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36e Jaargang, no. 1077, 20 september 2013
KERKDIENSTEN
Zondag 22 september 2013
09:30 uur:
Ds. J. van Oostende, Scherpenzeel
Rechtstreekse uitzending via radio Lingewaal
Introïtuslied: Ps. 22: 12, 13
18:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 102: 11, 12
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 29 september 2013
09:30 uur:
Ds. J. Broekman, Opening winterwerk
Introïtuslied: Ps. 25: 5, 6
18:30 uur:
Ds. W. Stijf, Meeuwen
Introïtuslied: Ps. 103: 1, 11
e
1 collecte:
Plaatselijk jeugdwerk
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Lied van de Zondagsschool
22 sept:
Ps. 22: 13b
29 sept:
Ps. 25: 6a
Kinderoppas:
22 sept:
Gerda de Fockert en Arianne de Fockert
29 sept:
Yvonne de Fokkert en Anita van Mourik
Schoonmaakrooster
23 t/m 27 sept:Mw. Treffers, Mw. Hobo. Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
30 t/m 4 okt: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn
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MEDITATIE
Zie, Mijn moeder en Mijn broeders
(Markus 3: 34b)
Als gelovigen kunnen we het meemaken dat we
van alle kanten aangevallen worden. Door
familieleden, door buitenstaanders. Dat zien we in Markus 3: 20-35 ook
gebeuren. Jezus’ familie vindt dat Hij gek doet, want zij zeggen: ‘Hij is
buiten Zichzelf’. En schriftgeleerden, overgekomen uit Jeruzalem,
beschuldigen Hem ervan samen te werken met de aanvoerder van de
demonen.
Waarom verzetten schriftgeleerden zich zo tegen Jezus’ optreden? Ze
willen niet erkennen dat de kracht van Gods Koninkrijk in de bevrijding
van gekwelde mensen in Hem openbaar wordt. Het ergste van alles is
echter dat ze de goedheid van God op aarde als een zichtbare
werkelijkheid loochenen. Dit noemt Jezus lastering tegen de Heilige
Geest. En voor dit soort zonde is er geen vergeving. Nu niet en nooit.
Maar voor alle andere zonden is er – God zij dank – wel vergeving!
Jezus’ familie denkt ‘van huis uit’ aanspraak te kunnen maken op Hem.
Maar wat een voorrecht: iedereen die de wil van God gaat
gehoorzamen, is voor Jezus een echte broeder of zuster of moeder. En
kan er dus op rekenen dat Jezus volledig voor hem of haar op de bres
staat. Dit verandert de verhouding tussen mensen onderling – om
Jezus heen groeit een nieuwe familie: Zijn gemeente.
Bent u al familie van de Heere Jezus? Een bloedverwant? Want dat is
boven alles nodig om getroost te leven en zalig te sterven. Als de Heere
Jezus de Zijnen aanwijst, hoort u er dan ook bij? Want dat doet Hij: Hij
kent degenen die de Zijnen zijn en wijst hen Zelf aan. Hij doet het door
Zijn Geest ervaren in het hart. Dat is die enige troost: Zijn eigendom te
zijn. Hij zegt: ‘Mijn moeder, Mijn broeders’. Wie zijn dat? Dat zijn
degenen die de wil van God doen. En wat is Gods wil? Dat u gelooft in
Christus!
Door het geloof wordt u afgesneden van Adam en ingeplant in Christus.
Door dat geloof draagt u vruchten uit Christus. Het is het diepste
verlangen van uw ziel om de wil van God, niet alleen te weten, maar
ook te doen. En u ontvangt uit Christus dan ook de kracht om dat te
doen. Zo wordt het in uw leven zichtbaar wie u dient. Zo mag u het licht
van Christus verspreiden in deze donkere wereld. Bedenk daarbij wel: u
draagt het licht op uw rug. Anderen zien het beter dan uzelf. Dat is
Gods wijsheid…
Ds. J. Broekman
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
In de afgelopen tijd heeft de heer W. van Zomeren,
Kolstraat 26, enkele dagen in het ziekenhuis gelegen
om te onderzoeken waar zijn gezondheidsklachten,
die hij de laatste tijd had, mogelijk vandaan komen.
De uitslag was niet bemoedigend: ernstig ziek,
longkanker. En dan krijgt een mens ineens veel te
verwerken. Binnenkort gaan de artsen bepalen wat en hoe er
behandeld gaat worden. We hebben met elkaar troost gezocht in de
woorden van Psalm130: Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht
Hem en ik hoop op Zijn woord. We wensen hem Gods nabijheid toe.
In de nacht van 12 op 13 september werd mevr. J. de Joode- Klop uit
Avondlicht plotseling in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem opgenomen
met hevige pijnklachten. Er volgden uitgebreide onderzoeken. Dat
leidde ertoe dat er galstenen verwijderd werden. Laten we hopen dat
daarmee de klachten verdwenen zijn. Ook haar wensen we Gods
nabijheid toe. In het vervolg van Psalm 130 staat: Laat Israël hopen op
de HEERE, want bij de HEERE is goedertierenheid en bij Hem is veel
verlossing. Wat een blijde zekerheid: God is zeer goed. Bij Hem is
verlossing. Niet maar een beetje, nee, een overvloed aan verlossing.
Noem Gods Naam maar keer op keer in de diepten van uw bestaan.
Dan zál Hij genadig zijn!
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:
Dhr. Van Horssen, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,
4141 GJ Leerdam
Mw. Van Horssen-van der Meijden, Hornstaete – Lavendelhof,
Lingesteynplantsoen 65, 4141 GJ Leerdam
Dhr. C. Hobo, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,
4141 GJ Leerdam
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Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg
Henny van der Meijden, Merwebolder, Klipper 4, Touwbaan 1,
3363 WB Sliedrecht
Andrea van Mourik, Griendweg 16 L, 4208 AA Gorinchem
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 1 sept:

