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J.J. G. Blom
H.G. Hak
T.J. Hijkoop
J.J. van Kuilenburg
M. van Mourik
A. Ruitenburg

OUDERLINGENH. van Eeken
KERKRENTMEESTER A.J. Hobo
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H.J. de Bruyn

KOSTERS

M. van Zante, Wilgenlaan 6
Tel. 0418 – 58 12 35
Marco van Zante, Seringenhof 15
Tel. 0418 – 58 11 33

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 in Peuterspeelzaal
Herovientje

32e Jaargang, no.969, 17 oktober 2008
KERKDIENSTEN
Zondag 19 oktober 2008
09:30 uur:
Ds. B.J. van de Kamp, Hierden
Introïtuslied: Gez. E: 2, 9
18:30 uur:
Cand. A.D.J. Wessels, Sliedrecht
Introïtuslied: Ps. 66: 7, 8
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 26 oktober 2008
09:30 uur:
Ds. A. Romein, Ede
rechtstreekse uitzending via Radio Lingewaal
Introïtuslied: Ps. 67: 1, 3
18:30 uur:
Ds. N. Noorlander, Zalk
Introïtuslied: Ps. 68 : 7, 8
1e collecte:
Eleos
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Lied van de Zondagsschool
19 okt:
Gez. E: 9c
26 okt:
Vanaf nu leren we het gedicht of lied voor het kerstfeest
Kinderoppas:
19 okt:
Anneliene Woudenberg en Demi van Eeuwijk
26 okt:
Amanda de Bruin en Gerben van Hemert
Schoonmaakrooster
20 tm 24 okt: Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet
27 tm 31 okt: Mw. Kruis, Mw. Van de Weerd, Mw. Van der Meijden
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MEDITATIE
“Uit de benauwdheid
aangeroepen”.

