KERKGEBOUW

Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT
CONSULENT

Vacant
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
G. van Bezooijen
T.J. Hijkoop
A. Ruitenburg
P.A. Hobo jeugdouderling
Phobo73@outlook.com

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 Dhr. H. van der Veen

06 30743043 (whatsappen mag ook)
groenehartpastoraat@gmail.com
ORGANISTEN

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

KOSTERS

Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 58 1133
Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 58 2439

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

Hemelvaartsdag

Na Zijn opstanding uit de dood, waarmee Hij bewezen heeft Gods Zoon
te zijn in kracht, heeft Jezus Zich met vele kentekenen levend vertoond
aan Zijn volgelingen. Veertig dagen lang is Hij hun verschenen en heeft
Hij tot hen gesproken over het Koninkrijk van God. Het zijn vooral
aanwijzingen geweest voor hun opdracht om Zijn getuigen te zijn hier
op aarde, want al Zijn spreken met hen eindigt met: “Maar gij zult kracht
ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult Mijn
getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het
uiterste der aarde”.
Dit waren de afscheidswoorden van Jezus aan de zijnen en dus ook tot
ons die in Zijn dienst willen staan. We weten allemaal dat we kracht
moeten ontvangen van omhoog, willen we betrouwbare getuigen van
Hem zijn. Laten we dan daarom ook doen wat Hij zegt: wachten op de
belofte van de Vader, wachten dus op de toerusting die wíj nodig
hebben gedurende de tijd vóór Hij terugkomt, op dezelfde wijze als hij is
heengegaan.

Uit: Bijbels dagboek: ‘Niet alleen van brood’
n.a.v. Johannes 16: 7

1

42e Jaargang, no. 1201, 24 mei 2019
KERKDIENSTEN
Zondag 26 mei 2019
09:30 uur:
Ds. A. Stijf, Ede
Voorbereiding Heilig Avondmaal
18:30 uur:
Ds. G.J. Krol, Geldermalsen
1e collecte:
Kimon
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Donderdag 30 mei 2019
Hemelvaartsdag
09:30 uur:
Ds. M. van Campen, Ede
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 2 juni 2019
09:30 uur:
Ds. A. Stijf, Ede
Viering Heilig Avondmaal
15:00 uur
Voortgezette viering Heilig Avondmaal
WCZ Avondlicht, verzorgd door geref. kerk
18:30 uur:
Ds. A. Stijf, Ede
Dankzegging Heilig Avondmaal
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool
26 mei:
Lezen: Joh. 14: 15-31 Een andere Trooster dan Jezus
Zingen: Weerklank psalm 116:1
30 mei:
Lezen: Joh. 15: 1-8 Een vruchtbaar leven door Jezus
2 jun:
Lezen: Joh. 15: 18-27 Gehaat vanwege Jezus
Zingen: Weerklank psalm 116:1
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Kinderoppas:
26 mei:
Marleen en Jacco Ruitenburg
30 mei:
Lia van Baalen
2 jun:
Miranda Pippel en Bertie
Schoonmaakrooster
3 t/m 7 juni: Anne en Lijntje van der Weerd

