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35e Jaargang, no. 1036, 28 oktober 2011
KERKDIENSTEN
Zondag 30 oktober 2011
09:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 133: 1, 3
18:30 uur:
Ds. J.A.W. Verhoeven, Leerdam
Introïtuslied: Ps. 124: 1, 2
1e collecte:
Eleos
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Woensdag 2 november 2011, Dankstond voor Gewas en Arbeid
10:45 uur:
Ds. J. Broekman, Schooldienst Dankdag, Herv. kerk
19:30 uur:
Ds. J. Boekman
Introïtuslied: Ps. 125: 1, 2
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Dankstondcollecte
Zondag 6 november 2011
09:30 uur:
Ds. J. Broekman, voorbereiding Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 126: 2, 3
18:30 uur:
Ds. J. Verboom, Nieuwendijk
Introïtuslied: Ps. 127: 4, 5
e
1 collecte:
Najaarszendingscollecte
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Kinderoppas:
30 okt:
Gerda de Fockert en Arianne
6 nov:
Jacolien van Zante en Jacco
Schoonmaakrooster
31 t/m 4 nov: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet
7 t/m 11 nov: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
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MEDITATIE
U zult voor Mij een heilig volk zijn

(Ex. 19:6)

Na de wonderlijke uittocht uit Egypte heeft de
HEERE Zijn volk niet over de snelste weg naar
Kanaän laten trekken. Ze moesten langs de Sinaï. Daar was God
eerder aan Mozes verschenen. Daar wil Hij nu aan Zijn volk
verschijnen. Drie maanden na de uittocht staan de Israëlieten daar.
Voor ons is het allemaal geschiedenis. Toch is het belangrijk deze
geschiedenis te kennen. Anders blijft het Oude Testament voor ons
voor een groot deel een gesloten boek. Trouwens, waar leren we de
heiligheid van God beter kennen dan juist hier in deze ontmoeting van
de HEERE en Zijn volk?
De ontmoeting met de HEERE gaat niet zomaar. Eerst is Mozes nog
tussenpersoon. Hij gaat alleen de berg op om de boodschap van God
voor het volk in ontvangst te nemen. De Israëlieten krijgen drie dagen
de tijd om zich te heiligen. De bezem moet door de legerplaats. De
HEERE is een heilig God en zulk hoog bezoek vraagt om goede
voorbereidingen en totale toewijding.
U zult voor Mij een heilig volk zijn. Toen God dit „u‟ sprak, bedoelde Hij
daar aanvankelijk Israël mee. Maar dit „u‟ heeft Hij daarna steeds
opnieuw ook tot anderen gesproken. Zo worden wij vandaag evengoed
door Hem verkoren als die anderen. God maakt altijd weer een nieuw
begin. Toe te behoren aan Gods volk is namelijk geen erfelijke
aangelegenheid. Het kan dus zijn dat de grootouders er nog toe
behoorden, maar de ouders al niet meer. Misschien begint God bij de
kleinkinderen opnieuw.
Nu moeten wij niet menen dat het buiten onze wil omgaat of we christen
worden of niet en dat het een kwestie van lot of toeval is of je er bij bent
of niet. Nee, het is een kwestie van antwoord-geven of antwoordweigeren of we al of niet bij God zullen horen. Wie op Gods beloften
niet reageert, weigert door God aangenomen te worden en staat dan
buiten de kring van Zijn volk. God Zelf echter stelt prijs op continuïteit –
Hij wil geen enkele generatie overslaan, noch ouders, noch kinderen,
noch kleinkinderen…
Ds. J. Broekman
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
In deze rubriek worden soms namen genoemd en
soms ook niet. Maar zieken zijn er altijd. In de
