KERKGEBOUW

Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT

Ds. J. Broekman
Waaldijk 137
4171 CC Herwijnen
0418 – 581505
j.broekman@solcon.nl

OUDERLINGEN

T.J. Hijkoop
J. van Kuilenburg
J.J. van Mourik
A. Ruitenburg

OUDERLINGENH. van Eeken
KERKRENTMEESTER A.J. Hobo
D. de Joode, scriba
Lunet 18, 4214 GA Vuren
0183 – 637092
ddejoode@planet.nl
DIAKENEN

D. de Bruijn
J.A. Hobo
G. de Joode
A. van Mourik

ORGANISTEN

H.J. de Bruyn
P. van de Minkelis

KOSTERS

Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133
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

CRECHE

Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal
Herovientje

37e Jaargang, no. 1080, 1 november 2013
KERKDIENSTEN

Zondag 3 november 2013
10:00 uur:
Ds. D. Heikoop, Nieuwegein
Introïtuslied: Ps. 30: 2, 3
18:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 108: 4, 5
1e collecte:
Najaarszendingscollecte
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Woensdag 6 november 2013, Dankstond voor gewas en arbeid
10:45 uur:
Ds. J. Broekman, schooldienst in de kerk van de
Hervormde gemeente
19:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 109: 11, 12
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Dankstondcollecte

Zondag 10 november 2013
10:00 uur:
Ds. J. Broekman, voorbereiding Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 32: 4, 6
18:30 uur:
Ds. A. Stijf, Ede
Introïtuslied: Ps. 110: 4, 5
1e collecte:
Dorcas
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
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Zondag 17 november 2013
10:00 uur:
Ds. J. Broekman, viering Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 32: 4, 5
15:00 uur:
Ds. J. Broekman, voortg. dienst in Z.C. Avondlicht
18:30 uur:
Ds. J. Broekman, dankzegging Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 111: 5, 6
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Lied van de Zondagsschool
3 nov:
Ps. 30: 3b
10 nov:
Ps. 32: 4a
17 nov:
Ps. 32: 4b
Kinderoppas:
3 nov:
10 nov:
17 nov :

Mieke van de Minkelis en Eline
Monique Hobo en Jasper Vos
Ria Treffers en Jelle

Schoonmaakrooster
4 t/m 8 nov: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn
11 t/m 15 nov: Mw. Van der Linden,Mw. G. van der Vliet
18 t/m 22 nov: Mw. Kruis, Mw. Kornet
MEDITATIE
Wonderlijke ruil
‘Ik attendeer je even op de woordjes ‘allereerst’,
‘daarna’ en ‘ten slotte’ in het eerste gedeelte van
het tweede deel van het Avondmaalsformulier
over de ‘Gedachtenis van Christus’. Het valt op,
dat het accent op het lijden en sterven van
Christus overheerst en dat de climax is: het is volbracht! Hier klopt het
hart van het reformatorisch belijden. Ik vind dit erg diep en steengoed
geformuleerd. Ik lees het als een geloofsbelijdenis. Als iemand mij
vraagt: wat heb je er nu aan om in Jezus te geloven?, dan ga ik hem dit
uitleggen. Ik hoop dan dat ik iets van mijn verwondering kan
overbrengen over die ‘wonderlijke ruil’.
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Ik kan je beter duidelijk maken wat dat is als je dit gedeelte van het
formulier in twee kolommen uiteenlegt. In de ene kolom zetten we
onder elkaar wat op Jezus Christus van toepassing is en in de andere
wat op ons slaat. Links staat dan wat Hij voor ons deed en rechts
vermelden we wat wij zo van Hem ontvingen. Het telkens terugkerende
woordje ‘opdat’ maakt het je gemakkelijker.
Omdat in onze tijd dit hart van het reformatorisch belijden bestreden
wordt en omdat het wellicht onder ons ook minder beleefd wordt, is het
goed om – al mediterend en biddend – met eigen woorden te leren
zeggen wat wordt bedoeld met ‘wonderlijke ruil’ of ‘verzoening door
voldoening’.
Ik stel het zo voor: Christus zegt tegen me: ‘Geef aan Mij jóuw zonden,
dan geef Ik aan jou Míjn gehoorzaamheid en gerechtigheid.’ Het is een
‘vreemde vrijspraak’: ik, aangeklaagde en schuldige voor God, word
onschuldig en rechtvaardig verkláárd dankzij Christus. Dit wordt ‘de
rechtvaardiging van de goddeloze’ genoemd. Hij gevangen, ik
vrijgesproken. Hij vervloekt, ik gezegend. Hij door God verlaten, ik nooit
helemaal door God verlaten.
Ik heb mijn hele leven nodig om mij steeds meer te verwonderen over
deze onmogelijke mogelijkheid dat ik zondaar en tegelijk een
rechtvaardige ben. Verwondering is de tweelingzuster van het geloof.
Als je je nog nooit verwonderd hebt, heb je nog nooit goed geloofd.’
Ds. L.W. Smelt.
Uit: Van kracht tot kracht.

