KERKGEBOUW

Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT

Interim-predikant - Ds. A.P.D. Zijlstra
06-36 53 37 86
a.zijlstra@pkn.nl

CONSULENT

Ds. A.J. Hagedoorn
0418 – 581103

OUDERLINGEN

D.J. van Arkel
T.J. Hijkoop
J. van Kuilenburg
A. Ruitenburg

OUDERLINGENH. van Eeken
KERKRENTMEESTER A.J. Hobo

D. de Joode, Scriba
Lunet 18, 4214 GA Vuren
0183 – 637092
ddejoode@planet.nl
DIAKENEN

J.W. Boogert
D. de Bruijn
G. de Joode, Jeugddiaken
A. van der Meijden

BIJSTAND
PASTORAAT

Ds. A.J. Hagedoorn
0418 - 581103

KERKELIJK WERKER R. Verkaik

0184 – 631885
verkaik.r@gmail.com
ORGANISTEN

H.J. de Bruijn
A.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 O.B.S. de Spiegelhof

Onder de terebint

Liefhebben

Het echt liefhebben van God krijgt altijd zijn uitwerking in het echt
om elkaar geven. Het één kan niet zonder het ander!
We kunnen niet volhouden God lief te hebben en ondertussen tóch
in ons hart een hekel hebben aan een bepaald persoon. Niet voor
niets vat onze Heiland de Wet van God samen: God lief te hebben
boven alles en de naaste als onszelf.
De Wet heeft een verticale én een horizontale dimensie.
Het is de vorm van een kruis:
een verticale en een
horizontale balk. De verticale
wijst ons op de liefde tot
God en de horizontale op
de liefde tot de naaste.

Maar hier komen we onszelf tegen. We merken dit als een persoon
óns iets heeft aangedaan. Wat een strijd komt er dan niet in ons om
die ander echt te kunnen vergeven.
Willen wij in het Licht blijven,
dan wordt dit wel van ons gevraagd.
Uit: Een handvol koren
n.a.v. 1 Johannes 2: 10
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40e Jaargang, no. 1152, 10 februari 2017
KERKDIENSTEN
Donderdag 9 februari
15:00 uur:
Ds. G.J. Mink, dienst in WZC Avondlicht
Zondag 12 februari
10:00 uur:
Ds. J. van Dijk, Zeist
Viering Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 36: 1, 3
15:00 uur
Ds. J. van Dijk, dienst in WZC Avondlicht
Voortgezette viering Heilig Avondmaal
18:30 uur:
Ds. A. van Zetten, Bruchem – Kerkwijk
Dankzegging Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 37: 15, 16
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Avondm.coll.: Project 1027
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 19 februari
10:00 uur:
Ds. A.P.D. Zijlstra, Ede
Bediening Heilige doop
Introïtuslied: Ps. 38: 15, 16
18:30 uur:
Ds. C. van de Scheur, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 39: 7, 8
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Verhaal van de Zondagsschool
12 feb:
Matt. 5: 17-26; Jezus legt de wet uit
19 feb:
Matt. 6: 25-34; Laat je leven niet bepalen door zorgen
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Kinderoppas:
12 feb:
Gea, Wion en Jevi van Os
19 feb:
Wietske van Mourik en Annette Blom
Schoonmaakrooster
13 t/m 17 feb: mw. Van der Linden, mw. G. van der Vliet
20 t/m 24 feb: mw. Kruis, mw. Van der Weerd
UIT DE GEMEENTE
Zieken
Dhr. Leen van Baalen, Waaldijk 54 is onverwacht weer enkele dagen
opgenomen geweest in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in
’s Hertogenbosch. Hij mocht gelukkig vrij snel naar huis.
Esmée van der Meijden, Korshof 1, werd opgenomen in het
St. Antoniusziekenhuis, afdeling Leidsche Rijn. Ze was erg ziek maar
het gaat langzaam vooruit.
Mw. Jolisa van Zanten, Sluimerskamp 12 wordt 17 februari a.s. aan
haar voet geopereerd.
Ze moet daarvoor opgenomen worden in het Haga Ziekenhuis in
Den Haag
Onder ons zijn er die inmiddels uitslagen hebben ontvangen. Helaas
niet altijd positief.
We weten ook van mensen die onderzoeken hebben moeten
ondergaan en waarvan de uitslag nog niet bekend is. Spannend.
Laten we onze ogen steeds richten op God die in de hemel is.
In Psalm 7 vers 2 lezen we: “Heere, mijn God, tot U neem ik de
toevlucht”
Uit dankbaarheid I
Wij willen graag iedereen bedanken voor de warme handdrukken, fijne
woorden, kaartjes met gelukwensen, mailtjes, bloemen en cadeautjes
ter gelegenheid van onze 50 jarige trouwdag op 6 januari.
Dat wij dit mochten beleven zien wij als een geschenk van onze
Hemelse Vader en danken hem daarvoor.
Hans en Gerda van der Meer - Bambacht
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Uit dankbaarheid II
Hartelijk dank, ook namens Carla, voor de vele kaarten, bloemen,
telefoontjes en andere blijken van medeleven.
Vriendelijke groet,
Leen van Baalen
Bloemengroet
De bloemen gingen in de afgelopen periode met groeten namens onze
gemeente naar:
- Mw. Bosman, Parallelweg
- Esmée van der Meijden,
Korshof