heb

ik

de

Heere

Psalm 118 : 5a
Uit de benauwdheid
Als wij de Bijbel doorlezen komen we tot de ontdekking dat God met
vele namen genoemd wordt. Dat is niet omdat de mens eigenlijk niet
goed weet Wie Hij is, maar dat is omdat de Heere door Zijn Namen Zich
bekend wil maken aan de mens. Hij wordt genoemd: de God van Israël,
maar ook: de God van mijn heil. En hier, in Psalm 118, wordt van de
Heere gesproken als over de God van de ruimte. De mens, die hier aan
het woord is verbergt het niet, dat hij benauwd was. Hij schaamt zich er
niet voor om dat openlijk te verklaren, als hij als overwinnaar uit de strijd
te voorschijn treedt. Van alle zijden werd hij benauwd, maar de Heere
maakte ruimte. En dat wil hij ten aanhore van al het volk uitzeggen.
Opdat ook anderen met hem de Heere zullen loven. Hij vertelt hoe hem
alles uit handen was geslagen, alleen het gebed was hem
overgebleven. En dan komen de mensen van toen en van nu en
zeggen: och bidden…..dat is hoogstens voor zwakke mensen. Maar het
is een wonder. Alle wegen afgesloten, alleen de weg naar Boven niet.
En hij gaat ervan getuigen , tot op de dag van vandaag, ook ten
aanhore van ons, hoe de Heere juist midden in de benauwdheid ruimte
geeft. Ruimte om te ademen, ruimte om te bidden. Immers: het gebed
is de ademhaling der ziel. Zo wil God Zich nog, in de Heere Jezus,
neerbuigen en ontfermen over een benauwd mens.
Ds. H. Koudstaal
Uit: Witter dan sneeuw
Zieken
In het ziekenhuis te Gorinchem verblijven nog steeds:
Mw. van Mourik-van Arkel uit de Rozenstraat
en Dhr. J.W.de Joode uit de Berkenlaan. Hier werd
vandaag (maandag) opgenomen Mw. A. Pippel-van
Willigen Kolstraat 14 voor een knieprothese.
Laten we als gemeente met hen meeleven en hen gedenken in onze
gebeden.
Met dankbaarheid mogen wij melden dat onze koster Dhr. M. van Zante
uit de Wilgenlaan weer mocht thuiskomen.
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Ds Groenenboom, die wegens rugklachten enkele weken aan huis
gebonden was, hoopt deze week zijn werkzaamheden in onze
gemeente weer te hervatten. Ook hiervoor zijn we bijzonder dankbaar.
In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:
Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.
Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.
Zorgcentrum "De Wittenberg", Haaften
Hr. A. Struyk
"Zorgcentrum Lingehof", Huis Te Beestlaan 39, 4153 CE Beesd
Mw. Van Mil-Van der Zalm
Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.
Henny van der Meijden, Cannenburg 151, 3228 AX Dordrecht.
Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.
Mevr. A.C. van Steenis, Schepenlaan 20, 4147 GK Asperen.
Mevr. W.T. Kaldenberg, Ceramstraat 82, 3312 SJ Dordrecht.
Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden
en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van
hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een
eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de
voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en
de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het
krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het
Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze
zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.
Huwelijk
Geloofd zij God met diepst ontzag;
met deze woorden begint de huwelijksaankondiging van:
Jilian van Kuilenburg en Amerens Struijk
Zij gaven elkaar het jawoord op 10 oktober jongstleden op landgoed
Groenhoven te Bruchem. Dat is al een hele plechtigheid, want daarmee
werd hun voorgenomen huwelijk van kracht. Daarna gingen zij, met
allen die bij hen horen, naar het huis van God, de Hervormde Kerk te
Bruchem, om samen God te danken en Zijn Zegen te vragen over hun
huwelijk, in een dienst die geleid werd door ds. D. Breure. Als
gemeente wensen wij jullie niet alleen goede, maar bovenal gezegende
jaren toe in jullie toekomstige woonplaats Kerkwijk. Hopelijk ERVAREN
jullie niet alleen Gods Zegen, maar geven jullie hier ook veel van door.
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Jilian door zijn werk in de gemeente en Amerens in haar werk op
school. Ook de wederzijdse ouders en allen die zo heel dicht bij jullie
staan, willen we in deze felicitatie en zegenwens betrekken.
Uit het bovenstaande blijkt, dat onze jonge ambtsbroeder ons te zijner
tijd, hoe jammer ook, weer gaat verlaten. Als er nu mensen zijn die
denken dat de vacaturetijd van Hervormd Herwijnen voorbij is, hebben
zij het mis. Jilian en Amerens nemen namelijk hun intrek in de pastorie,
tot hun eigen huis klaar is. Jilian heeft (nog) geen preekbevoegdheid.
Nogmaals van harte veel Zegen toegebeden.
Bevestiging
We omvingen als kerkenraad een uitnodiging van het moderamen van
de Generale Synode van onze kerk en haar dienstenorganisatie om de
dienst bij te wonen, waarin ds. J. van Dijk zal worden bevestigd als
predikant in algemene dienst van Protestantse Kerk in Nederland, voor
de werkzaamheden als interim-predikant.
Als U dit leest zal de bevestiging, waarbij een afvaardiging van onze
kerkenraad aanwezig was, reeds hebben plaatsgevonden op zondag
12 oktober jongstleden om 19.00 uur in de Dorpskerk te De Bilt.
Bevestiger namens de Dienstenorganisatie was ds. H.J. Oortgiesen.
Aansluitend hield ds. Van Dijk zijn intredepreek. Opmerkelijk dat
ds. Van Dijk in dezelfde gemeente De Bilt, onder leiding van hun
toenmalige predikant, ds. M. van Duin (die hem in 2000 in Herwijnen
bevestigde) zijn vicariaat deed. Hoe wonderlijk lopen soms de wegen
(Gods Wegen). Wij wensen als gemeente vanaf deze plaats onze (oud)
predikant veel wijsheid in het verantwoordelijke werk dat hem is (wordt)
opgedragen. Ten diepste bedoelen we hiermee, die Wijsheid waar
Salomo om vroeg.
Uit dankbaarheid I
Graag willen we iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten en
gelukwensen die we vanuit de Gemeente mochten ontvangen, naar
aanleiding van ons huwelijk. Ook dank aan de kerkenraad voor het
bijwonen van de kerkelijke inzegening van ons huwelijk in de
hervormde kerk in Helvoirt en voor het bezoeken van de receptie.
Peter en Maartje Mouthaan
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Uit dankbaarheid II
Via deze weg willen wij iedereen bedanken die op welke manier dan
ook met ons meegeleefd heeft de afgelopen tijd. We hebben heel veel
hulp, kaarten, telefoontjes, bloemen, etc. mogen ontvangen. Alle
interesse en hulp, rechtstreeks of via-via, heeft ons heel erg goed
gedaan.
Marcel en Karin de Joode en de kinderen
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 14 sept:

1e collecte
2e collecte

€
€
€
Avondlicht €
Uitg.collecte €

112,75
109,90
107,70
73,70
104,60

Dorcas
kerkrentmeesters
Avondm. collecte
Avondm. collecte
past. en pred.

