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

Bidden

Vindt u bidden soms ook zo moeilijk? Dan bent u niet de enige.
Hoor hoe een discipel aan Jezus vraagt:
“ Heere, leer ons bidden”.
Als Jezus biddend onderweg is naar Jeruzalem, maakt dat diepe
indruk op de discipelen. Zo zouden zij het ook wel willen. Vandaar die
vraag opeens.
En dan zegt de Heiland het voor. Wanneer u bidt, zeg dan……
Hardop dus, ook al bent u misschien alleen. Hem nazeggen:
“ Onze Vader, Die in de hemelen is”.
Horen ze het goed?
Mogen zij nu ook God aanspreken met “Onze Vader”?
Ja, dankzij Jezus, op Zijn Woord, mogen wij kleine,
zondige mensen als u en ik het ook nazeggen:
Abba, Vader!

Uit: Een handvol koren
n.a.v. Lukas 11: 2
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40e Jaargang, no. 1153, 24 februari 2017
KERKDIENSTEN
Zondag 26 februari 2017
10:00 uur:
Prop. T.J. Lucas, IJsselmuiden
Introïtuslied: Ps. 40: 7, 8
18:30 uur:
Ds. G.D. Hoff, Rhenen
Introïtuslied: Ps. 41: 1, 2
1e collecte:
De Hoop
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Zondag 5 maart 2017
10:00 uur:
Ds. L. Plug, Sprang uitzending radio Lingewaal
Introïtuslied: Ps. 42: 1, 2
18:30 uur:
Prop. C. Hendriks, Ede
Introïtuslied: Ps. 43: 1, 5
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Woensdag 8 maart 2017
Biddag voor gewas en arbeid
10:45 uur:
Ds. J. Hogenhout, Meteren – Est
Schooldienst, in de hervormde kerk
19:30 uur:
Ds. P. Vermaat, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 44: 1, 2
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Biddagcollecte
Verhaal van de Zondagsschool
26 feb:
Marcus 12: 37b – 44; Jezus bij de offerkist
5 mrt:
Marcus 14: 1- 11; Jezus gezalfd met nardusolie
Kinderoppas:
26 feb:
Jacolien van Zante en Marianne de Bruin
5 mrt:
Gerda en Arianne de Fockert
Schoonmaakrooster
27 t/m 03 mrt: mw. Van Brakel, mw. Kornet
06 t/m 10 mrt: mw Treffers, mw Hobo, mw Zeiderveld, mw Beukenkamp
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
Met Esmée van der Meijden, Korshof 1 gaat het langzaam vooruit.
Ze gaat binnenkort naar de Rintveldkliniek in Zeist.
Mw. Jolisa van Zanten, Sluimerskamp 12 is afgelopen week in het
Haga Ziekenhuis in Den Haag geopereerd aan haar voet. Ze is
inmiddels weer thuis.
Dhr. Cees van Arkel, Korshof 8 werd met spoed geopereerd in het
Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Ook hij is inmiddels weer thuis.
Mw. Nel Hijkoop, Bloklandweg 3 moet deze week een dag naar het
Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Dit voor verdere onderzoeken.
Teunie en Jan Kruis zijn dankbaar dat uit de scan bleek dat de ziekte
van Teunie zich niet verder heeft verspreid. Nu kan er begonnen
worden met de volgende kuur.
Ook thuis zijn er de nodige zorgen en is er ziekte. Soms ook verdriet.
Laten we ook denken aan hen die hiermee te maken hebben. Wat kan
de weg soms moeilijk zijn.
Dat we met de dichter van psalm 121 mogen zeggen: Ik sla mijn ogen
op naar de bergen vanwaar mijn hulp komen zal.
Uit dankbaarheid
Wij hebben 19 februari een mooie doopdienst mogen beleven,
waarvoor wij alle betrokkenen zeer dankbaar zijn. Ook willen we een
ieder die ons een kaartje of andere attentie stuurde in het bijzonder
danken. Alle warme woorden voor en na afloop van de doopdienst
hebben we zeer op prijs gesteld.
Met vriendelijke groet,
Gerrit en Femke, Daphne en Elise (Gobius du Sart)
Geboorte
In het gezin van Christiaan van Santen en Nancy Klop mocht op 11
februari een dochter worden geboren: Rina Jolanda Heiltje, roepnaam
Femm. Daarmee heeft Dex er een zusje bij gekregen.
Nieuw leven is altijd weer een groot wonder, dat we mogen ontvangen
uit Gods hand. Fijn dat alles goed mag gaan met Femm en moeder
Nancy. We bidden Christiaan en Nancy ook vanaf deze plaats toe dat
Femm, samen met Dex voorspoedig op mag groeien en dat de liefde
van God haar en jullie mag omringen.
Christiaan en Nancy wonen op:
Rozenstraat 31; 4171 AD Herwijnen
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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
28-02 J.H. de Bruin – den Drijver
09-03 H. Kozijn – van Weelden