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
12-02 F.A. Mus - Muller

Leeftijd Adres
85
Kolstraat 23

Behoefte aan contact of bezoek?
Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die
weet dat iemand anders dat heeft), kan dat melden bij:
ouderling J. van Kuilenburg: 0418-581267
of bij scriba D. de Joode: 0183-637092
of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.
mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl

VERANTWOORDING
Collecten
Donderdag 19 jan. Dienst WZC Avondlicht € 79,00 Kerkrentmeesters
Zondag 22 jan.

1e collecte
€ 102,75
2e collecte
€ 110,20
Uitgangscollecte € 99,10
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Diaconie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Zondag 29 jan.

1e collecte
€ 121,45
2e collecte
€ 122,60
Uitgangscollecte € 113,95

Woord & Daad
Kerkrentmeesters
Onderhoudsfonds

Ontvangen via:
Mw. Lijntje van der Weerd €10,- in WZC Avondlicht, voor de kerk;
Mw. Gera Visser– Heikoop €10,- bij het bezorgen van de bloemengroet;
Dhr. A. de Vree €10,- voor het kerkblad;
Dhr. A. van Rossem €28,- voor de kerk.
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
Dopen
In de ochtenddienst van D.V. zondag 19 februari zal het sacrament van
de Heilige Doop bediend worden. Er zullen twee kinderen worden
gedoopt: Elisa en Daphne, de dochtertjes van Gerrit en Femke
Gobius du Sart. Dit gezin woont al enkele jaren aan de
Vervoornlaan 11A in Herwijnen en is sinds vorig jaar lid van onze
gemeente.
De kinderen zijn vijf en drie jaar oud. Zij zullen hun doop anders
beleven dan een kind van enkele maanden. Voor de ouders en de
kinderen zal de doop een vreugdevol maar ook een spannend moment
zijn. Ze mogen weten dat de Heere met hen zal zijn en dat de
gemeente rondom hen heen zal staan.
Als kerkenraad en als gemeente zijn
we erg dankbaar en verheugd dat deze
twee kinderen worden gedoopt. Wij
vragen u dan ook om hen te gedenken
in uw voorbeden. Ook een blijk van
bemoediging en meeleven in de vorm
van een kaartje of in een persoonlijk
contact zal ze zeker goed doen.

