KERKGEBOUW

Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT

Vacant

CONSULENT

Ds. A.J. Hagedoorn
0418 – 58 1103

OUDERLINGEN

D.J. van Arkel tijdelijk Scriba
Molenkamp 7, 4171 BT Herwijnen
0418 – 58 2269
scriba@nhkherwijnen.nl
T.J. Hijkoop
P.A. Hobo jeugdouderling
phobo73@outlook.com
J. van Kuilenburg
A. Ruitenburg

OUDERLINGENKERKRENTMEESTER H. de Bruin

A.J. Hobo
D. de Joode
DIAKENEN

J.W. Boogert
D. de Bruijn
A. van der Meijden

BIJSTAND
PASTORAAT

Ds. A.J. Hagedoorn
0418 – 58 1103

KERKELIJK WERKER R. Verkaik

0184 – 63 1885
verkaik.r@gmail.com
ORGANISTEN

H.J. de Bruijn
A.P. van de Minkelis

KOSTERS

Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 58 1133
Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 58 2987

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

Dienen

De zonen van Zebedeüs hebben een vraag aan Jezus.
Ze willen graag aan de linker- en rechterzijde van Jezus zitten in Zijn
Koninkrijk. Oftewel, ze willen graag een belangrijke positie bekleden.
Maar Jezus corrigeert hen liefdevol.
Inderdaad gaat het in deze wereld om je positie. Daar is je aanzien
afhankelijk. Maar in het Koninkrijk van God is het andersom.
Wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn en wie de eerste wil
zijn, zal uw slaaf zijn. Zelf heeft de Heere Jezus dit in praktijk gebracht
toen Hij de voeten van Zijn discipelen waste.
Hij heeft Zijn hemelse positie opgegeven en is afgedaald naar deze
wereld. Niet om Zich als koning te laten dienen, maar om Zelf te dienen
en Zijn leven te geven tot een losprijs voor velen.
Daarin zien we Gods liefde. Hij geeft alles op om ons te behouden. Hij
geeft Zijn eigen Zoon om ons vrij te kopen uit de slavenij van zonde en
dood. Als je je door Hem laat dienen, zul je vrij zijn om zelf ook God en
je naaste te dienen.

