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J.J. G. Blom
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T.J. Hijkoop
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A. Ruitenburg
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A. van Mourik
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C. van den Bergh
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., 975, 30 januari 2009
KERKDIENSTEN
Zondag 1 februari 2009
10:00 uur:
Prof. W. Verboom, Harderwijk, Voorbereiding H.A.
Introïtuslied: Ps. 150: 1, 3
18:30 uur:
Ds. D.M. Elsman, Loenen aan de Vecht
Introïtuslied: Ps. 95: 1, 7
e
1 collecte:
Werelddiaconaat
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 8 februari 2009
10:00 uur:
Ds. J. van Dijk, Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 150: 1, 2
14:30 uur:
Ds. J. Flikweert, Zorgcentrum Avondlicht, H.A.
18:30 uur:
Ds. J. Flikweert, Gorinchem, Dankzegging H.A.
Introïtuslied: Ps. 96: 7, 8
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Avondm.coll.: Projekt G.Z.B.
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Lied van de Zondagsschool
1 feb:
Ps. 150: 1
8 feb:
Ps. 150: 1
Kinderoppas:
1 feb:
Sjanet ‟t Lam en Demi van Eeuwijk
8 feb:
Jiska van Mourik en Manon van der Meijden
Schoonmaakrooster
2 t/m 6 feb:
Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet
9 t/m 13 feb: Mw. Kruis, Mw. Van de Weerd, Mw. Van der Meijden
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MEDITATIE
“En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken
voor de bouw van een geestelijk huis, om een
heilig priesterschap te vormen tot het brengen van
geestelijke offers”.
1 Petrus 2:5
De gemeente bestaat niet uit donateurs
Petrus doet een dringend beroep op zijn broeders en zusters in KleinAzië zich als levende stenen te laten gebruiken tot opbouw van de
gemeente van Christus. Zo beleeft helaas niet iedereen zijn
betrokkenheid bij de gemeente van God. Toen ik laatst iemand vroeg:
“Hoort u eigenlijk wel bij de kerk?” zei die persoon: “Daar zul je mij nooit
zien. Beschouw mij maar als steunlid, als donateur”.
Voor Petrus‟ besef is dat ondenkbaar. Gelovigen zijn niet geroepen
slechts een steentje bij te dragen, maar zich zelf als levende stenen
aan te bieden tot opbouw van de gemeente; niet met steen en hout
alleen is ‟t grote werk gedaan. ‟t Zal om ons zelf gaan!
Offers kunnen dan niet uitblijven. Niet dat het daar vanaf hangt. Nee,
ons heil ligt vast in het grote unieke offer, dat Christus voor ons bracht.
Maar in zijn spoor kunnen er ook van ons offers gevraagd worden. In
het gezin, op het werk, in de politiek. Je schrikt er soms voor terug. Je
blijft liever passief. Maar dat gaat niet, je bent geen donateur op
afstand. Als je stenen hart eenmaal is aangeraakt door de levende
Steen, Jezus Christus, volg je zijn spoor, wat het ook kost!
Door
Uit