Leeftijd Adres
87
Meerenburg 23
85
Molenkamp 32

VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 5 feb.
1e collecte
€ 140,35
2e collecte
€ 137,30
Uitgangscollecte € 126,95

Diaconie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Ontvangen via:
Ouderling. A. Ruitenburg €15,- voor actie Kerkbalans.
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
Gezamenlijke avond Follow Me en Follow Me Next
Dinsdag 28 februari willen we als twee groepen een gezamenlijke
avond hebben, waarbij we een aantal gemeenteleden van ca. 30 tot 94
jaar uitnodigen om elkaar te ontmoeten en met elkaar over onze
geloofsbeleving te spreken. We willen die avond om 19.00 uur
beginnen. Dus voor de Follw Me groep iets later en voor de Follow Me
Next groep iets eerder. We hopen een goede ontmoeting te hebben met
elkaar en zo de verschillende generaties dichter bij elkaar te brengen.
Van harte welkom!
Dinsdag 7 maart is er geen Follow Me en Follow Me Next. Die week is
er op woensdag 8 maart biddag. We hopen dat jullie de dienst in de
kerk meemaken!
Bijbelgesprekskring
Maandagavond 27 februari komen we bij elkaar om het laatste
hoofdstuk uit ons boekje over Jozef te bespreken. Vanavond komen de
hoofdstukken 48, 49 en 50 aan de orde. Het handelt over Jozef de
uitverkorene. Een onderwerp waar altijd veel vragen over leven. We
hopen dat een en ander vanavond ons duidelijker voor ogen komt te
staan en dat we geleid door de Heilige Geest verwonderd mogen
worden/zijn van Gods grote liefde. Hartelijk welkom om 20.15 uur.
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Voor de nog resterende avonden van dit seizoen heb ik de door jullie
bestelde boekjes over verschillende Psalmen bij me, zodat je je ook
voor de volgende keer kunt voorbereiden.
Cursus geloven met het hart 2
De vorige keer ging het over de kerk. In de kerk zijn de Heilige Doop en
het Heilig Avondmaal belangrijke sacramenten. Woensdag 1 maart
willen we met elkaar bespreken wat ze inhouden en voor ons kunnen
betekenen. De nadruk zal vanavond liggen op de Heilige Doop. Neem
je vragen over de doop mee en we zoeken samen naar de antwoorden.
Wees welkom om 20.00 uur.
Groeien in geloof
Dinsdag 7 maart om 20.15 uur is er weer kringavond. Deze avond staat
Psalm 86 centraal. Er klinkt een roep, een schreeuw naar God: ‘Help
alstublieft!’ Het is een roep uit de verdrukking. Maar we zullen
ontdekken dat er uit deze Psalm ook een groot geloof en vertrouwen
spreekt. Van harte welkom!
Avond voor doopouders!
Maandagavond 13 maart hopen we een avond te beleggen om met
elkaar van gedachten te wisselen over de doop en de opvoeding van
jullie kind(eren). Ook allerlei praktische zaken kunnen aan de orde
komen.
Het eerste deel van de avond zal vooral in het teken staan van de
Heilige Doop. Tijdens een eerder gehouden avond kwam de vraag op
tafel om eens te spreken over de verschillen in kinderbijbels. Daar
hopen we het tweede deel van de avond aandacht aan te besteden.
Neem alle kinderbijbels die je in je bezit hebt mee, dan leggen we die
op een tafel neer, zodat ze voor iedereen in te zien zijn. Verder kun je
dan de voor- en nadelen van een bepaalde kinderbijbel met ons delen.
Zo kunnen we elkaar van advies dienen.
Tot ziens op 13 maart a.s. Plaats: Kerkelijk Centrum. Vanaf 19.45 uur is
er koffie. We beginnen om 20.00 uur. Als het goed is heeft iedereen die
het betreft deze week een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Mocht dit
niet zo zijn, laat het dan even weten!
Mochten jullie verhinderd zijn om te komen, geef het dan even door aan
mij of aan je wijkouderling.
Hartelijke groet en tot ziens op de diverse bijeenkomsten,
Rook Verkaik
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Verjaardagsfonds I
Het verjaardagfonds heeft het afgelopen jaar opgebracht: € 1.698,85.
Graag willen we iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit mooie
resultaat, heel hartelijk bedanken. Uiteraard de organisatoren en de
lopers voor hun inzet. En natuurlijk alle mensen die een financiële duit
in het zakje hebben gedaan.
De opbrengsten worden gebruikt voor de aanschaf van allerlei
