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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

… Ik ken u niet

Daar moet je niet aan denken … Op de dag van de wederkomst
klinkt uit de mond van de Rechter van hemel en aarde: ‘Ik ken u
niet.’ Een hele ontnuchtering voor deze meisjes. Vooral als je in
ogenschouw neemt wat er allemaal aan vooraf is gegaan: het
nemen van de lampen, het op weg gaan, het tegemoet gaan van de
bruidegom, het wachten. Niet niks.
Nee, inderdaad. En toch … Ze hadden geen reserveolie bij zich.
En daar kwam het toch op aan.
Zo kan het ons ook vergaan. Druk met heel veel voorbereidingen,
het in stand houden van principiële gewoontes en tradities en
strijden voor de gereformeerde waarheid. En dan toch het ene
nodige missen, namelijk een kennis aan en een kennis van onze
Heere en Zaligmaker Jezus Christus.
‘Ik ken u niet.’ Het oordeel van God meer dan waard!
Er is nog genade; we leven in de genadetijd.
Rust niet voordat u de hemelse Bruidegom kent.
Hij is het waard om geëerd, geloofd en geprezen te worden!

Uit: een handvol koren
n.a.v. Mattheus 25: 12
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KERKDIENSTEN
Zondag 29 april 2018
9:30 uur:
Ds. J. van Djik, Zeist
Aanvangslied: liturgie
Sluiting winterwerk
18:30 uur:
Ds. J. de Jong, Ede
Aanvangslied: Weerklank Ps. 13: 3, 4
e
1 collecte:
HGJB
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Zondag 6 mei 2018
9:30 uur:
Ds. J.C. van Trigt, Ameide
Aanvangslied: Weerklank Ps. 14: 3, 4
18:30 uur:
Ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos
Aanvangslied: Weerklank Ps. 15: 1, 2
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Donderdag 10 mei 2018
Hemelvaartsdag
9:30 uur:
Ds. P. van Duijvenboden, Apeldoorn
Aanvangslied: Weerklank Lied. 186: 1, 2
e
1 collecte:
Bloemengroet
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Verhaal van de Zondagsschool
29 apr: Gen. 6: 5-22
Gods opdracht aan Noach
6 mei: Gen. 8: 1-9: 17
Gods verbond met de mens
10 mei: Ps. 77
De machtige God is trouw
Kinderoppas:
29 apr:
Jeanine Sneep, Arne Ruitenburg
6 mei:
Annette Blom, Bertie Treffers
10 mei:
Gera Visser, Juna Visser
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Schoonmaakrooster
23 t/m 27 apr: mw. Treffers, mw. Hobo, mw. Zeiderveld, mw.
Beukenkamp
7 t/m 10 mei: Helma van Mourik, Carolien Boogert
UIT DE GEMEENTE
Zieken
Marco van Mourik, Parallelweg 14, werd in zorgwekkende toestand
opgenomen in het UMC in Utrecht. Dit nadat hij was aangereden. Het
gaat inmiddels gelukkig weer de goede kant op zodat hij deze week
voor verdere revalidatie naar de Hoogstraat in Utrecht gaat.
Hoewel hij nog een hele weg te gaan heeft mogen we zeggen dat het
tot nu toe wonderlijk goed is afgelopen.
Mw. Riek van Arendonk - Overheul, Achterweg 101, werd opgenomen
in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. Omtrent haar gezondheid waren
en zijn er nog veel zorgen. Afgelopen weekend mocht ze voor één
nacht naar huis.
Zo werden we opgeschrikt dat het zo maar anders kan zijn in ons leven.
Laten we in alle omstandigheden-in rouw en verdriet, in moeite en zorg,
in blijdschap en vreugde ons heil en houvast in Christus zoeken.
Uit dankbaarheid
Op 17 maart is onze zoon Sven geboren. Graag willen wij iedereen
hartelijk danken voor de vele felicitaties en kaartjes die wij mochten
ontvangen.
Bovenal dank aan God die ons onze zoon heeft gegeven.
Arnold en Miranda Pippel – van Baalen
Bloemengroet
De bloemengroet is afgelopen weken
gegaan naar:
Dhr. A. van der Bijl, Molenkamp
Fam. J. Blom, Mert
Doopouders Fam. de Lorijn
Dominee en mevrouw Termaat
Fam. van Mourik, Paralellweg.
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In Memoriam Willemina Flora (Willy) van Boggelen – de Jongh
Op maandag 9 april jl. is in vrede na een kort ziekbed overleden Willy
van Boggelen – de Jongh in de leeftijd van 89 jaar. “Natuurlijk zijn wij
verdrietig, maar ook opgelucht en blij omdat ma is thuisgekomen. En
dat wilde zij heel graag”. De rouwkaart opent met de woorden uit Psalm
127: “Zo de Heere het huis niet bouwt, TEVERGEEFS”. Dat zijn
woorden die gebruikt zijn als trouwtekst van Willy en Peter van
Boggelen op 24 augustus 1950 en getuigen van hun geloof en
vertrouwen in hun Schepper. Willy mocht haar hele leven haar
vertrouwen op God stellen, ook in moeilijke tijden toen haar man
overleed in 1999 en haar dochter Mariet in 2006. In hun huwelijk
ontvingen zij nog twee kinderen Wouter en Peter en werden zij
gezegend met klein- en achterkleinkinderen. Muziek nam een
belangrijke plaats in in het leven van het gezin, verscheidene malen
werd er verhuisd vanwege een andere baan als dirigent, organist en
directeur van een muziekschool. Maar na alle omzwervingen kwamen
zij weer terug, eerst samen in de Meerenburg en later Willy alleen aan
de Molenkamp.
In een dankdienst voor het leven van Willy gehouden op zaterdag 14
april in de Hervormde kerk in Herwijnen stonden we stil bij de woorden
van Psalm 121 en Psalm 127. Tevergeefs is alles zonder Hem! Beide
psalmen spreken over de Heere als de Bewaarder en de Wachter.
Pelgrimsliederen die zeggen dat de Heere uw uitgang en uw ingang
bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Het leven bestaat uit allerlei
tegenstellingen, naast de vreugden en blijdschap, beproevingen,
moeiten en zorgen. Willy kende het allemaal en wist dat zij haar hulp
van de Heere mocht ontvangen, Die trouw houdt tot in eeuwigheid. Zo
mochten we Willy in de handen van Heere leggen in het vertrouwen dat
zij nu bij Christus mag zijn die ook voor haar bidt. Aansluitend is Willy
begraven bij haar man op de Algemene Begraafplaats te Herwijnen. Wij
wensen de familie en vrienden veel sterkte toe, maar bovenal Gods
zegen en nabijheid bij het verwerken en dragen van het verlies.
Govert van Bezooijen
Kerkelijk werker
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VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 8 apr.:
1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €

418,25
102,90
67,65

Daycarehouse Kiberia
Kerkrentmeesters
Pastoraat en Prediking

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

134,15
117,90
109,95

Kerk in Actie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en Prediking

Zondag 15 apr.:

Ontvangen via:
Ouderling J. van Kuilenburg ontving € 5,00 en € 15,00.
Diaken A. van der Meijden ontving € 20,00 voor de bloemengroet.
Ouderling J. van Kuilenburg ontving € 200,00 voor de kerk.
Ds. Hagedoorn ontving € 60,00 voor de kerk.
Kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 6,00 voor de kerk.
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
Avond met ouders jonge gezinnen
We kijken terug op een geslaagde avond met de ouders van jonge
gezinnen, met zondagsschool en kerkenraad. De opkomst had
weliswaar wel wat beter gekund, maar dat maakte de inhoud van de
avond er niet minder op. Voor wie er niet bij kon zijn, hierbij kort een
verslagje.
De zondagsschool heeft verteld wat er op de zondagsschool wordt
gedaan, welke methode wordt gebruikt, hoe keuzes worden gemaakt et
cetera. Daar is ook een powerpointpresentatie van gemaakt, die is te
zien via https://prezi.com/view/nRlCzMIZ0qmI27omDv2y/
Kerkenraad en zondagsschool hebben samen iets verteld over de
achtergrond van het besluit om samen met de kinderen weer een
Psalmvers te gaan leren. In de uitnodigingsbrief kon u daarover al iets
lezen. Het te leren Psalmvers wordt (net als tot voor enkele jaren
geleden) gekoppeld aan het aanvangslied uit Weerklank dat zondags in
de kerk wordt gezongen. Twee weken wordt het Psalmvers dat de
kinderen leren in de ochtenddienst gezongen, in de tweede week
aangevuld met een ander vers uit dezelfde Psalm. Ook op de
zondagsschool wordt het Psalmvers gezongen, waarbij de kinderen
een beloning krijgen in de vorm van een sticker. Van 'overhoren' zal dus
geen sprake meer zijn.