gemeente, maar ook in onze familie- of vriendenkring.
Vooral als er mensen zijn die in het circuit van onderzoeken terecht
komen, is er vaak een lange en intensieve weg te gaan. Wij willen als
gemeente graag meeleven in gebed en bezoek en met een
bemoedigend woord in het kerkblad. We denken aan en bidden voor
hen, waarvan bij ons bekend is dat zij meeleven op prijs stellen. En wij
wensen hen Gods zegen toe in de vaak moeilijke weg die zij te gaan
hebben.
Bedenk daarbij dat een bidder nooit alleen staat. Natuurlijk is er de
familie die om u heen staat en dat is op zich al een grote zegen. Maar
God is er ook bij. In de Bijbel staat: De HEERE is bij mij, te midden van
wie mij helpen (Psalm 118: 7a). Dat is een geweldige bemoediging! Op
de onderzoekstafel in het ziekenhuis of thuis: te midden van al die lieve
en bezorgde mensen is de HEERE er ook bij! De dichter van deze
Psalm beseft dat en daarom roept hij de HEERE ook aan uit de
benauwdheid en dat geeft hem ruimte.
Ik werd benauwd van alle zijden
en riep de HEER’ ootmoedig aan.
De HEER’ verhoorde mij in ’t lijden
en deed mij in de ruimte gaan.
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, In den Bogerd
"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, Woonvoorziening de Lei, Pearl Buck-erf 167,
3315 BD Dordrecht
Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem
Geboren
Op 17 oktober 2011 werden Moreo en Leontien Liefde verblijd met de
geboorte van hun dochter. Het kleine meisje kreeg de namen
Motiënna Truitje Henriëtte
en zij zal in het dagelijkse leven Motiënna genoemd worden. De ouders
zijn dankbaar aan God, die leven gaf en leven spaarde. Het is ook een
groot goed als het leven van een kind aan ouders wordt toevertrouwd.
Wij zijn dankbaar en blij met Moreo en Leontien en feliciteren hen
hartelijke met de geboorte van hun dochter. Op het kaartje lieten zij
afdrukken:
De wind fluistert zacht jouw naam
Wie goed luistert, hoe ver ook, kan het horen
De wereld staat heel even stil
Want jij, ons wondertje, bent geboren.
We wensen Moreo en Leontien veel geluk met dit wondertje en Gods
zegen bij de opvoeding van Motiënna. Het gezin woont aan de
Prins Willem Alexanderstraat 22, 4161 AP Heukelum.
Uit dankbaarheid
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling die ik heb
gekregen door middel van kaarten, bloemen en bezoek tijdens mijn
ziekenhuisopname en verblijf in het verpleegtehuis “ Lingesteijn”.
Met vriendelijke groet,
M. Overheul – van Weelden
Zorgcentrum “Avondlicht” Kamer 008
Dankbetuiging I
Langs deze weg willen wij een ieder hartelijk danken voor de vele
blijken van medeleven na het overlijden van onze zeer geliefde zoon,
broer, zwager en oom
Gijsbert Willem van Zandwijk
Ondanks ons verdriet en het grote gemis zijn wij dankbaar te weten
hoeveel hij voor zovelen heeft betekend.
Fam. J.A. van Zandwijk
Molenstraat 14
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Dankbetuiging II
Wij zijn overweldigd door de enorme belangstelling die u heeft getoond
na het plotselinge overlijden van
Jan van Mourik
Zoveel medeleven heeft ons goed gedaan, in welke vorm dan ook.
Namens kinderen, klein- en achterkleinkinderen mijn oprechte dank.
K. van Mourik-Overheul
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 9 okt:

Zondag 16 okt:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 144,65
€ 146,20
€ 179,85

