KERKGEBOUW

Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT

vacant

CONSULENT

Ds. A.J. Hagedoorn
0418 – 581103

OUDERLINGEN

D.J. van Arkel tijdelijk Scriba
T.J. Hijkoop
J. van Kuilenburg
A. Ruitenburg, tijdelijk Jeugddiaken

OUDERLINGENA.J. Hobo
KERKRENTMEESTER D. de Joode,

Lunet 18, 4214 GA Vuren
0183 – 637092
ddejoode@planet.nl
DIAKENEN

J.W. Boogert
D. de Bruijn
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 tijdens de kerkdienst in de
Brede School, Achterweg 35

Onder de terebint

Onze Vader

In het Onze Vader geeft Jezus een voorbeeld hoe wij moeten bidden.
Al direct merken we dat Jezus ons met dit gebed in relatie brengt met
‘onze’ Vader, Abba Vader!
Het gaat Jezus erom dat wij geloven een kind van God te zijn en dat wij
ook zo leven.
Hoe haaks staat Zijn bedoeling op onze manier van leven. Voor
menigeen is dit gebed niet veel meer dan een formuliergebed dat
zonder nadenken automatisch wordt opgezegd of afgeraffeld. Maar dan
gaan we voorbij aan de rijkdom van dit gebed. God vraagt ons hart!
Door de relatie die God met ons aangaat, roept Hij ons tot kinderlijke
gehoorzaamheid, kinderlijke liefde, tot navolging, ook waar Gods
wegen onze wegen niet zijn. Hij roept ons ook tot liefde in relatie met
onze medemens. God wil Vader zijn van één groot huisgezin.
Als we zo in betrekking met Hem leven en echt kunnen zeggen ‘onze
Vader’, hoeveel klachten vallen er dan niet bij ons weg, hoeveel
ontevredenheid? Dan worden wij als kinderen van God geleid door
Gods Geest!

Uit: Een handvol koren
n.a.v. Mattheus 6: 9
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40e Jaargang, no. 1163, 15 september 2017
KERKDIENSTEN
Zondag 17 september 2017
09:30 uur:
Dhr. R. Verkaik, Hardinxveld
Opening winterwerk
Aanvangslied: Weerklank Ps. 98: 3, 4
18:30 uur:
Ds. B. Gijsbertsen, Kampen
Aanvangslied: Weerklank Ps. 99: 7, 8
1e collecte:
Plaatselijk jeugdwerk
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Donderdag 21 september 2017
15:00 uur:
Ds. P.G.I. van den Berg, Asperen
Dienst WZC Avondlicht
Zondag 24 september 2017
09:30 uur:
Ds. G. van Meijeren, Utrecht
Aanvangslied: Weerklank Ps. 100: 3, 4
18:30 uur:
Ds. J. van Dijk, Zeist
Aanvangslied: Weerklank Ps. 101: 7, 8
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Verhaal van de Zondagsschool
17 sept:
Jeremia 38: 1-13
24 sept:
Jeremia 42: 1- 43:7
Egypte

Jeremia in de waterkelder
De vlucht van de Judeeërs naar

Kinderoppas
17 sept:
Yvonne de Graaff en Naomi de Fokkert
24 sept:
Gerda de Fockert en Arianne de Jong
Schoonmaakrooster:
18 t/m 22 sept Mw. Van der Linden, mw. Van der Vliet
25 t/m 29 sept Mw. Kruis, mw. Van der Weerd
2 t/m 6 okt Mw. Van Brakel, mw. Kornet
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
Er liggen, voor zover bekend, momenteel geen gemeenteleden in een
ziekenhuis.
Wel weten we van mensen die een dag opname hebben gehad.
Medisch wordt zoiets vaak als een kleine ingreep gezien. Als je het
echter moet ondergaan brengt het toch de nodige spanning met zich
mee. Ook denken we aan hen die met onderzoeken, langdurige ziekte
en behandelingen te maken hebben.
Laten we niet vergeten voor hen te bidden en met hen mee te leven.
Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het medeleven na
het overlijden van mijn man, vader en opa en opa Hoekkie Henk
Donker.
Speciale dank voor kerkelijk werker dhr. R. Verkaik voor ondersteuning,
bezoeken en voor de uitvaartdienst.
Ook dominee dhr. Hagedoorn bedankt voor zijn bezoeken.
Ook speciale dank voor medewerkers en personeel van Woon- en
zorgcentrum Avondlicht voor de liefdevolle verzorging van Henk.
Namens A Donker- van der Meijden, kinderen, klein- en achter
kleinkinderen
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. van Arkel: 0418-582269
of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.
mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl
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
29-09 W. van Santen-van Hemert

