KERKGEBOUW

Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT

Vacant

CONSULENT

Ds. A.J. Hagedoorn
0418 – 581103

OUDERLINGEN

D.J. van Arkel tijdelijk Scriba
Molenkamp 7, 4171 BT Herwijnen
0418 - 582269
scriba@nhkherwijnen.nl
T.J. Hijkoop
J. van Kuilenburg
A. Ruitenburg tijdelijk Jeugddiaken

OUDERLINGENKERKRENTMEESTER A.J. Hobo

D. de Joode
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

God afwezig?

‘Als de HEERE niet bij ons geweest was…’
Laten we ons eens voorstellen hoe het zou zijn als de HEERE niet bij
ons was geweest. Denk u eens in dat God niet bij ons is.
-

dan zou ik me intens verloren voelen in deze wereld,
dan was ik aan de machten en krachten van deze wereld
overgeleverd.
dan zou ik bang zijn voor de dood,
dan zwerven wij doelloos rond door het heelal.
dan zijn miljarden jaren geleden de mensen na een oerknal uit
het niets ontstaan om uiteindelijk over nog eens miljarden jaren
ten onder te gaan.

Welke zin zou ons bestaan dan eigenlijk hebben?
‘Als de HEERE niet bij ons geweest was…’
Maar Hij was er wel en Hij is er en Hij zal er in eeuwigheid zijn!
De Heere Jezus heeft in zijn Woord het Zelf gezegd en dankzij Hem
kan niets mij van Gods liefde scheiden.

Uit: Een handvol koren
n.a.v. Ps. 124:1
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KERKDIENSTEN
Zondag 12 november 2017 Voorbereiding Heilig Avondmaal
10:00 uur:
Ds. H.E. Veldhuijzen, Schelluinen
Aanvangslied: Weerklank Ps. 115: 6, 7
18:30 uur:
Ds. C.M. Baan
Aanvangslied: Weerklank Ps. 116: 4, 5
e
1 collecte:
Najaarszendingscollecte
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Donderdag 16 november 2017
15:00 uur:
Dhr. A. van Steenis, Heukelum
Dienst in WZC Avondlicht
Zondag 19 november 2017 Viering Heilig Avondmaal
10:00 uur:
Ds. L. van Rees, Hoogblokland
Aanvangslied: Weerklank Ps. 117: 1
15:00 uur
Ds. W.L. de Koeijer, Heerewaarden
Voortgezette viering Heilig Avondmaal
In WZC Avondlicht
18:30 uur:
Ds. G.J. Roest, Huizen
dankzegging Heilig Avondmaal
Aanvangslied: Weerklank Ps. 118: 1, 2
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Avondm.coll: Project 1027
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Verhaal van de Zondagsschool
12 nov:
Lucas 20: 9 - 19
19 nov:
Lucas 20: 20 - 26

De gelijkenis van de wijnbouwers
Belasting betalen

Kinderoppas:
12 nov:
Monique Hobo en Jos van de Minkelis
19 nov:
Ria en Jelle Treffers

2

Schoonmaakrooster
13 t/m 17 nov: Mw. Treffers, mw. Hobo, mw. Zeiderveld,
mw. Beukenkamp
20 t/m 24 nov: Mw. Carolien Boogert, Mw. Helma van Mourik
UIT DE GEMEENTE
Zieken
Mw. R. van Arendonk-Overheul, Achterweg 101 is weer thuis vanuit het
Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem.
Mw. W. van Santen- van Hemert, Meidoornlaan 19 verblijft in het
Beatrixziekenhuis in Gorinchem.
Mw. R. van Zandwijk- van Rijnsbergen, Molenstraat 14, is enkele dagen
opgenomen geweest in het UMC te Utrecht. Ook zij is weer thuis.
Wij vragen uw voorbede voor allen die het moeilijk hebben en zorgen
kennen. Dat gaat op zijn tijd aan niemand voorbij.
Er is een mooi lied dat zegt: “Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet”!
Geboren
Verrast, verwonderd, vertederd, zo blij
Alles voelt anders met jou erbij
Met deze tekst geven Leo en Eline van Baalen- van Eck kennis van de
geboorte van hun zoon Ties Gerardus Cornelis van Baalen. Zijn
roepnaam is Ties. Ties is woensdag 1 november geboren.
Graag willen we de 'supertrotse ouders', zoals ze zelf zeggen, van harte
feliciteren met de geboorte van Ties. Wat een wonder en reden tot
dankbaarheid is het om nieuw leven te mogen ontvangen uit de hand
van onze Schepper. We willen jullie Gods nabijheid toewensen en veel
wijsheid bij het opvoeden van Ties. Dat hij voorspoedig mag opgroeien.
De geboorte van Ties zal ook herinneringen en gedachten oproepen.
De dingen van het leven liggen immers soms erg dicht bij elkaar.
Daarom willen we allen die rond Leo, Eline en Ties heen staan niet
alleen van harte feliciteren, maar ook sterkte wensen als herinneringen
juist op zo'n moment extra naar boven komen.
Het adres van Leo en Eline van Baalen- van Eck:
Mert 10, 4171 LB Herwijnen
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Bloemengroet
De bloemen gingen in de afgelopen periode met
groeten namens onze gemeente naar
Mw. E. van Noord
Achterweg
Mw. W. van Santen-van Hemert
Meidoornlaan
Dhr. en mw. van Arendonk
Achterweg
Mw. E.C. van Weelden-van der Maas
Nieuwe Steeg
Mw. R. van Zandwijk-van Rijnsbergen
Molenstraat
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
16-11 H.J. van Arkel – Baggerman

