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37e Jaargang, no. 1082, 6 december 2013
KERKDIENSTEN
Zondag 8 december 2013, 2e Adventzondag
10:00 uur:
Ds. M. van Campen, Ede
Introïtuslied: Ps. 115: 2, 3
18:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 116: 1, 11
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 15 december 2013, 3e Adventzondag
10:00 uur:
Ds. E. van Wijk, Hei en Boeicop
Introïtuslied: Ps. 118: 11, 12
18:30 uur:
Ds. F. Wijnhorst, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 119: 11, 12
1e collecte:
Kinderen in de knel
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Donderdag 19 december 2013
19:30 uur:
Ds. J. Broekman, in Zorgcentrum Avondlicht
m.m.v. Zangvereniging Soli Deo Gloria
Lied van de Zondagsschool
Vanaf nu oefenen we voor het komende kerstfeest
Kinderoppas:
8 dec:
Lia van Baalen en Berti Treffers
15 dec:
Sjanet ’t Lam en Michelle en Naomi
Schoonmaakrooster
9 t/m 13 dec: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn
16 t/m 20 dec: Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet
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MEDITATIE
Wees niet bevreesd, geloof alleen (Markus 5: 36c).
We hoorden het afgelopen zondagmorgen in de preek: Wees niet
bevreesd, u hebt een zoon gebaard. Woorden die gesproken werden
tegen de stervende vrouw van Pinehas (1 Sam. 4: 20b). En de engel
zei tegen Maria: Wees niet bevreesd, u zult zwanger worden en een
Zoon baren. En Jaïrus, een van de hoofden van de synagoge, kreeg te
horen: Wees niet bevreesd, geloof alleen. Wees niet bevreesd…
Het dochtertje van Jaïrus ligt op sterven en hij gaat naar Jezus toe.
Jaïrus laat ons zien hoe wij met elke nood naar Jezus toe mogen gaan.
Het hoofd van de synagoge vergeet z’n belangrijkheid en het aanzien
dat hij bij de mensen geniet en knielt voor de Heiland neer. Hij werpt
zich zelfs ter aarde… Wat een voorbeeld voor ons, die zo vaak menen
nog wel iets voor Jezus te betekenen te hebben of voor Hem te kunnen
doen. Alleen volkomen afhankelijkheid maakt dat Hij meegaat om te
helpen.
Maar Jezus wil niet alleen onze noden lenigen. Hij wil ons geestelijk
doen groeien. Hij wil ons niet maar een gemakkelijk leven schenken, Hij
wil dat we Hem zullen leren kennen en zullen leren vertrouwen. Om dat
groeiproces te bevorderen is beproeving nodig. Hier worden het geduld
en het geloof van Jaïrus op de proef gesteld. Christus wil hem geven
wat hij zo van harte verlangt, maar op Gods tijd.
De toestand van zijn dochtertje was zeer ernstig toen Jaïrus bij Jezus
kwam. Zijn komst was dringend noodzakelijk. Dat kon geen uitstel
lijden. En toen kwam die vrouw er tussen. Die verknoeide alles. Hij zal
wel door de grond gegaan zijn, toen ze hem kwamen vertellen dat zijn
dochtertje gestorven was. Het was te laat. Zolang ze leefde zou Jezus
haar kunnen genezen. Maar tegen de dood is ook Hij niet opgewassen.
Zo dachten de mensen. Zo is het niet, gelukkig niet! Jezus stelt hem en
ons gerust: Wees niet bevreesd. Al ben je dood, Hij maakt je levend. Hij
heeft dood en graf overwonnen. Hij is de Opstanding en het Leven.
Geloof alleen. Dat is de enige manier. Oprecht geloof. En ook dat geeft
Hij Zelf. Verwacht dan alles van Hem. Zelfs dat Hij doden levend maakt.
Want Hij doet het. Jaïrus kreeg rust door dit Woord. Zo is het nog: ‘Ik
zal u rust geven.’
Ds. J. Broekman.
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
We leven mee met hen die onderzoeken of operaties
ondergaan. We bidden voor hen, ook al worden niet altijd
de namen genoemd. Meeleven doet goed.
Henk van Zanten, Sluimerskamp 12, gaat een moeilijke weg. De
uitslagen van de onderzoeken zijn niet mooi, maar gelukkig zijn er geen
uitzaaiingen naar de botten, zodat behandeling mogelijk is. Er volgt nu
een zwaar traject om de ziekte te bestrijden. We leggen hem en zijn
gezin in Gods handen en wensen hem van harte sterkte voor de
komende tijd.
Gera Visser, Bloklandweg 3a, heeft weer een operatie ondergaan en
deze keer is het heel goed gegaan. Daar zijn we met haar dankbaar
voor. Volgende week volgt weer een ingrijpende operatie en laten we
hopen dat daarmee de geplande behandelingen tot een einde zijn
gekomen. Ondertussen wensen we ook haar sterkte in de weg die zij
gaan moet.
De dichter van Psalm 4, David, weet waar hij met zijn tegenslagen heen
moet: naar God. Hij weet dat die hem altijd weer ruimte geeft als hij in
het nauw zit. Daarom bidt hij: Als ik roep, verhoor mij, o God van mijn
gerechtigheid! In de benauwdheid hebt U ruimte voor mij gemaakt.
Wees mij genadig en luister naar mijn gebed.
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
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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
Uit dankbaarheid
Dankbaar willen Hennie en Jurrie Overheul u laten weten dat zij op
22 november samen met kinderen en kleinkinderen hun 45 jarige
trouwdag mochten vieren.
Samen delen!
Vijf en veertig jaren samen delen,
Onderweg in lief en leed,
Hoogtepunten, dieptepunten,
Waarvan niemand anders weet
Voorspoed die het hart verheugde,
Tegenslag die u verzweeg,
Die u samen hebt gedragen,
Daar van God de kracht voor kreeg.
Vijf en veertig jaren samen delen,
Is een voorrecht, een geschenk,
Want een mens is broos en kwetsbaar,
elke ademtocht een wenk
In de tijd door God gegeven,
In Zijn hand ligt het verschiet.
Geve Hij u heil en zegen
En voor elke dag Zijn lied.
Een gedicht van Co 't Hart