Leeftijd Adres
91
Meidoornlaan 19
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Bloemengroet
De bloemen gingen in de afgelopen periode
met groeten namens onze gemeente naar;
Mw. J. Kaldenberg - Donker,
Waaldijk 106
Bruidspaar Melvin & Melissa van Weelden,
Nieuwesteeg 67
Mw. M.J. de Joode - de Jongh,
Kolstraat 10
Mw. S. van Weelden - van der Meijden,
Geerstraat 7

VERANTWOORDING
Collecten
Donderdag 17 aug Dienst WZC Avondlicht

€

93,00

Zondag 20 aug

Avonddienst
1e collecte
€ 72,80 VSBW
2e collecte
€ 40,00 Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte € 36,95 Pastoraat en prediking

Zondag 27 aug

1e collecte
€ 129,10 Diaconie
2e collecte
€ 136,15 Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte € 113,95 Onderhoudsfonds

Zondag 3 sept

1e collecte
€ 314,60 Zendingsechtpaar ‘t Hart
2e collecte
€ 123,60 Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte € 124,20 Pastoraat en prediking

Ontvangen via;
Kerkelijk werker R. Verkaik € 100,00 voor de kerk;
Ds. Hagedoorn 2x € 20,00 voor de kerk + € 20,- voor het kerkblad;
Mevr. Lijntje van der Weerd € 10,00 voor het kerkblad;
Dhr. A. van Rossem € 10,00 voor de rommelmarkt.
Voor al deze giften hartelijk dank.
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Dienst opening winterwerk - Zondagmorgen 17 september
Aanstaande zondagmorgen 17 september wordt een dienst gehouden
die helemaal in het teken staat van de opening van het winterwerk.
Aanvang 9.30 uur, de dienst wordt geleid door onze kerkelijk werker
Rook Verkaik.
Het thema voor deze dienst is:
Open je ogen, het landelijk thema
dat de HGJB aanreikt. Het
Bijbelgedeelte dat deze morgen
centraal staat is: Johannes 9.
Vanuit dit Bijbelgedeelte wordt de
gemeente, jong en oud, opgeroepen
om daadwerkelijk te gaan zien. Zien
wie God is, wie Jezus is, zien wie je
naaste is, en de wereld om je heen.
Kinderen, tieners, jongeren en
ouderen, kortom de hele gemeente
moet gaan zien wat jezelf, de
gemeente en de ander nodig heeft.
Aan deze dienst wordt een bijdrage
geleverd door een aantal gemeenteleden.
Iedereen is na afloop hartelijk uitgenodigd om iets te komen drinken in
de grote zaal van het kerkelijk centrum.
Bijbelgesprekskring
Maandagavond 25 september komen we, na de opening van het
winterwerk, weer voor de eerste keer bij elkaar. We bespreken deze
avond Psalm 33. Een lofpsalm. In een lofpsalm loven we God om wie
Hij is. Denk vast na over de vraag wie God voor u/jou is? Waarom wilt
u/jij God loven? Van harte welkom. In het bijzonder hen die nog niet
eerder deze kring bezochten.
Rook Verkaik
Follow Me
De jongeren van 12 tot ongeveer 15 jaar zijn dinsdagavond 26
september weer hartelijk welkom op Follow Me. We hopen jullie
allemaal weer te zien en neem een vriend of vriendin mee!! We
beginnen om 18.30 uur in de consistorie, want de andere twee ruimtes
zijn bezet door de clubs. (dat zal me een drukte worden).
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Follow Me Next
Voor de jongeren vanaf ongeveer 16 jaar is er weer Follow Me Next,
ook op dinsdagavond 19.30 uur. Schrijf eens wat vragen op, waar je het
de komende tijd over wilt hebben. Dan gaan we de komende tijd kijken
hoe we daar invulling aan kunnen geven. Wees welkom en nodig ook
anderen uit.
Rook Verkaik
Interim-predikant Ds Zijlstra
Interim-predikant ds M. Zijlstra heeft zijn werkzaamheden in onze
gemeente per 1 september afgerond. In juli en augustus is hij voor een
beperkte werktijd (8 uur per week) aan de slag gegaan met de
afronding van een aantal werkzaamheden. Daaronder ook voorstellen
voor de 'vertaling' van het Visiedocument Liturgie en Eredienst naar
onder meer Beleidsplan, profielschets en schets van de gemeente. Dat
zijn stukken die onder meer nodig zijn voor het beroepingswerk. De
kerkenraad hoopt ze in oktober vast te stellen. Nadere communicatie
over de procedure volgt nog, net als over de gemeenteavond waarop
die stukken besproken worden.
Ds Zijlstra hoopt in de ochtenddienst van zondag 15 oktober voor te
gaan. Na afloop krijgt iedereen de gelegenheid om in het kerkelijk
centrum persoonlijk afscheid te nemen van ds. Zijlstra.
Ook vanaf deze plaats willen we ds. Zijlstra alvast hartelijk bedanken
voor het werk dat hij als interim-predikant, als begeleider van het
bezinningsproces, in onze gemeente heeft verricht. Dat werk bleef niet
altijd precies beperkt tot de opdracht als interim en ook voor dat andere
werk willen wij hem vanaf deze plaats hartelijk bedanken.
We wensen hem, samen met zijn gezin, veel zegen toe in het verdere
werk in het geheel van onze kerk.
We hopen de 15de oktober op een goede ontmoeting.
Oud-predikant ds. Gijsbertsen
In de avonddienst van 17 september hoopt, na lange tijd, onze oudpredikant ds. B. Gijsbertsen voor te gaan. We hopen op een gezegend
weerzien en op een goed opkomst in de dienst.