Zondag 8 sept:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 57,20
€ 49,10
€ 53,25

diaconie
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte
Avondm.collectie

€ 88,20
€ 91,95
€ 94,10
€ 124,30

diaconie
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.
GZB – Syrië

Giften
Ontvangen via:
Kandidaat De Vree € 14,00 aan collectebonnen
Ouderling Van Kuilenburg € 10,00 tijdens huisbezoek
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
Rondom het Woord
Diensten
D.V. komende zondag 22 september is de avonddienst weer een
leerdienst. We gaan verder met de behandeling van de Heidelbergse
Catechismus en nu is Zondag 40 aan de beurt en die gaat over het
zesde gebod: U zult niet doodslaan. Wat gebiedt God in dat gebod?
Verbiedt God alleen om onze medemens te doden? Of heeft dit nog
een diepere betekenis? Deze en meer vragen komen aan de orde en u
hoort de antwoorden als u erbij bent. Meer nog: wat dit betekent voor
ons dagelijks leven en voor het leven van het geloof. Tot onze troost,
uiteraard. Bij de ingang van de kerk ligt weer de tekst van deze Zondag
gereed.
Op zondag 29 september is er de dienst opening winterwerk. Het thema
van deze dienst is: Leven met lef. We volgen daarmee het thema van
de HGJB. De dienst is voorbereid met de Jeugdraad en die zal zorgen
dat er ook weer verschillende jongeren en ouderen meewerken in deze
dienst. Leven met lef houdt in dat je onvoorwaardelijke achter de Heere
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Jezus aangaat en zichtbaar Zijn Evangelie leeft. Daarom lezen we in
deze dienst uit Matt. 4: 18-22 over de roeping van de eerste discipelen
en Matt. 5: 13-16 over het zout op de aarde en het licht op de kandelaar
zijn. Vooral ook vragen we in ons gebed om Gods zegen over het
komende winterwerk. Het zal een dienst zijn voor jong en oud. Omdat
we uit verschillende bundels zingen, is er een gedrukte liturgie.
Catechisaties
Na de dienst opening winterwerk beginnen de catechisaties weer. Alle
jongeren van 12 tot en met 20 jaar hebben een uitnodiging gekregen.
Ouders, praat er eens met uw kinderen over. En denk aan uw belofte
toen u uw kind liet dopen. Catechisatie is anders dan het volgen van
christelijk onderwijs. Geloven is niet alleen een zaak van het hoofd,
maar ook van het hart en van onze handen. Daarom is het belangrijk
dat jongeren met elkaar leren spreken over het geloof, het bidden en
het delen van ervaringen. Samen zoeken naar antwoorden op vragen
die vandaag op jongeren afkomen. Samen uit de Bijbel (leren) lezen.
We starten D.V. maandag 30 september: 18.00 uur 12,13 jarigen;
18.45 uur 14, 15 jarigen; 19.30 uur 16 jaar en ouder. Op dinsdag is er
om 19.00 uur de mogelijkheid voor 14 jarigen en ouder naar de
catechisatie te komen, als zij op maandag niet kunnen. Het is het beste
als iemand dit jaar van de zondagsschool af gaat, nu al begint met de
catechisatie (anders blijft er maar een half seizoen over).
Kringen
In de activiteitengids die huis aan huis is bezorgd, heeft ieder kunnen
lezen dat deze kringen ook weer aan een nieuw seizoen beginnen en
wat we gaan behandelen. Met de Bijbelgesprekskring en de Kring
Groeien in geloof volgen we Bijbelstudies over vervolging en
volharding. Wie Jezus volgt krijgt te maken met strijd en vervolging, of
je nu in Nederland woont of in een land waar de kerk wordt vervolgd.
De Bijbel leert ons dan te volharden in het geloof. En uiteindelijk wacht
ons dan straks de beloning: zij die nu lijden om Jezus’ wil, zullen straks
verheerlijkt worden. Daarom heet ons boekje: Van kruis naar kroon.
Elke avond wordt ingeleid met een filmpje dat gericht is op het
onderwerp.
Met de Lidmatenkring gebruiken we het boekje: Schitterende beelden,
een serie Bijbelstudies over identiteit. ‘Wie ben ik?’, ‘Waar kom ik
vandaan?’ en ‘Waar ga ik naar toe?’. Dat zijn vragen die ieder mens
tegenkomt in zijn leven. Het beantwoorden van deze vragen is een
proces waar we, met de Bijbel in de hand, het komende seizoen mee
bezig gaan.
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Bijbelgesprekskring: maandag 30 september 20.30 uur
Kring Groeien in geloof: dinsdag 1 oktober 20.30 uur
Lidmatenkring: donderdag 10 oktober 20.00 uur.