UIT DE GEMEENTE
Zieken
Mevrouw J. van Os, (Dutry van Haeftenstraat, Haaften) verblijft nog
steeds in het Gasthuis in Gorinchem om verder te herstellen en te
revalideren. We wensen mevrouw Van Os en haar man en kinderen
sterkte toe in de komende tijd en dat zij weer snel terug naar huis kan.
Mevrouw N. Hijkoop-Maat, (Bloklandweg, Herwijnen) is tijdens de
tweede chemokuur werd de gezondheidssituatie minder en heeft zij
moeten stoppen met de tweede kuur. Zij is een paar dagen opgenomen
geweest in het ziekenhuis. Na thuiskomst uit het ziekenhuis is besloten
toch te starten met de derde chemokuur. Het valt haar fysiek en
geestelijk zwaar om deze behandeling te vervolgen en vol te blijven
houden. Wij wensen haar bij dit alles veel sterkte en Gods hulp en
nabijheid. Ook wensen we haar man Teus Hijkoop, kinderen en
kleinkinderen veel sterkte in de zorg voor mevrouw Hijkoop.
Mevrouw W. van Santen-van Hemert (Meidoornlaan) is een poosje
opgenomen geweest in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Sinds
afgelopen week mocht zij het ziekenhuis verlaten en maar woont
voorlopig in Woon- en Zorgcentrum Avondlicht om verder verzorgd te
worden. Zelfstandig wonen gaat nog niet lukken.
We dragen allen die genoemd zijn op in het gebed aan de Heere God.
En bidden hen sterkte toe in de periode van herstel of behandeling en
dat er verlichting mag komen.
Ook dragen wij de mensen in gebed aan God op die niet genoemd zijn
maar die ook zorgen hebben om hun gezondheid, verdriet kennen om
een verlies of zorgen kennen in hun familie.
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Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met
erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit
aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan “t licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem. (Psalm 103:5)
Dankwoorden
Op maandag 6 mei is mijn vrouw en onze moeder Ans de Kock
overleden. Wij hebben haar op 11 mei begraven. Al gedurende de tijd
dat zij ziek was, maar ook in de tijd na haar overlijden tot en met de
begrafenis, hebben wij erg veel steun en meeleven ervaren van u.
In persoonlijke gesprekken, kaarten, berichtjes, een warme hap, tijdens
de condoleances en bij de begrafenis. Dit heeft ons erg goed gedaan!
Wij willen iedereen hier dan ook hartelijk voor danken! Het heeft ons
geholpen in de verdrietige periode achter ons en geeft moed en steun
voor de komende tijd. Hoewel we verdrietig zijn, kijken we ook met
dankbaarheid terug op de afgelopen periode en vinden troost in de
wetenschap dat zij nu bij onze Heer is.
Bedankt!
Lieve groet,
Adriaan de Kock en de kinderen

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 D. van Arkel: 0418-582269
of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.
mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl

Hartelijk dank
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij de belijdenisdienst, uw
persoonlijk woord en de attenties die wij van u als gemeente mochten
ontvangen. Het was hartverwarmend.
DANKBAARHEID AAN GOD,
HIJ WIJST DE WEG EN GEEFT LICHT OP ONS PAD
Arjan Boote, Dicky Zeiderveld, Will van Willigen
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Huwelijksjubileum
Op 28 april jl mochten Arie en Alie van der Bijl (Molenkamp) gedenken
dat zij 60 jaar getrouwd mochten zijn. Een periode die lang niet
iedereen is gegeven. Een periode waarop met grote dankbaarheid op
terug gekeken mag worden. Een periode met vreugde en blijdschap,
met verdriet en droefenis. De kinderen en kleinkinderen die werden
geboren. Het verlies van dierbaren en de zorgen over de eigen
gezondheid in de loop der jaren. De gezondheid van Arie van der Bijl
kent de nodige zorgen De Heere heeft hen daarin geleid en voor hen
gezorgd. De hulp en de verwachting komt van de Heere.
“Welzalig is hij die U verkiest en doet naderen,
Die mag wonen in Uw voorhoven;
Wij worden verzadigd met het goede van Uw huis,
Met het heilige van uw paleis.” (Psalm 65:5)
Wij feliciteren echtpaar Van der Bijl van harte met dit huwelijksjubileum
en wensen dat zij een goede tijd samen mogen hebben en bidden
bovenal Gods Zegen toe.
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
Leeftijd Adres
26-05 N. Vos- van der Grijn
85
Berkenlaan
Themadienst
Het is u vast niet ontgaan. Afgelopen zondagmiddag hebben we voor
het eerst een themadienst georganiseerd. “Loving You is a winning
game!” Ds. v/d Poel uit Schoonrewoerd heeft ons meegenomen in de
gelijkenis van de Here Jezus over de Parel van grote waarde. Hoe een
man alles wat hij had verkocht om die ene parel te kunnen kopen.
Jannieke vertelde dit verhaal ook voor de kinderen. Hoe een man zijn
huis, zijn koelkasten met eten en priklimonade, zijn meubels, zijn
bontjas en zelfs zijn lievelingshoedje met de wiebelveer graag verkocht
voor die ene prachtige parel!
Peter, Amanda en Leny hebben het themalied ‘Loving You is a Winning
game’ gespeeld en gezongen en Tiemen verzorgde onder de collecte
een muzikale invulling.
Na de dienst hebben we met veel gemeenteleden onder het genot van
een kop koffie/thee en soep met een broodje in het kerkelijk centrum
nog even na kunnen praten over de dienst.
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Op dit moment van schrijven ben ik nog onder de indruk… Een volle
kerk met gemeenteleden en gasten. Jong en oud, iedereen was
vertegenwoordigd! Als themadienstcommissie zijn we hier ontzettend
blij mee en dankbaar voor alle reacties die we al gekregen hebben.
Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest om één van ons aan te
schieten of een mailtje te sturen en wilt u uw mening graag kwijt. Zijn er
dingen die anders/beter kunnen, waar heeft u van genoten, heeft u
goede ideeën of wilt u zelf graag meewerken aan een volgende
themadienst? We horen het graag van u!
Reacties kunt u sturen naar: amandadebruin@upcmail.nl
Verder willen we als themadienstcommissie iedereen die meegeholpen
heeft aan deze dienst heel hartelijk bedanken voor zijn/haar hulp!
Doopaangifte
Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen daartoe tot en met
zaterdag 25 mei contact opnemen met de scriba, D. van Arkel,
Molenkamp
7
(0418-582269).
Dat
kan
ook
per
mail:
scriba@nhkherwijnen.nl
Ouders die zich recent al hebben gemeld, hoeven dat niet opnieuw te
doen.
Bloemengroet
Namens de gemeente is de bloemengroet is de afgelopen weken
gegaan naar:
➢ Mw. Wilma van Mourik , Rozenstraat
➢ Mw. Sjaan van Arendonk, Wilgenlaan
➢ De nieuwe belijdende leden Arjan Boote, Dicky Zeiderveld en
Will van Willigen en
naar Govert van Bezooijen
➢ Mw. Nel Hijkoop Bloklandweg
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 28-apr

