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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
De Kinderkamer

Onder de terebint

De terebint is een boom die regelmatig in de Bijbel genoemd wordt. Zo
slaat Abraham zijn tenten op onder de terebint Moré.
Moré betekent ‘leraar’ en heeft dus met kennis te maken. God leert hem
onder deze bomen wie Hij is.
En het is goed wonen onder de terebint, want door zijn dichte bladerdak
staat hij bekend om zijn heerlijke, koele schaduw.

Kortom: de terebint is een plek
waar we met elkaar wat willen
leren, maar waar we ons ook op
een veilige plek bevinden.

Even mediteren onder de terebint, ontsnappen aan de waan van de
dag. Oplaadstation voor onze geestelijke accu. Dat willen we in het
vervolg op deze pagina doen.

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons dag aan dag met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid…
(Psalm 68)
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38e Jaargang, no. 1102, 7 november 2014
KERKDIENSTEN
Zondag 9 november 2014
10:00 uur:
Ds. J. Broekman, voorbereiding Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 105: 1, 5
18:30 uur:
Ds. J. van Dijk, Zeist
Introïtuslied: Ps. 27: 6, 7
e
1 collecte:
Dorcas
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 16 november 2014
10:00 uur:
Ds. J. Broekman, viering Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 105: 3, 24
15:00 uur:
Ds. J. Broekman, ZC Avondlicht Heilig Avondmaal
18:30 uur:
Ds. J. Broekman, dankzegging Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 28: 1, 2
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Avondm.coll: Luisterend Dienen
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Donderdag 20 november 2014
15:00 uur:
Ds. J. Broekman, dienst ZC Avondlicht
Lied en het verhaal van de Zondagsschool
9 nov:
Ps. 105: 5
Het verhaal gaat over David en Goliath
16 nov:
Ps. 105: 24
Deze morgen gaat het over David die moet vluchten
Mooie verhalen. Spannend. Die wil jij toch ook horen? Kom dan.
Kinderoppas
9 nov:
Monique Hobo en Jasper Vos
16 nov:
Ria en Jelle Treffers
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Schoonmaakrooster
10 t/m 14 nov: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet
17 t/m 21 nov: Mw. Treffers, Mw. Hobo,
Mw. Zeiderveld, Mw. Beukenkamp

UIT DE GEMEENTE
Zieken
We leven mee met de zieken in de gemeente. Soms
horen we ervan, maar soms wordt er ook in stilte
geleden. De spanningen nemen toe als onderzoeken
moeten worden ondergaan en dan maar wachten op
de uitslag. En dan…?
Van hen van wie we weten dat ze in het ziekenhuis
gelegen hebben noemen we Jan Kruis, Rozenstraat 5. Bij hem is de
galblaas verwijderd en dat had niet veel langer moeten duren. Gelukkig
is de operatie geslaagd en hij zal bij het uitkomen van dit kerkblad wel
weer thuis zijn. Wij wensen hem en Teunie veel sterkte toe.
Ook Susanne Ammeraal- van Arkel, Bakkersstraat 19, 4001 JB Tiel,
heeft wegens een longembolie in het ziekenhuis gelegen. Hoewel zij
weer thuis is, zal zij nog geruime tijd geduld moeten hebben voordat zij
weer ‘de oude’ is. Ook haar bidden we een voorspoedig herstel toe.
Laten we met elkaar maar het gebed van David uit Psalm 143 op de
lippen nemen: Leer mij Uw welbehagen te doen, want U bent mijn God.
Laat Uw goede Geest mij leiden in een geëffend land. De bescherming
die de Heere geeft is echte bescherming. Bij Hem kunnen we terecht
met elke nood!
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 19 okt:

Zondag 26 okt:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 175,00
€ 170,80
€ 164,85

diaconie
kerkrentmeesters
pastoraat en pred.