diaconie
kerkrentmeesters
past. en prediking

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 117,70
€ 112,20
€ 108,60

Werelddiaconaat
kerkrentmeesters
past. en prediking

Giften
Ontvangen via:
Ds. Groenenboom € 25,00 + 3 x € 10,00
Ouderling Van Arkel € 50,00 op huisbezoek + € 10,00 voor de
bloemengroet
Ouderling Van kuilenburg € 10,00 op bezoek bij senioren
Kerkrentmeester Van Eeken € 20,00 op huisbezoek
Ouderling Hak € 28,00 op huisbezoek
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
RONDOM HET WOORD
Diensten
Op D.V. zondag 30 november lezen we ‟s morgens verder uit het
tweede boek Samuël. Absalom is in Jeruzalem teruggekeerd en komt
dan in opstand tegen zijn vader. David gaat vervolgens op de vlucht
voor zijn zoon. Dit is wel een dieptepunt in het leven van David. We
lezen daarom ook 2 Sam. 15: 14-30. Tekstwoorden vinden we in de
verzen 25 en 26, waarin we lezen dat David de opdracht geeft de ark,
die men mee wil nemen op de vlucht, terug te brengen naar Jeruzalem.
Het thema van de preek is: Vlucht en toevlucht.
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Woensdag 2 november is de dankdag voor gewas en arbeid. ‟s
Morgens om 10.45 uur komen we met de kinderen van de School met
de Bijbel samen in de kerk. Iedereen is daar natuurlijk welkom. Zoals
gebruikelijk gebruiken we het thema van de christelijke
Kinderboekenweek en dat is dit jaar Lef! We lezen daarbij het verhaal
van Daniël in de leeuwenkuil.
‟s Avonds om 19.30 uur is er weer een dienst voor iedereen. We willen
de Heere dan danken voor alles wat Hij ons het afgelopen seizoen
gegeven heeft, ondanks de ondankbare geluiden die wel eens gehoord
werden: dan was het weer te droog en dan was het weer te nat.
Natuurlijk, zorgen zijn er altijd, ook als we denken aan de tijd van
financiële crisis waarin we leven. Maar uiteindelijk zijn we niets te kort
gekomen. De Heere is, ondanks ons, toch genadig geweest. Alle reden
dus om dankbaar te zijn. We hebben de laatste tijd een aantal donkere
bladzijden uit het levensboek van David overdacht, maar er zijn ook
andere momenten geweest. Daarom lezen we op de avond van de
dankdag 2 Sam. 9. We bladeren dus even terug in dat levensboek en
lezen over Davids hulp aan Mefiboseth, een zoon van Jonathan. David
is dankbaar voor alles wat de Heere hem gegeven heeft en deelt die
dankbaarheid met Mefiboseth. Daarom is het thema van de preek:
Danken = delen.
De zondag daarop, 6 november, is er de voorbereiding op het Heilig
Avondmaal. Met de drie diensten rond het Avondmaal ronden we de
serie preken uit het leven van David af. Op D.V. 6 november lezen we 2
Sam. 18: 17-33, waar we de reactie van David op de dood van Absalom
lezen: Mijn zoon Absalom, och, was ik maar in jouw plaats gestorven.
Hij wilde plaatsvervangend sterven voor zijn zoon. Davids grote Zoon is
plaatsvervangend gestorven voor allen die voor Hem capituleren. Dat is
de kern van de viering van het Heilig Avondmaal.
Er staan deze keer meer diensten aangekondigd dan normaal in een
tweewekelijks kerkblad. Dan zijn er ook nog de gastvoorgangers.
Mogen we rekenen op uw trouw? Uit dankbaarheid…
Bezinningsbijeenkomst Heilig Avondmaal.
Ik herhaal het bericht van de vorige keer:
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 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
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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 rijk gezegend worden tijdens deze
bijeenkomst van voorbereiding.
We komen bij elkaar op D.V. donderdag 10 november om 20.00 uur in
het kerkelijk centrum. Vanaf 19.45 uur is er koffie.
We overdenken een deel van het formulier en beginnen bij: Allen die
dan zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen… Ook lezen en
overdenken we een gedeelte uit de Bijbel, ditmaal Rom. 7: 7-26.
Kringen
Deze komen weer bij elkaar in week 46. In het volgende kerkblad meer
hierover!
Dankstondcollecte
Woensdag 2 november is het Dankdag. Traditioneel wordt dan ook de
dankstondcollecte gehouden, waarvan de opbrengst ten goede komt
aan het plaatselijke kerkenwerk.
Graag brengen we de collecte onder uw aandacht. Want ook al zit het
niet altijd mee in het leven, ook al zijn er tegenslagen en gebeuren er
dingen die we maar moeilijk of zelfs helemaal niet kunnen begrijpen;
wat zijn er ook veel redenen om dankbaar te zijn; wat ontvangen we
dagelijks veel goeds. De dankbaarheid daarvoor mag zeker op een dag
als Dankdag ook financieel worden vertaald. Want mede daardoor kan
het vele werk in de gemeente doorgang vinden; mede dankzij de
opbrengst van de dankstondcollecte kan Gods Woord worden
verkondigd.
Van harte aanbevolen dus.