praktische zaken in kerk en kerkelijk centrum.
Verjaardagsfonds II
Afgelopen vrijdagmiddag zijn wij bij Adrie van Boggelen op bezoek
geweest. De reden hiervoor was dat zij na 60 jaar het stokje van haar
werk voor het verjaardagsfonds heeft overgedragen aan Annette Blom.
We hebben gezellig zitten praten (en luisteren). Adrie heeft altijd heel
veel werk gedaan met betrekking tot "de kerk", ook samen met haar
man Koen.
Ze vertelde dat toen er één en ander veranderde bij de bank, ze
voortaan zelf het geld moest storten in een stortingsapparaat. Steeds
kwamen er bankbiljetten terug uit de machine omdat er ezelsoren en
vouwen in zaten. De volgende keer ging ze goed voorbereid op pad, ze
had de bankbiljetten keurig gestreken met het strijkijzer. Het storten
verliep toen heel vlot.
Langs deze weg willen we Adrie hartelijk bedanken voor de vele jaren
inzet voor het verjaardagsfonds.
Carolien Boogert en Hetty van Arkel
Verkiezingen kerkenraad
Zoals u wellicht weet hebben de laatste kerkenraadsverkiezingen niet
plaatsgehad in het najaar, maar aan het einde van het voorjaar. Dit om
bij de start van een nieuw winterseizoen de kerkenraad weer voltallig te
hebben en niet halverwege het seizoen wijzigingen te hoeven
doorvoeren.
Volgens rooster zijn er komend voorjaar weer verkiezingen. De
kerkenraad heeft besloten om dit jaar een uitzondering te maken en de
verkiezingen toch weer in het najaar te houden. Dit met het oog op de
bezinning waarin we middenin zitten en die we voor de zomer op een
aantal punten hopen af te ronden.
Jeugddiaken Gijs de Joode, die dit jaar aftredend is, heeft aangegeven
zich niet herkiesbaar te stellen en zijn werkzaamheden voor de zomer
af te ronden. De vacature die ontstaat hopen we in het najaar, bij de
overige verkiezingen, in te vullen.
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Biddag
Woensdag 8 maart is het Biddag. 's Morgens hopen we als kerken van
Herwijnen een schooldienst te houden in de hervormde kerk aan de
dijk, aanvang 10.45 uur. Ds J. Hogenhout (Meteren en Est), onze oud
pastoraal-werker, hoopt de dienst te leiden. De kinderen van de School
met de Bijbel verlenen medewerking. Iedereen is uiteraard van harte
welkom.
's Avonds is er de gebruikelijke kerkdienst, aanvang 19.30 uur.
Aan de uitgang van die dienst houden we de bekende Biddagcollecte.
Graag bevelen we die van harte bij u aan. De zakjes worden van
tevoren verspreid. U kunt ook direct een gift overmaken, of een gift
meegeven aan kerkelijk werker, kerkenraadsleden of vrijwilligers van de
kerk.
De opbrengst van de biddagcollecte is bestemd voor het werk dat we in
de eigen kerkelijke Gemeente mogen verrichten. We rekenen dus op
uw medewerking. Hartelijk dank daarvoor.
Wie een bedrag wil overmaken kan dat doen via:
NL42 RABO 03280 00531
NL10 INGB 0000 950925
tnv hervormde kerk Herwijnen
onder vermelding van Biddag 2017
Kerkbalans 2017
MIJN KERK VERBINDT, MIJN KERK IN BALANS
Na de laatste melding van de tussenstand Actie Kerkbalans, is er bijna
1.000 euro aan nagekomen giften binnengekomen. De nieuwe
tussenstand is nu € 60.203,76! Daarmee is weer een stap gezet op weg
naar de ruim 66.000 euro die is begroot. Een bedrag dat nodig is om
de begroting sluitend te krijgen, 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,
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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.
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.
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.
Hoe ziet de genoemde tabel als richtlijn er ook al weer uit?
Netto inkomen
Bijdrage kerkbalans Bijdrage per jaar
per maand:
percentage
in euro’s
€ 0 - € 500
0,5%
€ 0 - € 30
€ 501 - € 1.000
1,0%
€ 60 - € 120
€ 1.001 - € 1.500
1,5%
€ 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000
2,0%
€ 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500
2,5%
€ 600 - € 750
€ 2.501 of meer
3,0%
€ 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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ACTIVITEITEN
Vakantie-Bijbel-Spel-Week 2017
Een eerste bericht over de VakantieBijbel-Spel-Week van dit jaar! Wat
hebben we al te melden?