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 140,30
€ 132,65
€ 127,75

Eleos
kerkrentmeesters
onderhoudsfonds
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Ontvangen via:
Ouderlling Jilis van Kuilenburg € 50.00 + € 20,00 voor de dankstond
Mw. Lijntje van der Weerd € 10,00 in ZC Avondlicht
In het vorig kerkblad stond vermeld dat ouderling J. van Kuilenburg
€ 10,00 heeft ontvangen op huisbezoek, dit moet echter zijn € 15,00.
Voor al deze giften hartelijk dank
RONDOM HET WOORD
Diensten
De diensten die in dit kerkblad aangekondigd worden staan in het teken
van de viering van het Heilig Avondmaal. Op D.V. zondag 9 november
is er de dienst van voorbereiding en op 16 november vinden de viering
en de dankzegging plaats. ’s Middags om 15.00 uur is er de
voortgezette viering in Avondlicht. In al deze diensten hoop ik voor te
gaan. En in al deze diensten vervolgen we ook de prekenserie over de
visioenen van Zacharia.
Voorbereiding: 5e visioen: de gouden kandelaar en de twee olijfbomen;
tekst: Zach. 4: 6
Viering: 6e visioen: de vliegende boekrol; tekst: Zach. 5: 1
Dankzegging: 7e visioen: de vrouw in de efa; tekst: Zach. 5: 9.
Ds. L.W. Smelt, van wie ik voorheen een
meditatie in het kerkblad plaatste in de week
van voorbereiding, schrijft in zijn boekje
‘Van kracht tot kracht’: Je zult je
verwonderen als je gehoor geeft aan de
oproep niet in de eerste plaats te letten op
wat hier beneden gebeurt met en in jou,
maar je hart opwaarts op Jezus te richten.
Hij zit boven aan Gods rechterhand als je Advocaat. Hij neemt het voor
je op als twijfels je bespringen. Hij staat voor je in als Gods vijanden op
je loeren. Let vooral op datgene wat Hij van boven af via Zijn Geest, het
Woord en het sacrament aan jou belooft en in jou hier beneden doet.
De Heilige Geest legt de verbinding tussen het teken (brood en wijn) en
datgene wat be-teken-d wordt (Christus en al Zijn verdiensten en
gaven). Hoe? Dat is Zijn geheim. Met welk doel? Vooral opdat je niet
twijfelt. Opnieuw klinkt het: zo zeker als…zo zeker! Je bent geen kind
van God omdat je lief bent, maar omdat je geliefd wordt door God.
Kom! Want alle dingen zijn gereed!
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Rondom het Heilig Avondmaal
In de week van voorbereiding is er gelegenheid tot censura morum op
woensdag 12 november van 19.30 tot 20.00 uur in de pastorie.
De avond daarna, donderdag 13 november, is er de bezinningsavond.
Alle vaste deelnemers zijn weer hartelijk welkom, maar ook zij die dat
niet zo gewend zijn wil ik nadrukkelijk op deze avond wijzen. Het is zo
goed met elkaar te spreken en uitleg te horen over het
avondmaalsformulier. Uit het formulier lezen en overdenken we het slot:
de lofprijzing en het dankgebed.
We beginnen om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur is er koffie of thee.
ACTIVITEITEN
Ontmoetingsavond
Op D.V. 19 november a.s. zal er weer een
ontmoetingavond zijn die we regelmatig met de
Gereformeerde Kerk organiseren. Deze keer komt
directeur Wilfried Verboom van de Bond tegen het
vloeken op een interactieve manier vertellen over
de werkzaamheden van de bond. De Bond tegen
het vloeken zet zich in voor respectvol
taalgebruik. 74% van de Nederlanders vindt vloeken en schelden
onbeschaafd. Vloeken en schelden gebeurt vaak onnadenkend. De
Bond tegen het vloeken wil mensen bewust maken van hun taal, bijv.
op het werk, op school of binnen verenigingen.
Het werk van deze bond is zeker onze aandacht waard. Daarom
