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ZONDAGSSCHOOL

Elke zondagmorgen tijdens de
kerkdienst in het kerkelijk centrum

CRECHE

Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal
De Kinderkamer

Onder de terebint

Dag aan dag draagt Hij ons (Psalm 68:20)
Ik droomde eens en zie
ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.
Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.
Ik zei toen "Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad..."
De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen..."
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38e Jaargang, no. 1120, 4 september 2015
KERKDIENSTEN
Zondag 6 september 2015
09:30 uur:
Ds. L. van Rees, Kerkwijk
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 89: 7, 8
18:30 uur:
Ds. W. Stijf, Meeuwen
Introïtuslied: Ps. 86: 4, 5
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 13 september 2015
09:30 uur:
Ds. L. van Rees, Kerkwijk
Viering Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 89: 6, 7
14:30 uur:
Ds. L. van Rees, Kerkwijk
Viering Heilig Avondmaal, Zorgcentrum Avondlicht
18:30 uur:
Ds. P.G.I. van den Berg, Asperen
Dankzegging Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 87: 3, 4
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Avondm.coll: project Luisterend Dienen
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Donderdag 17 september 2015
15:00 uur:
Ds. G.J. Mink - dienst Zorgcentrum Avondlicht
Lied en verhaal van de Zondagsschool
6 sept:
Ps. 89: 7a
Het verhaal gaat over Jezus op het
Loofhuttenfeest
13 sept:
Ps. 89: 7b
Vandaag luisteren we naar het verhaal
van Rehabeam en zijn zoon Abia
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Kinderoppas:
6 sept:
Willy van Arkel en Annette Ruitenburg
13 sept
Linda en Elize Duizer

Schoonmaakrooster
7 t/m 11 sept: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
14 t/m 18 sept: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn
RONDOM HET WOORD
Diensten
In verband met mijn ziekte (zie ook verderop in dit kerkblad) komt mijn
naam de komende maanden niet meer voor op het preekrooster. Ik was
van plan een serie over de aartsvader Jakob te houden, maar na twee
keer is daar al een eind aan gekomen. In deze rubriek zal er de
komende tijd niet meer vooruitgeblikt worden, omdat er allemaal
gastvoorgangers zijn. Kom trouw onder de verkondiging van het Woord
en hebt het goed met hen.

UIT DE GEMEENTE
Zieken
De afgelopen zeven weken is het vrij rustig
gebleven voor wat betreft de zieken of
ziekenhuisopnamen.
Vlak voor onze vakantie werd mevr. J. van der
Vliet- van Cronenberg, Berkenlaan 2, voor een
heupoperatie in Nijmegen in het ziekenhuis
opgenomen. Er werd een stukje donorbot in
haar heup gezet en dat heeft de tijd nodig om
aan te groeien. De zes weken van therapie zijn nu bijna om en het lijkt
allemaal goed gekomen te zijn. We wensen haar sterkte en Gods
zegen bij het verdere herstel.
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Ook anderen die herstellend zijn of juist in afwachting van uitslagen van
onderzoeken zijn, wensen we sterkte en zegen toe.
De dichter van Psalm 27 zingt: Wacht op de Heer’, godvruchte schaar,
houd moed! Hij is getrouw, de bron van alle goed. Met Hem aan onze
zijde kunnen we getroost en bemoedigd voort op onze levensreis.
Overleden
De kerkenraad ontving bericht van overlijden van
Jan van der Meijden
hij woonde aan de Waaldijk 121. Hij is 84 jaar geworden. Hij overleed
na een kort ziekbed op 26 augustus jl. en werd op 2 september
begraven op de algemene begraafplaats aan de Peperstraat. Wij
wensen zijn vrouw, kinderen en (achter)kleinkinderen veel sterkte toe
bij het verwerken van dit verlies.
Huwelijksjubileum
Op 11 augustus 1955 gaven Anton van der Meijden en Sijke van
Woerkum elkaar het ja-woord om samen het leven door te gaan en lief
en leed met elkaar te delen. Dat is dus inmiddels 60 jaar geleden.
En zo is hun huwelijksleven ook geweest: vol lief en
leed. Veel is goed geweest, maar ook verdriet is hen
niet bespaard gebleven. We willen hen ook via het
kerkblad van harte feliciteren met deze mijlpaal,
hoewel ze er nauwelijks ruchtbaarheid aan gegeven
hebben. We hebben samen Psalm 121 gelezen, over
die Bewaarder van Israël die niet sluimert of slaapt.
En de berijming zegt het er zo bij:
Hij is, al treft u ’t felst verdriet,
uw Wachter, die uw voet
voor wankelen behoedt.
Wij wensen hen, samen met kinderen en kleinkinderen, het goede toe
voor de toekomst. Ze wonen aan de Kolstraat 7.
Uit dankbaarheid
Op 20 juli mochten wij 60 jaar getrouwd zijn. Graag willen we iedereen
hartelijk bedanken voor de vele felicitaties die we rond dit
huwelijksjubileum mochten ontvangen. Het doet goed om te ervaren
hoe mensen met je meeleven. Bovenal dank aan God, die ons al
zoveel jaren samen heeft gegeven.
Mede namens kinderen en kleinkinderen
Johan en Jantje de Joode-Klop
Zorgcentrum Avondlicht
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VERANTWOORDING
Collecten
Donderdag 16 juli:

collecte €
92,40 past. en prediking
Dienst Zorgcentrum Avondlicht

Zondag 19 juli:

1e collecte
€
2e collecte €
Uitg.collecte €

128,00
111,95
127,45

Lepra Zending
kerkrentmeesters
past. en prediking

Zondag 26 juli:

1e collecte
€
2e collecte €
Uitg.collecte €

107,40
123,10
103,55

diaconie
kerkrentmeesters
onderhoudsfonds

Zondag 2 aug:

1e collecte
€
2e collecte €
Uitg.collecte €

101,65
105,50
103,90

bloemengroet
kerkrentmeesters
past. en prediking

Zondag 9 aug:

1e collecte
€
2e collecte €
Uitg.collecte €

98,40
106,90
95,75

diaconie
kerkrentmeesters
past. en prediking

Zondag 16 aug:

1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €

120,40
149,15
145,50

Kerk in Actie
kerkrentmeesters
past. en prediking

Ontvangen via:
Ds. Broekman € 20,00
Ds. Hagedoorn 2 x € 20,00 voor de kerk + € 10,00
Voor al deze giften heel hartelijk dank
Ziekte Ds. Broekman
Velen in de gemeente (en ook daarbuiten) hebben inmiddels gehoord
van mijn komende hartoperatie. Ik wil daar in het kort nog iets over
meedelen en over de gevolgen daarvan.
Toen ik in verband met klachten van vermoeidheid naar de huisarts
ging, is na de eerste onderzoeken al gebleken dat ik suikerziekte heb.
En dat heb ik kennelijk al geruime tijd. Als daar niets aan gedaan wordt,
worden de bloedvaten aangetast. Dat is bij mij ook gebeurd, waardoor
er verschillende vernauwingen ontstaan zijn, ook in de bloedvaten rond
de kransslagader. Dat betekent dat er omleidingen aangebracht
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moeten worden en mij is gezegd dat het er minstens drie worden. Deze
operatie zal in het St. Antoniusziekenhuis te Nieuwegein plaatsvinden.
U begrijpt dat dit alles ingrijpende gevolgen heeft voor mijn
werkzaamheden in de gemeente. De cardioloog heeft al gezegd dat ik
tot minstens eind november geen werk mag doen. Dan blijft alleen de
maand december nog over, want ik had al besloten om begin 2016 met
vervroegd emeritaat te gaan. Ik hoop dat ik in december nog wat werk
op therapeutische basis kan doen. Door dit alles heb ik me,
overeenkomstig de regels, per 31 augustus bij de kerkenraad officieel
ziek gemeld.
Zo kan er in korte tijd veel veranderen en wordt er een streep gehaald
door alle plannen die er waren. Het is wel een tegenvaller dat ik op die
manier naar mijn emeritaat toe moet leven, maar het zou spotten met
mijn gezondheid zijn als ik niet naar deze ‘stemmen’ zou luisteren.
Bovendien leert de ervaring dat de meeste mensen na zo’n operatie
enorm opknappen. Ik hoop en bid dat het bij mij ook zo zal zijn.
Ondertussen dank ik u voor de vele vormen van meeleven die mijn
vrouw en ik in de afgelopen tijd ontvangen hebben. Het doet echt goed
als er met je meegeleefd wordt.
Het betekent ook dat ik de start van het nieuwe winterseizoen niet mee
kan maken. En ook het werk daarna aan anderen over moet laten. En
alle preekbeurten moest afzeggen… De kerkenraad staat voor de
opgave daar oplossingen voor te bedenken. En gedeeltelijk is dat ook