Uit: Een hand vol koren
n.a.v.: Mattheüs 20:28
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41e Jaargang, no. 1175, 9 maart 2018
KERKDIENSTEN
Zondag 11 maart 2018
09:30 uur:
Ds. J. van Oostende, Putten
Aanvangslied: Weerklank Ps. 150: 1, 2
18:30 uur:
Ds. G.C. de Jong, Sliedrecht
Aanvangslied: Weerklank Ps. 1: 1, 2
e
1 collecte:
Dorcas
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Woensdag 14 maart 2018 Biddag
10:45 uur:
Schooldienst in de Brede School, Achterweg 35
19:30 uur:
Ds. J. Hoek, Veenendaal
Aanvangslied: Weerklank Ps. 123: 1, 2
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Biddagcollecte
Donderdag 15 meert 2018
15:00 uur:
Dienst Woon- en Zorgcentrum Avondlicht
Zondag 18 maart 2018
09:30 uur:
Ds. H.J. Donken, Renswoude
Aanvangslied: Weerklank Ps. 2: 3, 4
18:30 uur:
Ds. J. Hogenhout, Meteren/Est
Aanvangslied: Weerklank Ps. 3: 1, 2
e
1 collecte:
World Vision
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Verhaal van de Zondagsschool
11 mrt:
Joh. 6: 1-15
Jezus geeft duizenden mensen te eten
18 mrt:
Joh. 12: 20-33 Jezus legt zijn sterven uit
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Kinderoppas:
11 mr:
Marleen en Arne Ruitenburg
18 mrt:
Daniëlle van Mourik en Jacco Ruitenburg
Schoonmaakrooster
11 t/m 16 mrt: Carolien Boogert en Helma van Mourik
19 t/m 23 mrt: Mw. Van der Linden en Mw. Van der Vliet
UIT DE GEMEENTE
Zieken
De operatie van Dhr. Frans van Os, Dutry van Haeftenstraat, Haaften
kon helaas onverwacht niet doorgaan. Hij wacht nu op een nieuwe
oproep.
Mw. Geertje v.d. Meijden-Overheul, Onderweg, heeft voor een operatie
in het ziekenhuis gelegen. Ze is weer thuis.
We weten dat er meerdere gemeenteleden zijn die zich in een traject
van onderzoeken bevinden. Dat kost veel energie. En het brengt ook de
nodige spanning mag zich mee. We leven in de lijdenstijd.
Dat we met al onze vragen, zorgen, noden en tekortkomingen uit
mogen komen bij Hem Die voor ons wil zijn een Borg en Zaligmaker en
Helper in nood.
Geboren
Op 21 februari is het zoontje van Walter en Maria de Lorijn geboren;
Thijs
Met het volgende gedichtje verwoorden zij hun vreugde en blijdschap
van de geboorte.
Je bent een wonder,
Zo lief en klein
Wat zijn we trots dat wij
jouw papa en mama zijn
Graag willen we de ouders van harte feliciteren met de geboorte van
Thijs. 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 Thijs.
Dat hij voorspoedig mag opgroeien.
Het adres is: Laarweg 3, 4171 KE Herwijnen.
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Geboren
Op 15 januari is het zoontje van Ron en Tamara Polman-van der
Meijden en broertje van Mika geboren;
Kaya
De geboorte is vrij plotseling gegaan, er was een spoedingreep,
keizersnede, nodig. Na een weekje in het ziekenhuis te hebben
verbleven mochten moeder en zoon gelukkig naar huis. Het gaat nu erg
goed met hen. Al met al een spannend moment en de ouders zijn erg
dankbaar dat het allemaal zo goed is afgelopen. En met hen uiteraard
ook de naaste familie. We willen jullie Gods nabijheid en veel wijsheid
toewensen in de opvoeding van Kaya. Het adres is: Meidoornlaan 6,
4171 AP Herwijnen
Uit dankbaarheid:
Blij en verrast waren wij met de vele felicitaties, kaarten en attenties die
wij mochten ontvangen na de geboorte van ons dochtertje Jaylinn.
Daarvoor willen wij iedereen graag bedanken.
Johan en Marcia Blom – de Fockert
Mert 9
VERANTWOORDING
Collecten
1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €

166,00
133,00
121,30

Diaconie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en Prediking

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte
Avondmaal.collecte
ZC Avondlicht Avondm.collecte

€
€
€
€
€

85,25
82,95
76,40
149,20
59,35

Diaconie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en Prediking
Project 10 27 GZB
Project 10 27 GZB

Zondag 11 febr.:
Kerkdienst ZC Avondlicht
Zondag 18 febr..: 1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€
€
€
€

85,00
90,35
98,85
96,90

Pastoraat en Prediking
Diaconie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en Prediking

Zondag 4 febr.:

Zondag 11 febr.:

Ontvangen via:
Diaken Jan-Willem Boogert € 5,00 voor de kerk, ontvangen in Woonen Zorgcentrum Avondlicht
4