Jarig
D.V. 7 december jl. is moeder 90 jaar geworden en daar hebben we
een feestelijk tintje aan gegeven. Een reden om even bij stil te staan,
zeker na wat ze allemaal heeft meegemaakt qua gezondheid. Ze merkt
wel dat alles van lieverlee wat minder wordt. Lopen is haar passie en ze
is dankbaar dat ze dat nog kan, ook al gaat het moeizamer i.v.m.
verstopte bloedvaten.
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Zelf zegt ze dat ze nooit had gedacht nog eens zo oud te mogen
worden en inderdaad is dat een wonder. Ds. Groenenboom zei eens
tegen haar: ”Mevr. Blom, zie het maar als een cadeautje”, en dat
waardeert ze zeer. Daarom bovenal dank aan de Heere.
Liefs van Ria, Gijs, klein- en achterkleinkinderen
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 17 nov:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte
Avondmaalscollecte
Avondmaalscollecte ZC Avondlicht

€
€
€
€
€

Dinsdag 19 nov:

gez. ontm.avond

.€ 135,60

Leger des Heils
De Enk

Zondag 24 nov:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 198,50
€ 176,55
€ 183,55

Woord en Daad
kerkrentmeesters
past. en prediking

109,40
122,75
139,00
358,50
98,30

diaconie
kerkrentmeesters
past. en prediking
hulp Filippijnen
hulp Filippijnen

Voor al deze giften heel hartelijk dank
RONDOM HET WOORD
Diensten
Komende zondag D.V. 8 december, hoop ik in de avonddienst voor te
gaan. Dat is naar de gewoonte een leerdienst en deze keer behandelen
wij Zondag 42 van de Heidelbergse Catechismus: het achtste gebod:
U zult niet stelen. Ook dit gebod houdt meer in dan simpel ‘niet stelen’.
We moeten ook onze naaste niet te kort doen of Gods gaven niet
misbruiken of verspillen. Dat laatste gebeurt in onze samenleving volop:
meer dan de helft van het geproduceerde voedsel wordt weggegooid.
We worden ook opgeroepen het welzijn van anderen te zoeken. Zo
wordt het achtste gebod heel actueel met het oog op een rechtvaardige
samenleving.
De tekst van Zondag 42 ligt weer bij de ingang van de kerk.
Op de derde adventszondag, 15 december, heb ik geruild met
ds. Van Wijk uit Hei- en Boeicop. Deze jonge predikant is daar nog niet
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zolang geleden bevestigd en het is fijn met hem kennis te maken. Ik
heb door deze ruiling wat de tijd om in de startblokken te gaan staan
voor het tweede deel van de decembermaand met de velen diensten en
kerstvieringen.
De eerste in die rij is de kerstdienst op D.V. donderdag 19 december in
Avondlicht. Ik mag in die dienst voorgaan en het koor Soli Deo Gloria
verleent medewerking. Aanvang: 19.30 uur.
Ik wens u goede diensten toe, ook met de gastvoorgangers.
Kringen
De vierde kringavond van dit seizoen noteren weer voor de volgende
kringen D.V.:
Bijbelgesprekskring maandag 9 december om 20.30 uur
Lidmatenkring
donderdag 12 december om 20.00 uur
Groeien in geloof
dinsdag 17 december om 20.30 uur
Telkens in het kerkelijk centrum en iedereen is welkom.
Zanguurtje
Op D.V. zondag 15 december zal aansluitend aan de avonddienst
weer het ‘zanguurtje’ worden gehouden. In het programma zullen ook
advents- en kerstliederen worden opgenomen. Hebt u/heb jij liederen
die u/jij graag zingt? Stop dan een briefje met uw/jouw
verzoeknummers in de bus achter in de kerk of mail naar
alexenmarleen@live.nl. Voordat we met elkaar gaan zingen drinken we
eerst een kopje koffie of thee. Het programma wordt rechtstreeks
uitgezonden via de kerkradio. De luisteraars thuis zullen vooraf een
liederenblad ontvangen. U en jij bent van harte welkom!
Doopaangifte
Ouders die hun kind willen laten dopen worden in de gelegenheid
gesteld doopaangifte te doen. Ze kunnen daartoe contact opnemen met
ds. Broekman: 0418-581505 (j.broekman@solcon.nl).
Acceptgiro kerkblad
U ontvangt dit kerkblad gratis. Twee keer per jaar vragen wij u om een
financiële bijdrage om daarmee de kosten voor het drukken van het
kerkblad te kunnen betalen. Tot nu toe zat in het kerkblad steeds een
acceptgiro waarmee u een gift kon overmaken. De ervaring leert echter
dat mensen nauwelijks nog gebruikmaken van een acceptgirokaart;
bijna iedereen doet zijn of haar bankzaken via internet. Bovendien zijn
er (steeds toenemende) kosten verbonden aan het gebruik van
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acceptgiro’s. Vandaar dat we niet langer werken met acceptgiro’s, maar
een los inlegvel in dit kerkblad hebben gedaan om u een bijdrage te
vragen.
Het banknummer is:
NL82 RABO 03280 24643
ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen inz. kerkblad
Uiteraard kunt u ook contant iets geven, via bijvoorbeeld predikant,
bezoekdames, kerkenraadsleden of pastoraal-medewerker.
Bij voorbaat dank
College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Herwijnen
Kerststerren
Op vrijdag 6 december hopen we weer de jaarlijkse kerststerrenactie te
houden. De huis-aan-huisverkoop start ’s morgens rond een uur of
negen. Veel vrijwilligers hebben inmiddels hun medewerking
toegezegd. Er zijn echter nog meer mensen nodig om te helpen.
Wie zin en tijd heeft om te helpen, kan zich melden bij Henk en
Marianne van Mourik (0418-581966, of hcmourik1943@kpnmail.nl. Ook
als u een beperkt aantal uren kunt helpen, kunnen we uw hulp goed
gebruiken. De verkoop heeft plaats vanuit het kerkelijk centrum.
Mensen die niet thuis zijn maar toch graag een kerstster willen kopen,
kunnen vooraf reserveren via hcmourik1943@kpnmail.nl of
0418581966.
Kerkbalans; hebt u uw toezegging al overgemaakt?