Leeftijd Adres
89
WZC Avondlicht

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, scriba D. van Arkel:
0418 582269, bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.
mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl
Zij die elders verblijven
We denken ook aan hen die om uiteen lopende redenen elders
verblijven. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt
gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden
hen niet vergeten.
Dhr. Van Horssen
Hornstaete-Vlinder
Lingesteynplantsoen 65; 4141 GJ Leerdam
Mevr. N. van der Meijden-Ravenhorst
Glasstaete 79
Lingesteynplantsoen 20; 4141 GJ Leerdam
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Andrea van Mourik
Griendweg 16-L; 4208 AA Gorinchem
Mevr. C. van der Wal van Maren
Huis ter Leede, Eiland 1, kamer 235; 4143 EN Leerdam.
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 22 okt:
1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €

103,05
100,70
94,60

diaconie
kerkrentmeesters
past. en prediking

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

123,80
112,30
114,10

GZB project 1027
kerkrentmeesters
onderhoudsfonds

Zondag 29 okt:

Ontvangen via:
Ouderling J. van Kuilenburg € 10,00
Kerkelijk werker Dhr. R. Verkaik € 200,00 voor de kerk, € 50,00 voor de
dankstond en € 10,00 voor de kerk.
Dhr. A.F. van Rossum € 10,00 + € 20,00 + € 25,00 voor de kerk.
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
Dankdagcollecte
De collecte voor Dankdag heeft tot nu toe opgebracht: € 1.947,70.
Graag willen we iedereen hartelijk bedanken voor deze voorlopige
opbrengst. We schrijven 'voorlopige', omdat we uit ervaring weten dat
er nog giften nakomen.
U kunt dat doen door een gift mee te geven aan een kerkenraadslid,
pastoraal werker of bezoekdame. U ook iets overmaken, graag steeds
onder vermelding van Dankdag 2017.
Rabobank NL42 RABO 03280 00531 of
ING NL10 INGB 0000 950925
Kerststerren
Om vast te noteren in uw agenda: vrijdag 8 december hopen we de
jaarlijkse verkoping van kerststerren te houden. Vrijwilligers komen
vanaf 's ochtends bij u aan de deur. De komende tijd worden mensen
benaderd om op de dag zelf en handje te helpen.
U kunt u uiteraard ook zelf opgeven bij Marcel de Joode:
mdejoode@solcon.nl of 06 - 12 96 88 77
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Follow Me
Dinsdag 14 november zien we elkaar weer. Fijn om elkaar zo elke week
even te zien en te spreken. Wat nog veel belangrijker is: we spreken
ook met God op Follow Me. Schrijf daarom voor deze avond eens op
voor wie of waar je voor wilt bidden met elkaar. Door het Onze Vader
zullen we er vanavond achter komen dat we voor alles mogen bidden
wat we nodig hebben en dat het Koninkrijk van God daarin voorop gaat.
Wees welkom om 18.30 uur.
Dinsdag 21 november, 18.30 uur gaan we met elkaar spreken over
geld. Wat doet geld met je en wat doe jij met je geld. Leg deze week
aan verschillende mensen eens de volgende stelling voor en neem hun
reacties mee: Geld maakt niet gelukkig, maar wel gelukkiger.
Follow Me Next
Zonde is …. We horen het vaak zeggen: “Jezus is gestorven voor onze
zonde.” Maar wat betekent dat zinnetje nu echt? Als Jezus zoveel
moest lijden, wat zegt dat dan over onze zonden? Wat is zonde? Ik
noem hier kort acht aandachtspunten, omdat het ook voor anderen die
dit lezen kan helpen om je zonden op het spoor te komen:
- Dat de glans er af is
- Een algemene ervaring
- Onnatuurlijk en vreemd
- Als een computervirus
- Ongehoorzaamheid
- Opstand tegen God
- Schuld
- Niet het laatste woord
Als jij of u hier meer van wilt weten, dan bent u / jij hartelijk welkom. Ik
nodig ook ouderen uit om hierover met onze jongeren na te denken.