UIT DE GEMEENTE
Zieken
De heer Th. van Cronenberg, Meerenburg 28, is weer
thuis gekomen uit het ziekenhuis. De opname heeft
langer geduurd dan gedacht. De heupoperatie is
gelukkig goed geslaagd, maar daarop volgde een
longontsteking. Al met al heeft de heer Van
Cronenberg meer dan een week in het ziekenhuis gelegen. Wij wensen
hem een voorspoedig herstel toe.
De heer C. de Joode, Waaldijk 60, heeft ook enkele dagen in het
ziekenhuis gelegen, weer vanwege een epilepsie aanval. Dit geeft toch
wel de nodige spanningen en daarom wensen we hem en zijn vrouw
veel sterkte toe.
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Dat wensen we allen toe die ziek zijn of onderzoeken ondergaan. David
zingt in Psalm 103: Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn
weldaden. Daarmee ontkent hij onze moeiten niet. Hij beseft dat we
zwakke en hulpbehoevende mensen zijn, want hij weet ook van ziekte
en tegenslag. Maar onze God is wel een God van het nieuwe begin. Hij
is de God die geneest in de meest absolute zin van het woord. Hij doet
het oude weg en vernieuwt ons leven. Uiteindelijk hebben we allemaal
die genezing nodig.
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
In memoriam
Na een welbesteed leven, waarvan de laatste fase voor hem zeer
moeilijk was, is op 14 oktober 2013 rustig ingeslapen
Willem van Zomeren
Hij is 87 jaar geworden en woonde aan de Kolstraat 26.
Hij werd geboren in Herwijnen, in een groot gezin. Hij ging naar school,
ging werken en trouwde. Allemaal zo heel gewoon. Maar het is duidelijk
geworden dat hij heel veel gedaan heeft in zijn leven. Hij zat overal op
en in en dat kostte veel tijd. Daarom was hij vaak weg, hij was onder de
mensen. Wie kende Wim van Zomeren niet?
Ook de kerk nam een belangrijke plaats in zijn leven in. Hij hielp bij het
schoonmaken in en rond de kerk. Hij hielp bij het tellen van het geld bij
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de verkoping. En hoeveel jaren ging hij niet met kerststerren langs de
deur? Maar niet alleen de kerk speelde een belangrijke rol – het was
vooral het geloof. Zo hebben we hem ook leren kennen: op zijn vaste
plek in de kerk.
Wim werd ziek en het ging snel. Maar elke keer, in het ziekenhuis of
thuis, zei hij dat zijn vertrouwen op God was, onvoorwaardelijk. ‘Jullie
moeten maar niet verdrietig zijn als ik er niet meer ben’, zei hij. ‘Ik
vertrouw erop dat ik naar de Heere ga.’ We hebben afscheid genomen,
terwijl we Psalm 116 lazen: De HEERE is genadig en rechtvaardig,
onze God is een Ontfermer…ik was uitgeteerd, maar Hij heeft mij
verlost. Enkele dagen later stierf hij. En al moeten we dan niet verdrietig
zijn, het gemis is er wel. We denken dan aan zijn vrouw Marie en aan
Mariëlle. En aan allen die hem een warm hart toedroegen. En dat
waren er velen. En daarom waren er ook velen op de dag van zijn
begrafenis in de kerk, waar we hem herdachten en troost zochten in de
woorden die aan zijn sterfbed gelezen waren: Psalm 116. De dichter
van deze Psalm heeft een aantal ingrijpende ervaringen met God
achter de rug en op grond daarvan betuigt hij God zijn liefde. Zo is het
ook met Wim gegaan. En dat mag allen troosten die treuren om zijn
heengaan. Na de dienst hebben we zijn lichaam toevertrouwd aan de
aarde, terwijl in onze gedachten het lied weerklonk, dat Wim zo
dierbaar was: Wat de toekomst brengen moge, mij geleid des Heeren
hand.
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 13 okt:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 99,40
€ 102,55
€ 88,25

