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KERKDIENSTEN
Zondag 20 oktober 2013
09:30 uur:
Prof. Dr. G. van den Brink, Woerden
Introïtuslied: Ps. 27: 1, 7
18:30 uur:
Ds. J. Broekman, Themadienst
Introïtuslied: Ps. 106: 11, 12
e
1 collecte:
Bloemengroet
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 27 oktober 2013
09:30 uur:
Ds. J. Bogerd, Bunschoten
Introïtuslied: Ps. 30: 1, 3
18:30 uur:
Ds. J. Alma, Ameide
Introïtuslied: Ps. 105: 11, 12
1e collecte:
Eleos
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Lied van de Zondagsschool
20 okt:
Ps. 27: 7b
27 okt:
Ps. 30: 3a
Kinderoppas:
20 okt:
Marleen Ruitenburg en Arne
27 okt:
Willy van Arkel en Anita van Mourik
Schoonmaakrooster
21 t/m 25 okt: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet
28 t/m 1 nov: Mww. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
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MEDITATIE
Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen…
(Markus 4: 39b).
Er is een tekst die mensen heel erg aanspreekt:
‘God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden
aankomst.’ Die belijdenis vraagt geloof.
Na het onderwijs moet er rust komen, maar die wordt Jezus niet
gegund. De duivel maakt nu gebruik van een veelvuldig voorkomend
natuurverschijnsel op het meer van Galilea in een geniepige, maar
belachelijke poging om het Koninkrijk van God tegen te houden.
Vroeger en ook vandaag kunnen plotseling opkomende valwinden het
rustige meer tot een kolkende zee maken. Wat moeten de discipelen nu
doen? Jezus ligt rustig te slapen. In grote wanhoop maken ze Hem
wakker en schreeuwen ze het uit.
Het blijkt dat Jezus in die nood Zijn hemelse Vader voor ogen heeft.
God heerst over de natuur. Als Zijn Zoon moeten al die dreigende
machten als gedresseerde honden ook Jezus gehoorzamen. Alles wat
de mens in zijn bestaan bedreigt, behoort tot die donkere machten,
waartegen Gods Zoon optreedt en Zijn machtswoord spreekt.
Wat denken wij vaak te klein van de macht van de Heere Jezus. Hij
heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Waarom zijn we dan vaak
zo bang? Waarom zijn we toch zo bezorgd? Het hoeft niet, het mag niet
als we bij Hem aan boord zijn. Wat een onjuist verwijt aan de Heere
Jezus: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan?
Natuurlijk ziet de Heere Jezus uw zorg, uw moeite. Hij is altijd bij u. Dat
heeft Hij beloofd: Zie, Ik ben met u, alle dagen. Altijd bent u in Zijn hart
en in Zijn oog. Geloof dat toch! En u zult een stil en gerust leven
hebben in alle godzaligheid.
Wat maakt ons zo onrustig? Het ongeloof. Hebt u dan geef geloof?,
vraagt Jezus aan die angstige discipelen. Eén Woord van Hem en de
wind ging liggen en de golven zwegen. En er kwam een grote stilte.
Een stilte van verwondering en bewondering voor Hem. ‘Wie is Deze
toch?’ Hij is uw almachtige en liefhebbende en trouwe Zaligmaker, als u
Hem maar toebehoort. Al verheffen zich vernietigende machten om je
heen, raak niet in paniek, wordt niet een speelbal van vrees. Door het
vertrouwen op God mogen we de toestand meester blijven.
Ds. J. Broekman.
2