6

Wijzigingen in liturgie erediensten
Zoals bekend zijn per 3 september enkele wijzigingen doorgevoerd in
de liturgie van de eredienst. Zo wordt voortaan deels gezongen uit de
bundel Weerklank.
In het Visiedocument Liturgie en Eredienst staan ook enkele andere
aanpassingen, die wellicht wat minder opvallend zijn. We willen u daar
graag iets over vertellen.
Afkondiging van overlijden
- Als sprake is van een overlijden, wordt voortaan bij de afkondigingen
voorafgaand aan de dienst meegedeeld dat er later in de dienst een
afkondiging van overlijden zal worden gedaan. Verder worden op dat
moment over het overlijden geen mededelingen gedaan.
- Het overlijden wordt vervolgens afgekondigd bijna aan het einde van
de dienst, voorafgaand aan de dank- en voorbeden. De ouderling van
dienst of een ander kerkenraadslid zal de afkondiging doen.
Hoe gaat dat concreet in z'n werk:
- Na het naspel van het lied dat wordt gezongen aansluitend op de
preek, gaan de kerkenraad en de gemeente staan.
- De ouderling van dienst/ het kerkenraadslid doet de afkondiging van
het overlijden.
- De gemeente herdenkt de overledene en de familie in stilte (intussen
loopt de ouderling van dienst naar de kerkenraadsbank terug).
- De predikant kondigt na een moment van stilte de dank- en voorbede
aan.
- Gemeente en kerkenraad gaan zitten.
- De predikant spreekt de dank- en voorbeden uit en draagt in de
voorbeden de rouw dragende familie op aan God.
In de avonddienst wordt bij de afkondigingen voor de dienst het
overlijden nogmaals genoemd. Dan wordt ook gemeld dat de
overledene in de ochtenddienst is herdacht. De gemeente wordt dan
gevraagd dat in hun persoonlijke gebeden ook te doen.
Geloofsbelijdenis
Een andere aanpassing heeft betrekking op het lezen van de
Geloofsbelijdenis, in de avonddiensten.
In de bezinning is naar voren gekomen dat het goed zou zijn wanneer
niet alleen de Apostolische Geloofsbelijdenis wordt gelezen, maar
regelmatig ook de rijke en wereldwijd breed aanvaarde
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Geloofsbelijdenis van Nicea. Nu wordt die overigens ook al wel eens
gelezen.
Om daar enige structuur in aan te brengen wordt (gast)predikanten
gevraagd op oneven zondagen in de avonddienst de Apostolische
Geloofsbelijdenis te lezen, en in de even zondagen de
Geloofsbelijdenis van Nicea.
Terugtreden ouderling-kerkrentmeester Van Eeken
De kerkenraad maakt bekend dat ouderling-kerkrentmeester Henk van
Eeken om persoonlijke redenen heeft besloten terug te treden als
ambtsdrager.
Vanaf deze plaats willen we Van Eeken heel hartelijk bedanken voor al
het werk dat hij de afgelopen jaren heeft verzet voor onze gemeente.
Zowel in zijn ambt als ouderling-kerkrentmeester, als in zijn functie van
voorzitter van de kerkenraad. We wensen hem en zijn vrouw Hanneke
van harte Gods zegen toe.
De kerkenraad beraadt zich op de invulling van de vacature.
De kerkenraad
College van ouderlingen-kerkrentmeester
Doordat ouderling-kerkrentmeester Van Eeken is teruggetreden, is in
het college van ouderlingen- kerkrentmeester de functie van voorzitter
vacant geworden. In de vergadering van 4 september is ouderlingkerkrentmeester A.J. Hobo gekozen als voorzitter van het college.
Ouderling-kerkrentmeester D. de Joode blijft secretaris van het college,
kerkrentmeester G. Pippel blijft penningmeester.
ACTIVITEITEN
Oproep bezorging bloemengroet
Met ingang van 2018 zoeken wij een aantal nieuwe vrijwilligers voor het
bezorgen van de bloemengroet.
Wekelijks wordt er bij een gemeentelid een bloemetje bezorgd, ter
bemoediging of blijk van aandacht. Als vrijwilliger krijgt u naam en adres
door van de diaconie. U bezorgt 4x per jaar, op zaterdag, dan een
boeketje op het betreffende adres.