Een gift kan via de collecte (uitgang) op Dankdag zelf, via de
collectezak op zondag (graag in een aparte enveloppe met opschrift
dankstondcollecte), via de bank (ING 950925; Rabobank 3280.00.531)
of via predikant, pastoraal-medewerker etc.
Verkiezingen kerkenraad
Per 1 januari is een aantal kerkenraadsleden aftredend. Het betreft de
ouderlingen T.J. Hijkoop en A. Ruitenburg; diaken A. van Mourik en de
ouderlingen-kerkrentmeester A.J. Hobo en D. de Joode. Alle vijf zijn
herkiesbaar. De kerkenraad is erg dankbaar dat alle genoemde
broeders zich ook herkiesbaar hebben gesteld. Als er geen
tegenkandidaten worden ingediend, zijn de vijf daarmee herkozen voor
een periode van vier jaar.
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In de kerkenraad bestaan nog twee vacatures voor wijkouderling. Dit
zijn de vacatures die zijn ontstaan door de verhuizing van
J. (Jilian) van Kuilenburg en door het tussentijds aftreden van
M. van Mourik. De vacature Van Kuilenburg is destijds ingevuld door
J. van Kuilenburg Sr., maar zoals bekend heeft hij de zorg voor
zorgcentrum Avondlicht op zich genomen. Per saldo zijn er dus twee
vacatures voor wijkouderling. De wijken die hierdoor „open liggen‟ zijn
verdeeld via de andere ouderlingen. Daarnaast hebben ouderling met
bijzondere opdracht H.G. Hak en ouderling-kerkrentmeester
H.van Eeken samen de zorg voor een wijk op zich genomen. Een
ideale situatie is dit echter niet.
De stemgerechtigde leden van de gemeente worden daarom
uitgenodigd namen in te dienen van mannelijke belijdende leden, die in
hun ogen geschikt zijn voor het ambt van ouderling. Namen kunnen
ingediend worden tot uiterlijk woensdag 2 november, 18.00 uur bij
scriba D. de Joode, Lunet 18 in Vuren.
Eventuele tegenkandidaten tegen de vijf genoemde herkiesbare
kerkenraadsleden kunnen eveneens tot uiterlijk woensdag 2 november
18.00 uur worden ingediend bij scriba D. de Joode.
Wie vragen heeft over de procedure, kan eveneens contact zoeken met
de scriba (0183-637092; ddejoode@planet.nl).
Onderhoudswerkzaamheden kerk
Velen van u zullen de grote bouwsteiger aan de linkerzijde (zuidwestkant) van de kerk al wel hebben gezien. Na ongeveer veertig jaren
is het nodig om de versleten dakgoot aan die kant van de kerk te
vernieuwen. Daarbij worden ook de verzakte muurplaat en gootlijst
hersteld. De schoorsteen, die bij de restauratie in 1956 is geplaatst,
blijkt het constructieve verband in de daklijst te hebben aangetast,
waardoor verzakkingen zijn ontstaan. Maar omdat enkele jaren geleden
nieuwe verwarmingsketels zijn geplaatst, wordt de schoorsteen
inmiddels niet meer gebruikt. De schoorsteen is nu dan ook tot
beneden de daklijst afgebroken, zodat het constructieve verband in de
daklijst weer zo goed mogelijk kan worden hersteld.
Deze noodzakelijke herstelwerkzaamheden worden dit jaar nog voor
50% door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gesubsidieerd.
Zoals u eerder hebt kunnen lezen krijgen we in 2012 voor het
onderhoud van onze kerk helaas geen subsidie meer, vanwege
overheidsbezuinigingen. Onder de huidige voorwaarden heeft het zelfs
geen zin om in 2012 een nieuwe aanvraag in te dienen: deze zal
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zonder meer worden afgewezen. Dit betekent dat ook voor 2013 geen
rijkssubsidie te verwachten is.
Gezien deze situatie zullen de kerkrentmeesters de komende tijd
terughoudend omgaan met groot onderhoud aan het kerkgebouw en
alleen de dringend noodzakelijke werkzaamheden (laten) uitvoeren.
De kerkrentmeesters.
Verzoek Rommelmarktcommissie!
Op iedere eerste zaterdag van de maand kunt u tussen 09.00 uur en
10.00 uur alle nog goede en bruikbare spullen inleveren voor de
rommelmarkt bij Anne van Arkel. Op deze ochtend zijn er enkele leden
van de rommelmarktcommissie aanwezig om de door u ingeleverde
spullen gelijk op te ruimen.
Wij willen u vriendelijk verzoeken om u aan deze dag en tijd te houden,
omdat het voorkomt dat er spullen bij Anne worden gebracht (voor de
deur of in de garage gezet) als Anne niet thuis is! En dit is niet de
bedoeling!
Bent u een keer verhinderd op de eerste zaterdag van de maand en wilt
u spullen bij Anne afleveren maar treft u hem niet thuis aan, dan graag
uw spullen weer mee nemen en niet bij Anne voor de deur of zomaar in
de garage zetten!
Het is voor Anne erg vervelend als hij thuis komt en zijn auto niet in de
garage kan rijden of spullen voor de deur weg moet halen!
De rommelmarktcommissie
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!
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Verkoopdag
vrijdag 28 oktober
Dorpshuis De Poort Herwijnen
14.30 –17.00 uur; en vanaf 19.00 uur