worden de leden van de beide kerken van ons dorp van harte
uitgenodigd deze avond bij te wonen.
De avond wordt gehouden in het kerkelijk centrum bij onze kerk. We
beginnen om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur is er koffie of thee.
Verkoping kerststerren
Mochten er mensen zijn die dit jaar een kerstster willen aanschaffen:
we zouden willen zeggen 'niet doen'. Want vrijdag 12 december hopen
we weer huis-aan-huis langs de deur te komen om de bekende
kerststerren te verkopen.
We zijn ook op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen op vrijdag
en eventueel op zaterdagochtend, als er wellicht nog wat adressen
gedaan kunnen worden.
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Opgeven kan voorlopig bij een van de
kerkrenmeesters:
Henk
van
Eeken
(henkvaneeken@solcon.nl),
Arjo
Hobo
(aj.hobo@hetnet.nl; 0418-582505), Gijs Pippel
(gijs.netty@kpnmail.nl) of Dik de Joode
(ddejoode@planet.nl; 0183-637092). Bellen mag
natuurlijk ook.
Graag willen we vanaf deze plaats Henk en
Marjan van Mourik bedanken voor het
organiseren van de actie in de afgelopen jaren. In verband met fysieke
ongemakken zijn ze er nu mee gestopt.
De kerkrentmeesters
Solidariteitskas
Gelijk met dit kerkblad of één van de komende dagen ontvangt u een
acceptgiro voor de zogeheten solidariteitskas. Elke gemeente moet
voor een z'n leden verplicht een bedrag afdragen aan de landelijke
kerk. Dat geld gaat in een fonds waaruit andere Gemeenten in
Nederland tijdelijk financieel worden ondersteund. Vandaar het woord
solidariteitskas.
We verzoeken iedereen die een acceptgiro ontvangt een bedrag van
€ 10,00 over te maken. De plaatselijke Gemeenten zorgen voor de
afdracht aan de landelijke kerk. Meer informatie leest in de folder die is
bijgesloten.
Alvast bedankt.
Geven van wat we ontvangen
Mensen die een gift willen overmaken voor de dankdagcollecte (via het
vorige kerkblad zijn de envelopjes verspreid) kunnen dat doen via
onderstaande bankrekeningnummers; contant een gift doen kan
uiteraard ooit, bijvoorbeeld via de collecte, predikant, pastoraalmedewerker of een vrijwilliger.
We bevelen de dankdagcollecte nogmaals van harte bij u aan.
NL INGB 0000 950925
NL RABO 03280 00531
tnv hervormde kerk Herwijnen
ovv dankdagcollecte
De kerkrentmeesters
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De Classis en de verre naaste (2)
Door Dr. A. Vos
In augustus jl. stuurde Paus Franciscus een boodschap naar de
Waldenzen waarin hij zijn geestelijke nabijheid uitsprak en “alle
christenen aanspoort tot vooruitgang op het pad van de eenheid, om
getuigenis af te leggen van de Heer Jezus Christus, en het licht en de
kracht van zijn evangelie schenkt aan alle mannen en vrouwen van
onze tijd”. De paus zond de brief naar aanleiding van de synode van de
Methodisten en Waldenzen, die van 24 tot 29 augustus in het Italiaanse
Torre Pellice (nabij Turijn) plaatsvond.
Met zo’n 30.000 leden is de Waldenzer Kerk (Chiesa Valdese) in het
Rooms-katholieke Italië een kleine minderheid. Van oudsher vormen de
Waldenzen een levendige gemeenschap die zeer sterk missionair en
diaconaal betrokken is. Hun geschiedenis gaat terug tot de twaalfde
eeuw toen Petrus Waldes, een rijke koopman uit Lyon, zijn goederen
weggaf en met zijn volgelingen vroom ging leven in navolging van
Christus. De Waldenzen streefden naar een leven in eenvoud volgens
de richtlijnen van het Evangelie. In de zestiende eeuw sloten de