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

144,25
123,80
137,30

HGJB
Kerkrentmeesters
Onderhoudsfonds

Zondag 5-mei

1e collecte
2e collecte

€
€

174,10
175,20

Diaconie
Kerkrentmeesters
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Zondag 12-mei

Uitg.collecte €

155,30

Pastoraat en prediking

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

132,65
124,20
123,15

Bloemengroet
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Donderdag 16-mei 1e collecte €
85,95 Kerkrentmeesters
Dienst in woon- en zorgcentrum Avondlicht
Bezoekbroeder J. van Kuilenburg ontving € 15,00 voor het kerkblad en
€ 70,00 voor de restauratie van het dak.
Ouderling G. van Bezooijen ontving € 50,00 voor de kerk en nogmaals
€ 50,00 voor de kerk.
Mw. Carla van Baalen ontving € 20,00 voor het kerkblad.
Dhr. Mettien van Mourik ontving € 20,00 bij het bezorgen van de
bloemengroet.
Kerkelijk werker Harry van der Veen ontving € 10,00 voor de kerk.
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
Verkiezing ambtsdragers
Op de woensdag 15 mei gehouden stemmingsvergadering voor de
verkiezing van ambtsdragers zijn de volgende broeders gekozen.
In de vacature van diaken D. de Bruijn: G. de Joode, Parallelweg.
In de vacature van ouderling D.J. van Arkel: W.M.H. Slingerland,
Wadensteinsesteeg.
In de vacature van ouderling T.J. Hijkoop: R. van Santen, Achterweg.
De gekozen broeders moeten deze week tot een besluit komen over de
vraag of ze hun verkiezing zullen aannemen. Dat is voor de meeste
mensen geen gemakkelijke beslissing. Er kunnen veel vragen zijn, er
kan 'flink aan de boom worden geschud'. Als mensen kunnen we allerlei
belemmeringen zien of opwerpen. En natuurlijk spelen allerlei aspecten
een rol. Maar het besluit waarvoor de gekozen broeders staan, is veel
en veel meer dan alleen een vraag vol menselijke en zakelijke
argumenten. Ze mogen hun verkiezing zien als een roep. Een roep
vanuit de Gemeente en daarmee een roep van God Zélf om Hem en
Zijn Gemeente te dienen met de gaven die zijn geschonken. Om die
reden mogen zij er ook op vertrouwen dat het God Zélf is, die ze steunt
en draagt.
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We bidden de broeders ook vanaf deze plaats Gods wijsheid toe en
willen iedereen vragen dat ook te doen in uw persoonlijk gebed. Zoals
we ook de niet-gekozen broeders die op dubbeltal stonden, opdragen in
het gebed.
Jaarrekening 2018
De kerkenraad heeft in z'n vergadering van vorige week de
jaarrekening 2018 van het college van kerkrentmeesters goedgekeurd.
Wie de jaarrekening in wil zien, kan contact opnemen met ouderlingkerkrentmeester Dik de Joode (06-20047902;
kerkrentmeesters @nhkherwijnen.nl)
of met kerkrentmeester Gijs Pippel (06-12735431).
De jaarrekening laat een positief resultaat zijn van € 14.877,-. Dat is
natuurlijk heel mooi. De realiteit gebiedt wel om te zeggen dat we nog
steeds vacant zijn, waardoor de jaarrekening een heel ander beeld te
zien geeft dan wanneer we een eigen predikant hebben. In het laatste
geval zijn de kosten een stuk hoger.
Het dak gaat eraf (3)
U hebt inmiddels een aantal keren iets gelezen of gehoord over de
onderhoudsplannen voor het dak. We gaan zo'n 500 m2 aan dakplaten
vervangen, aan de noord- en oostkant nieuwe goten aanbrengen,
schilderen en nog wat aanvullende werkzaamheden uitvoeren.
Bekend is dat we een financieel gat moeten zien te dichten van 70.000
euro. De eerste stappen zijn gezet, met de opbrengst van de
rommelmarkt op Koningsdag en de maandelijkse collecteopbrengsten voor het Onderhoudsfonds.
Daarnaast hebben we een aandelenactie opgezet. Iedereen kan in de
vorm van een gift één of meerdere aandelen in de renovatie van het
dak 'kopen'. Een vierkante meter dak kost 50 euro. We zijn dankbaar
en blij te kunnen melden dat we al een heel mooi begin hebben: er zijn
al 38 'aandelen' à € 50,= verkocht. Dat is dus voor € 1.900,= Een mooie
tussenstand voor een actie die net pas loopt. We weten bovendien dat
een aantal betalingen nog in de pijplijn zit.
Iedereen die tot nu toe ene bijdrage heeft geleverd: heel hartelijk dank.
De tussenstand van de financiële actie is op dit moment: € 14.647,50.
U kunt de tussenstand ook zien in de hal van de kerk.
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Twee voorbeeldfoto's van aandelen treft u hierbij aan. De giften zijn
aftrekbaar voor de belasting, aangezien de kerkelijke gemeente een
ANBI-erkende instelling is.
Voor alle duidelijkheid: ook andere giften zijn uiteraard van harte
welkom!! Elk bedrag kunnen we gebruiken.