Follow Me
Dinsdag 14 februari, aanvang 18.30 uur, gaat het over de vrucht van de
Heilige Geest. Kies de twee delen die je op dit moment het meest nodig
hebt uit de volgende woorden: liefde, blijdschap, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, geloof , zachtmoedigheid, zelfbeheersing. De
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Heilige Geest wil je al deze dingen geven. Een vrucht groeit, zo wil de
Heilige Geest al deze dingen in je laten groeien.
Dinsdag 21 februari gaan we het hebben over: geloven mag je leren. Ik
wilde dat ik zo goed kon …… als ……. Misschien herken je dat gevoel
wel. Er is iets waar je best talent voor hebt, maar je bent nog lang niet
zo goed als…… Zoiets geldt ook voor het geloof. Hopelijk herken je
mensen op wie je zou willen lijken. Of beter: je zou meer op Jezus
willen lijken. Maar als je naar jezelf kijkt zeg je: dat lukt mij nooit. Met
het geloof is het vallen en opstaan, blijven leren. We noemen dat:
groeien in geloof. Ook jij mag groeien in geloof. Wees welkom om 18.30
uur.
Follow Me Next
Vanavond, 14 februari, gaan we nadenken over de betekenis van de
sacramenten. Wat betekenen doop en avondmaal? Wat betekenen
doop en avondmaal voor jou? Wat is belijdenis doen? Allemaal vragen
die vanavond aan de orde kunnen komen. Voel je welkom om 19.30
uur. Dinsdagavond 21 februari gaan we met elkaar spreken over het
onderwerp: Eerste hulp bij aanvechting. In het geloof gaat het door
bergen en dalen. Soms is God voor je gevoel dichtbij, dan weer heel
ver weg. Herken je dit? Kom maar met je vragen en opmerkingen.
Kring groeien in geloof
Dinsdag 14 februari om 20.15 uur hopen we elkaar te ontmoeten. Deze
avond staat Psalm 65 centraal. In het boekje is dat hoofdstuk 5, God
voorziet. De Psalm bepaalt ons bij de schepping, het milieu en Gods
zorg voor ons. Een inspirerende avond licht voor ons. Zien jullie er ook
al naar uit? Wees welkom.
Cursus geloven met het hart 2
De vorige keer ging het over de kerk. In de kerk zijn doop en
avondmaal belangrijke sacramenten. Woensdag 15 februari willen we
met elkaar bespreken wat ze inhouden en voor ons kunnen betekenen.
De nadruk zal vanavond liggen op de doop. Neem je vragen over de
doop mee en we zoeken samen naar de antwoorden. Wees welkom om
20.00 uur.
Nieuwe lidmatenkring
Dinsdag 21 februari is het weer! Kom ook! Aanvang 20.15 uur. We gaan
verder met de bespreking van het Bijbelboek Filippenzen. Vanavond
slaan we hoofdstuk 3: 1-11 open. Als het over het geloof gaat, staan we
voor God met lege handen. Bij God kunnen we niets verdienen. Een
confronterend maar leerzaam gedeelte.
Rook Verkaik
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Kerkbalans 2017
MIJN KERK VERBINDT, MIJN KERK IN
BALANS
Dankbaar kunnen we melden dat de Actie
Kerkbalans in eerste telling heeft opgebracht:
€ 59.209,60! Een prachtig begin van de actie.
Graag willen we iedereen die een bijdrage heeft
geleverd aan dit resultaat heel hartelijk bedanken. Fijn om te weten dat
zoveel mensen het werk van de kerk, en daarmee de verkondiging van
het Evangelie, van de boodschap van vergeving en hoop steunen. Fijn
en goed dat die betrokkenheid er is.
Met de voorlopige opbrengst is een goede start gemaakt op weg naar
het begrote bedrag van ruim 66.000 euro. Dat bedrag is nodig om de
begroting sluitend te krijgen. Simpel gezegd: om genoeg geld binnen te
krijgen, om alle uitgaven te kunnen betalen. We weten dat een aantal
mensen door omstandigheden nog niet heeft gereageerd, dus hebben
we goede hoop en alle vertrouwen dat net als voorgaande jaren de
opbrengst de komende weken nog zal stijgen.
Wie nog niet heeft gereageerd of rechtstreeks een bijdrage wil
overmaken: onderaan dit artikel kunt daarover meer informatie lezen.
Met uw bijdrage steunt u het werk dat door en vanuit de Hervormde
Gemeente wordt verricht. Denk aan de zondagse erediensten, het
bezoekwerk aan ouderen, crisispastoraat, jeugdwerk, catechisaties,
bezoeken van zieken, diensten in Avondlicht, zondagsschool,
onderlinge activiteiten, kringwerk, informatievoorziening via kerkblad en
website, Vakantie Bijbel Spel Week, hulp aan mensen ver weg en
dichtbij, onderhoud van het monumentale kerkgebouw.
De kerk geeft al met al dus heel wat. Het werk komt voor een groot deel
ten goede aan mensen en aan verkondiging van het Evangelie. Maar
feit is wel dat we alleen geld kunnen uitgeven, als er ook inkomsten zijn.
U en jij mogen iets teruggeven voor al dat werk dat wordt verricht. Het
blijft geweldig om te zien dat steeds opnieuw heel veel mensen hun
verantwoordelijkheid nemen en hun schouders financieel onder onze
Gemeente zetten.
De afgelopen jaren is gebleken dat veel mensen behoefte hebben aan
een richtlijn, om daarmee de hoogte van de bijdrage te betalen. We
hanteren daartoe een tabel, als een vorm van houvast voor mensen.
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Dergelijke tabellen worden ook bij andere kerken wel gehanteerd. Dus:
'Geef volgens de tabel, dan redden we het wel'. Waarbij we er vanuit
mogen gaan dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
Leden die tot nu toe, om welke reden dan ook, niets gaven, willen we
van harte oproepen daar dit jaar verandering in te brengen: help mee
om ook úw en onze kerk in balans te krijgen te
houden en geef aan Kerkbalans.