Wees welkom op dinsdag 14 november om 19.15 uur.
Op dinsdag 21 november gaan we nadenken over onze doop. We
beginnen om 19.15 uur. In Genesis 17: 18 zegt God tegen Abraham:
“Ik ben jouw God. Ik verbind Mij met jou. Leef met Mij en wees een
zegen voor de wereld om je heen.” God roept ons op om antwoord te
geven op Zijn liefde. Wat doen we daarmee in het dagelijks leven?
Bijbelgesprekskring
Op maandag 20 november, aanvang 20.15 uur, gaan we Psalm 62 met
elkaar bespreken. Vertrouwen in de nood. Het is een Psalm waar heel
veel zekerheid in naar voren komt. We bidden of de Heilige Geest dat
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vertrouwen / geloof ook in ons wil uitstorten. Fijn dat jullie steeds zo
trouw opkomen. Dat geeft in de groep ook vertrouwen.
Kring Groeien in geloof
Op dinsdag 21 november is al het laatste hoofdstuk van ons boekje aan
de orde. Dat houdt in dat we ons deze avond dringend moeten
bezinnen over het vervolg. Als je ideeën hebt, zet die dan vast op de
mail of bel even. Vanavond lezen en zingen we een Lofzang – Psalm
145. God is groot! God is een machtige Koning – Hij regeert! Hij
bekommert zich om zwakke mensen. God voorziet! Gods nabijheid.
God hoort allen en voor altijd!! Laten we deze avond van dit alles diep
onder de indruk komen/zijn.
Rook Verkaik
Verkoopdag
De vrijdag 27 oktober gehouden verkoopdag heeft opgebracht het
prachtige bedrag van 10.901,89 euro netto. Dankzij enkele nagekomen
giften vanuit de gemeente is die opbrengst aangevuld tot 11.050 euro!
Het is bijna niet te geloven, maar daarmee ligt de opbrengst weer iets
hoger dan vorig jaar.
Zo'n resultaat ontstaat niet vanzelf, maar is te danken aan de inzet van
velen. De commissie Verkoopdag is al ver van tevoren bezig met de
voorbereidingen, zaken regelen, spullen uitzoeken, vrijwilligers
benaderen, overleggen, et cetera.
Op de dagen rond de verkoopdag zelf zijn veel mensen in touw met de
laatste voorbereidingen en later met het opruimen. En op de dag zelf is
het geweldig om te zien hoeveel mensen hun schouders onder de
verkoopdag zetten.
Graag willen we iedereen die zijn of haar bijdrage heeft geleverd, heel
hartelijk bedanken. Alle vrijwilligers (jong en oud) en uiteraard ook alle
'kopers' en alle sponsoren die voor heel mooie prijzen hebben gezorgd.
Dank ook aan de medewerkers van dorpshuis De Poort voor de prettige
samenwerking rond de verkoopdag.
Met z'n allen hebben we er een mooie dag van gemaakt, niet alleen
qua opbrengst ook wat betreft de onderlinge contacten is de
verkoopdag belangrijk.
Uitslag trekking grote loterij:
1e prijs: 200 euro;
R. de Joode, Zworrelstraat 65
2e prijs: 100 euro;
G. van Eeuwijk, Meerenburg 21
3e prijs: tuindecoratie;
Elna/Jetty, Zworrelstraat 71
4e prijs: levensmiddelenpakket J. Kaldenberg, Waaldijk 106
5e prijs; cadeaubon:
R. Treffers, Achterweg 63a
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De volgende verkoopdag is op vrijdag 26 oktober 2018.
Noteert u dit vast in uw agenda.
Jubileum verkoopdag
Jilis van Kuilenburg stond er bij de opening van de verkoopdag al even
bij stil: het was dit jaar voor de zestigste keer dat de verkoopdag in
deze vorm is gehouden. De eerste verkoopdagen vonden plaats in de
consistorie bij de kerk; het rad draaide toen ook al, maar dan zonder
vleesprijzen. In 1957 werd uitgeweken naar café Waalzicht. Dat was
min of meer noodgedwongen: mevrouw Otte had diverse bedrijven
aangeschreven en dat leverde zoveel spullen op dat de consistorie te
klein was. Het is niet meer te achterhalen wat de opbrengsten destijds
precies waren, maar volgens mensen die het kunnen weten bleef het in
elk geval onder de 1.000 gulden.
Verkiezing ambtsdragers