Ouderling J. van Kuilenburg 1 x € 25,00 voor het kerkblad
Ouderling T. Hijkoop en bezoekbroeder H. van Mourik 1 x € 150,00,
ontvangen tijdens huisbezoek
Via de bank een gift van € 300,00 voor de kerk
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
Biddag
Woensdag 14 maart is het Biddag. Nu kun je zeggen dat het elke dag
Biddag is, en dat is natuurlijk ook zo. Het is belangrijk elke dag te
bidden (en te danken). Maar het is zeker ook belangrijk om als
kerkelijke gemeente elk jaar een speciale Biddag te hebben, waarop we
als gemeente in de kerk bij elkaar komen rond dit thema. Ook hiervoor
geldt uiteraard: bidden, dat doen we toch in elke dienst, op elke
zondag? Ja zeker, dat doen we elke zondag al (twee keer zelfs). Maar
dat neemt niet weg dat de jaarlijkse, doordeweekse Biddag een goede
traditie is om speciaal stil te staan bij het belang van bidden en bij de
waarde van het gebed. Van bidden gaat een grote kracht uit.
Vanuit het verleden was Biddag bekend als Biddag voor gewas en
arbeid. Die toevoeging is soms wat naar de achtergrond gedrongen,
ook al omdat de sectoren in onze economie die direct afhankelijk zijn
van bijvoorbeeld het weer en de natuur, steeds kleiner zijn geworden.
Desondanks mogen we ons in alle aspecten van het leven (en dus ook
van de economie) afhankelijk weten van de Zegen van God. Daarom is
het goed daar nog eens bij stil te staan, speciaal op Biddag.
Mocht u bijzondere gebedspunten hebben voor de kerkdienst
(waarvoor u van harte bent uitgenodigd), dan kunt u die doorgeven via:
- email: scriba@nhkherwijnen.nl
- telefoon: 0418-582269 of 06-57564432 (scriba Dirk van Arkel)
- afgeven op Molenkamp 7
In alle gevallen graag uiterlijk maandagavond 12 maart
Tijdens de dienst op Biddag (aanvang 19.30 uur) wordt ook de
biddagcollecte gehouden (aan de uitgang). Via dit kerkblad worden de
bekende zakjes verspreid.
U kunt uiteraard ook een gift aan iemand meegeven, of direct een gift
overmaken, steeds onder vermelding van Biddag 2018
NL42 RABO 03280 00531 – of - NL10 INGB 0000 950925
t.n.v. hervormde kerk Herwijnen
De opbrengst is bestemd voor het plaatselijke kerkenwerk.
Hartelijk dank voor uw medewerking

5

Liturgie vooraf op site
Om actuele gemeentelijke informatie breder beschikbaar te stellen,
heeft de kerkenraad besloten de afkondigingen en mededelingen met
ingang van DV 11 maart, na de kerkdiensten, op de website te
plaatsen.
De kerkenraad heeft ook besloten om de liturgie van de zondagse
kerkdiensten zoveel mogelijk een dag voorafgaande aan de dienst, kort
te vermelden op de website van de kerk. Dat wil in dit geval zeggen:
een overzicht van de te zingen liederen en de Bijbelgedeelten die
worden gelezen.
Wie wil, kan zich dan vooraf al vast voorbereiden. Luisteraars naar de
kerkradio of mensen die de dienst via internet volgen, kunnen zo ook
Bijbelgedeelten en liederen al vooraf opzoeken; of anderen vragen dat
voor ze te doen. www.nhkherwijnen.nl
ACTIVITEITEN
De pastorieklussers
Afgelopen zaterdag is een eerste groepje 'pastorieklussers', bestaande
uit gemeenteleden die zich spontaan hadden gemeld na de oproep in
het kerkblad, aan de slag geweest in de pastorie. Het behang in de
woonkamer is op vakkundige wijze verwijderd, zodat t.z.t.
wandbekleding aangebracht kan worden. Een hele klus, maar met een
prima resultaat.
Er is de komende tijd nog meer
te doen in en rond pastorie en
kerk. Dus nog steeds geldt: we
hopen van harte dat een aantal
mensen zich meldt. Vele handen
maken licht werk en komt de
gezelligheid ten goede.
Opgeven kan via:
kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl
of bij Arjo Hobo (0415-582505
Henk de Bruin (0418- 582153)
Gijs Pippel (0418-641678)
Dik de Joode (06-20047902)
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking
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Kerkbalans 2018 ;'Geef voor je kerk'.
We zijn opnieuw blij en dankbaar te kunnen melden dat de afgelopen
dagen nog enkele giften voor de Actie Kerkbalans zijn nagekomen.
De tussenstand is nu: € 59.001,24.
De grens van € 59.000,00 is dus gepasseerd, waarmee we op weg
gaan naar de € 60.000,00. Zoals bekend, hopen we uiteindelijk uit te
komen op € 65.000,00. We hebben dus nog wat stapjes te maken,
maar we hebben er ook vertrouwen in dat we als gemeente, met z'n
allen, de schouders eronder gaat zetten om dat doel te halen.
Mocht u er door omstandigheden nog niet toe gekomen zijn een
bijdrage over te maken, dat kan natuurlijk altijd nog, via:
NL42 RABO 03280 00531 of NL10 INGB 0000 950925
t.n.v. hervormde kerk Herwijnen
onder vermelding van Kerkbalans 2018
Mocht iemand bij nader inzien een extra gift willen doe
of haar bijdrage nog wat willen verhogen, ook dat is
uiteraard mogelijk.
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn of haar bijdrage
Misschien dat de bekende tabel kan helpen om de hoogte van uw
bijdrage te bepalen.
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