1) Het gaat weer door!
2) Het (landelijk) thema is
'(T)op survival’
3) Wanneer?
Van maandag 14 augustus t/m woensdag 16 augustus
We zullen ons de komende maanden bezig gaan houden met de
invulling van de drie verschillende speldagen en natuurlijk ook met de
vraag hoe we dit aansprekende thema erin kunnen verwerken. De week
zal weer georganiseerd worden door beide kerken uit Herwijnen.
Binnenkort hopen we in beide kerken weer de opgaveformulieren voor
de medewerkers uit te delen. In het volgende contactblad zal dit
formulier ook worden afgedrukt en op de websites komen. Voor ons als
stuurgroep is een tijdige opgave van medewerkers uiteraard zeer
wenselijk, omdat we zo vlot aan de slag kunnen met de invulling van
het totaalprogramma. Ook om de sfeer van veiligheid te kunnen bieden
aan de kinderen zijn we echt afhankelijk van vrijwilligers. Natuurlijk
hopen we dat we hierin weer op hetzelfde enthousiasme mogen
rekenen als vorig jaar!
Met vriendelijke groeten,
Stuurgroep Vakantie-Bijbel-Spel-Week
Mirjam Bron
Gerben den Hartog
Monique Hobo
Orianne Kuijntjes
Netty Pippel
Josina van Zandwijk

Pieterswaard 20
Breede Kampen
Achterweg 83
Geerstraat 10
Wilgenlaan 29
Bommelweg 10
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0418 - 582135
06 - 48610352
0418 - 581097
0418 - 581532
0418 - 641678
0418 - 582593