Waldenzen zich aan bij de Reformatie. De Waldenzen – in de
Classicale notulen “Dalluyden uijt Piëmonte” genoemd - werden als
ketterse groepering in 1686 uit Noordwest-Italië verjaagd naar
Zwitserland. Drie jaar later keerden ze over de Alpen terug - een barre
tocht die de geschiedenis in ging als de Glorioso Rimpatrio, de
Roemrijke Terugkeer. In de dalen van de Cottische Alpen, op de
huidige grens van Frankrijk en Italië, wisten ze zich door de eeuwen
heen te handhaven. Zij overleefden tal van vervolgingen. Zo werd in
1655 onder de Waldenzen een gruwelijke slachting aangericht, de zgn.
Piëmontese Pasen, die in alle protestantse landen grote
verontwaardiging wekte. In ons land, dus ook in kerken van de
Bommeler- en Tielerwaard werden voor de vervolgden bijzondere
collecten gehouden. De ‘ongemene nood’ van Waldenzen hield aan. Zo
werd in 1769 werd op verzoek van de Classis de jaarlijkse gift van de
gereformeerde kerk van Zaltbommel van 6 gulden verdubbeld.
De Salzburger Lutheranen
In 1727 was in het aartsbisdom Salzburg een nieuwe bisschop
benoemd, een heerser die wereldlijke macht uitoefende. Deze ‘Prinsaartsbisschop’ wilde zijn Aartsbisdom zuiveren en stelde de
protestanten voor de keus terug te keren tot de rooms-katholieke kerk
of het land te verlaten.
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Op 31 – notabene Hervormingsdag - oktober 1731 ondertekende hij
een emigratiebevel met als gevolg dat ongeveer 20.000 protestantse
inwoners Salzburg moesten verlaten. Hij vaardigde zogenaamde
‘uittochtsplakkaten’ uit, waarmee een nieuwe godsdienstvervolging
begon. De Koning van Pruisen nodigde de vervolgde Lutheranen uit om
zich te vestigen in de onbevolkte streken van Oost-Pruisen, onder
andere in Litouwen. De Pruisische koning hoopte dat ook andere
protestantse landen zijn voorbeeld zouden volgen en dat gebeurde ook.
In Nederland waren het gemeenten in Walcheren en in ZeeuwsVlaanderen die initiatieven namen. Ook Bommel hielp toen in februari
1733 voor de haven schepen met vluchtelingen lagen. Deze lutheranen
waren op weg naar Walcheren. Zij hadden inmiddels een reis vol
ontberingen achter de rug. In Nijmegen lagen zij dagenlang in het pakijs
voor de stad, hielden in de lutherse kerk hun godsdienstoefeningen en
begroeven in de kerk hun doden. Het stadsbestuur besloot van
'passagegeld' af te zien en opdracht te geven de schepen door te laten
varen. In kommervolle omstandigheden, die met name door de
'zeeuwse koorts' ( een vorm van Malaria) waren veroorzaakt, kwam
tenslotte een groep in West Zeeuws-Vlaanderen terecht. In Groede
bevindt zich thans nog de door de Salzburgers gestichte lutherse
gemeente. Zoals gezegd: in de kerken van de Classis Bommel werd
ook voor hen geld opgehaald.
Tot slot: Als u van Bach houdt, en wie houdt daar niet van, luister dan
eens naar cantate, BWV 39, 'Brich dem Hungrigen dein Brot',
opgedragen aan de Salzburgers. De cantate werd echter al in 1726
geschreven, maar wel uitgevoerd op de zondag in 1732 toen een grote
groep vluchtelingen uit Salzburg in Leipzig aankwam. Het is alsof Bach
wil zeggen: weldadigheid en mededeelzaamheid zijn geen vervelende
zaken, die je voor je fatsoen wel moet doen en met een zuur gezicht.
Laten we hopen dat er in de Classis Bommel ook zo over wordt gedacht
en dat Bach ook vandaag navolging krijgt !
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
10-11 C.H. de Ruiter
16-11 H.J. van Arkel-Baggerman

