakel, Mw. Kornet
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MEDITATIE
Gezakt en geslaagd ~ Psalm 15 en Rom. 3:9-28.
„De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit
drie stukken‟, zo lezen we in het Avondmaalsformulier.
Het zijn de bekende drie punten van onze Heidelbergse catechismus:
ellende, verlossing, dankbaarheid.
Wie deze drie onderdelen van elkaar losmaakt (door ze bijvoorbeeld in
een streng chronologische volgorde te zetten) of – erger nog – ze
losmaakt van het kennen en volgen van de Heere Jezus, komt niet bij de
avondmaalstafel aan, maar struikelt zelf of wordt door anderen
tegengehouden. Woorden als „vervloeking‟ of „zichzelf mishagen‟ zijn
helaas nogal eens misbruikt als een aanzet tot ziekelijke zelfminachting.
Allerlei minderwaardigheidsgevoelens werden gevoed of aangepraat.
Zelfs kreeg soms God uiteindelijk de schuld voor een gebrek aan
zondekennis en het dus niet kunnen aangaan.
Ons formulier bedoelt echter: Avondmaal vieren heeft alles te maken met
een groei in de kennis van Christus en dus een groei in zelf- en
zondekennis. Een gezond stuk zelfkritiek krijgen is heilzaam voor jezelf,
voor de kerk en voor de samenleving. Wie klimt de berg des Heeren op
(Psalm 15)? God prikt door onze schijnheiligheid heen en laat telkens
horen in Zijn Woord hoe Hij wil dat we leven. En dat Hij een gruwelijke
hekel heeft aan de zonde. Hij ziet ze niet zomaar door de vingers, maar
Hij toornt erover. Wie de zonde bagatelliseert, kleineert het offer van Zijn
Zoon op Golgotha. Wie te gemakkelijk denkt over het Avondmaal
(bijvoorbeeld: „Het kan geen kwaad‟ of „Wie weet is het goed voor mijn
gezondheid‟) wordt hier een halt toegeroepen.
Ben je wel eens geschrokken toen je in de spiegel van Gods wet keek?
De zonde schrikt áf om je naar Christus tóe te schrikken! Niemand is een
levende steen van Gods bouwwerk, Zijn gemeente, als je nooit als een
baksteen voor het examen gezakt bent. Je slaagt als je zakt. Je bekent
je eigen ongerechtigheid en je krijgt de gerechtigheid van Christus. Dát is
het grote geheim van het christelijk geloof.
Ds. L. W. Smelt.
Uit: Van kracht tot kracht.
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
Mevr. W. Blom- van Wijk verblijft nog steeds in het
UMC te Utrecht. Ze zal af en toe een paar dagen thuis
zijn, maar de behandeling van haar voet zal doorgaan
en dat zal ook nog wel enige tijd duren. We wensen
haar veel sterkte toe, nu zij zo plotseling stil gezet is.
Toen ik eens bij haar was kreeg ze een enorme stapel kaarten bezorgd.
Later bleek ze een schoenendoos nodig te hebben om ze in op te
bergen. Geweldig, dat er zo vanuit de gemeente meegeleefd wordt!!
Mevr. E. van Noord- van Arendonk is inmiddels weer thuis uit het
ziekenhuis. We wensen haar verder herstel toe. De dichter van Psalm
119 bidt: Ondersteun mij overeenkomstig Uw belofte, dan zal ik leven;
laat mij in mijn hoop niet beschaamd worden.
Ook de ander zieken in de gemeente vergeten we niet. Soms zijn zij met
name bekend, maar soms ook niet. Als u het fijn vindt dat er vanuit de
kerk meegeleefd wordt, laat u het dan vooral even weten. De praatjes
die op het dorp de ronde doen, kloppen vaak niet. Vandaar!
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
Dhr. en Mw. Van Horssen-van der Meijden, afd.: in den Bogerd
Mw. Overheul-van Weelden, afd.: Klaverhof
"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.
4

Henny van der Meijden, Klipper 4 – Touwbaan 1, 3363 WB Sliedrecht.
Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

Uit dankbaarheid
Langs deze weg willen wij u hartelijk danken voor de vele felicitaties,
kaarten en cadeautjes na de geboorte en de doop van onze dochter en
mijn zusje Noa.
Het is fijn om zo veel kaarten en felicitaties (in welke vorm dan ook) te
mogen ontvangen.
Maar onze grootste dank gaat uit naar onze Hemelse Vader, die een
nieuw leven aan ons heeft toe vertrouwd en leven heeft gespaard.
Hartelijke groet,
Marco, Ramona, Rens & Noa van Zante.

VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 14 aug

1e collecte
2e collecte
Afsl. VBS
Uitg.collecte

€ 41,55 diaconie
€ 43,90 kerkrentmeesters
€ opgave volgt later
€ 43,70 past. en prediking

Donderdag 18 aug Dienst ZC Avondlicht € 88,40
Zondag 21 aug

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 194,10 Zomerzend.coll.GZB
€ 158,90 Kerkrentmeesters
€ 136,00 Past. en prediking

Giften
Ontvangen via:
Ds. J. Broekman € 50,00 + € 10,00
Ds. J. Groenenboom € 50,00 + € 10,00
Ouderling J. van Kuilenburg € 15,00 tijdens huisbezoek in ZC Avondlicht
Voor al deze giften hartelijk dank
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RONDOM HET WOORD
Diensten
De diensten van de komende zondagen, waarin ik hoop voor te gaan,
staan in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal. Voorafgaand
aan de zondag van de viering kennen we de dienst van voorbereiding en
de avondmaalszondag wordt afgesloten met een dienst van
dankzegging. Drie diensten, waarin ik in de preken de serie over David
vervolg. Of beter gezegd: over Davids grote Zoon, de Heere Jezus. Want
over hem moet het natuurlijk altijd weer gaan. En over Zijn verzoenend
lijden en sterven, dat wij in het Avondmaal gedenken.
D.V. komende zondag 4 september vervolgen we de lezing uit het eerste
boek Samuël en wel uit hoofdstuk 18 de verzen 1-16. Het uitgangspunt
voor de preek vormen de eerste vijf verzen. Het gaat daar over het
vriendschapsverbond tussen Jonathan, de zoon van Saul, en David.
Daarom is vers 3 de tekst voor de preek: Jonathan sloot een verbond
met David, omdat hij hem liefhad als zichzelf.
Op de avondmaalszondag D.V. 11 september lezen we uit 1 Sam. 21. ‟s
Morgens in de korte toeleidende preek lezen we de verzen 1-6. David
komt op zijn vlucht voor Saul in Nob bij de priester Achimelech. Hij
vraagt voor zijn jongens en zichzelf wat te eten. Hij zegt: „Geef mij vijf
broden mee‟. Hij vraagt naar brood. De avondmaalsganger vraagt naar
het Levende Brood, onze Heere Jezus Christus, Wiens dood wij
gedenken in brood en wijn. Eens had Hij vijf broden en voedde daarmee
vijfduizend mensen. Hij is rijk aan genade, ook aan de tafel.
In de dienst van dankzegging lezen we het tweede deel van 1 Sam. 21:
David in Gath. Tekst voor de preek is vers 10: David stond op en vluchtte
op die dag voor Saul; en hij kwam bij Achis, de koning van Gath. Thema
voor de preek: David op de verkeerde weg. Wat mogen we dankbaar zijn
als de Heere ons op de goede weg leidt, de weg naar Hem toe, de weg
naar Hem die zegt: Ik ben de Weg. Een zondig en dwalend mens mag
dan de lof zingen over zoveel genade.
Laten we bidden om gezegende diensten.
In Avondlicht wordt ‟s middags een voortgezette viering gehouden voor
de bewoners van ons verzorgingshuis. Aanvang: 14.30 uur. Ik hoop ook
in die dienst voor te gaan.
Bezinningsbijeenkomst Heilig Avondmaal
In de week van voorbereiding op de viering van het Avondmaal bezinnen
we ons op onze gang door dit leven en dus ook op onze gang naar de
tafel. Dit is niet om ons in twijfel te brengen of we wel aan mogen gaan,
maar om samen na te denken over de Bijbelse opdracht: Laat ieder
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mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit
de drinkbeker. Eigenlijk zou dus iedere avondmaalsganger aanwezig
moeten zijn. Het is immers zo rijk om je samen voor te bereiden op de
viering. We zitten ook samen aan de tafel! Daarom wordt ieder
uitgenodigd aanwezig te zijn. Ook zij die moeite hebben naar het
Avondmaal te gaan kunnen toch rijk gezegend worden tijdens deze
bijeenkomst van voorbereiding.
We komen bij elkaar op D.V. donderdag 8 september om 20.00 uur in
het kerkelijk centrum. Vanaf 19.45 uur is er koffie.
We overdenken weer een deel van het formulier en beginnen bij: Allen
dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen… Ook lezen
en overdenken we een gedeelte uit de Bijbel, ditmaal Rom. 7: 7-26.
Censura Morum
Met het oog op de viering van het Heilig Avondmaal is er op woensdag 7
september censura morum van 19.30 – 20.00 uur in de pastorie.