Word ZOA-collectant en help vluchtelingen wereldwijd
ZOA start haar collecteweek met het
thema ‘Vrede is niet te koop, een deken
wel’, voor de slachtoffers van natuuren oorlogsgeweld. Van 20 t/m 25 maart
2017 zorgen Linda van Eck en Carolien
Boogert voor de coördinatie van de
collecte in Herwijnen.
Help jij mee met collecteren?
Per 2017 hebben Linda en Carolien het stokje overgenomen van Mia
van Mourik en Ria van Zandwijk.
Wereldwijd zijn er momenteel ruim 65 miljoen vluchtelingen en het
worden er steeds meer. Denk aan Noord-Uganda, waar elke dag 2.000
tot 3.000 vluchtelingen uit Zuid-Sudan aankomen uit angst voor het
geweld in hun thuisland. Of aan Jemen, waar een burgeroorlog al meer
dan anderhalf jaar duurt en zo’n 21 miljoen van de 25 miljoen inwoners
direct afhankelijk is van humanitaire hulp. Deze mensen zijn alles kwijt
en hebben dringend hulp nodig. In Herwijnen zoeken we collectanten
om deze mensen te helpen. Voor jou een uurtje inzet, voor hen hoop op
een betere toekomst!
ZOA helpt met de opbrengst van de collecteweek mensen die
slachtoffer zijn van een oorlog of natuurramp en daardoor alles zijn
kwijtgeraakt. Dat doen ze door hen ter plekke of in een buurland op te
vangen en noodhulp te bieden. Denk hierbij aan voedsel, schoon
drinkwater en (tijdelijk) onderdak. Daarnaast helpen ze deze mensen
ook om na een ramp hun leven weer op te bouwen.
Aanmelden
Ervaar dat jij een verschil kunt maken. Het collecteren kost eenmalig
ongeveer een uur tijd. Als je eerder hebt gecollecteerd, word je gebeld
met de vraag of we weer een beroep op je mogen doen voor dit
belangrijke werk.
Als je niet eerder gecollecteerd hebt, kun je je aanmelden bij Carolien
Boogert via 06 1809 7193 of j_boogert@hotmail.com.
Alvast bedankt voor je hulp!
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Voorjaarsconcertarrangement | Pastoraal
Diaconaal Centrum de Herberg |
Zaterdag 18 maart 2017
Op zaterdag 18 maart a.s. is er weer het voorjaarsconcertarrangement
van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een
wandeling en/of een concert.
We wandelen in de directe omgeving van de Herberg, waar veel
openbaar kunstbezit aanwezig is. Ontvangst met koffie/thee om 10.30
uur in Het Koetshuis. Voor een lunchpakket wordt gezorgd.
In de middag is er het Koetshuisconcert met Marjolein de Wit op fluit en
Martin Zonnenberg aan de vleugel. Het concert begint om 14.30 uur.
Ontvangst met koffie/thee vanaf 14.00 uur.
Kosten: Volledig arrangement: € 25,00. Alleen concert: € 15,00.
De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto
opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal
Diaconaal Centrum de Herberg.
Aanmelding: bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of
telefonisch (alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-33 42
225.
Het concert vindt plaats in het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal
Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek
Extra avond orgaandonatie
Op 9 november werd in de Gereformeerde Kerk een gezamenlijke
ontmoetingsavond gehouden over orgaandonatie. Veel zaken kwamen
aan de orde, maar gezien het onderwerp is het onmogelijk om alle
vragen die rondom dit onderwerp spelen de revue te laten passeren.
Sommige aanwezigen zouden graag nog eens verder praten over
bijvoorbeeld de vraag hoe we als christen met orgaandonatie moeten
omgaan en dieper in willen gaan op pastorale vragen.
Niek van Doorn, belijdend lid van de Gereformeerde Kerk in Herwijnen,
is masterstudent Filosofie & Maatschappij in Groningen. Hij heeft zich
ingelezen in de discussie rondom orgaandonatie en wil graag een
bijdrage leveren aan de gedachtevorming over orgaandonatie vanuit
Bijbels perspectief.
Daarom organiseert de Gereformeerde Kerk een tweede gezamenlijke
gemeenteavond over orgaandonatie D.V. op woensdag 5 april in de
Gereformeerde Kerk. Aanvang 20.00 uur.
Ds. G.J. Mink is de gespreksleider, Niek van Doorn verzorgt een korte
inleiding. Iedereen is welkom.
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AGENDA
Woensdag 22 feb
Maandag 27 feb
Woensdag 1 mrt
Dinsdag 7 mrt
Maandag 13 mrt
Dinsdag 14 mrt
Woensdag 15 mrt
Donderdag 23 mrt
Woensdag 5 apr

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

Uitzending kerktelefoon
Bijbelgesprekskring
Geloven met het hart 2
Groeien in geloof
Avond door doopouders
Nieuwe lidmatenkring
Uitzending kerktelefoon
Gezamenlijke ontmoetingsavond
Avond orgaandonatie (geref.kerk)

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 6 maart 2017
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
Volgende inleverdata zijn:
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