Wilt u ons helpen? Meld u dan bij één van de diakenen.
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Oproep kerkauto
Graag brengen wij de kerkauto onder uw aandacht. De kerkauto is
beschikbaar voor vervoer van en naar de zondagse erediensten.
Heeft u problemen met vervoer, nu de donkere dagen er weer
aankomen? Schroom niet om een beroep op ons te doen. Neem
contact op met één van de diakenen.
Met vriendelijke groet,
de diaconie
Verkoopdag vrijdag 27 oktober
De verkoopdag heeft plaats op vrijdag 27 oktober, in dorpshuis De
Poort; ’s middags van 14.30 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 euro, de hoofdprijs is 200 euro;
de 2e prijs is 100 euro. De andere prijzen zijn een levensmiddelenmand, 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,
appelflappen etc. kunnen en willen bakken, om te verkopen bij een kop
koffie. Bent u bereid dit te doen, neem dan contact op met één 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); N. Versteeg (Zworrelstraat 48); R.
de Fokkert (Rozenstraat 2); A de Bruijn (Achterweg 97), D. de Joode
(Lunet 18, Vuren).
We rekenen op uw medewerking
Commissie Verkoopdag
Deelname klusreis Oekraïne
Het is bijna zover, op 22 en 23 september a.s. vertrekt de klusreis naar
Oekraïne. Wilt u ons volgen? Lees dan onze reisverslagen op
www.gkherwijnen.nl, dagelijks wordt een verslag met foto’s geplaatst.
Groeten,
Jan-Willem & Carolien Boogert
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Nieuwsbrief fam. ‘t Hart
Uit de nieuwsbrief van Martin en Marleen ‘t Hart die namens de GZB
uitgezonden zijn naar Rwanda:
Ontmoetingen door de lens
Reizen doen we veel. Zo
zijn we voor ons werk vaak
te vinden op scholen en
ICT-vergaderingen in rurale
gebieden. Inmiddels komen
we zelfs voor heel andere
activiteiten in alle uithoeken
van de diocese, omdat
Martin dé fotograaf van de
diocese is geworden. Van
bruiloften tot het openen
van kerken, overal zijn we
bij. Soms moeten daarvoor ineens eigen programma’s wijken. Zo
kregen we op vrijdag een berichtje van de bisschop of Martin op
zaterdag foto’s kon maken van een kerkopening. De enige informatie
die we hadden was de plaatsnaam. Na wat navraag gedaan te hebben
bleek dat we ‘s morgens al vroeg uit de veren moesten. “Nee zeggen” is
eigenlijk geen optie. Het enthousiasme en de intense aandacht
waarmee alles gedaan wordt, doen alles vergeten.
In februari was er een wielersponsortocht van Tear Fund: “Cycle for
Hope”. Als echte persfotograaf zat Martin in de volgwagen van de
“tourdirectie”. Marleen reed mee in de auto van de bisschop. We horen
persoonlijke verhalen van hoop. Mensen die letterlijk niets meer hadden
en er met hulp van een “savingsgroup” weer bovenop gekomen zijn.
Een “savingsgroup” is een zelfhulpgroep, veelal vrouwen, die artikelen
maken voor de verkoop.
Fotograferen helpt om te netwerken. Kijken en luisteren doet mensen
goed. Bidden wordt concreet.
Een nieuwe start
Na een vacature van 2 jaar is de onderwijsafdeling van de diocese
weer bezet met een team van medewerkers. Samen met Alex en Catrin
probeer ik, Marleen, het onderwijs op de 22 scholen van de diocese in
goede banen te leiden. Catrin en ik zijn de blanken in het team. We zijn
heel erg blij dat ons team aangevoerd wordt door Alex. Alex is een
Rwandees, die alles weet over het onderwijssysteem. Hij heeft
jarenlang ervaring als directeur van een middelbare school. Hij zal zich
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focussen op de secondary school. Mijn focus richt zich op de primary
school en de pré school is de focus van Catrin.
Onze eerste actie is het bezoeken van alle scholen. Elke donderdag
bezoeken we er twee. Vorstelijk worden we overal naar toegebracht al