Hoe ziet de genoemde tabel als richtlijn er ook
al weer uit?
Zo dus:
De tabel voor de Actie Kerkbalans
Netto inkomen
Bijdrage kerkbalans
per maand:
percentage
€ 0 - € 500
0,5%
€ 501 - € 1.000
1,0%
€ 1.001 - € 1.500
1,5%
€ 1.501 - € 2.000
2,0%
€ 2.001 - € 2.500
2,5%
€ 2.501 of meer
3,0%

Bijdrage per jaar
in euro’s
€ 0 - € 30
€ 60 - € 120
€ 180 - € 270
€ 360 - € 480
€ 600 - € 750
€ 900 of meer

Hoe kunt u meedoen aan de Actie Kerkbalans?
Wie een bedrag wil overmaken voor de actie Kerkbalans kan dat doen
via:
NL42 RABO 03280 00531
NL10 INGB 0000 950925
tnv hervormde kerk Herwijnen
onder vermelding van Kerkbalans 2017
U kunt ook een bedrag meegeven aan kerkelijk werker, aan
kerkenraadsleden of aan vrijwilligers van de kerk.
Hebt u vragen of opmerkingen: benader gerust een van de
kerkrentmeesters (Henk van Eeken, Arjo Hobo, Gijs Pippel, Dik de
Joode). Of stuur een mailtje naar info@nhkherwijnen.nl
We rekenen op uw medewerking.
Alvast hartelijk dank daarvoor!
De kerkrentmeesters
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Avondmaalscollecte
De avondmaalscollecte van zondag 12 februari is bestemd voor
Project 1027 van de GZB. Met de opbrengst wordt onderwijs gegeven
op een school aan kansarme jongeren in Rwanda.
Rwanda, het land waarin nog duidelijk de sporen zijn terug te zien van
de heftige burgeroorlog. Ruim 60% van de bevolking is tussen 16-35
jaar. Onder die mensen is veel armoede en werkloosheid. Velen willen
het vak van timmerman, metaalbewerker, kleermaker of kapper leren,
maar kunnen slechts een deel van de opleiding betalen. De school,
door de GZB gesteund, draagt het andere deel van de kosten.
De doel van dit project is jongeren een opleiding te laten volgen waarna
ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
Meer info zie: https://www.project1027.nl/project/onderwijs-rwanda/
Van harte bij u aanbevolen.
De diaconie
ACTIVITEITEN
Van schoffie tot ouderling
Toen Esat uit Kosovo een klein jongetje was, kwam er een zendeling in
zijn dorp die er een kinderclub begon. Esat dacht: mij niet gezien! Met
steentjes verstoorde hij de bijeenkomsten zo goed als hij kon.
Nu is Esat ouderling van een gemeente die elke zondag in hetzelfde
gebouw samenkomt! Op de GZB-dag vertelt hij zijn verhaal.
De GZB-dag wordt dit jaar op D.V. 11 maart in de Midden Nederland
Hallen in Barneveld gehouden.
Het thema is: “Het Evangelie voor iedereen!” Buitenlandse gasten en
zendingswerkers vertellen hoe zij op hun plek het Evangelie doorgeven
aan iedereen die het maar horen wil, ook aan mensen die eigenlijk
nergens bij horen. De sprekers zijn ds. Paul Visser uit Amsterdam, Esat
Kica uit Kosovo, Vladimir en Katerina uit Oezbekistan, Jorine van Dijk
uit Duitsland en Elizabeth de Goeijen, pas teruggekeerd uit Indonesië.
De samenzang wordt begeleid door Martin Zonnenberg en
Jaap Kramer.
Er is kinderopvang, er zijn vernieuwde kinder- en tienerprogramma’s en
in de pauze kunt u keuzeprogramma’s
volgen. De GZB-dag duurt van 9.45 – 15.30 uur.
Kijk voor meer info op gzb.nl/gzb-dag
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Stichting Palliatieve Terminale Ondersteuning Lingewaal
Omdat het verlenen van thuishulp voor mensen in de terminale fase
van hun leven vaak een te zware belasting is voor mantelzorgers en
familie alleen, zijn wij, ondergetekenden, sinds maart 2016 de
“Stichting Palliatieve Terminale Ondersteuning Lingewaal” gestart. Deze
stichting wil met behulp van vrijwilligers ongeneeslijk zieken, die thuis of
in een andere door hen gewenste omgeving willen sterven, gaan
ondersteunen.
Na een periode van een gedegen voorbereiding zijn wij nu zover dat wij
vrijwilligers kunnen gaan werven.
De vrijwilligers vervangen de professioneel medische zorg en de
mantelzorg niet maar vullen deze aan. Ze helpen bij de persoonlijke
verzorging, bieden een luisterend oor en een wakend oog door “er te
zijn”. Door de inzet van vrijwilligers krijgt een mantelzorger vaak weer
nieuwe moed en energie waarmee hun draagkracht wordt versterkt.
Vrijwilligers worden in hun werk ondersteund door een coördinator.
Naast begeleiding van de coördinator krijgen vrijwilligers die zich
aanmelden een introductiecursus die hen handvatten zal geven bij dit
mooie werk.
Spreekt u bovenstaande aan en/of zou u hier meer over willen weten
bezoek dan onze website: www.terminaleondersteuning.nl of mail naar
info@terminaleondersteuning.nl
Bellen kan ook met onze coördinator Maria Bertels tel.nr 06 57922752
Met een vriendelijke groet,
Govert van Bezooijen –voorzitter
Anneke Dankers – secretaris
Gisela Mink-Tien - penningmeester
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Dorcas steunen én straks genieten
van bloemen- en plantenpracht?
Dat kan met de actie: ‘Spaarpotgrond’ van
werkgroep Dorcas Herwijnen
Over enkele maanden is het al weer voorjaar. Ongetwijfeld wilt u dan
weer genieten van mooie bloemen en planten in uw tuin en/of
bloembakken. Hiervoor hebt u natuurlijke en zuivere producten nodig,
zoals Jardino universele potgrond en daar kunnen wij voor zorgen!
Universele potgrond, 40 liter (1 zak) voor € 3,50 en als
speciale actie drie zakken voor € 10,-!!!
De actie ‘Spaarpotgrond’ is eenvoudig, u kunt namelijk op drie
verschillende manieren uw bestelling doorgeven:

Fam. Van Wijgerden 0418-581838, Volker Wytzes 0418-582403,
Hetty v. Arkel 0418-582269 of Margriet de Bruijn 0183-630558

dorcaspotgrond@gmail.com
 of door onderstaande bestelstrook in te leveren
Uw bestelling moet uiterlijk 1 maart a.s. bij ons binnen zijn. Uw
bestelling wordt op zaterdag 11 maart 2017 thuisbezorgd. Er zijn drie
mogelijkheden van betalen: contant bij bestelling; contant bij aflevering;
via de bankrekening van de werkgroep. Het rekeningnummer is
NL93 RABO 0103 3803 02 t.n.v. Werkgroep Dorcas Herwijnen, o.v.v.
spaarpotgrond en uw eigen adresgegevens.
Bestellingen worden bij u thuisbezorgd in de gemeente Lingewaal,
Hellouw, Haaften en Meteren. Kortom, u hoeft niet te sjouwen, u heeft
geen reiskosten, u bent verzekerd van een goed kwaliteitsproduct van
Jardino én u steunt op deze manier hulpbehoevende mensen in
Roemenië. Uw geld komt gegarandeerd goed terecht. De opbrengst
wordt dit jaar gebruikt gebruikt voor Family Care programma van
Dorcas.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Aantal zakken: ______ stuks
Naam:____________________________________________
Straatnaam:________________________________________
Plaats:____________________________________________
Telefoonnummer:________________________________________
Betaling: ·0 Contant bij opgave 0 Contant bij aflevering 0 Per bank
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Inleveren uiterlijk 1 maart a.s. in de daarvoor bestemde dozen in de
kerken van Herwijnen en Vuren of bij:
-

familie S.B. de Vries, Gendershof 35 te Haaften
familie D.J. van Arkel, Molenkamp 7 te Herwijnen
familie H. van Wijgerden, Waaldijk 10 te Herwijnen
Margriet de Bruijn, Waaldijk 71 te Vuren
AGENDA

Woensdag 8 feb
Vrijdag 10 feb
Dinsdag 14 feb
Woensdag 15 feb
Dinsdag 21 feb
Woensdag 22 feb
Donderdag 23 mrt

18:30u
19:30u
20:15u
20:00u
20:15u
18:30u
20:00u

Uitzending kerktelefoon
Dorcas zangavond
Groeien in geloof
Cursus geloven met het hart 2
Nieuwe lidmatenkring
Uitzending kerktelefoon
Gezamenlijke ontmoetingsavond

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 20 februari 2017
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:
6 mrt
voor 2 weken
20 mrt
voor 2 weken
3 apr
voor 3 weken
24 apr
voor 2 weken
8 mei
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 Ziggo Lingewaal FM 93,1 MHz
Ether FM 92,1 MHz en 107,6 MHz