Nog even kort over de Actie Kerkbalans.
Kerkbalans 2018 heeft als thema 'Geef voor je kerk'. Kort maar
krachtig. Een slogan die oproept om letterlijk en figuurlijk voor en om je
kerk te geven. Bij de kerk gaat het ook om de gemeente, om wat we
met z'n allen doen en zijn. Om de verkondiging van het Woord, het
doorgeven van de boodschap, het omzien naar elkaar, het bezoekwerk,
jeugdwerk et cetera.
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Hebt u vragen of opmerkingen: benader gerust een van de
kerkrentmeesters ( Arjo Hobo, Gijs Pippel, Henk de Bruin en Dik de
Joode). Of stuur een mailtje naar info@nhkherwijnen.nl
De kerkrentmeesters
Kinderen houden acties voor familie ’t Hart
Vanaf deze week zetten de kinderen van onze gemeente zich in voor
het zendingsechtpaar Martin en Marleen ’t Hart in Rwanda. Met diverse
acties – waarbij de afsluitingszaterdag van het winterwerk op
DV 21 april 2018 het hoogtepunt gaat worden! – zullen zij vanaf deze
week lege statiegeldflessen gaan verzamelen.
Deze flessen worden opgehaald, maar u mag ze ook zelf inleveren in
de papiercontainer bij
• Wietske van Eeken, Breede Kampen 14
• Marco van Zante, Seringenhof 15
• Marleen Ruitenburg, Kolstraat 32
• Peter Hobo, Achterweg 83
• Kerkplein, Waaldijk 137
Wanneer het voor u lastig is de
flessen zelf in te leveren mag u
Wietske bellen, dan komen de
kinderen de statiegeldflessen bij
u ophalen.
Het nummer is: 06 416 783 62
In de hal van de kerk zal een ‘geldmeter’ komen te hangen. Hierop
houden we elke week de stand bij van het bedrag dat wordt opgehaald
met de flessenactie.
We rekenen erop dat de kinderen veel flessen zullen binnenhalen en
dat u ook uw flessen wilt bijdragen aan deze actie. De flessenactie
duurt tot vrijdag 20 april 2018.
Zaterdag 21 april houden we een actiemiddag met alle gemeenteleden
bij de kerk, waarvan het thema zal zijn: HART-elijk ontmoeten!
In een volgend kerkblad zullen we u meer vertellen over de acties die
we (kinderen van de zondagsschool, club en catechisanten) zullen
houden die dag.
Dusssssss: houdt deze middag 21 april vanaf 3 uur alvast vrij voor
ontmoeting, aanmoediging en ontspanning!
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Ophaal dag
Rommelmarkt 2018
Zaterdag 17 maart 2018 – 08.30 uur
De rommelmarkt commissie van de
Hervormde Kerk organiseert op zaterdag
17 maart a.s. een ophaal dag ten
behoeve van de rommelmarkt
D.V. zaterdag 12 mei 2018 zal worden
gehouden.
Gelieve uw bruikbare spullen zaterdag
17 maart – tussen 08.30 en 09.30 uur
aan de weg te zetten; wij kunnen helaas
geen grote meubels (wandkasten,
bankstellen) meenemen.
Tevens kunt u oud ijzer en andere edele
metalen aan de weg gereed leggen. Dan
komen wij deze in de loop van de
ochtend bij u ophalen
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Zanguurtje
Op D.V. zondag 18 maart zal aansluitend aan de avonddienst weer het
‘zanguurtje’ worden gehouden. Voordat we met elkaar gaan zingen
drinken we eerst een kopje koffie of thee. Hebt u/heb jij liederen die u/jij
graag zingt? Stop dan een briefje met uw/jouw verzoeknummers in de
bus achter in de kerk of mail naar alexenmarleen@live.nl.
We zingen uit diverse christelijke bundels. Het programma wordt
rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio, maar kan ook live of later via
internet worden beluisterd. De luisteraars thuis zullen vooraf een
liederenblad ontvangen. U en jij zijn van harte welkom!
Rommelmarkt 2018
De rommelmark commissie heeft besloten om D.V. zaterdag 12 mei
a.s. de jaarlijkse rommelmarkt te organiseren. De markt zal aanvangen