UIT DE GEMEENTE
Zieken
Bij het uitkomen van dit kerkblad is de heer
Th. van Cronenberg, Meerenburg 28, opgenomen in
het Beatrix-ziekenhuis te Gorinchem. Hij wordt nu
geopereerd aan zijn andere heup. Voor de tweede
keer dit jaar zo’n ingrijpende operatie is heel wat. We
wensen hem en zijn vrouw veel sterkte toe en Gods
zegen.
Herhaaldelijk wordt in Psalm 118 gezegd dat Gods goedertierenheid tot
in eeuwigheid is. Het kan in het leven soms anders schijnen, we kunnen
ons anders voelen. Toch mogen we hierop steeds weer terugvallen.
Gods liefde gaat steeds weer naar ons uit. Onverdiend! Het is ook juist
deze Psalm die Jezus met Zijn discipelen zong vlak voor de gang naar
het kruis. Jezus kon gaan omdat Hij wist dat Gods goedheid daar was.
Zo mag ook u, wanneer u het moeilijk hebt, weten: Gods goedheid gaat
toch naar mij uit!
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
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 16L, 4208 AA Gorinchem
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Overleden
Maandagmiddag 14 oktober overleed op de leeftijd van 87 jaar
Willem van Zomeren
gewoond hebbend aan de Kolstraat 26.
Na een kort ziekbed is hij in het vaste vertrouwen op zijn Heere en
Heiland ingeslapen.
Vrijdag zal hij begraven worden op de begraafplaats aan de
Peperstraat, na een rouwdienst in de kerk, die om 13.30 uur begint.
In het volgende kerkblad hoop ik in een ‘In memoriam’ op dit overlijden
terug te komen.
We denken aan mevr. Van Zomeren en allen die om het heengaan van
Wim van Zomeren treuren en wensen hen Gods nabijheid toe.
In memoriam
In de vroege avond van zaterdag 28 september 2013 is op de leeftijd
van 97 jaar van ons heengegaan
Cornelia Hermina de Bruin
sinds 16 juli 1972 weduwe van Hendrik Braspenning. Zij woonde de
laatste jaren in Avondlicht. Zij werd geboren in Gorinchem en was de
oudste van acht kinderen. Ze is met haar ouders, broers en zussen
vaak verh
isd. Ze ging naar school in Gorinchem en Vuren en bleef op school tot
de achtste klas. Daarna werd ze op verschillende plekken dienstmeisje.
Ze had graag onderwijzeres willen worden, maar dat ging in die tijd
natuurlijk niet. In 1938 is ze getrouwd. Eerst verdiende ze samen met
haar man de kost met een groentewinkel aan de Burgstraat in
Gorinchem, maar al snel verhuisden ze naar Herwijnen, waar ze een
kruidenierswinkel aan de Peperstraat hadden. Maar na de oorlog
moesten ze stoppen met de winkel, want er was bijna niets meer te
krijgen. Haar man ging werken op de steenfabriek en zij had haar werk
aan het gezin.
Eigenlijk heeft ze haar leven lang last gehad van verschillende kwalen.
Ze heeft vaak in het ziekenhuis gelegen. Het ergst is wel het feit dat ze
jong weduwe geworden is. Het zal haar pijn gedaan hebben, maar dat
liet ze niet merken. Ze droeg het zelf, samen met God. ‘Als ik mijn
geloof niet had, had ik het niet gered’, zei ze vaak. Ze was een vrouw
van gebed. Ze heeft op verschillende plekken op het dorp gewoond, het
laatst aan de Kolstraat.
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Daar heeft ze het niet gemakkelijk gehad: in 2007 kreeg ze tot twee
maal toe een herseninfarct. Ze moest uiteindelijk in Avondlicht
opgenomen worden. Ze had een enorme vechtlust, maar moest toch
accepteren dat ze de strijd op moest geven. Ze was altijd bij de
kerkdienst in Avondlicht zoals ze vroeger altijd in de kerk was. Haar
lichaam was op en moegestreden. Toch nog vrij plotseling is ze vredig
ingeslapen.
Ze had zelf uitgekozen wat we in de afscheidsdienst moesten zingen en
welke woorden we uit de Bijbel moesten lezen. Ze koos voor Psalm
121. Daar hebben we in de dienst tot bemoediging van het die
achterblijven over nagedacht. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan
bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Dat wensen we allen toe die
treuren om haar heengaan: kinderen, kleinkinderen, achter- en
achterachterkleinkinderen. In onze ogen blinkt een traan, maar ons
verstand zegt dat het goed is.
Geboren
Op mijn teentjes kijk ik over ’t randje van de wieg.
Dag klein broertje, ik vind je lief.
Deze woorden zouden Charlotte gezegd kunnen hebben (of: misschien
heeft ze die woorden ook wel gezegd), toen ze haar pasgeboren
broertje Jasper in de wieg zag liggen. Jasper werd dinsdag 8 oktober
2013 geboren en kreeg naast zijn roepnaam ook nog andere namen:
Mettien Johannes van Mourik
Hij is dus het broertje van Charlotte en de zoon van Martien en Daniëlle
van Mourik. En wij zijn dankbaar en blij met hen dat zij uit Gods hand
nieuw leven hebben ontvangen. Wij feliciteren hen van harte en
wensen hen Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen tot
trouwe schaapjes van de Goede Herder, de Heere Jezus.
Het gezin woont aan de Kolstraat 56, 4171 CZ.
Uit dankbaarheid
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die ons een felicitatie of
gelukwens heeft gestuurd voor ons huwelijk. Het is ontzettend fijn, dat
er zoveel mensen betrokken bij ons zijn.
Jochem en Marieke van Andel-Meerman
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VERANTWOORDING
Collecten
Maandag 23 sept: Zendingsavond
€ 188,20
Mark en Annemarie Horst
Zaterdag 28 sept: Opening
winterwerk