Vanzelfsprekend wordt ieder van harte uitgenodigd mee te doen!
Stolpersteine
Zoals ook op andere plaatsen in Nederland worden ook hier in
Herwijnen zogenaamde ‘Stolpersteine’ geplaatst. Ze worden in het
Nederlands ook wel ‘struikelstenen’ genoemd. Het zijn kleine
gedenktekens die geplaatst worden voor de huizen van mensen die in
de Tweede Wereldoorlog opgepakt en naar concentratiekampen
afgevoerd zijn en daar vermoord. Ook in Herwijnen zijn Joodse
dorpsgenoten in 1943 opgepakt. Zij werden in Sobibor omgebracht. Het
betreft de families Van Straten, die woonden aan de Waaldijk en de
Molenstraat.
Op vrijdagmiddag 4 oktober zullen voor de huizen waar zij woonden
‘stolpersteinen’
gelegd
worden.
Daaraan
gaat
een
herdenkingsbijeenkomst vooraf, die om 13.30 uur in de Geref. Kerk
aanvangt. Velen uit onze dorpsgemeenschap zullen meewerken:
kinderen van groep 7/8 van de basisscholen, burgemeester Van
Ruijven en ook de beide plaatselijke predikanten. Tevens zal
opperrabijn Jacobs komen. Het koor ‘Soli Deo gloria’ zal enkele
liederen zingen. Een gedenkwaardig moment, waarvoor ieder is
uitgenodigd. Het plaatsen van de ‘Stolpersteine’ is een initiatief van de
Historisch Vereniging ‘Den Ouden Dijk’. Wat mij betreft: van harte
aanbevolen!
Doopaangifte
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen dat laten weten aan
Ds. Broekman. De doopaangifte kan tot uiterlijk vrijdagavond
27 september 20.00 uur. Het telefoonnummer van Ds. Broekman is
0418-581505; zijn emailadres: j.broekman@solcon.nl
Verkiezingen kerkenraad
Dit najaar hebben weer verkiezingen plaats voor de kerkenraad.
Aftredend en herkiesbaar zijn ouderling J. van Kuilenburg, ouderlingkerkentmeester H. van Eeken en de diakenen D. de Bruijn en
J.A. Hobo.
Van Kuilenburg, Van Eeken en De Bruijn stellen zich herkiesbaar. Dat
betekent dat wanneer geen tegenkandidaten worden ingediend, deze
broeders zijn herkozen voor een periode van vier jaar.
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Diaken Hobo heeft zich niet herkiesbaar gesteld, waarmee een
vacature diaken ontstaat.
Verder zijn er zoals bekend nog twee vacatures in de kerkenraad,
ontstaan door het overlijden van ouderling H.G. Hak en door het
stoppen van ouderling Van Arkel.
Stemgerechtigde leden van de Gemeente worden nu opgeroepen
namen in te dienen voor de drie ontstane vacatures:
- ouderling
- ouderling met bijzondere opdracht
- diaken.
De namen moeten schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij
scriba D. de Joode, Lunet 18 in Vuren. De uiterlijke datum is zaterdag
28 september, 20.00 uur.
In volgende kerkbladen leest u meer over de verdere procedure.
We willen u vragen het verkiezingswerk op te dragen in uw gebed.
Verkoopdag
Wanneer: vrijdag 18 oktober 2013
Waar: dorpshuis de Poort
Tijd: 14.30 tot 17.00 uur en vanaf 19.00 uur
Vrijdag 18 oktober heeft ’s middags en ’s avonds de jaarlijkse
verkoopdag plaats, in dorpshuis De Poort.
Hebt 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.
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 (Zandsteeg 4);
A. van Maaren (Nieuwe Steeg 63); R. de Joode (Kolstraat 10);
N. Versteeg (Zworrelstraat 48); R. de Fokkert (Rozenstraat 2);
D. de Joode (Lunet 18, Vuren).
We rekenen op uw medewerking!
Commissie Verkoopdag
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Dagopvang Avondlicht
Zorgcentrum Avondlicht in Herwijnen biedt de mogelijkheid voor
dagverzorging. Deze dagverzorging is bedoeld voor mensen die
behoefte hebben aan sociale contacten, ondersteuning van de
thuissituatie, reactivering, of aan overbrugging van een periode voor
eventuele opname.
De dagverzorging is op dinsdag en/of donderdag, van 9.30 tot
16.00 uur (of een dagdeel). Eventueel vervoer kan worden geregeld
met de taxi. Deelnemers aan de dagverzorging kunnen gebruikmaken
van de faciliteiten die Avondlicht biedt.; tijdens de dagverzorging
worden verder een warme maaltijd en verschillende activiteiten
aangeboden.
Om deel te kunnen nemen is een indicatie nodig, die is te verkrijgen via
het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) in Gorinchem (088-7891540).
Voor meer informatie: mevrouw T. van Doorn
email: trijnie.van.doorn@avondlicht-herwijnen.nl