5

We hopen dat de ouders ook thuis met de kinderen oefenen, en als het
nodig is met de kinderen praten over wat ze zingen. Want kinderen
hebben soms vragen over teksten of woorden. Hoewel de teksten in de
bundel Weerklank in veel gevallen wat begrijpelijker zijn dat in de
berijming 1773, kunnen er best woorden zijn die ze niet (helemaal)
begrijpen. Fijn als ouders dan de moeite nemen de betekenis uit te
leggen. Niet alleen leerzaam voor de kinderen, ook voor ons zelf!
De leiding van de zondagsschool maakt een lijst van Psalmverzen die
de komende tijd geleerd gaan worden. Ouders krijgen die lijst en ook in
het kerkblad staat steeds welk vers aan de beurt is.
Binnenkort gaan we écht beginnen, u hoort uiteraard als het zover is.
Op de avond is ook besproken op welke manier we gaan proberen de
kinderen te betrekken bij de viering van het heilig Avondmaal. Nu is het
zo dat de kinderen zo'n viering nooit zien, in elk geval niet voor hun
twaalfde of dertiende jaar.
Nog niet alle details zijn ingevuld, maar de bedoeling is de kinderen
voorafgaand aan de zondag waarop het Heilig Avondmaal wordt
gevierd uitleg te geven over het Heilig Avondmaal; bijvoorbeeld aan de
hand van materiaal van de HGJB. Tijdens de viering zelf kunnen de
kinderen dan eerst even naar de zondagsschool, om daarna
gezamenlijk (met leiding) bijvoorbeeld de viering aan de eerste tafel bij
te wonen. Na die tafel verlaten ze dan samen met de leiding weer de
kerk, zodat ze op hun eigen niveau nog even kunnen napraten.
Nogmaals, de details moeten nog in overleg tussen kerkenraad en
zondagsschool worden ingevuld.
Na de pauze is met elkaar gesproken over de tijdsbesteding in het
gezin, aan de hand van het Bijbelgedeelte over Maria en Martha. We
leven in een erg drukke tijd, voor zowel ouders als kinderen; er moet
ontzettend veel gebeuren. Hoe maak je dan toch tijd vrij voor
Bijbellezen, gebed, gesprek met elk et cetera. Dit leverde boeiende
gesprekken op, en een aantal tips. Ook daarbij is gebruikgemaakt van
materiaal van de HGJB.
https://www.hgjb.nl/download/file:opvoedingsbron---in-balans---lossepagina-s.htm
Verslag kennismakingen ds. Termaat en mevrouw Termaat
Eind van de middag heeft een vertegenwoordiging van de kerkenraad
een ritje door Herwijnen gemaakt om het echtpaar Termaat het dorp te
laten zien. Ook is de pastorie bezocht en bekeken.
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‘s Avonds kreeg de gemeente de gelegenheid kennis kunnen maken
met de beroepen predikant ds. G.A. Termaat en zijn vrouw.
Onze consulent ds. Hagedoorn is de avond begonnen met gebed en
gezamenlijk zingen van Psalm 31. Vervolgens werd gelezen uit
Romeinen 10: 4-21. Kern voor vanavond is vers 15 waarin het gaat dat
God de prediker zendt. Naar Herwijnen of blijft het Werkhoven.
Vervolgens heeft ds. Termaat iets over zichzelf en zijn gezin verteld. Hij
komt uit een gezin van drie kinderen. Hij heeft een christelijke
opvoeding genoten. Na verloop van tijd werd de kerkgang minder. Hij is
na de middelbare school de studie accountancy gestart. Tijdens een
kerkdienst werd hij aangesproken door een preek en kreeg het besef
dat het God was die tegen hem spreekt. Het geloof ging groeien en ook