GZB

€ 263,00

BBQ

Zondag 29 sept:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 164,15
€ 165,80
€ 153,50

plaatselijk jeugdw.
kerkrentmeesters
onderhoudsfonds

Zondag 6 okt:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 124,90
€ 109,40
€ 101,65

Kerk en Israël
kerkrentmeesters
past. en prediking

Giften
Ontvangen via: Kandiaat De Vree 2x € 20,00 + € 10,00
Ds. Broekman € 50,00 + € 10,00
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
RONDOM HET WOORD
Diensten
De komende zondag D.V. 20 oktober zal er ’s morgens een
gastpredikant voorgaan en ’s avonds hoop ik de themadienst te leiden.
Een bijzondere dienst dus die vooral op jeugd en jongeren gericht zal
zijn. Dus ouders: maak uw kinderen erop attent en neem ze mee. Het
thema van deze dienst is: Blijf overeind. In de tijd voor de
zomervakantie heb ik gepreekt over de brief van Paulus aan de
gemeente van Efeze, maar ik ben toen niet toegekomen aan het zesde
hoofdstuk. Daarom staat in deze themadienst Efeze 6: 10-20 centraal,
dat gaat over de geestelijke wapenrusting die we nodig hebben. Aan
alle kanten worden we aangevallen, zoals een computer door virussen.
Daar moet je je tegen beschermen met een virusscanner. Zo moet je
ook je leven beschermen tegen aanvallen van buitenaf. Om overeind te
blijven is er een geestelijke wapenrusting die we aan moeten doen.
Kom maar luisteren! In deze dienst zal het koor ‘Zout’ uit
Schoonrewoerd medewerking verlenen. Er is een gedrukte liturgie.
In verband met onze vakantie heb ik op 27 oktober een zogenaamde
vrije zondag, maar ik mag wel voorgaan in Meteren en Hei- en Boeicop.
Gezegende zondagen toegewenst!
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Herfstvakantie
Als de scholen herfstvakantie hebben, heb ik het ook. Mijn vrouw en ik
hebben het plan er nog een midweek op uit te gaan naar het Limburgse
land. Dat betekent dat catechisaties en kringwerk stil liggen in die week.
Kringen
Na de herfstvakantie komen D.V. alle kringen weer samen:
Maandag 28 oktober de Bijbelgesprekskring en dinsdag 29 oktober de
kring Groeien in geloof, beiden om 20.30 uur. Op donderdag 31 oktober
de Lidmatenkring om 20.00 uur. Allen weer hartelijk welkom!
Verkiezingen kerkenraad
Over de verkiezingen voor de kerkenraad kunnen we het volgende
meedelen.
Er zijn geen tegenkandidaten ingediend tegen de herkiesbare
ambtsdragers ouderling J. van Kuilenburg, ouderling-kerkrentmeester
H. van Eeken en diaken D. de Bruijn. Daarmee zijn zij herkozen voor
een periode van vier jaar.
In de vacatures diaken en ouderling heeft de kerkenraad in zijn
vergadering van woensdag 9 oktober de volgende dubbeltallen gesteld,
steeds in alfabetische volgorde.
In de vacature diaken:
N. van Velzen, Waaldijk 142 en M.J. van Zante, Seringenhof 15
In de vacature ouderling:
J.T. van Arendonk, Achterweg 57 en H. de Bruin, Achterweg 97
De verkiezingsavond heeft D.V. plaats op woensdag 30 oktober,
aanvang 20.00 uur precies, in de kerk. Alle stemgerechtigde leden
worden uitgenodigd de verkiezingsavond bij te wonen.
De kerkenraad beraadt zich nog op de invulling van de vacature