al gedaan. Daarover zal de kerkenraad hieronder u zelf informeren. Ik
ben dankbaar voor de medewerking van de kerkenraad.
Laten we dit alles in Gods handen leggen en op Hem vertrouwen, dan
komen we nooit beschaamd uit.
Gevolgen voor preekbeurten, pastoraat en winterwerk
Zoals ds. Broekman al aangeeft, heeft de ziekte en naderende operatie
ook gevolgen voor de preekbeurten, het pastoraat en het winterwerk.
Onze preekregelaar is erin geslaagd om op korte termijn voor alle
preekbeurten die door de ziekte van ds. Broekman vrij zijn gekomen,
een vervanger te vinden. Dat was een hele klus omdat vrijwel alle
predikanten de diensten vaak al een jaar tot anderhalf jaar vooruit
plannen. De kerkenraad gaat er vanuit dat u als gemeente de diensten
trouw blijft bezoeken, ook als er eens voorgangers zijn die u misschien
niet van naam kent. Misschien juist wel een extra reden om toch vooral
te komen.
Ook voor het pastoraat en het winterwerk moeten oplossingen worden
gevonden. We kunnen melden dat we in vergevorderd stadium zijn met
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iemand die de catechisaties en het kringwerk wil gaan doen en
daarnaast ook een deel van het pastoraat op zich kan nemen. Op dit
moment kunnen we niets definitiefs melden, zodra dat wel het geval is
zullen we dat zeker doen. We hopen dat dat in het volgende kerkblad
het geval zal zijn. Mogelijk nemen ook kerkenraadsleden een deel van
het bezoekwerk van ds. Broekman over. Ds. Hagedoorn uit Hellouw
blijft het werk doen dat hij nu al doet.
Gevolg zal overigens ook zijn dat de dagen en data die in de startgids
voor catechisaties en kringen zijn genoemd, vrijwel zeker achterhaald
zijn. Met andere woorden: de kans is groot dat het andere avonden
worden. Ook daarvoor geldt: zodra we meer weten melden we dat; en
ook hierbij rekenen we erop dat kringen en catechisaties trouw bezocht
zullen worden.
Kerkbalans
In de afgelopen maanden is voor de Actie Kerkbalans een aantal
bedragen toegezegd en zijn enkele extra giften binnengekomen:
1 x € 150,00; 1 x € 10,00; 1 x € 50,00; 1 x € 250,00 en 1 x € 12,50.
De tussenstand komt daarmee op € 63.378,84
Hartelijk dank daarvoor!
Financiële actie kerkblad
Denkt u nog aan een financiële bijdrage aan het kerkblad?
Mocht u de gegevens niet meer hebben: het banknummer voor het
kerkblad
is:
NL82
RABO
0328024643
ten
name
van
CvK Herv. Gemeente Herwijnen inz. kerkblad.
Van harte aanbevolen en hartelijk dank.
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
17-09

Naam
Leeftijd
G.W. van Heusden- vd Meijden
92
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Adres
ZC Avondlicht

Avondmaalcollecte voor noodhulp in Syrië en Irak (DV 13 sept)
Al meer dan twee jaar wordt Syrië en Irak geteisterd door de gevechten
tussen de regering en de rebellen. Vanwege zeer grote nood in de
vluchtelingenkampen in de regio zien we de vluchtelingenstroom naar
Europa nog steeds toenemen.