0418-581325,

Verjaardagsfonds
We zijn nog steeds op zoek naar een vrijwilliger die ten behoeve van
het verjaardagsfonds een gedeelte van het Boveneind onder zijn of
haar hoede wil nemen. Belangrijk werk, onder meer vanwege de
onderlinge contacten die we daardoor als gemeenteleden hebben.
Daarnaast brengt het verjaardagsfonds ook geld in het laatje; geld
waarmee we heel praktische, noodzakelijke en nuttige dingen
aanschaffen (bv een nieuwe vaatwasser, nieuwe stofzuiger etc etc).
Wie deze taak op zich wil nemen kan contact zoeken met Dik de Joode
(0183-637092; ddejoode@planet.nl)
Alvast bedankt.
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
22-09
29-09
04-10

Naam
J.H. van Horssen-vd Meijden
W. van Santen-van Hemert
A. van Boggelen-Pippel
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Leeftijd Adres
85
Hornstaete-Lavendelhof
87
Meidoornlaan 19
86
Meerenburg 13

GZB-dagboek “Een handvol koren 2014”
Een dagelijks moment van bezinning voor jong en oud
Zoekt u een handreiking bij het lezen van de Bijbel én wilt u het
zendingswerk steunen?
Koop dan het GZB-dagboekje “Een handvol koren”!
Elke dag biedt twee overdenkingen: één die zich prima leent voor
persoonlijke bezinning of overdenking in gezinsverband en één voor
jongeren. Aan het dagboek is meegewerkt door predikanten,
zendingswerkers en mensen die bij jongerenwerk betrokken zijn.
Een mooi aspect is dat u met de aanschaf van het dagboekje, dat
€ 9,90 kost, ook bijdraagt aan het zendingswerk van de GZB. Per
boekje gaat nl. € 7,00 naar de familie Horst die in Zimbabwe werkzaam
is voor de GZB en door onze gemeente financieel gesteund wordt door
middel van het adoptieprogramma “Deelgenoten”.
“Een handvol koren” voor 2014 kunt u tot uiterlijk 30 september a.s.
bij Adrie van Kuilenburg, Achterweg 55, tel: 581267 of per email
famvankuilenburg@gmail.com
De zendingscommissie
Registratie geboorte / burgerlijke staat
Om ons ledenbestand zo goed mogelijk actueel te houden, verzoeken
wij u in geval van verhuizing, geboorte of wijziging van de burgerlijke
staat dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de scriba of predikant.
Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de
ledenadministratie te bevorderen en te handhaven.
info@nhkherwijnen.nl / telefoonnummers zie de omslag van het
kerkblad.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking,
het college van kerkrentmeesters
Verantwoording bloemengroet
De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd
bij:
31 aug Mw. Van Rooijen,
ZC Avondlicht
7 sept Mw. M. de Fockert
Kolstraat 31
14 sept Dhr. W. van Zomeren
Kolstraat 26
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Uitzending verzoekplatenprogramma
In verband met een activiteit in zorgcentrum Avondlicht wordt de
uitzending van 2 oktober verplaatst naar dinsdag 1 oktober 2013 om
18.30 uur.
Start opening winterwerk
In het weekend van DV. zaterdag 28 en zondag 29 september a.s. zal
in het teken staan van de opening van het winterwerk.
In de ochtenddienst van DV. zondag 29 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.
We hopen jong en oud te mogen ontmoeten in de kerk.
De dienst begint om 09.30 uur en tijdens deze dienst is er
Zondagsschool voor de kinderen van groep 1 t/m 4 van de basisschool.
Op DV. zaterdag 28 september a.s. hopen we weer de jaarlijkse
barbecue te houden, deze zal worden gehouden in en bij de grote zaal
van het kerkelijke centrum en begint om 17.30 uur.
Voor de kleine kinderen zullen er weer kleurplaten 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. Opgeven voor de barbecue 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.
Graag opgeven voor maandag 23 september.