€

70,15

Huize Avondlicht

Donderdag 18 sept:
Vrijdag 19 sept:

1e collecte

€

151,75

huwelijksdienst

Zondag 21 sept:

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

111,40
141,85
126,55

diaconie
kerkrentmeesters
past. en pred.

Zondag 28 sept:

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

148,10
135,55
134,25

plaatselijk jeugdw.
kerkrentmeesters
onderhoudsfonds

Zondag 5 okt:

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

121,15
128,80
125,70

diaconie
kerkrentmeesters
past. en pred.

Giften
Ontvangen via:
Verjaardagsfonds € 160,95
Diaken Hobo € 10,00 voor de kerk
Ds. Blenk € 50,00 + € 20,00
Dhr. Van Rossem € 13,85 (kleingeld) voor de kerk
Voor al deze giften heel hartelijk dank
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RONDOM HET WOORD
Terugblik
Themadienst
Afgelopen zondagavond was er themadienst, waarin ds. J. Flikweert uit
Gorinchem voorging. Het thema “Lopen op het water, los zijn van de
zwaartekracht” was gebaseerd op Mattheus 14: 22 -33. Volgens een
popliedje maakt liefde je even los van de zwaartekracht. Maar wist u
wel dat je dit thema ook in de bijbel tegenkomt? “Jullie moeten naar de
overkant varen”, had Jezus zijn discipelen gezegd. Zelf blijft Jezus
achter op de berg om te bidden. Jezus volgen is niet gemakkelijk, je
begrijpt ook niet alles. De discipelen gaan in de boot en steken het
meer over. Het meer is een soort kom tussen de bergen en opeens
steekt een storm op. De wind is hun vijandig. En dan zien ze ook nog
een spook. Ziet u of jij ook spoken: op TV, de kredietcrisis, examens,
ruzie, terrorisme, oorlog, geldnood, eenzaamheid of onzekerheid? En
de duivel is het grootste spook, denk aan de wereld van het occultisme.
Hij houdt je van God af. Vreemd, dat we God niet verwachten, als we
het moeilijk hebben. Dat is de grootste zonde: dat we niet aan Jezus
denken. Nee, wij denken pas weer aan Jezus als de storm voorbij is.
Midden in de storm is Hij bij ons! Jezus is een echte Helper. Jezus kan
het: Lopen op het water, los zijn van de zwaartekracht. Hij redt ons,
maar niet door de storm weg te nemen, maar op een wonderlijke
manier naar je toe te komen. Petrus vraagt niet: “Komt U in de boot?”
maar “Mag ik overboord?”. Jezus volgen: daar moet je de boot voor uit!
Natuurlijk was het geloof van Petrus niet sterk genoeg. Petrus faalde.
Maar het is erger om in de boot te blijven zitten. Jezus is te vertrouwen!
Het gaat erom in beweging te komen. Lopen op het water betekent:
naar de kerk gaan, bijbel lezen, bidden, getuige zijn, breken met
verkeerde dingen (kijk bijvoorbeeld je CD collectie eens na), belijdenis
doen. Christus wacht nog steeds op mensen. Bij Hem kun je wijsheid
lenen.
Het is net als met die koorddanser: “Geloven jullie dat ik over het koord
naar de overkant kan?”, vroeg hij. “Ja”, zeiden de mensen.
“Geloven jullie dat ik het ook met een kruiwagen kan?”, vroeg hij. “Ja”,
zeiden de mensen.
“Wie wil er dan mee in de kruiwagen?”, vroeg hij. Toen bleef het stil.
Uiteindelijk zei zijn zoontje: “Ik durf het wel, papa”.
Jezus daagt ons uit. Val gerust buiten de boot, want je zult niet vallen.
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Medewerking aan deze dienst werd verleend door interkerkelijk
gospelkoor Joy uit Asperen. Zij zongen een 6-tal liederen, waarvoor wij
hen hartelijk dankzeggen. Heel mooi was ook het lied: Indescribable.