De kerkenraad heeft in zijn vergadering van maandag 30 oktober de
volgende dubbeltallen gesteld. De namen worden genoemd in
alfabetische volgorde.
In de vacature ouderling J. van Kuilenburg:
J.J. van Mourik (Breede Kampen 14) en R. van Santen (Achterweg 93).
In de vacature ouderling H.J. de Bruijn:
G. van Bezooijen (Lindelaan 2) en W.M.H. Slingerland
(Wadensteinsesteeg 2);
In de vacature jeugdouderling:
P.A. Hobo (Achterweg 83) en W.R.R. Sneep (Seringenhof 12);
In de vacature ouderling-kerkrentmeester H. van Eeken:
H. de Bruin (Achterweg 97) en N. van Velzen (Waaldijk 142).
Aangezien in de vacature van diaken D. de Bruijn geen namen zijn
ingediend, is diaken De Bruijn daarmee automatisch herkozen.
De stemmingsvergadering is op woensdagavond 15 november,
aanvang 20.00 uur in het kerkelijk centrum.
We willen u vragen de mensen die op dubbeltal staan, de
kerkenraadsleden die aftredend en al dan niet herkiesbaar zijn en de
verkiezingen zelf op te dragen in uw voorbeden.
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Weerklank
Een aantal weken geleden zijn de centraal ingekochte bundels van
Weerklank rondgebracht. Graag willen we iedereen die een exemplaar
heeft besteld, vragen in hun administratie na te gaan of de bundels (à
27,50 euro) zijn betaald.
Mocht dat nog niet zijn gebeurd: dat kan via NL42 RABO 03280 00531.
Graag onder vermelding van 'Weerklank'.
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.
Gemeenteavond
Woensdag 25 oktober hebben we een gemeenteavond gehouden. Op
die avond is gesproken over het Beleidsplan, de Plaatselijke Regeling
en is de gemeente bijgepraat over de vorderingen rond het
beroepingswerk.
Het Beleidsplan wordt naar aanleiding van een aantal (soms al vooraf
gestelde en gemaakte) vragen en opmerkingen op enkele feitelijke,
inhoudelijk niet-essentiële punten aangepast. Daarmee is het
Beleidsplan officieel vastgesteld, hetgeen is bekrachtigd in de
kerkenraadsvergadering van maandag 30 oktober.
Opmerkingen en suggesties van meer inhoudelijke aard worden door
de kerkenraad meegenomen op de momenten dat die punten in de
kerkenraad aan de orde komen.
Hoewel de gemeenteavond vooral in het teken stond van horen,
informeren en bijpraten, moest op één punt gestemd worden. Dat betrof
een onderdeel uit de Plaatselijke Regeling. Tijdens de zogeheten
zesjaarlijkse stemming hebben de aanwezige stemgerechtigde leden
van de gemeente de kerkenraad gemachtigd om kerkenraadsleden te
verkiezen door het stellen van dubbeltallen. Deze machtiging geldt voor
zes jaar.
Beleidsplan en Plaatselijke Regeling worden in hun definitieve vorm
gepubliceerd op de website.
Avondmaalscollecte
De avondmaalscollecte van zondag 19 November is bestemd voor
Project 1027
De opbrengst is bestemd voor diaconaal werk in Nederland: het project
‘Oog voor elkaar in Rotterdam-West’. Project 10 27 werkt hiervoor
samen met de IZB.
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De jonge pioniersgemeente Geloven in Spangen (GIS) werkt met veel
inzet aan het verbinden van verschillende groepen mensen in de
Rotterdamse wijk Spangen. Hier wonen meer dan 80 verschillende
culturen op een vierkante kilometer. Zij hebben geen of weinig contact
met elkaar.
De mensen die betrokken zijn bij GIS vormen samen een veelkleurige
en diverse groep waar rijk en arm elkaar ontmoeten. Ze geloven in de
wijk en willen zich met Woord én daad inzetten voor de ander die
geliefd is door God.
GIS biedt verschillende programma’s aan zoals: wijkontbijt,
taalondersteuning, huiswerkbegeleiding, vrouwenmiddagen en (moes)
tuinieren. Onderlinge relaties staan centraal.
Meer info zie:
www.project1027.nl/project/geloven-in-spangen-rotterdam-west
Van harte bij u aanbevolen,