werd de roeping om predikant te worden steeds sterker. Hij is toen
theologie gaan studeren, eerst fulltime. Inmiddels heeft hij zijn huidige
vrouw, Erica, leren kennen. Na hun trouwen zijn ze in Ede gaan wonen.
Zijn vrouw heeft de studie SPH gevolgd en werkt als woonbegeleidster
van mensen met een vorm van autisme.
Hierna heeft hij de studie in deeltijd gevolgd. Intussen werkte hij in
verschillende gemeenten als pastorale ondersteuning o.a. in Barneveld
en Heteren. Na verloop van tijd is hij beroepen door Hervormd
Werkhoven en heeft dit beroep aangenomen. Het gezin Termaat
bestaat verder uit twee dochtertjes. En ze zijn in verwachting van een
derde kind.
Ds Termaat leest Handeling 10 waarin Petrus wordt geroepen naar de
hoofdman, niet als persoon maar als degene die Hem vreest en
gerechtigheid doet. Dat Petrus daarom gezonden wordt.
Na de pauze zijn ds. Termaat en zijn vrouw de verschillende tafels
langs gegaan en hebben gesproken met gemeenteleden en
vertegenwoordigers van de verschillende commissies, groepen,
jeugdraad om zo een beeld te krijgen van de activiteiten van de
gemeente.
Ds Termaat vroeg de aanwezigen op een briefje drie vragen te
beantwoorden:
- Reactie op de dienst van afgelopen zondag?
- Wat is uw verwachting van de predikant?
- Was is jullie verlangen voor de gemeente?
De antwoorden konden genoteerd worden op een briefje en werden na
afloop door ds. Termaat meegenomen om ze thuis door te lezen.
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Voorzitter Ruitenburg eindigt de avond door te lezen uit 2 Kronieken 1:
7-12. Met elkaar werd nog lied 440 vers 1 en 2 gezongen en afgesloten
met gebed.
Beroep op dominee Termaat
Dominee Termaat hoopt uiterlijk donderdag 26 april een besluit te
nemen op het beroep dat vanuit onze Gemeente op hem is uitgebracht.
Afhankelijk van het moment waarop u dit kerkblad leest, is zijn besluit
dus al bekend of niet. Mocht u dominee Termaat en zijn vrouw nog
willen bemoedigen: hun contactgegevens zijn:
Ds. G.A. Termaat
Herenstraat 13a
3985 RP Werkhoven
0343-551216
dstermaat@hervormdwerkhoven.nl
Actiedag ‘Hart’elijk ontmoeten
Zaterdag 21 april was het dan zover. De actiemiddag voor Martin en
Marleen ’t Hart. Van tevoren hebben de kinderen flessen verzameld en
sponsors gezocht voor de sponsorloop die die middag werd gehouden.
Het was een prachtige middag. We hadden heel veel zon en warmte. Er
kwamen dan ook veel gemeenteleden onze kinderen aanmoedigen. En
wat hebben ze hun best gedaan!! Alleen met de sponsorloop is al ruim
€ 737,- opgehaald!!
Na de sponsorloop was het tijd voor de bingo! Het was erg gezellig en
er zijn mooie prijzen gewonnen.
Verder was er eten en drinken te koop en verschillende werkjes van de
kinderen. Ook de auto kon weer netjes het weekend in. Daar zorgde de
jeugd(leiding) voor.
Kortom
een
prachtige
middag waar gezelligheid
en inspanning de boventoon
voerde.
We hebben het prachtige
bedrag van € 1750,21 bij
elkaar gebracht!! Iedereen
die er was en/of een
bijdrage heeft geleverd
willen we daarvoor heel
hartelijk bedanken!
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Fotoverslag afsluiting winterwerk