Indescribable, uncontainable; You placed the stars in the sky, and You
know them by name, You are amazing, God.
(Onbeschrijflijk, niet te bevatten, U plaatste de sterren in de lucht en U
kent ze allemaal bij naam, U bent verbazingwekkend, God).
Vooruitblik
In de komende weken zijn geen bijzondere diensten gepland. Maar het
is wel bijzonder dat we elke zondag tot tweemaal toe in alle vrijheid bij
elkaar mogen komen als Zijn gemeente. Over het beroepingswerk
kunnen we u melden dat we ons nog steeds oriënteren en dat kan
betekenen dat u ‟s zondags een aantal broeders mist.
Bezoekbroeders
In de afgelopen consistorievergadering hebben we afspraken gemaakt
over het bezoekwerk in de wijken. Met dankbaarheid maken we u
bekend dat Richard van Mourik en Dirk van Arkel positief hebben
gereageerd op de vraag om bezoekbroeder te worden. Zij hebben
inmiddels een belofte van geheimhouding afgelegd. Dat betekent dat
vertrouwelijke en persoonlijke zaken, die u tijdens een huisbezoek aan
ons toevertrouwd, ook bij hen veilig zijn. Zij kunnen met alle ouderlingen
mee gaan en werken dus niet in 1 wijk. Wij wensen hen van harte Gods
zegen bij hun werk in Gods wijngaard.
Zanguurtje
Op D.V. zondag 19 oktober zal aansluitend aan de avonddienst weer
het „zanguurtje‟ gehouden worden. Voordat we met elkaar zullen gaan
zingen zullen we eerst een kopje koffie of thee drinken. Nieuwe
aanvragen zijn van harte welkom in de bus achter in de kerk! Het
programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio. De
luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. Kom ook
eens meezingen!
Organisatie “zanguurtje”
Uitnodiging
De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden die nog geen belijdenis van
het geloof hebben afgelegd uit om aanwezig te zijn op d.v. 22 oktober
om 20.30 uur in het kerkelijk centrum.
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Er zal dan een toelichting gegeven worden op de betekenis van het
belijdenis doen en de catechese die daaraan voorafgaat.
Ook kunnen eventuele vragen die bij U leven gesteld worden. Wij
hopen op een grote opkomst.
Beroepingswerk
Het zal de kerkgangers zijn opgevallen dat in de kerkenraadsbanken
regelmatig enkele lege plaatsen zijn. Dat heeft mede te maken met het
beroepingswerk, dat achter de schermen volop gaande is. Op dit
moment kunnen we daar verder weinig mededelingen over doen,
gezien de fase waarin het beroepingswerk zich bevindt. Mocht dat wel
het geval zijn, dan houden we uiteraard de Gemeente op de hoogte.
We bevelen het beroepingswerk hartelijk aan in uw voorbede, in het
vertrouwen dat de Heere op zijn tijd en wijze een nieuwe Herder en
Leraar naar Herwijnen zal zenden.
Vrijwillige bijdrage
Met de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2009 op komst, willen
we graag iedereen vragen in zijn of haar administratie na te gaan of de
toezegging voor dit jaar al is ingelost.
Wie zijn of haar bijdrage nog moet overmaken kan dat doen via
Rabobank 3280.00.531 of Postbank 950925, steeds ten name van de
Hervormde Kerk Herwijnen, onder vermelding van „Actie kerkbalans
2008‟. Contant uw vrijwillige bijdrage meegeven aan een kerkenraadslid
of vrijwilliger kan uiteraard ook.
Bij voorbaat dank, de kerkrentmeesters
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 bemoediging sturen.
Datum