Donderdag 17 okt
Zondag 20 okt:

Werelddiaconaat
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

€ 132,65
dienst
ZC Avondlicht
1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 141,45
€ 148,45
€ 138,40

bloemengroet
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

Giften
Ontvangen via:
Ouderling Van Kuilenburg € 15,00 + € 10,00 tijdens bezoekwerk
Diaken T. Hobo € 5,00 bij de bloemengroet
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
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Najaarszendingscollecte 2013
Op D.V. zondag 3 november wordt in de kerk de najaarszendingscollecte gehouden.
De opbrengst van de collecte gaat naar ons project Deelgenoten, waar
we het werk van Mark en Annemarie Horst in Zimbabwe mee steunen.
Laatst hebben wij op de gehouden zendingsavond kunnen zien en
horen wat voor werk er wordt verzet door het zendingsechtpaar dat
toen in Nederland met verlof was.
Mark vertelde heel enthousiast over het werk van Annemarie ( helaas
was zij afwezig door rugproblemen) en hemzelf.
Kan de zending op uw gift rekenen? En op uw gebed?
Alvast hartelijk dank.
De zendingscommissie
RONDOM HET WOORD
Diensten
Omdat dit kerkblad voor drie weken geldt en ook de dankdag in deze
periode valt, staan er flink wat diensten op mijn preekrooster.
D.V. komende zondag 3 november hoop ik in de avonddienst de
prediking uit de Heidelbergse Catechismus te vervolgen. We zijn
toegekomen aan Zondag 41 en we behandelen dan het zevende
gebod: U zult niet echtbreken. Daarover is veel te zeggen, evenals de
vorige keer over het gebod ‘U zult niet doodslaan’. Niet alleen over
huwelijk en echtscheiding, maar ook over liefde en trouw en de
verhouding man-vrouw. Komt u maar luisteren. De tekst van Zondag 41
ligt bij de ingang van de kerk.
Woensdag 6 november is er de dankdag voor gewas en arbeid. ’s
Morgens is er een kinderdienst in onze kerk, die samen met de School
met de Bijbel is voorbereid. ’t Is altijd weer fijn een volle kerk met
kinderen en ouders te zien. Het thema is deze keer: Denk je aan
danken? We lezen uit de Bijbel Lukas 17: 11-19, waar het gaat over
tien melaatsen die door Jezus genezen werden en er maar één
terugkeerde om Hem te bedanken. Laten we niet vergeten te danken.
Daarom is er ’s avonds een dankdienst voor de hele gemeente.
Misschien zijn er wel die denken: moeten we in zo’n crisistijd als we nu
beleven wel dankbaar zijn? Kunnen we dat wel? Bij deze vragen moest
ik denken aan wat de profeet Habakuk meemaakte in zijn tijd. De ene
crisis na de andere. Maar ondanks dat gaat Habakuk een danklied
zingen: Al zal de vijgenboom niet in bloei staan, toch zal ik in de
HEERE van vreugde opspringen. Laten wij dat dan ook maar doen.
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Er is nog genoeg reden om dankbaar te zijn. We lezen Habakuk 3. En
vergeet niet uw dankbaarheid in de dankdagcollecte te tonen. Van
harte aanbevolen!
De diensten van de zondagen 10 en 17 november staan in het teken
van de viering van het Heilig Avondmaal. In deze diensten vervolgen
we de serie preken over de profetie van Daniël. Ik beperk me deze keer
tot het noemen van de Schriftlezingen in het kerkblad, zodat u die thuis
alvast kan doorlezen. In de voorbereidingsdienst op 10 november
lezen we Daniël 5: 17-30 (het vervolg op de preek van 13 oktober,
waarin we hoorden dat er een hand schreef op de muur van het paleis
van Belsazar). Op de zondag van de viering van het Avondmaal (17
november) lezen we ‘s morgens Daniël 6: 1-10 en ’s avonds Daniël 6:
11-29. Laten we bij alle voorbereidingen bedenken dat de Heere het
Avondmaal tot onze hulp en troost heeft ingesteld en niet om ons schrik