ouderling met bijzondere opdracht.
We vragen iedereen het verkiezingswerk te gedenken in het gebed.
Mocht u vragen hebben over de procedure dan kunt u contact opnemen
met de scriba, D. de Joode (0183-637092, ddejoode@planet.nl).
Solidariteitskas
Graag herinneren we de belijdende leden en de doopleden nog even
aan de enveloppe met daarin de acceptgirokaart voor de
Solidariteitscollecte die u recent in de brievenbus hebt gehad (de
meesten van u gelijktijdig met het kerkblad). We verzoeken u vriendelijk
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de € 10,00 over te maken. Voor elk lid dragen we als plaatselijke
Gemeente een bedrag verplicht af aan de landelijke kerk. Die bijdrage
wordt mede betaald uit de inkomsten van deze solidariteitsactie.
Hartelijk dank voor uw medewerking
Geef uw oude bijbel een nieuwe kans
Wat doe je met je oude stukgelezen bijbel? Veel mensen hebben er
moeite mee om die zomaar bij het oud papier te gooien.
Uitgeversgroep Jongbloed, uitgeefpartner van het Nederlands
Bijbelgenootschap, wil uw oude bijbels graag hebben voor de recyclebijbelactie.
Oude en onbruikbare bijbels worden ingezameld en het papier wordt
gebruikt voor het maken van nieuwe bijbels en bijbeluitgaven.
Jongbloed heeft daarvoor contacten gelegd met een Frans
recyclingbedrijf.
Omdat zeer veel mensen over de hele wereld niet zelf een bijbel
kunnen betalen, subsidiëren de bijbelgenootschappen bijbels om die
ver onder de kostprijs te kunnen verspreiden. Als de kostprijs lager is
dankzij het hergebruik van bijbelpapier kunnen er meer bijbels
wereldwijd verspreid worden.
Door mee te doen aan deze actie draagt u dus indirect bij aan de
verspreiding van de Bijbel wereldwijd! Ook in Herwijnen willen we
meedoen om oude bijbels in te zamelen en ervoor te zorgen dat
anderen daardoor (opnieuw) kennis kunnen nemen van het oude
Woord, dat toch altijd nieuw blijft.
De bijbels kunnen worden ingeleverd in een doos bij de ingang van de
kerk. De actie duurt tot eind december 2013. Ook oude psalmboeken
kunnen ook worden ingeleverd.
Voor vragen over deze actie: Dik de Joode (ddejoode@planet.nl,
0183-637092).
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).
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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 Naam
Leeftijd Adres
27-10 J. Vroegh-Bergakker 93
Raadsliedenstraat 110 Leerdam
31-12 H. de Bruin
87
Meerenburg 23
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
OUD IJZER AKTIE !!
Op zaterdag 19 oktober a.s. tussen 09.00 en 11.00 uur houden wij een
inzameling van oud ijzer en andere oude metalen.
Graag het oud ijzer en andere metalen op 19 oktober tussen 08.30 en
09.00 uur gereed zetten aan de straat.
Voor grote partijen graag even vooraf bellen met tel.nr.: 06 – 20918376
zodat wij een afspraak kunnen maken voor het afhalen.
Uiteraard kunt u het oude ijzer e.d., maar ook de nog bruikbare spullen
voor de rommelmarkt op deze dag ook zelf inleveren tussen 09.00 en
10.00 uur op het bekende adres: Achterweg 57 te Herwijnen
Helaas kunnen wij geen koelkasten / vriezers meenemen.