Naam

Leeftijd

Adres

24-10
27-10
27-10

A. Boersma-Eringa
J. Vroegh-Bergakker
A. Schipper

85
88
87

De Strobbel 5
Kolstraat 22
Kolstraat 48
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Nieuw ingekomen/verhuisd
In deze rubriek staan de namen van mensen die van buitenaf in
Herwijnen komen wonen en staan ingeschreven bij de Hervormde
Gemeente.
Ook de verhuizingen van leden naar buiten Herwijnen worden vermeld.
Wie niet vermeld wil worden, wordt verzocht dit tijdig door te geven aan
de kerkenraad.
Overgekomen
Vanuit de Hervormde Gemeente Heukelum:
J.M. van Mourik en D. van Mourik-van Luijn.
Zondagsschool “Bethel”
In de afgelopen weken hebben zowel de leiding van zondagsschool
Bethel als de kinderen afscheid genomen van Mia van Mourik. Mia
heeft 15 jaar lang deel uit gemaakt van de leiding van de
zondagsschool. Wij zijn de Heere dankbaar dat zij dit zo'n lange tijd met
veel plezier heeft mogen doen. De kinderen hebben een mooi boek met
tekeningen voor Mia gemaakt. Inmiddels heeft Judith Blom haar taken
overgenomen.
De Zondagsschoolleiding
'Groeien in Geloof' voortaan op dinsdagavond
De kring Groeien in Geloof komt voortaan op dinsdagavond bij
elkaar.
De eerstvolgende kringavond is Deo Volente op 28 oktober
aanstaande om 20.00 uur in het kerkelijk centrum. De kring staat onder
leiding van ds. C. Blenk. We bespreken een gedeelte uit Paulus' brief
aan de Filippenzen, waarbij praktische lijnen worden getrokken naar
onze tijd en het leven van elke dag.
De reacties op de eerste kringavond waren erg positief. Misschien ook
iets voor u, om één avond in de drie weken samen in de Bijbel te lezen
en door te praten over het Geloof? U bent van harte welkom!
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Verkoopdag
Commissie Verkoopdag Hervormde Gemeente Herwijnen

vrijdag 24 oktober
Dorpshuis De Poort Herwijnen
14.30 –17.00 uur; en vanaf 19.00 uur

verlotingen
kinderrad („s middags)
met leuke prijzen
huishoudelijke artikelen
wijzerplaat (voor kinderen, altijd prijs)
zelfgemaakte advocaat
(kinder)enveloppentent
diverse raadspelletjes
plantenbakjes/bloemen
tuindecoraties
koffie met cake,appeltaart etc
erwtensoep
slaatjes
en nog veel meer
‟s middags en ‟s avonds rad
met taarten,
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van avontuur

vlees, waardebonnen etc.

Laat het even weten
Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de
predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of feestelijke gebeurtenissen, in
vreugde en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'.
Ook uw predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om
waarlijk nabij te zijn met het Woord van God en zo de gemeente van de
Grote Herder Jezus Christus te zijn.
Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte
kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De
contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met één
van hen is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor
correcte afkondigingen en bezoeken.
Laat het daarom vooral even weten!
Registratie geboorte / burgerlijke staat
Per 1 oktober 1994 is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie
ingetreden.
Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke
ledenadministratie tot gevolg.
In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en
burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet
worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom
dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit
z.s.m door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen
we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Het college van kerkrentmeesters
Verantwoording bloemengroet
De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd
bij:
Zondag 21 sept
Dhr. Kees van Mourik
Molenlaan, Vuren
AGENDA
Woensdag 22 okt
Vrijdag 24 okt

18.30 uur

uitzending kerktelefoon
jaarlijkse verkoopdag
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Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie
ook de website van onze gemeente; www.nhkherwijnen.nl

VAN DE REDACTIE
De kopij voor het volgende kerkblad dient
uiterlijk D.V. maandag 27 oktober 2008
vóór 17.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Lijsterbeslaan 7
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata:
10 nov
voor 2 weken
24 nov
voor 3 weken
15 dec
voor 3 weken
5 jan „09 voor 2 weken
19 jan
voor 2 weken
2 feb
voor 2 weken
16 feb
voor 2 weken
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Een heilig huis
Een metselaar voegt stenen samen
en legt ze op een fundament.
Hij bouwt met speciaal cement
een huis met deuren en met ramen.
Zo voegt Gods Geest de mensen samen
en plaatst hen op het Fundament.
Hij bouwt met goddelijk cement
een huis met deuren en met ramen…
Een heilig huis, waar God wil wonen,
waarin de liefde hoogtij viert,
waar broers en zusters zijn als zonen…
Opdat de wereld wordt versierd
met goedheid en genadegaven,
waar armen zich aan mogen laven!
Efeze 2: 19-22 en Hebr. 3:6
Door: Joke van Sliedregt
Uit : Vruchtbaar leven
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KERKBLAD

Verschijnt éénmaal per 14 dagen

REDACTIELEDEN

N. van der Vliet (kopij inleveren)
Lijsterbeslaan 7, 4171 AS Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren

CASSETTEBANDJES

Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42

COLLEGE VAN
Girorekening nr. 950925
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. 3280.00.531

DIACONIE

Bankrekeningnr. 3280.01.767

BANKENFONDS

Bankrekeningnr. 3280.59.943

ADM. KERKBLAD

Bankrekeningnr. 3280.24.643

WEBSITE

www.nhkherwijnen.nl

COLLECTEBONNEN

Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00