aan te jagen. Als we dat bedenken komen we met vreugde aan het
Avondmaal en blijven we niet weg. Avondmaalsmijding past een
gemeente van Christus niet (uitzonderingen daargelaten natuurlijk). In
de middag van deze Avondmaalszondag is er de voortgezette viering in
Avondlicht en in die dienst hoop ik ook voor te gaan.
Alles overziende heb ik heel wat voor te bereiden in de komende
weken. Dat kost veel tijd en energie, maar ik doe het graag. Dat het tot
zegen mag zijn voor ons allen.
Censura Morum
In verband met de viering van het Heilig Avondmaal is er gelegenheid
tot censura morum op woensdag 13 november a.s. van 19.30 tot 20.00
uur in de pastorie.
Geen bezinningsavond
Het spijt mij enorm, maar deze keer kan er in de week van
voorbereiding geen bezinningsavond zijn. Ik heb het hele seizoen in
mijn agenda gepland met vergaderingen en kringen en daarbij ben ik
vergeten de bezinningsavonden in te plannen. Ik hoop de volgende
keer wat activiteiten te kunnen verschuiven, zodat die avond dan wel
door kan gaan. Het is belangrijk genoeg om deze avonden door te laten
gaan, maar deze keer lukt het niet. Ik verwijs u graag naar de meditatie
in dit kerkblad van ds. Smelt. Lees het aangegeven deel van het
formulier eens door en probeer te doen wat ds. Smelt aangeeft over het
maken van twee kolommen. Als u daar eens een uur in de
voorbereidingsweek voor uittrekt, hebt u ook een goede
bezinningsavond.
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Kringen
Het duurt nog even, maar de volgende kringen komen D.V. weer bij
elkaar:
Maandag 18 november de Bijbelgesprekskring om 20.30 uur.
Donderdag 21 november de Lidmatenkring om 20.00 uur.
Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom!
Dankstond
Tegelijkertijd met het kerkblad worden de zakjes voor de
dankstondcollecte verspreid. De zakjes kunnen worden ingeleverd
tijdens de uitgangscollecte in de dienst op dankdag, woensdag 6
november. Op een andere manier een bijdrage leveren kan natuurlijk
ook; bv door een bedrag over te maken naar bankrekeningnummer
3280.00.531, ovv Dankdag 2013’. Contant een gift geven of meegeven
(aan
bv
predikant,
bezoekdames,
pastoraal-medewerker,
kerkenraadsleden) kan uiteraard ook.
De opbrengst is bestemd voor het plaatselijke kerkenwerk.
Bedankt voor uw medewerking
Verkoopdag
We mogen in dankbaarheid terugzien op een zeer geslaagde
verkoopdag, vrijdag 18 oktober in dorpshuis de Poort. Een dag waarop
veel ontmoetingen plaatshebben, wat de onderlinge gemeenteband
versterkt. Maar zeker ook in financieel opzicht was de verkoopdag een
enorm succes. Hoewel nog niet alles tot achter de komma bekend is,
mochten we in eerste telling toch een bedrag afkondigen van 9.000
euro netto! Nog nooit stond de teller op dat bedrag.
We willen graag de leden van de commissie verkoopdag heel hartelijk
bedanken voor hun inzet. Niet alleen op de dag zelf, maar ook in de
weken (zo niet maanden) die aan de verkoopdag vooraf gaan. Er is
veel werk verzet en wat is het dan fijn dat de dag zo goed verloopt.
Dank ook aan alle medewerkers op de dag zelf, aan alle gulle gevers
van spullen en aan allen die de verkoopdag op een andere manier
sponsorden.
Uitslag grote verloting:
1. N. Pince van der Aa (200 euro)
2. N. Hak (100 euro)
3. Tinie Liebrecht, Rossum (tuinstoeltje)
4. H. van Arkel (levensmiddelenmand)
5. H. van de Broek, Asperen (taart)
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Verjaardagsfonds
We zijn erg blij dat Heiltje van Santen zich heeft gemeld als vrijwilligster
voor het verjaardagsfonds, voor de vacante wijk aan het Boveneind!
Daarmee kan ook dit stukje kerkenwerk weer opgepakt worden.
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
16-11 H.J. Baggerman-van Arkel