Ik/wij .......................................................................................kom(en) op
DV. zaterdag 28 september a.s. met ..........personen naar de barbecue.
Ik/wij wil(len) wel/niet opgehaald en thuis gebracht worden.
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Verhuizing
Na ruim 13 jaar in de Nic. Beetshof te hebben gewoond gaat
Andrea van Mourik op 21 september verhuizen. Ze gaat wonen in een
appartement van Syndion aan de Griendweg in Gorinchem –
plan Hoog Dalem.
Haar nieuwe adres wordt: Griendweg 16 L, 4208 AA Gorinchem.
TENSLOTTE
De Hervormde Gemeente van Scheveningen zocht jaren geleden een
nieuwe dominee. In de kerkenraadsvergadering werd de volgende brief
voorgelezen:
Geachte broeders, aangezien ik heb vernomen dat u een predikant
zoekt, ben ik zo vrij deze brief te schrijven. Ik heb veel goede
eigenschappen. Ik heb de mensen altijd gepredikt dat God zondaren wil
bekeren. Maar er zijn mensen die een paar dingen tegen me hebben. Ik
ben boven de 50 en ik heb nooit langer dan een paar jaar in een plaats
gepreekt. Sommige plaatsen heb ik na onenigheid of opstootjes moeten
verlaten. Ook moet ik eerlijkheidshalve vermelden dat ik verschillende
keren in de gevangenis heb gezeten, al was dat niet door mijn eigen
schuld. Mijn gezondheid is niet best, hoewel ik nog een heleboel werk
kan verzetten. Ik heb in mijn oude ambacht moeten werken om aan de
kost te komen. Mijn gemeenten waren heel klein hoewel ze in grote
steden lagen.
‘Volkomen ongeschikt’, luidde het oordeel van de kerkenraad, ‘zo
iemand kunnen we niet benoemen’. Ze vroegen wie de briefschrijver
wel was. Het antwoord: de apostel Paulus van Tarsus…
Een kerkenraadslid had zelf de brief opgesteld om zijn medebroeders
op de proef te stellen of ze wel de juiste instelling hadden…
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman
AGENDA
Woensdag 18 sept
Maandag 23 sept
Maandag 30 sept
Dinsdag 1 okt
Dinsdag 1 okt
Donderdag 10 okt
Vrijdag 18 okt

18.30 uur
19.45 uur
20.30 uur
18.30 uur
20.30 uur
20.00 uur
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uitzending kerktelefoon
zendingsavond
Bijbelgesprekskring
uitzending kerktelefoon
Groeien in Geloof
Lidmatenkring
Verkoopdag

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 30 september 2013
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
Volgende inleverdata zijn:
14 okt
28 okt
18 nov
2 dec
16 dec
6 jan 2014

voor 2 weken
voor 3 (drie) weken
voor 2 weken
voor 2 weken
voor 3 (drie) weken
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

ONDERHOUDSFONDS Bankrekeningnr.6358.15.184
ADM. KERKBLAD

Bankrekeningnr. 3280.24.643

WEBSITE

www.nhkherwijnen.nl

COLLECTEBONNEN

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

UITZENDING RADIO LINGEWAAL

Kabel UPC 92.1
Ether 104.9
PC www.lekwaaltv.nl
TV lokale omroep LWTK
Glasvezel KPN: TV kanaal 594
Radio kanaal 994