is het soms uren hotsen, hobbelen en slingeren. Bij aankomst stromen
honderden kinderen toe. Ze willen in het bijzonder een blanke hand
toegestoken krijgen.
Het is fijn om te merken dat de schoolteams het waarderen dat we er
zijn. We krijgen een rondleiding, wonen wat lessen bij en maken
praatjes met diverse mensen. Het is indrukwekkend wat we zien en
horen. Bewonderenswaardig is het wat deze leerkrachten doen met
hun leerlingen in vaak oude slecht onderhouden gebouwen met een
minimum aan materialen. Met volle aandacht luisteren we naar hun
verhalen. We proberen waar mogelijk te bemoedigen. Samen leggen
dat wat in onze ogen onmogelijk is bij God in gebed. Bij Hem is immers
alles mogelijk.
ICT projecten
De infrastructuur voor de kantoren, het guesthouse en de basisschool
bij de kerk is in januari in zijn geheel vernieuwd. Het resultaat mag er
wezen! De internetverbinding is stabieler en sneller geworden. Het
mooie is dat ook de maandelijkse abonnementskosten met bijna 20%
naar beneden zijn gegaan. Doordat er een noodstroomvoorziening is
toegevoegd, blijft bij stroomuitval het internet nog bijna een uur
beschikbaar. Hoewel de stroom geregeld uitvalt, is dat meestal niet
langer dan een uur. Bij de eerste de beste stroomuitval was de
verbaasde opmerking: “De stroom is uitgevallen, maar het internet doet
het nog, hoe kan dat?”
Inmiddels wil de school ook de pc’s in de bibliotheek aan het netwerk
koppelen en ook de kerk wil verbinding maken met ons netwerk. Dat
bespaart ook weer abonnementskosten voor de kerk.
In de periode maart tot mei bezoekt Martin de vergaderingen van de
predikanten in de regio’s rondom Kigali. In het ICT team is een concept
visie opgesteld: “ICT als kanaal gebruiken om het evangelie te
verbreiden”. Deze visie wordt met de predikanten gedeeld en ook de
kennis en middelen (telefoon, stroom en internetverbinding) worden
geïnventariseerd. Daarna zal Martin samen met het team een
beleidsplan uitwerken.
Gebedspunten
We zijn dankbaar voor:
• de verbeterde infrastructuur in en rond de kantoren van de kerk
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• de fijne en goede discussies over ICT-werk met het ICT-team en de
pastors
• de bezoeken van Marleen en haar onderwijs-team aan de scholen.
Het bemoedigt de leerkrachten enorm.
• de fijne contacten die groeien met jongeren d.m.v. de Bijbelstudie, het
koor en de basketbalgroep
Wilt u bidden voor:
• heling en kracht om te vergeven en te verzoenen in deze tijd van rouw
waarin we de genocide van 1994 herdenken
• goede GZB-retraite met alle zendingswerkers uit de regio Oost-Afrika
• leerkrachten en leerlingen, die onder extreem moeilijke
omstandigheden les geven en krijgen
•
creatieve
oplossingen
om
scholen
te
helpen
de
onderwijsomstandigheden te verbeteren
• moed en enthousiasme bij ouders en kerkelijk werkers om zich actief
in te zetten op scholen. Ze zijn na de genocide klein in aantal.
• de thuisfrontcommissie, zendingscommissies van de deelgenoten
gemeenten. Hun inzet is onmisbaar voor ons!
AGENDA
Vrijdag 15 sept
Zaterdag 16 sept
Woensdag 20 sept
Maandag 25 sept
Dinsdag 3 okt
Vrijdag 27 okt

17:30u
17:30u
18:30u
20:15u
20:30u

Gezamenlijke broodmaaltijd
BBQ opening winterwerk
uitzending kerktelefoon
Bijbelgesprekskring
Kring groeien in geloof
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 25 september 2017 vóór 16.00 uur
ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet, Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
Volgende inleverdata zijn:
9 okt
voor 2 weken
20 nov
voor 2 weken
23 okt
voor 2 weken
4 dec
voor 2 weken
6 nov
voor 2 weken
18 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 Ziggo Lingewaal FM 93,1 MHz
Ether FM 92,1 MHz en 107,6 MHz