om 09.30 uur en duren tot ca. 14.00 uur.
Locatie van de rommelmarkt is wederom op het vertrouwde adres van
de Fa. van Arendonk, Achterweg 57 te Herwijnen.
Noteer deze dag alvast in uw agenda; we zullen ook dit jaar weer een
beroep doen op een aantal vrijwilligers om de markt met ons tot een
succes te maken. Daarnaast zien we ernaar uit u te ontmoeten op de
jaarlijkse markt!
Met vriendelijke groet,
de Rommelmarkt Commissie
Voorjaarsconcertarrangement
Op zaterdag 17 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
bossen van Groot Warnsborn, nabij Arnhem. Tijdens de wandeling kun
je ontdekken dat Landgoed Warnsborn naast bos en vijvers ook een
aantal stroken heide kent. 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
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of telefonisch (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
Dorcas Kledingactie: tweedehands kleding, eersteklas toekomst
Op zaterdag 7 april a.s. wordt er weer een Dorcas kledingactie
gehouden. Er wordt kleding, schoenen en huishoudlinnen verzameld
waarmee de allerarmsten in Oost-Europa geholpen worden. Een
gedeelte van de ingezamelde goederen gaat naar projecten van Dorcas
in Oost-Europa.
De resterende goederen worden verkocht en dragen door middel van
deze opbrengsten bij aan projecten van Dorcas in Oost-Europa en
Afrika. De hulp gaat naar oude mensen die onmogelijk van hun
pensioentje rond kunnen komen, gehandicapten, chronisch zieken – de
kwetsbaren in de samenleving.
Dorcas roept u op om nog eens door de kledingkast te gaan om te
kijken wat u kunt missen en om dit ook aan uw familie, vrienden, buren
en kennissen te vragen. Ook goede schoenen en huishoudtextiel zijn
zeer welkom.
U kunt 7 april tussen 10:00 en 15:00 uur uw (overtollige) kleding
inleveren. Graag heel en schoon in goed afgesloten (vuilnis)zakken
inleveren. Op de volgende adressen wordt de kleding ingezameld
Meteren:
fam. De Vries Wilhelminastraat 8c
Herwijnen: fam. De Vries, Waaldijk 187
Haaften:
fam. De Vries, Gendershof 35
Asperen:
bij de pastorie, Nieuwstraat 2
Alvast hartelijk dank!
Dorcas Werkgroep Herwijnen
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
Op de hoogte/meeleven
Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel
mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede
en in minder goede tijden.
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Dus:
Gaat u verhuizen?
Laat het ons even weten.
Trouwplannen? Een jubileum te vieren?
We stellen een bericht erg op prijs
Een geboorte?
Stuur ook ons een kaartje
Verdriet of verlies?
Ook dan leven we graag met u mee.
U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba:
scriba@nhkherwijnen.nl
tel.: 0418-582269
AGENDA
Maandag 5 maart tot vrijdag 20 april
Zaterdag 17 maart
08.30 – 09.30 uur
Zaterdag 7 april
10.00 – 15.00 uur
Zaterdag 21 april
15.00 uur
Zaterdag 12 mei
09.30 – 14.00 uur

flessenactie
ophaaldag rommelmarkt
kledingactie Dorcas
actiemiddag
rommelmarkt

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 19 maart 2018
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Carolien Boogert
Rij- en Uitweg 16
Volgende inleverdata zijn:
9 apr
voor 2 weken
23 apr
voor 2 weken
7 mei
voor 3 weken
28 mei
voor 2 weken
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KERKBLAD

Verschijnt éénmaal per 14 dagen

REDACTIELEDEN

Carolien Boogert (kopij inleveren)
Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen
Telefoon 0418 – 84 2576
e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Hetty van Arkel

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