Wie interesse heeft in één of meerdere aandelen kan zich melden bij
een van de kerkrentmeesters (Arjo Hobo, Henk de Bruin, Gijs Pippel en
Dik
de
Joode)
persoonlijk,
of
via
de
centrale
mail
(kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl). Bij een ander kerkenraadslid mag
natuurlijk ook. Ook op de website zijn bestelformulieren te downloaden
(www.hnkherwijnen.nl -> home -> bestelformulier aandeel onderhoud
dak kerk 2019.
Als bankrekeningnummer gebruiken we het bekende NL42 RABO
03280 00531. Van harte bij u aanbevolen!
Misschien dat de actie ook bij anderen iets losmaakt. Bijvoorbeeld bij
vrienden of familieleden die een band met de kerk, met de
kerkelijke gemeente of met Herwijnen hebben. Ouders, kinderen,
andere familieleden of kennissen die hier vroeger naar de kerk gingen,
er misschien wel zijn gedoopt, er belijdenis deden of trouwden.
Als u zulke mensen kent, of de moeite zou willen doen hen warm te
maken voor een aandeel in het dak: heel erg graag! U kunt de
aandelen als ambassadeurs van de kerk aan ze verkopen (of cadeau
geven natuurlijk!). Wat zou het fijn zijn als zo meer mensen hun steentje
bijdragen aan de renovatie.
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Alle noodzakelijke gegevens staat vermeld op het 'aandeel'.
De werkzaamheden starten direct na de zomervakantie.

Het college van kerkenrentmeesters,
A.J. Hobo, H. de Bruin, G. Pippel en D. de Joode
kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl

ACTIVITEITEN
VBSW 2019: SchatRijk!
Natuurlijk zijn we als stuurgroep van de Vakantie-Bijbel-Spel-Week
druk bezig met het voorbereiden van onze 2 themadagen op het terrein
bij de IJsclub. En jazeker, we hebben er weer zin in. Want wat staan er
weer leuke activiteiten op stapel! Onze ‘schatrijke’ deelnemers zullen
worden uitgedaagd in o.a. creativiteit, sportiviteit en samenwerken.
Samen beleven ook zeker. Zo staat er een heuse schatkistenrace op
het programma. Jouw groepje maakt natuurlijk de mooiste (en
snelste?)!
Durf je de uitdaging aan?