Internationale hulporganisaties hebben nauwelijks toegang tot Syrië,
maar gelukkig heeft Luisterend Dienen de mogelijkheid om hulp te
bieden via de ACT Alliance (het internationale kerkelijke
noodhulpnetwerk) en plaatselijke kerken.
Door uw bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk om,
hulpbehoeftigen in de regio te voorzien van o.a. voedsel, medische
hulp, dekens. Uw hulp dringend nodig!
We doen daarom van harte een beroep op uw gulle gaven en vragen
uw gebed voor de situatie in deze regio.
De Diaconie
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Bloemengroet
De bloemen gingen in de afgelopen periode
naar;
12-07 Mw. Riek van Arendonk-Overheul,
Achterweg 101
22-08 Dhr, en Mw. Anton en Syke vd. Meijden
Kolstraat 7

Rommelmark informatie.
Er staat een prachtige IKEA hang- leg kast met 3 schuifdeuren, en een
bureau met kast. (zie foto’s). Bij interesse kunt u contact opnemen met
Koos de Fokkert (0418 581578)

Vakantie-Bijbel-Spel-Week: De bouwplaats
Een architect, elektricien, een schilder, timmerman
ze bouwen aan een huis, ze maken er iets van
zo heeft de Here God met mij (en jou!)
ook een prachtig plan (o wauw!)
waaraan ik met Hem samen bouwen kan.

Het themalied van dit jaar zat er al vlot in. De gebaren
die erbij hoorden ook en die maakten het zingen van het
themalied nog leuker. De Vakantie-Bijbel-Spel-Week was
een feest!
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Het zit erop. We kunnen terugkijken op
3 heel geslaagde dagen waar we als
stuurgroep ontzettend dankbaar voor zijn.
En dat met een wat miezerige start wat
weer betreft. Het heeft de pret niet mogen
drukken. In totaal hebben er ruim
100 kinderen meegedaan, daarnaast was
er een grote groep medewerkers. Iedere
dag was er een prachtige Bijbelvertelling
en hebben we een aantal leuke liedjes
gezongen. In een grote groep is dat altijd
leuker dan alleen...
Daarna konden de kinderen eigenlijk niet
wachten om het terrein van de
ijsbaan op te stormen met hun
groepje, want ja, er moest
natuurlijk gebouwd gaan worden!
En dat hebben ze gedaan. In
totaal zijn er een slordige 500
pallets verwerkt tot de prachtigste
huisjes, vaak met meerdere
vertrekken
en
verdiepingen.
Heerlijk natuurlijk als je zelf voor
architect
mag
spelen,
en
vervolgens ook de taken van een
elektricien en schilder mag
uitvoeren. Samen timmeren en
zagen en het huisje mooi en gezellig maken, daarmee zijn de kinderen
3 dagen enthousiast bezig geweest.
Ook heel leuk om in je eigen huisje
aan je zelfgemaakte eethoek friet
te eten. Mmm... dat ging er wel in.
De laatste dag, woensdag, scheen
de zon volop. Visboer R. v.d.
Mheen uit Spakenburg heeft er
een traditie van gemaakt om ons
allemaal een bakje kibbeling aan
te bieden. Een aangenaam begin
van de laatste dag.
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Ook dit jaar was er een voorstelling
ter afsluiting: Timo van den Heuvel
heeft met zijn wonderwolktheater
voor ons, kinderen, ouders en
andere
belangstellenden,
op
speelse wijze Gods liefde en trouw
verbeeld. Hoe leuk was het
trouwens om samen met Timo het
themalied te zingen (hij schreef het
namelijk zelf...).
Wat overbleef was de klus van het
opruimen. Onvoorstelbaar hoe snel
alles weer van een huisje veranderde
in een (gekleurde) stapel pallets op
de kar. Fantastisch dat er zoveel
handen waren om mee te helpen!
Toen was het tijd voor de tieners.
Vlotten bouwen aan de plas bij de
Meerenburg, proberen droog te
blijven (of gewoon erin plonsen), broodje warme worst uit de ketel, in
het vuur gebakken broodje op stok. Het was een ontzettend leuke
avond waar - zonder dat dat nu zo de bedoeling vooraf was - erg veel
belangstellenden zich ook prima
vermaakten.
Als stuurgroep bedanken we
iedereen hartelijk voor zijn of haar
inzet. Misschien mogen we ook
volgend jaar weer een beroep op
jullie doen?