9

Reis naar Israël 2019
Vanuit een gesprekskring van de Hervormde Gemeente te Heukelum is
de gedachte opgekomen een Bijbelse reis naar Israël te ondernemen.
De Gereformeerde Kerk van Vuren sloot zich erbij aan en het
Israëlische gidsenechtpaar Ja'acov en Bernardine Nof werd bereid
gevonden de organisatie van de reis op zich te nemen.
Inmiddels zijn de plannen uitgewerkt en is een 9-daagse reis gepland
van dinsdag 30 april tot en met woensdag 8 mei 2019. Er zijn nog
enkele plaatsen vrij.
Op het programma staan:
De oude havenstad Caeserea; Muhraka op de Karmel waar Elia de
'offerstrijd' aanging met de Baälpriesters; Nazareth; Tiberias met het
meer en de doopplaats Yardenit; Tabgha (van de wonderbaarlijke
spijziging); Kapernaüm, de berg van de Bergrede en de
Zaligsprekingen; Caeserea Philippi waar aan de voet van de berg
Hermon Baäl en Pan werden aanbeden en de Jordaan ontspringt in
een gebied met prachtige watervallen waaronder de Banias.
Verder de Golanhoogte, de doopplaats in de Jordaan bij Jericho,
Jeruzalem met de Via Dolorosa, de Graftuin, Golgotha, de Heilige
Grafkerk, de Klaagmuur, de Olijfberg met Gethsemane, het Holocaust
Memorial Yad Vashem, Bethlehem, de Dode Zee met in de woestijn
van Judea Ein Gedi en Massada, de Negevwoestijn met Ein Avdat en
Sde Boker en tenslotte de oudste havenstad ter wereld Jaffa, bekend
van Jona en Tabitha.
Verlenging van de reis voor een bezoek aan Petra en/of Wadi Rum in
Jordanië is mogelijk.
Deze reist kost all in m.u.v. lunches, fooien en verlenging ongeveer €
1250,00. Wie is geïnteresseerd kan voor meer informatie contact
opnemen met:
ds. Gerbrand Molenaar, tel. 0345-612555
Lex Wind, Heukelum tel. 0345-610350
André Zonnenberg, Vuren tel. 0183-630472
3x H - SAVE THE DATE
Op DV. vrijdagavond 11 mei wordt het jaarlijkse volleybaltoernooi
gehouden samen met de kerken uit Haaften/Herwijnen/Hellouw. De
locatie is het voetbalveld in Hellouw. Aanvang 19.30 uur. Teams
kunnen zich tot en met 7 mei opgeven. We spelen in 2 poules 12 + en
16 +. We hopen op een gezellige avond!
Opgeven kan bij Jacco Ruitenburg, via 06 4582 3842.
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Dorcas Werkgroep Herwijnen
De Dorcas werkgroep in Herwijnen heeft de afgelopen
jaren verschillende klusreizen georganiseerd naar
projecten in o.a. Oekraïne.
In september 2017 is een groep van 11
vrijwilligers uit Herwijnen en omstreken onder
leiding van Henk van Wijgerden naar Szaloka in
Oekraïne geweest om daar een school te bouwen.
De school is bestemd voor de kinderen die in
Szaloka en in de omliggende dorpen wonen, maar
ook voor kinderen uit de Roma- gemeenschap,
een etnische en culturele minderheid in Oekraïne.
Nadat de klusgroep veel werkzaamheden had verzet samen met het
Oekraïense team, ging het Oekraïense team verder met de bouw van
de school.
Op 21 november 2017 kon worden vermeld dat het hoogste punt van
de school was bereikt. De kap werd verder afgemaakt en het gebouw
werd voorzien van ramen en buitendeuren. Ook werden de
binnendeuren geplaatst.
Op 27 april 2018 is een groep van vier vrijwilligers uit Herwijnen naar