De Rommelmarkt commissie
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Stolpersteinen
U hebt er wellicht over gelezen of u bent er bij geweest: het leggen van
Stolpersteinen aan de Molenstraat en de Waaldijk ter herinnering aan
de families Van Straten die in de Tweede Wereldoorlog omgekomen
zijn in Sobibor. Voorafgaande aan die steenlegging was er een
herdenkingsbijeenkomst in de Geref. Kerk. De beide predikanten van
ons dorp hebben toen ook een bijdrage geleverd. Ik heb zelf iets laten
horen en zien over het herdenkingsmonument Yad Vashem in
Jeruzalem en ds. Mink sprak een gebed uit. In overleg met hem
vermelden we dit gebed ook in ons kerkblad.
God, onze Vader,
U hebt Abraham en zijn nakomelingen uitgekozen.
U hebt beloofd hen tot een groot volk te maken.
U hebt beloofd hun naam groot te maken.
U hebt aan hen uw zegen toegezegd.
U hebt hen geroepen Uw naam aan de volkeren bekend te maken.
In hen en met hen wilt U alle volken, alle generaties zegenen.
Wij zijn zeer bedroefd
over de gedachten,
de woorden,
de gedragingen van allen,
die in de loop van de geschiedenis
Uw volk,
het volk van Uw verbond,
hebben laten lijden.
Het antisemitisme lijkt onuitroeibaar,
niet alleen elders, maar ook in Nederland,
niet alleen bij anderen, ook onder ons,
nota bene onder christenen,
volgelingen van Hem,
die geboren uit een Joodse vrouw,
door ons beleden wordt als de Messias.
Wij bidden om vergeving
en vragen om verzoening van onze schuld.
Vuur ons aan door Uw Geest
om ons ervoor inzetten,
dat er echte broederlijkheid zal heersen
met het volk van Uw verbond
waarmee wij onopgeefbaar verbonden zijn.
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God van Abraham, Izaäk en Jakob,
hoor de kreet van de bedroefden,
van hen die angst hebben,
van hen die alles verloren hebben,
geef Uw vrede aan Israël,
aan heel de mensenfamilie.
Wek het hart van allen die Uw Naam aanroepen
opdat zij nederig de weg gaan van gerechtigheid en erbarmen.
‘Goed bent U immers voor wie hoopt, voor iedereen die U zoekt’
(Kl. 3:25)
Dat vragen wij door Christus onze Heer.
Amen

Tenslotte
Een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman.

Verkoopdag
vrijdag 18 oktober
Commissie Verkoopdag Hervormde Gemeente Herwijnen
Dorpshuis De Poort Herwijnen
14.30 –17.00 uur; en vanaf 19.00 uur
verlotingen: spiegel, bloemenbankje
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.
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AGENDA
Woensdag 16 okt
Vrijdag 18 okt
Zaterdag 19 okt
Maandag 28 okt
Dinsdag 29 okt
Woensdag 30 okt
Woensdag 30 okt
Donderdag 31 okt

18.30 uur

uitzending kerktelefoon
verkoopdag
oud ijzer actie
bijbelgesprekskring
Groeien in Geloof
uitzending kerktelefoon
stemmingsvergadering
lidmatenkring

20.30 uur
20.30 uur
18.30 uur
20.00 uur
20.00 uur

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 oktober
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
3 weken.
Volgende inleverdata zijn:
18 nov
2 dec
16 dec
6 jan 2014

voor 2 weken
voor 2 weken
voor 3 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