De diaconie
Project Daycare House Kibera – ondersteund door diaconieën
Door de diaconieën van de hervormde gemeente en de gereformeerde
kerk uit Herwijnen is een nieuw doel gekozen wat gezamenlijk gesteund
zal worden. Ook de school met de Bijbel ondersteunt dit project. Hierbij
informeren wij jullie over dit project; het heet “Daycare House Kibera
Kenia”.
In de sloppenwijken van Kibera, vlakbij Nairobi, hoofdstad van het
Afrikaanse land Kenia, leven meer dan 700.000 mensen. Deze
mensen, en kinderen, leven in grote armoede. De meest jonge kinderen
leven in slechte omstandigheden die ook van invloed zullen zijn op hun
latere ontplooiing.
Willem en Ina Terpstra (GAIN) hebben zich het lot van deze kinderen
aangetrokken en zijn in contact gekomen met Jimmy Wambua. Deze
bevlogen Keniaan benoemde het doorbreken van de cirkel van
armoede en dat begint al bij zeer jonge kinderen.
Het doel van het project is het doorbreken van de cirkel van armoede
middels het assisteren in de bouw van en op korte termijn (max 5 jaar)
bij te dragen aan de lopende kosten van een gemeenschapscentrum
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(daycare center). In dit gemeenschapscentrum staat de opvoeding van
zeer jonge kinderen (0-6 jaar) centraal.
Willem en Ina Terpstra zijn onlangs in Kibera geweest. Op onze website
www.nhkherwijnen.nl ziet u een aantal filmpjes van dit bezoek.
Voor begeleiding en aansturing van het project ter plaatse is het
zendingsechtpaar Roelof en Klara bereid bevonden een half jaar daar
te verblijven.
Men zal een keuken bouwen zodat voor de kinderen op de
opvangdagen in elk geval een goede maaltijd beschikbaar is, wat de
gezondheid ten goede komt. Er komt geld beschikbaar voor de
inrichting van het daycare center en opleiding van de medewerkers. Het
doel is ook om jonge moeders te ondersteunen in geestelijk opzicht en
praktische zaken. Vanuit het project zal het daycare center meerdere
jaren ondersteund worden. Wij, de diaconieën en de school, steunen in
eerste instantie 1 jaar, en hebben de intentie om ook het tweede jaar te
steunen. Het geld dat wij sponsoren komt ten goede aan de
begeleiding, scholing en exploitatiekosten.
Men hoopt een voorbeeld te worden van ordentelijke kinderopvang
zodat de ouders (die meestal beiden werken) zien dat de
toekomstkansen voor de kinderen veel beter worden. En dat ouders
dan ook wat meer geld besteden aan de opvang, zodat de exploitatie
op termijn kostendekkend wordt. Ook kan er dan plaats zijn voor
kinderen waarvan de ouders minder of geen eigen bijdrage kunnen
geven.
Hartelijke groet,
de diaconie
Bejaardenbezoekcommissie verzoekplatenprogramma
Hierbij wil ik u herinneren aan de bijeenkomst van de
bejaardenbezoekcommissie verzoekplatenprogramma.
Deze bijeenkomst zal worden gehouden op D.V. woensdag 15
november 2017 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.
Mocht u echter verhinderd zijn, laat het dan even weten bij Dicky de
Fockert, tel. 581992.
Wij rekenen op uw aanwezigheid !
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AGENDA
Woensdag 15 nov
Maandag 20 nov
Dinsdag 21 nov
Woensdag 22 nov
Woensdag 29 nov

09.30 uur
20:00 uur
20.15 uur
20.30 uur
18.30 uur
20:30 uur

Bejaardenbezoekcommissie
stemmingsvergadering
Bijbelgesprekskring
Kring Groeien in Geloof
uitzending kerktelefoon
Jongvolwassenkring

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 november 2017
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
Volgende inleverdata zijn:
4 dec
voor 2 weken
18 dec
voor 3 weken
2018
9 jan
23 jan
6 feb
20 feb
6 mrt

voor 2 weken
voor 2 weken
voor 2 weken
voor 2 weken
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