Szaloka afgereisd om het tegelwerk en laminaatvloeren te verwerken.
Zij doen dit geheel belangeloos en nemen de reiskosten voor eigen
rekening.
Wilt u meehelpen om dit schoolproject verder te realiseren, zodat de
jeugd in Oekraïne een goede voorbereiding op hun toekomst krijgt?
Dan kunt u een gift overmaken op het rekeningnummer van Stichting
Metadidomi Foundation ING bank: NL 22 INGB 0653 6650 67, t.n.v.
klusreis Oekraïne schoolproject.
Meer informatie en foto’s van de bouw van de school kunt u vinden op
www.metadidomi.nl
Alvast hartelijk bedankt!
Werkgroep Dorcas Herwijnen
Henk en Corrie van Wijgerden, Volker Wytzes en Winy van Wijk
Vakantie-Bijbel-Spel-Week 2018
De eerste berichten over de VBSW van dit jaar zijn
vast al doorgekomen via het kerkblad of de website.
Wat hebben we al kunnen melden?
1) Het gaat weer door!
2) Het (landelijk) thema is ‘Zoek het uit!’
3) Wanneer? Dinsdag 21 augustus en woensdag 22
augustus
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Inderdaad, dit jaar 2 dagen in plaats van de 3 dagen die we de
afgelopen jaren gewend waren te organiseren. We zullen ons de
komende maanden bezig gaan houden met de invulling van deze twee
verschillende speldagen en natuurlijk ook met de vraag hoe we dit
aansprekende thema erin kunnen verwerken. Ook zal er voor de tieners
weer een uitdagend programma worden geboden op woensdag(avond).
De VBSW wordt georganiseerd door beide kerken uit Herwijnen.
Natuurlijk hebben we opnieuw een gast die ons met een
theatervoorstelling komt bezoeken: ‘inspecteur Hoezo’ in de persoon
van Carla Vis. Wat dat zal worden… in ieder geval een spannende
speurtocht naar de daders van een gekraakte kluis. Zij zoekt het uit!
De opgave van kinderen én medewerkers willen we dit jaar op een
andere manier laten verlopen, namelijk via een online aanmeldsysteem.
Onze eigen website, een zgn. webklik-site, is echter per 1 april helaas
komen te vervallen. Om die reden beraden we ons op dit moment nog
op een alternatief waarin we ook de aanmeldingen kunnen verwerken.
Daarnaast hopen we dat er meer werk uit handen genomen zal kunnen
worden door het overzichtelijk aanbieden van verschillende (kleine)
taken en hand- en spandiensten. Ook dat willen we graag meenemen
in het nieuwe aanmeldsysteem.
Met vriendelijke groeten, Stuurgroep Vakantie-Bijbel-Spel-Week
Mirjam Bron, Monique Hobo, Orianne Kuijntjes, Nelleke Molenaar, Netty
Pippel, Leny Slingerland en Josina van Zandwijk
AGENDA
Zaterdag 12 mei
9:30u
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 7 mei
2018 vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn via kerkblad@nhkherwijnen.nl of
bij Carolien Boogert, Rij- en Uitweg 16. NB; de kopij voor volgend
kerkblad is voor 3 weken.
Volgende inleverdata zijn:
28 mei
voor 2 weken
11 juni
voor 2 weken
25 juni
voor 2 weken

9 juli
13 aug
27 aug
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voor 5 weken
voor 2 weken
voor 2 weken

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 4142

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