Actie Kerkbalans/ nagekomen giften
In het laatste kerkblad voor de zomervakantie maakten we een
tussentijdse balans op van de Actie Kerkbalans. We meldden toen dat er
nog een gat van zo‟n € 2.500 was tussen de voorlopige opbrengst en de
opbrengst die is begroot (€ 61.300).
Als reactie daarop is inmiddels een aantal extra bijdragen voor de Actie
Kerkbalans overgemaakt: 3x € 5,00; 2x € 25,00; 1x € 50,=; 1x € 75,00 en
1x € 100,00! We willen de gevers graag heel hartelijk bedanken voor hun
extra gift. Stap voor stap gaan we zo op weg naar ons einddoel,
uiteraard ook dankzij allen die al eerder een (extra) bijdrage leverden.
We herhalen nog maar eens: wat zou het mooi zijn als we eind
september, bij de start van het winterwerk, het laatste sprongetje hebben
gemaakt! Misschien kwam het er in januari door omstandigheden nog
niet van uw bijdrage aan te passen, misschien hebt u de afgelopen tijd
een financiële meevaller gehad, of is er een (andere) reden tot
dankbaarheid. Het kunnen allemaal redenen zijn om een extra gift voor
de Actie Kerkbalans te overwegen.
Goed voorbeeld doet volgen. En dat allemaal voor de voortgang van het
werk in de gemeente.
Voor wie de bankrekeningnummers niet zo snel kan vinden:
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Rabobank 3280.00.531; ING: 950925.
Contant mag natuurlijk ook.
Hartelijk dank.
Het college van kerkrentmeesters
Hap en Trap/Kerkenpad in Lingewaal
Alle kerken in Lingewaal zetten zaterdag 10 september hun deuren
open voor inwoners, toeristen en andere gasten. Dat gebeurt tijdens
„Hap en Trap‟, een fietstocht langs alle kerken in de gemeente. Hap en
Trap is opgezet naar aanleiding van de viering van 25 jaar Lingewaal. 10
september is het ook Open Monumentendag.
In alle kerken is zaterdag 10 september wel iets te doen of te zien. Er
zijn orgelbespelingen, exposities, workshops, presentaties, rondleidingen
en tal van andere activiteiten. En uiteraard is er ook iets te eten en te
drinken.
In onze hervormde kerk zal in elk geval koffie met koek zijn. Peter van de
Minkelis hoopt het orgel te bespelen en geeft bezoekers de gelegenheid
ook zelf op het orgel te spelen. Verder zal een kleine „expositie‟ zijn te
zien over het kerkgebouw, de pastorie en het orgel.
De Lingewaalse kerken zijn zaterdag 10 september onderling verbonden
via een fietsroute. Bij elke kerk kan worden gestart; deelnemers
ontvangen daar een knapzakje met inhoud.
De route kan ook per auto worden afgelegd. Het is niet noodzakelijk de
hele route te rijden.
Hap en Trap duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Het motto is: „De kerken van
Lingewaal, verrassend anders‟.
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
17-09 R. van de Wijngaard
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Leeftijd Adres
86
Achterweg 95