Het einde van 2013 nadert. Tijd om de
balans op te maken, ook in financieel opzicht. Zo wordt ook de Actie
Kerkbalans 2013 afgesloten en wordt een begin gemaakt met de Actie
Kerkbalans 2014.
7

Nog niet alle toezeggingen die begin 2013 zijn gedaan, zijn
daadwerkelijk binnen. Vandaar dat wij u vriendelijk vragen om, als dat
nog niet is gebeurd, uw toezegging alsnog over te maken. Dat bespaart
de kerkrentmeesters het nodige werk, onder meer bij het versturen van
herinneringen.
Overigens hebben we de begrote opbrengst (€ 63.750) nog niet
helemaal bereikt. Dat bedrag moet minimaal binnenkomen om de
begroting sluitend te krijgen. De tussenstand is ongeveer 60.500 euro.
We komen dus nog geld tekort.
Wie een (extra) bijdrage wil overmaken kan dat doen via
Rabobank 3280.00.531 of ING 950.925. Graag steeds onder
vermelding van ‘kerkbalans 2013’. Contant een gift geven kan uiteraard
ook.
In eerdere kerkbladen en in de informatiefolders die we hebben
verspreid tijdens de Actie Kerkbalans, stond een tabel met
richtbedragen. Wie die richtbedragen graag nog eens ziet, kan een
mailtje sturen naar ddejoode@planet.nl
Via onderstaande link (nhkherwijnen; kerkbladdownloaden; kerkblad
1063 en dan naar beneden scrollen) is de tabel ook te vinden.

http://nhkherwijnen.nl/Kerkblad%20data/Kerkblad%201063.pdf
We danken iedereen voor zijn of haar medewerking.
Mede namens de kerkenraad,
Het college van kerkrentmeesters
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
07-12 A.A. Blom-van der Velden
90
11-12 A.C. Verploegh-van Aalsburg 90