Leeftijd Adres
85
Nieuwe Steeg 16
86
Molenkamp 40
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Op de hoogte/meeleven
Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel
mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede
en in minder goede tijden. Dus:
Gaat u verhuizen?
Laat het ons even weten.
Trouwplannen?
We stellen een bericht erg op prijs
Een geboorte?
Stuur ook ons een kaartje
Verdriet of verlies?
Ook dan leven we graag met u mee.
U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba:
info@nhkherwijnen.nl
tel.: 0183-637092

BLOEMENGROET
De bloemen gingen in de afgelopen periode
met groeten namens onze gemeente naar;
Dhr. Wim van Arendonk
Dhr. Aart Blom
Dhr. Jan Kruis

Wilgenlaan
Molenstraat
Rozenstraat

18 oktober
25 oktober
1 november

Kerstkaartenactie
Een kaart met een persoonlijke boodschap of tekening betekent enorm
veel voor gevangenen en voor dak- en thuislozen.
Via onze jaarlijkse kerstkaartenactie bezorgen wij in december
duizenden kerstkaarten in gevangenissen en opvangcentra van het
Leger des Heils.
Werkwijze en inzendtermijn De actie is eenvoudig: schrijf een
persoonlijke wens/bemoediging op een kaart en onderteken alleen met
uw voornaam en eventueel uw woonplaats. Ook tekeningen zijn
welkom.
Ook dan geldt: alleen een voornaam en eventueel een woonplaats.
Gebruik zo min mogelijk het jaartal 2015 in/op uw kaart, zodat kaarten
die overblijven ook volgend jaar uitgedeeld kunnen worden.
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Doe de kaart (met of zonder blanco envelop en
open klep - heel belangrijk!) en/of tekening (u
mag er ook meer tegelijk sturen) in een
gefrankeerde (verzamel)envelop en adresseer
deze aan Ark Mission kaartenactie, Donauweg
4, 1043 AJ Amsterdam.
De envelop die u aan ons adresseert gooien wij
weg. De kaarten worden bij Ark Mission
gecontroleerd, gesorteerd en verdeeld over
tientallen dozen. Die worden begin december via
centrale distributieadressen doorgezonden naar
gevangenen in binnen- en buitenland en naar
opvangcentra. Ark Mission werkt bij deze actie samen met het
Justitiepastoraat en het Leger des Heils die ervoor zorgen dat de
kaarten terecht komen bij respectievelijk gevangenen en dag- en
thuislozen.
Inzendtermijn U kunt kaarten en tekeningen opsturen tot uiterlijk
1 december 2014.
Wat mag u sturen? - Enkele of dubbele kaarten, met of zonder blanco
envelop,
ansichtkaarten,
landschappen
e.d.,
kerstkaarten,
zelfgemaakte kaarten, etc.
- tekeningen en kaarten van kinderen, met een wens of een groet erbij
zijn heel welkom. Ze herinneren gevangenen vaak aan hun eigen
kinderen, neefjes of nichtjes. Ook hier geldt: alleen een voornaam als
afzender.
Om dit alles te bekostigen kunt u, daarnaast, een gift overmaken naar
het IBAN rekeningnummer van Stichting Ark Mission :
NL16 INGB 0000 0488 14.
Bejaardenbezoekcommissie verzoekplatenprogramma
Hierbij wil ik u herinneren aan de bijeenkomst van de
bejaardenbezoekcommissie verzoekplatenprogramma.
Deze bijeenkomst zal worden gehouden op D.V. woensdag
12 november 2014 om 9.30 uur in het kerkelijk centrum.
Er zijn in het afgelopen halfjaar enkele wijzigingen gekomen in de te
bezoeken bejaarden. Het is dus vooral voor degenen, die bezoeken
afleggen, van belang zoveel mogelijk op deze bijeenkomst aanwezig te
zijn. We kunnen deze zaken dan met elkaar doornemen. Voor een
goede terugkoppeling is het gewenst, dat de bezoekdames aanwezig
zullen zijn.
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Mocht u echter verhinderd zijn, laat het dan even weten bij
Dicky de Fockert, tel. 581992.
Wij rekenen op uw aanwezigheid!
Tenslotte
Misschien hebt u de afgelopen week het een en ander gehoord of
gelezen over Halloween. Zelfs op ons dorp werd er over gesproken. En
het werd duidelijk dat velen dit feest als iets onschuldigs zien en niet de