verlotingen: spiegel, barbecue
huishoudelijke artikelen
wijzerplaat (voor kinderen, altijd prijs)
(kinder)enveloppenkraam
diverse raadspelletjes: pop, kaas
textielkraam
plantenbakjes, bloemstukjes
tuindecoraties
koffie met cake, appeltaart etc.
erwtensoep
slaatjes
en nog veel meer
’s middags en ’s avonds

rad van avontuur
met taarten,

vlees, waardebonnen,
speelgoed etc.

Commissie Verkoopdag Hervormde Gemeente Herwijnen
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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
Najaarszendingscollecte
Op zondag 6 november vindt de najaarszendingscollecte plaats.
Khem Raj Syangtan (24) vertelt: “Na mijn studie wil ik teruggaan naar
mijn dorp om het evangelie te delen”. Khem Raj groeide op in een
hindoegezin maar kwam tot geloof door het getuigenis van een
christelijke klasgenoot. Nu studeert hij theologie en heeft het verlangen
om het Woord van God door te geven in de meest afgelegen gebieden
van Nepal.
Khem Raj is één van de theologiestudenten die dankzij uw bijdragen
een studiebeurs kan ontvangen. Zo mogen we via hem meewerken aan
de opdracht van de Heere Jezus om alle volken tot Zijn discipelen te
maken. Ook volken die moeilijk bereikbaar zijn.
Naast het verstrekken van studiebeurzen steunen we in Nepal een
lokale organisatie die hoog in de Himalaya het evangelie brengt.
Nepalese evangelisten trekken de bergen in en stichten nieuwe kerkjes.
De nieuwe kerkleiders worden vervolgens ook toegerust.
Vooral in het Himalaya-gebergte leeft het Tibetaanse boeddhisme en
hindoeïsme nog sterk. Zending is dus van levensbelang.
Met de najaarszendingscollecte steunt u de kerkplanting in landen
als Nepal. Zo helpt u mee om het evangelie voorbij elke bergtop te
brengen.
De zendingscommissie
Tenslotte
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman.
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AGENDA
Woensdag 26 okt
Vrijdag 28 okt
Zaterdag 6 nov
Woensdag 9 nov

20.00 uur
14.30 uur
09.00 – 10.00 uur
18.30 uur

Lidmatenkring
Verkoopdag
inleveren rommelmarkt
uitzending kerktelefoon

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 7 november 2011
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
Volgende inleverdata zijn:
21 nov
voor 2 weken
5 dec
voor 2 weken
19 dec
voor 3 weken
9 jan 2012
voor 2 weken

13

14

Herfst – wind en regen

15

Oplossing

16

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
€ 0,70 / € 1,00