We zijn dankbaar dat we met elkaar iets van onze doelstelling hebben
mogen verwezenlijken: in een sfeer van veiligheid en gezelligheid
samen naar Bijbelverhalen kijken en luisteren en andere opbouwende
activiteiten met elkaar doen. Zo hopen we ieder kind te laten ervaren
dat God van hem of haar houdt. We bidden dat God Zijn werk verder
kan doen in de harten van de kinderen en natuurlijk ook in die van
volwassenen!
Nog 1 dingetje...:
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misschien heeft u de giftenbus tijdens de week gemist. Een donatie
om de kosten van de VBSW te dekken is en blijft van harte welkom!
Het rekeningnummer hiervoor is: NL 05 RABO 0116 0188 52
Van harte aanbevolen!
O ja, neem zeker een kijkje op vbsw.webklik.nl om de foto's te
bekijken!
Groet van de stuurgroep Vakantie-Bijbel-Spel-Week
Mirjam Bron, Gerben den Hartog, Monique Hobo,Orianne Kuyntjes,
Netty Pippel en Josina van Zandwijk
Nieuwsbrief uit Zimbabwe van Mark en Annemarie Horst
Perspectief
Sinds 4 juli zijn we weer terug in
Zimbabwe. Het is goed om, na vele
omzwervingen, weer thuis te komen.
We zijn hartelijk welkom geheten.
Het was fijn om zoveel meeleven te
ervaren. We zijn duidelijk een deel
geworden
gemeenschap.
Wel
opvallend is dat veel mensen ervan
uitgaan dat onze terugkomst ook betekent dat ik (Annemarie) weer
beter ben. Dat is niet zo. Mijn gezichtsvermogen is minder dan de helft
van wat het vroeger was, vooral het centrale contrast- en scherpte zien
is verminderd. Dit heeft ook invloed op mijn werkzaamheden: opereren
en echo’s maken kan en mag ik niet meer en ook avond- en
nachtdiensten gaan niet meer. Een voordeel is dat er hierdoor ruimte in
mijn agenda en mijn hoofd is gekomen voor bezinning. Ook al zie ik nog
best veel, toch moet ik me leren aanpassen aan de nieuwe situatie. Het
afscheid nemen van mijn goede zicht is een proces. Maar wel één met
een Procesbegeleider. In dit alles is God bij ons en het is goed wat Hij
doet. De toekomst is onbekend, maar niet duister...
Wie zijn nu die ‘Poor’ van het Poor People Fund?
In Zimbabwe hebben maar weinig mensen een officiele, betaalde baan.
Zo’n 80% is werkloos en dat percentage loopt zelfs op. Daardoor zijn
ook maar weinig mensen verzekerd voor gezondheidszorg. Bijna alle
patienten van Morgenster en Gutu moeten de rekening dus zelf
betalen. Ook al proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden, een
rekening van US$15 is toch niet op te brengen voor iemand die van $70
per maand moet zien rond te komen. Het gevolg is dat veel patienten
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de rekening niet of slechts deels kunnen betalen. Gelukkig kan het Poor
People Fund (betaald met giften uit Nederland) voor een deel van deze
patienten de rekening betalen. Omdat er per ziekenhuis maar $500 per
maand beschikbaar is, kan niet aan alle aanvragen worden voldaan,
maar het helpt gemiddeld toch 26 patienten per maand met het betalen
van de rekening. Zo kunnen de ziekenhuizen net het hoofd boven water
houden. Meer weten over het Poor People Fund? Kijk eens op:
gzb.nl/over-gzb/projecten-werkvelden/project/?id=87
of stuur ons een email.
Ontwikkelingen op Morgenster
Terwijl wij vakantie aan het vieren waren in Nederland, draaide het in
Zimbabwe allemaal gewoon door.
De polikliniek zag er heel wat beter uit nadat de muren en plafonds na
jaren weer eens van een nieuwe verflaag waren voorzien. Die verf was