achtergrond ervan weten. Het is nu misschien wat achteraf, maar toch
kwam bij mij de gedachte op hierover iets in het kerkblad te schrijven.
Dan kunt u uw mening vormen voor de volgende keer.
Halloween is een religieuze dag, maar niet
christelijk. Sterker nog: het is voor een christen
niet acceptabel. Het lijkt zo onschuldig: een
verkleedpartij met uitgeholde pompoenen, grauwe
maskers en zo. Maar wat wordt er eigenlijk in de
nacht van 31 oktober op 1 november gevierd?
De symboolfiguur van Halloween is in de
Verenigde Staten ‘Jack-o-lantaarn’, een uitgeholde
pompoen met een demonische tronie, waarin een brandende kaars
gestoken wordt. De wortels van dit feest gaan terug op de Keltische
heidense religie en de druïdencultuur. De Kelten beschouwden
1 november als de dag van de dood, omdat in het noordelijk halfrond
de winter begon, de bladeren vielen, de temperatuur daalde en het
steeds vroeger donker werd. Ze geloofden dat hun zonnegod aan
kracht verloor en dat Samhain, de god van de dood, sterker werd. Met
Halloween hebben de druïden duizenden jaren lang duivelse
aanbiddingsceremoniën uitgevoerd, waarin katten, paarden, schapen,
ossen en mensen verzameld werden, in kooien opgesloten en
verbrand. Deze offers waren nodig om Samhain, de god van de dood,
gerust te stellen. Om aan offers te ontkomen gingen de druïden van
deur tot deur om vette kalveren, zwarte schapen en mensen in te
zamelen. Als je een ‘Jack-o-lantaarn’ had, een uitgeholde pompoen of
schedel met een kaars erin en een oud symbool voor een verdoemde
ziel, gaf je te kennen dat je de religie van de druïden ondersteunde.
Terwijl de mensen en dieren het uitschreeuwden van de pijn en levend
verbrand werden, zongen en dansten de druïden in de hoop de kwade
geesten af te weren.
In onze tijd zijn de uiterlijke feestelijkheden veranderd, maar de duivelse
gedachten zitten er nog steeds achter. Ontmoetingen tussen heksen en
duivels worden op de avond van 31 oktober nog steeds georganiseerd.
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Processies worden gehouden en alles wordt afgesloten met een
heksenbal.
Bij Halloween gaat het dus om een nieuwe heidense religie. Het wordt
maatschappelijk steeds meer ‘geaccepteerd’. Christenen moeten dit
verschijnsel niet als ‘onschuldig’ beschouwen. Wij moeten dit werk van
de duivel niet als onbeduidend voorstellen. En dat moeten we aan onze
kinderen duidelijk maken. En vertel er dan meteen bij dat de Heere
Jezus juist gekomen is om het werk van de duivel te verbreken.
(1 Joh. 3:8)
Met een hartelijke groet,Ds. J. Broekman
AGENDA
Donderdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

6 nov
12 nov
12 nov
12 nov
12 nov
13 nov
17 nov
18 nov
19 nov
20 nov

20.00 uur
09.30 uur
18.30 uur
19.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.30 uur
20.30 uur
19.45 uur
20.00 uur

moderamenvergadering
bejaardenbezoekcommissie
uitzending kerktelefoon
censura morum
kerkenraadsvergadering
bezinningsavond
bijbelgesprekskring
groeien in geloof
ontmoetingsavond
lidmatenkring

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie
ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl
VAN DE REDACTIE
De kopij voor het volgende kerkblad dient
uiterlijk D.V. maandag 17 november 2014
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
Volgende inleverdata zijn:
1 dec
voor 2 weken
15 dec
voor 3 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. NL10 INGB 0000950925
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
DIACONIE

Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320

ONDERHOUDSFONDS Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
ADM. KERKBLAD

Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643

KERKRADIO

Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206

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