Adres
Avondlicht
Zworrelstraat 51

Zondagsschool
Oefenen voor de kerstviering van Zondagsschool Bethel:
Wanneer: op zondag 15 en 22 december
Waar: in de kerk
Tijd: na de ochtenddienst. U kunt uw kind rond half 1 weer ophalen
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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:
23 nov Dhr. H. van Zanten
Sluimerskamp 12
Evangelisatieactie
Samen met de Gereformeerde kerk wordt ook dit jaar een huis-aan-huis
kerstactie gehouden. De evangelisatiecommissie zoekt hiervoor nog
mensen die mee willen helpen met het huis-aan-huis rondbrengen in de
week voor kerst tussen 16 en 21 december.
Het gaat per persoon om niet meer dan ongeveer 25 bezorgadressen,
overigens wie meer wil heel graag!
Aanmelden kan via de intekenlijst die vanaf 1 december in de hal van
de kerk ligt of door contact op te nemen met Alex Ruitenburg, per mail:
alexenmarleen@live.nl of op tel.: 582439. Zet u of jij er uw/jouw naam,
adres en telefoonnummer bij?
De pakketten kunnen worden opgehaald op zaterdagmorgen
14 december tussen 10 en 11 uur in de grote zaal van het kerkelijk
centrum.
Laten we zo als Gemeente gehoor geven aan de opdracht van God zelf
om het Evangelie door te geven aan ons hele dorp. Dat is een
geestelijke zaak en daarom vragen we u ook om dit werk te gedenken
in uw persoonlijk gebed.
De evangelisatiecommissie
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Update van Fam. Horst, Zimbabwe
Tussen midden september en begin oktober hebben we op diverse
plaatsen aan diverse gemeenten een presentatie gegeven over ons
werk in Zimbabwe. Het was erg fijn om zo te kunnen vertellen over wat
we in Zimbabwe hebben meegemaakt.
Allereerst is het fijn om leden van de ondersteunende gemeente aan te
kunnen kijken. We waren blij verrast door de interesse (in opkomst,
vragen) en het meeleven in gebed.
Ten tweede was het fijn om ons verhaal over het werk te kunnen
vertellen en zo een brug te slaan tussen het leven in Zimbabwe en
Nederland.
Inmiddels zijn we weer terug in Zimbabwe en hard aan het werk. De
indrukken van de tijd in Nederland vervagen, maar nu we hier weer zijn,
realiseren we ons weer hoe goed de faciliteiten in Nederland zijn. We
zullen binnenkort weer een nieuwsbrief uitbrengen om meer inhoudelijk
over het werk te vertellen.
Op
onze
weblog www.zorginzimbabwe.blogspot.com kunt
u
tussentijds ook over onze ervaringen lezen.
Annemarie en Mark Horst, Morgenster Mission, Zimbabwe
TENSLOTTE
De vorige keer plaatste ik een gedicht over de belevenissen van een
Bijbel. Naar aanleiding daarvan kreeg ik van een gemeentelid een
gedicht dat in het kerkblad ‘van de overkant’ stond. Het is een gedicht
van ds. J.H. Gunning (1858-1940) met de titel Een dominee. Ik wil u
even mee laten genieten:
Een dominee
Een dominee, mensen! Dat is een man
van wie men alles verlangen kan.
Hij moet kunnen zwijgen, overal,
maar ook kunnen praten als een waterval.
Vergaderingen leiden vroeg en laat
en geestelijk blijven bij ’t zotste gepraat,
bezoeken brengen aan groot en klein
en steeds voor iedereen te spreken zijn.
Een ieder hoort hij de waarheid te zeggen,
maar mij geen strootje in de weg te leggen.
Familiair mag hij niet wezen
“dominee” moet op zijn gezicht staan te lezen.
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Een man van karakter, dat vraagt onze tijd,
maar… wij houden niet van eentonigheid,
dus brenge hij om de twee, drie weken
weer geheel andere, pakkende preken.
Diep moet hij graven, niet te geleerd zijn,
dan zou hij weer niet door allen begeerd zijn.
Het heil van alle zielen is hem opgedragen
maar naar zijn ziel hoeft niemand te vragen.
Zo staat hij als een wrijfplaats in ’t moeilijke midden,
en wie blijft er altijd voor hem bidden?
Een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman
AGENDA
Maandag 9 dec
Woensdag 11 dec
Donderdag 12 dec
Dinsdag 17 dec

20.30 uur
18.30 uur
20.00 uur
20.30 uur

Bijbelgesprekskring
uitzending kerktelefoon
Lidmatenkring
Groeien in Geloof

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 16 december 2013
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 drie (3) weken. De vaste
gegevens voor het nieuwe jaar dienen dan ook aangeleverd te worden.
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Volgende inleverdata zijn:
6 jan 2014
voor 2 weken
20 jan
voor 2 weken
3 feb
voor 2 weken
17 feb
voor 2 weken
3 mrt
voor 2 weken
17 mrt
voor 2 weken
31 mrt
voor 2 weken

Advent
In het donker van de nacht
brandt een sprankje van verlangen
Licht waarop de wereld wacht
hoop klinkt door in lofgezangen
Uit het duister komt het leven
wordt in vuur en vlam gezet
God heeft ons Zijn zoon gegeven
en de wereld werd gered
Geven wij de vlam nu door
aan alle volken, alle mensen
dan klinkt straks een engelenkoor
dat zal ons allen vrede wensen
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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