Nog even de belangrijkste zakelijke gegevens op een rijtje:
Wanneer:
Waar:
Hoe laat:
Voor wie:
Thema:
Doelstelling:

Extra

dinsdag 27 + woensdag 28 augustus
IJsclubgebouw en aanliggend terrein
van 9.00 – 14.00 / 9.00 - 15.00 uur
kinderen in de basisschoolleeftijd (dus vanaf 4 jaar t/m
de schoolverlaters)
SchatRijk!
Het doel van de VBSW is om in een sfeer van veiligheid
en gezelligheid samen naar Bijbelverhalen te kijken en
te luisteren en andere opbouwende activiteiten met
elkaar te doen. Zo hopen we ieder kind te laten ervaren
dat God van hem of haar houdt.
12+ -activiteit in de namiddag/avond
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Aanmelden kan al! En kan dit jaar ook weer via onze website
www.vbswherwijnen.nl; het aanmeldsysteem is geopend…
Online aanmelden geldt niet alleen voor de kinderen, maar (zeker) ook
voor de medewerkers. En die hulp kunnen we uiteraard heel goed
gebruiken. Sterker: we kunnen niet zonder hulp! Ook jongeren die al op
het voortgezet onderwijs zitten (en evt. hun maatschappelijke stage
willen lopen), zijn meer dan welkom.
Bij het aanmelden kun je als medewerker kiezen voor een taak die je
wilt doen. Naast de taken als groepsleiding (dan liefst allebei de dagen)
en spelbegeleider zijn er ook kleinere klussen te bedenken die we als
organisatie graag zouden willen uitbesteden. Denk bijvoorbeeld aan
schoonmaak- en opruimwerkzaamheden.
Als we in ieder geval als ouder van een deelnemend kind iets voor onze
rekening kunnen nemen, dan houdt de stuurgroep meer tijd over om
zich echt bezig te houden met de organisatie. Hulp van opa’s, oma’s en
andere betrokkenen van de VBSW waarderen we vanzelfsprekend ook
heel erg!
Begin juli krijgen de kinderen op de basisscholen (ter informatie en
herinnering) een uitnodiging uitgereikt.
Op de laatste dag, woensdag 28 augustus, wordt er alweer voor de
vijfde keer een leuke avond georganiseerd, speciaal voor de jeugd van
12 jaar en ouder uit Herwijnen én omgeving. Zit je nu in groep 8 dan
kun je vanzelf meedoen met de VBSW, maar ook deelnemen aan de
tieneravond. Deze activiteit start om 17.00 uur bij het IJsclubgebouw.
Voor eten wordt gezorgd, voor uitdaging, spanning en spektakel ook.
En natuurlijk voor gezelligheid! Rond 23.00 uur is de avond afgelopen.
Voor alle 12+'ers geldt dus: wees welkom en meld je alvast aan
voor de gezellige avond via de website. Doen!
Met vriendelijke groeten,
Stuurgroep Vakantie-Bijbel-Spel-Week
Mirjam Bron, Rebecca van Helden, Monique Hobo, Orianne Kuijntjes,
Nelleke Molenaar, Rike van Noord, Netty Pippel, Leny Slingerland

AGENDA
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Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie
ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl
Di 27 en wo 28 aug
Vrijdag 18 okt.

VSBW
Verkoopdag 2019

VAN DE REDACTIE
De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 3 juni
2019 vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
email: kerkblad@nhkherwijnen.nl of Carolien Boogert, Rij- en Uitweg 16
Volgende inleverdata zijn:
24 juni
voor 3 weken
15 juli
voor 7 weken
2 sept
23 sept
14 okt

voor 3 weken
voor 3 weken
voor 3 weken
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KERKBLAD

Verschijnt éénmaal per 3 weken

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 via de diaconie
diaconie@nhkherwijnen.nl,

COLLEGE VAN
Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
DIACONIE

Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373740026

ONDERHOUDSFONDS Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373 722 249
ADM. KERKBLAD

Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643

KERKRADIO

Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373740034

WEBSITE

www.nhkherwijnen.nl

COLLECTEBONNEN

Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00