overgebleven van een andere klus op de verlosafdeling. Ook hoorden
we dat de overheid van plan is een nieuw röntgenfotoapparaat aan
Morgenster te doneren. De medewerkers waren al druk bezig om een
apparaat dat al voor onze tijd was ‘overleden’ te verwijderen. Ook de
private wards, kamers met minder bedden en dus meer privacy, waren
nagenoeg klaar om in gebruik te genomen te worden. Kortom, allemaal
hoopgevende ontwikkelingen. Ook bleek de frequentie van vergaderen
door het management team te zijn opgevoerd naar een keer per
maand. Hopelijk draagt dit bij aan meer besluitvaardigheid en betere
voortgang van projecten.
Gebedspunten
Er is veel om dankbaar voor te zijn:
 Tijdens ons verlof is er er veel gebeurd in Gutu en Morgenster.
 Locale partners blijven het medisch werk steunen
We willen bidden voor:
 Annemarie en de problemen rondom haar ogen en rug
(hernia).
 Gods leiding bij het afronden en overdragen van de
werkzaamheden de komende maanden.
 Het vinden van een Zimbabwaanse opvolger voor de
werkzaamheden van Mark.
 De bijbelstudiegroep die we dit jaar zijn gestart. We willen nu
graag weer starten na een lange zomerstop.
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ACTIVITEITEN
Verkoopdag vrijdag 16 oktober
De verkoopdag heeft plaats op vrijdag 16 oktober, in dorpshuis
De Poort; 's middags van 14.30 uur tot 17.00 uur en 's avonds vanaf
19.00 uur. De voorbereidingen zijn al in volle gang.
Ook dit jaar is er weer een grote verloting; de lotenverkoop is
inmiddels begonnen. De loten kosten € 1,00. De hoofdprijs is € 200,00;
de 2e prijs is € 100,00; de andere prijzen zijn een levensmiddelen
mand, tuindecoratie en een cadeaubon.
Heeft 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 en 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. die Fokkert (Rozenstraat 2),
D. de Joode (Lunet 18, Vuren).
We rekenen op uw medewerking,
Commissie Verkoopdag
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TENSLOTTE
Voorlopig is dit mijn laatste bijdrage aan het kerkblad. Wie had dat
gedacht? ’t Is allemaal wel snel gegaan. Net nu het nieuwe seizoen
weer gaat starten en plannen zijn gemaakt, wordt het ineens anders. U
hebt vorige week de activiteitengids in de bus gekregen, maar daar
zullen, wat mijn aandeel betreft, verschillende veranderingen in komen.
Houd dus de mededelingen in het kerkblad goed in de gaten. Het werk
mag gelukkig toch doorgaan en zo word je weer eens met de neus op
het feit gedrukt dat een mens niet onmisbaar is.
Hoe het ook allemaal verder gaat: we weten niet wàt de toekomst
brengt, maar wel Wíe de toekomst brengt. Houd Hem in het oog, dan
komt u nooit beschaamd uit!! Hij draagt ons (zie ook ‘Onder de terebint’)
door de diepten heen en gaat ons voor op het levensspoor.
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman

AGENDA
Woensdag 2 sept
Maandag 7 sept
Woensdag 16 sept
Vrijdag 16 okt

18.30 uur
20.00 uur
18.30 uur

uitzending kerktelefoon
kerkenraadsvergadering
uitzending kerktelefoon
Verkoopdag

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 14 sept 2015
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
15

Volgende inleverdata zijn:
5 okt
voor 2 weken
19 okt
voor 2 weken
2 nov
voor 2 weken
16 nov
voor 2 weken
7 dec
voor 2 weken
21 dec
voor 3 weken
4 jan 2016
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. 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