Leeftijd Adres
85
Molenkamp 40

Van de zondagsschool
De komende weken gaan we weer hard aan de slag met het oefenen
voor het kerstfeest van de zondagsschool. Ook knutselen we mooie
werkjes om de kerk mee te versieren. Zondag 3 november zullen de
kinderen de teksten en liedjes meekrijgen om thuis te kunnen oefenen.
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:
22 sept
Mw. J. de Joode
ZC Avondlicht
29 sept
Mw. Van Santen
Meidoornlaan
6 okt
Mw. Hijkoop
Bloklandweg 4
13 okt
Mw. Blom
Achterweg 4
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TENSLOTTE
Terwijl ik dit stukje schrijf giert de wind rond de pastorie en is de rivier
onstuimig. Enkele wandelaars wagen zich op de dijk en genieten
kennelijk van de stormwind. Over enkele uren, zo is de verwachting, zal
de wind weer gaan liggen. Dan keert de rust weer en duikelen we zo de
herfst in.
Vorige week, tijdens onze herfstvakantie, hebben we het goed getroffen
wat het weer betreft. We waren in het noorden van Limburg en de
temperaturen liepen op tot 23 graden. Een heerlijke week om tot rust te
komen. We hebben verschillende plekken bezocht en verdiepten ons in
de historie van de Peel. Wat een armoede is er in vroegere tijden in die
streek geleden. En wat waren de leefomstandigheden slecht in die
hutjes op de Peelse hei. Langzamerhand ontstonden gehuchten en
dorpen, ieder met een kerk en een café. Van die eerste hebben we er
een aantal bezocht, van die tweede niet. Het ‘rijke, roomse leven’ straalt
er vanaf, dit in tegenstelling tot het arme, maatschappelijke leven. Maar
ook in de Peel is alles anders geworden. De welvaart is toegenomen,
en daarmee ook de secularisatie. Je treft dat overal aan, helaas… Daar
word ik vaak droevig van.
Maar de storm van de kerkverlating en geestelijke armoede zal ook
eens gaan liggen. Ik las vandaag ergens: Jezus deed wat geen
weerman zag aankomen: Hij stilde de storm. ‘k Zal in dat vertrouwen
leven…
Een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman
AGENDA
Woensdag 30 okt
Woensdag 13 nov
Maandag 18 nov
Donderdag 21 nov

18.30 uur
18.30 uur
20.30 uur
20.00 uur

uitzending kerktelefoon
uitzending kerktelefoon
Bijbelgesprekskring
Lidmatenkring

oor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie
ook de website van onze gemeente; www.nhkherwijnen.nl
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VAN DE REDACTIE
De kopij voor het volgende kerkblad dient
uiterlijk D.V. maandag 18 november 2013
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
Volgende inleverdata zijn:
2 dec
voor 2 weken
16 dec
voor 3 weken
6 jan 2014 voor 2 weken
Samen danken op dankdag
Samen willen wij U danken
eerbiedig voor Uw aangezicht
U de wijnstok, wij de ranken
wij werden steeds weer opgericht
want U bleef voor ons zorgen
wij weten ons geborgen
in uwe Vaderhand.
Samen willen wij U danken
in nederigheid gehuld
wij kwamen Heer met open handen
U hebt ze weer rijk gevuld
met alles wat wij nodig hadden
Heer vergeef ons onze schuld
als wij zelfzuchtig zijn.
Samen willen wij U danken
leggen onze gaven neer
neem het Heer uit onze handen
zodat wij weten telkens weer
dat het al genade is
leer ons zo te delen Heer
met hem die zoveel mist.
Ina van der Welle
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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