Moeders, vaders, meisjes en jongens gevraagd!!
Voor de crèche tijdens de zondagochtenddiensten zijn we heel hard op
zoek naar nieuwe mensen. Er zijn namelijk veel opzeggingen geweest
ivm verhuizing, studie e.d. Begrijpelijk, maar met minder mensen de
crèche draaiende houden, betekent dat men veel vaker aan de beurt is.
Bij voldoende nieuwe aanmeldingen (zo‟n 10-12 mensen) komt het er op
neer dat je zo‟n 3x per jaar oppast op de kinderen tot 4 jaar in het
gebouw van de peuterspeelzaal tijdens de ochtenddienst.
Elke dienst wordt er door een moeder/vader en een meisje/jongen
opgepast. De crèche vindt plaats samen met de gereformeerde kerk.
Ook zij zorgen voor 1 of 2 moeders/vaders en een meisje/jongen. In
totaal zijn er zo rond de 15 – 20 peuters.
Wilt u en/of jij ook mee draaien in het oppasrooster? Neem dan svp
binnen 2 weken contact op met A‟da de Bruin, tel. nr.: 58 2153 of mail
naar amandadebruin@planet.nl
Het is maar voor 3x per jaar en ouders met jonge kinderen zullen
blij zijn met uw of jouw aanmelding! Alvast bedankt!

Hulp gevraagd
Wij zoeken een dame die mee wil helpen met de Avondmaalsdiensten in
Avondlicht, welke 4 x per jaar plaats vinden.
U kunt contact opnemen met:
Jenneke Overheul
Tel.: 581703
of
Mientje Vroegh
Tel.: 581624

Verkoopdag
Vrijdag 28 oktober 2011 heeft ‟s middags en ‟s avonds de jaarlijkse
verkoopdag plaats, in dorpshuis De Poort.
De lotenverkoop is inmiddels begonnen. De loten kosten 1 euro per stuk,
er zijn prachtige prijzen te winnen.
Heeft U nog boodschappen om levensmiddelenmanden samen te
stellen, of bruikbare spullen voor de verkoop of als prijs in de
verschillende stands(enveloppenkraam, appel- en perenboom, rad van
avontuur) die zijn van harte welkom.
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Verder worden mensen gezocht die cake, appeltaart, boterkoek,
appelflappen etc. kunnen en willen bakken, om te verkopen bij een kop
koffie. Bent u bereid dit te doen, neem dan contact op met een van de
leden van de Commissie Verkoopdag. Bruikbare spullen en
boodschappen kunnen worden ingeleverd bij de leden van de commissie
verkoopdag:
N. van der Linden
A. van Maaren
R. de Joode
N. Versteeg
R. de Fokkert
A. Blom
D. de Joode

Zandsteeg 4
Nieuwe Steeg 63
Kolstraat 10
Zworrelstraat 48
Rozenstraat 2
Achterweg 4
Lunet 18, Vuren

We rekenen op uw medewerking!
Commissie Verkoopdag

Werkgroep Dorcas Herwijnen
Op D.V. 12 september 2011 bestaat Werkgroep Dorcas Herwijnen 25
jaar. Als werkgroep willen we dit feit gedenken in een dankdienst
waarvoor we met de voorbereiding bezig zijn. Eerst zijn er nog twee
reizen gepland D.V. in de eerste week van oktober, een hulptransport en
een klusreis.
Wij nodigen u uit om op D.V. vrijdag 14 oktober 2011 de dienst bij te
wonen. Na afloop bent u van harte welkom op de receptie om even na te
praten over de afgelopen 25 jaar. De dienst wordt gehouden in de
Gereformeerde kerk in Herwijnen en begint om 19.30 uur.
Graag tot ziens op 14 oktober a.s.

Opening winterwerk
Het weekend van DV. zaterdag 24 en zondag 25 september a.s. zal in
het teken staan van de opening van het winterwerk.
In de ochtenddienst van DV. zondag 25 september a.s. zal de dienst
opening winterwerk worden gehouden, na de dienst hopen we weer met
elkaar te genieten van een kopje koffie/thee of een glaasje fris.
Vanaf nu worden de diensten opening en sluiting winterwerk weer in de
ochtenddiensten gehouden, hier is voor gekozen omdat er tijdens de
ochtenddiensten crèche en Zondagsschool is.
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De dienst begint om 09.30 uur en tijdens deze dienst is er
Zondagsschool voor de kinderen van groep 1 t/m 3 van de basisschool.
Op D.V. zaterdag 24 september a.s. hopen we weer de jaarlijkse
barbeque te houden, deze zal worden gehouden in en bij de grote zaal
van het kerkelijke centrum en begint om 17.00 uur.
Voor de kleine kinderen zal er weer een kleurplaat en verschillende
spelletjes zijn en ook voor de oudere jeugd hopen we weer een gezellige
plek te creëren.
Wij willen u vragen om u van te voren op te geven, zodat wij weten
hoeveel personen er hopen te komen.
Op geven voor de barbeque kunt u doen door onderstaand strookje in te
leveren in de doos achter in de kerk, via de mail aan
jeugdraadherwijnen@gmail.com of telefonisch aan Gijs de Joode tel:
582078 of Marco van Zante tel: 581133.
Heeft u problemen met vervoer, dan kunt u opgehaald en thuis gebracht
worden.
Opgavestrook:
Ik/wij* .................................................... kom(en) op D.V. zaterdag 24
september a.s. met ........ personen naar de barbecue.
Ik/wij* wil(len) wel/niet* opgehaald en thuis gebracht te worden.

*(doorhalen wat niet van toepassing is)

Laat het even weten
Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met een
predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of feestelijke gebeurtenissen, in
vreugde en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'.
Ook uw kerkenraad ziet de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn
met het Woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus
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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. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van
de kaartenbak te handhaven.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Het college van kerkrentmeesters
Bloemengroet
14 aug Fam. Menno van der Meijden
21 aug Doopouders van Noa van Zante

Korshof
Seringenhof

Broodmaaltijd
Vrijdag 16 september is er een broodmaaltijd voor gemeenteleden
vanaf ± 60 jaar. Deze wordt gehouden samen met de Gereformeerde
Kerk. Dit jaar wordt het gehouden in de Hervormde Kerk aan de
Waaldijk te Herwijnen.
De maaltijd wordt geserveerd om 17.30 uur.
Indien u hieraan mee wilt doen verzoeken wij u onderstaand formulier in
te vullen en achterin de kerk in de doos te deponeren.
Achterin de kerk liggen ook opgaveformulieren.
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U kunt ook bellen naar Alex Ruitenburg, tel. 582439.

-----------------------------------------------------------------------------------------Ik doe mee aan de broodmaaltijd en kom dan met ……… personen.
Naam: ………………………………………………………………………
Adres ………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ………………………………………………………
Dieet: ………………………………………………………………………
Ophalen: JA / NEE *

Thuisbrengen: JA / NEE *
* Doorhalen wat niet van toepassing is

Dit formulier inleveren in de doos achterin de kerk vòòr 12 september 2011

Tenslotte
De eerste preek uit de serie over David
ging over zijn roeping tot koning. Een
ingrijpende gebeurtenis in het leven van
een jongen van een jaar of 17. Maar het
gaat natuurlijk niet in de eerste plaats om
David, maar om Christus. Hij is de Koning
van hemel en aarde. Een ontmoeting met
Hem is van eeuwigheidswaarde. Maar
een ontmoeting met een lid van ons
koninklijk huis is ook een heel bijzondere
gebeurtenis. En dat overkwam onlangs een jong lid van onze gemeente
en we maken voor deze keer een uitzondering om dat te vermelden.
‟s Zaterdags ontmoette Jannieke de Bruin prinses Maxima en de
zondag daarop de Koning van de Kerk. Zij had wel heel bijzondere
koninklijke ontmoetingen.
„Laat de kinderen bij Mij komen‟, zegt de Koning.
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman.
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AGENDA
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

7 sep
7 sep
8 sep
28 okt

18.30 uur uitzending kerktelefoon
19.30 uur Censura Morum
20.00 uur bezinningsavond Heilig Avondmaal
14.30 uur verkoopdag

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 12 september 2011 vóór 16.00 uur
ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
E-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata:
26 sep
voor 2 weken
10 okt
voor 2 weken
24 okt
voor 2 weken
7 nov
voor 2 weken
21 nov
voor 2 weken
5 dec
voor 2 weken
19 dec
voor 3 weken
9 jan 2012
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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Jezus zegt: “Laat de kinderen bij Mij komen. Je mag de
kinderen niet wegjagen. Kinderen horen bij Mij en Ik houd
heel veel van hen".
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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. 6358.12.320

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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