: ds. P.L. de Jong
: Voor andere stemmen doof

UIT DE GEMEENTE
Zieken
Mw. Duizer is nog steeds in “Lingesteyn”voor verdere
revalidatie, het is voor haar een lange en moeilijke
weg.
Dhr. A.van Eeuwijk verblijft nog in het ziekenhuis te
Gorinchem. Na een geslaagde darmoperatie,
kwamen er verschillende complicaties waardoor hij
ernstig ziek werd.
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Gelukkig gaat het nu weer beter. De dichter van ps 17 vraagt:
Wil mij Uw bijstand niet onttrekken
Uw zorg bewaak mij van omhoog
Bewaar me als de appel van het oog
Laten we in onze voorbeden ook hen niet vergeten, die langdurig ziek
zijn of voor langere tijd verpleegd moeten worden.
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, 3328 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.
In memoriam I
Heden overleed in zeer korte tijd
Willem Bertus van Horssen
Sinds 7 juli 2007 weduwnaar van Martijntje Bambacht, op de leeftijd van
81 jaar.
Met deze woorden meldden ons dit de families Welbie en van Horssen.
Wim werd geboren en groeide op als jongste in een gezin met zeven
zussen.
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In de laatste oorlogsjaren en even daarna, werkte hij, zoals de ouderen
het hier zeggen: “bij den boer”. Daarna was hij vele jaren in dienst bij de
toenmalige scheepswerf ”De Waal” in Zaltbommel. Op latere leeftijd
trouwde hij met Martijntje Bambacht, weduwe van Jan Welbie.
Nog bijna 30 jaar mochten zij samen delen. Na haar overlijden ging zijn
gezondheid zienderogen achteruit, schreven we in het vorige kerkblad,
niet vermoedend dat zijn einde zo snel zou komen. Ook dit sterven
roept ons op: Weest bereid, want ook wij allen moeten sterven. Op
15 januari werd de dienst in rouwcentrum “Lingewaal gehouden,
waarna de begrafenis plaats vond.
In Memoriam II
Heel verdrietig, maar met veel mooie en dankbare herinneringen, geven
wij U kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa
Adrianus Struijk
Hij heeft veel voor ons betekend. Met deze woorden meldt de rouwkaart
zijn heengaan.
Adri werd geboren op 3 oktober 1925. De hr. Struijk was als
begrafenisondernemer in onze dorpsgemeenschap een bekend
persoon. Vele dorpsgenoten heeft hij als zodanig naar hun laatste
rustplaats begeleid. Tot ook voor hem gold: “en hij stierf.”
In de Bijbel lezen wij in Prediker 3: Alles heeft een bestemde tijd, en alle
voornemen onder de hemel heeft zijn tijd. Er is een tijd om geboren te
worden en een tijd om te sterven. Ps.146 zegt dan:
gelukkig(welgelukzalig) is hij/zij, die de God van de Bijbel tot zijn hulp
heeft, wie alles verwacht van die God. Troost bij deze God te zoeken en
te vinden, bidden wij zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen van harte
toe.
Meeleven
Wij leven mee met Gijs en Nettie Pippel-van Baalen nu blijkt dat na
maanden van blijde en hoopvolle verwachting het kindje reeds in de
moederschoot is overleden. Wat een teleurstelling, en wat is het
moeilijk woorden te vinden wanneer families zo opeenvolgend worden
geconfronteerd met de broosheid, de kortheid en de eindigheid van het
leven.
Laten wij voor hen, en allen die om hen heen staan, bidden om kracht.
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Geboren
Jan en Yvonne de Fokkert, Zworrelstraat 58 (4171AK) laten ons in hun
vreugde delen door kennis te geven van de geboorte van hun zoon
Jacobus Arie (Jamie)
Jamie is geboren op 11 januari 2009 en is het broertje van Naomi.
Als kerkelijke gemeente willen wij jullie hiermee van harte feliciteren en
de wens uitspreken dat Naomi en Jamie voorspoedig mogen opgroeien
onder de zegen van de Heere, onze God.
Uit dankbaarheid I
Langs deze weg willen wij u allen hartelijk bedanken voor de vele
kaarten , persoonlijke felicitaties, bloemen of andere attenties gekregen
na de geboorte van onze zoon Rens. We hebben ontzettend veel
kaarten mogen ontvangen.
Maar de grootste dank gaat uit naar onze Vader in de Hemel, die ons
een nieuw leven gaf en die ook een leven gespaard heeft.
Hartelijke groet,
Marco, Ramona en Rens van Zante
Seringenhof 15
Uit dankbaarheid II
Voor de vele kaarten en felicitaties die wij hebben ontvangen ter
gelegenheid van ons 25-jarig huwelijk zeggen wij u hartelijk dank.
Kees en Annemarie van Baalen
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 4 jan:

Zondag 11 jan:

1e collecte € 117,95
2e collecte € 112,85
Uitg.collecte € 123,95

Evangelisatiecomm.
kerkrentmeesters
pastoraat en prediking

1e collecte € 124,20
2e collecte € 130,05
Uitg.collecte € 131,05

diaconie
kerkrentmeesters
pastoraat en prediking

Donderdag 15 jan: collecte
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€

106,05

Huize Avondlicht

Zondag 18 jan:

1e collecte € 131,40
2e collecte € 131,75
Uitg.collecte € 128,85

Deelgenoten (GZB)
kerkrentmeesters
pastoraat en prediking

Zendingsbussen uitgang kerk; opbrengst sept t/m dec 2008 € 155,85
Giften
Ontvangen via:
Ds. Groenenboom € 25,00 + 2x €10,00 + € 5,00
Mw. Van de Weerd vanuit Zorgcentrum Avondlicht 2x € 5,00 voor de
dankstondcollecte
Ouderling de Joode € 10,00 voor de kerk
Ouderling Ruitenburg en bezoekbroeder D. van Arkel € 10,00
Mw. Kruis € 10,00 voor de kerk
Diaken H. de Bruin € 15,00 tijdens bezorgen bloemengroet
Dhr. Van Rossem €7,00 voor de kerk
Bankrekening € 100,00 uit dankbaarheid
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
RONDOM HET WOORD
Terugblik
De geschiedenis van Jacob en Jozef is een heel bekend en spannend
gedeelte in de bijbel. Jozef, het lievelingetje van zijn vader, wordt
voorgetrokken en daarom gehaat door zijn broers, wordt in een put
gegooid en als slaaf verkocht. In Egypte wordt hij onterecht naar de
gevangenis gestuurd. Uiteindelijk wordt hij de op een na machtigste
man van Egypte. Dit is Gods voorzienigheid. God gebruikt mensen. In
deze geschiedenis wordt Jozef gebruikt om zijn vader en broers van de
hongerdood te redden. Het is de voorzienige hand van God. Er zijn 2
machten in de wereld: het rijk van God en het rijk van de boze. Wij
geloven niet in het noodlot. Wat God bedoelt met een groot verdriet is
vaak niet duidelijk. Wij weten niet waarom zoveel mensen zoveel mee
moeten maken. “Mijn gedachten zijn niet uw gedachten”, zegt God in
Jesaja 55. God regeert. Hij is Rechter, die beslist.
Jozef valt op door zijn levenswijze. Als de mensen aan ons zien, dat
God met ons is, dan leven we tot Gods eer. Als de broers bij Jozef
komen om eten te kopen, stuurt Jozef al zijn dienaars weg. “Ik ben
Jozef, leeft mijn vader nog?”. Zijn broers schrikken zich een hoedje. En
ze hebben veel te verwerken en later thuis heel veel uit te leggen.
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God verlost. Blijf geloven, ook als er 1000 waarom zijn. Je kunt
vernederd worden door anderen. God regeert! Geloven we dat dit voor
ons geldt? Christus is gegeven tot Verlosser en Verzoener. Geloof in
Hem! Hij beschaamt het kinderlijk vertrouwen nooit.
Vooruitblik
Viering heilig avondmaal
Op D.V. zondag 1 februari zal de morgendienst in het teken staan van
de voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal. Vanuit deze
dienst mogen en moeten we ons voorbereiden. Als we erbij stil staan
(overdenken) wat Christus voor ons heeft volbracht op het kruis van
Golgotha, dan kunnen we toch niet anders dan toeleven naar de
avondmaalszondag? De een met vreugdevolle verwachting, de ander
meer met schroom. Blijf toch niet thuis, want wie kan er zonder Jezus‟
volbrachte werk, wat we gedenken in de tekenen van brood en wijn?
Op D.V. zondag 8 februari zal de morgendienst in het teken staan van
het heilig avondmaal. ‟s Middags om 14.30 uur zal de voortgezette
bediening worden gehouden in zorgcentrum Avondlicht. In de
avonddienst zullen we de Heere danken en nabetrachting houden.
Gezamenlijke ontmoetingsavond over Calvijn
Donderdag 12 februari wordt in het kerkelijk centrum bij de hervormde
kerk een gezamenlijke ontmoetingsavond met de Gereformeerde Kerk
gehouden. Aanvang 20.00 uur. Het thema is: „Calvijn en het gebed‟.
De avond zal worden geleid door de ons bekende Ds. M. van Campen
uit Zwartebroek/Terschuur.
Het kan bijna niemand zijn ontgaan dat dit jaar is uitgeroepen tot
Calvijn-jaar; dit omdat het 500 jaar geleden is dat de reformator Calvijn
is geboren. Radio, tv en kranten besteden volop aandacht aan het
Calvijn-jaar. Vanwege het Calvijn-jaar is ook een boek verschenen:
„Calvijn na 500 jaar‟. Dr. Van Campen werkte aan dat boek mee.
In het boek worden allerlei aspecten van Calvijn belicht, vanuit het
centrale thema: de betekenis van Calvijn na 500 jaar voor het
protestantisme in Nederland. Zo komt aan de orde hoe Calvijn dacht
over de bijbel, God, de heilige Geest, de kerk, de maatschappij,
avondmaal en doop, de joden, enzovoort.
Iedereen, jong en oud, is van harte uitgenodigd de avond bij te wonen.
De toegang is gratis, de koffie ook. Dat moet ons „calvinisten‟ toch
aanspreken!
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Graag tot ziens op donderdag 12 februari

Doopaangifte
De kerkenraad wil graag ouders in de gelegenheid stellen doopaangifte
te doen van hun kind. Ze kunnen daartoe contact opnemen met scriba
D. de Joode (0183-637092 06-20047902). Daarna zal in overleg een
afspraak worden gemaakt voor een doopgesprek.
Daar geef je voor!
Waarvoor? Wie de afgelopen tijd het kerkblad en de media heeft
gevolgd, weet dat het antwoord op deze vraag moet zijn: voor de actie
kerkbalans. Zonder vraagteken, maar met uitroepteken. Doen dus.
Eigenlijk hoeven we er niet veel woorden meer over te schrijven. Dat is
het laatste jaar al voldoende gebeurd. Het is nu tijd voor daden: een
besluit nemen over de vraag welk bedrag u over heeft voor de
verkondiging van het Woord, voor het werk in en door de kerk. Wat is
dát ons waard, ook afgezet tegen andere dingen waar we ons geld aan
uitgeven.
Een flink aantal gemeenteleden heeft vorig jaar z‟n bijdrage verhoogd.
We zijn erg dankbaar dat velen hun verantwoordelijkheid nemen. We
hopen dat mensen die nog niet zover kwamen, dit jaar zullen volgen.
Vanuit het besef dat we van alles wat we ontvangen, ook iets terug
mogen geven. Zodat we financieel een gezonde gemeente blijven. De
kerk is immers van blijvende waarde.
Als u het moeilijk vindt om te bepalen welk bedrag u zult geven: in de
folder van de enveloppe die is bezorgd, is een staatje opgenomen van
de richtlijnen die de landelijke kerk hanteert.
Deze twee weken loopt de actie kerkbalans. U hebt de enveloppe
ontvangen of ontvangt die binnenkort. We rekenen op uw steun.
Het college van kerkrentmeesters
Collectebonnen
Wie collectebonnen wil bestellen kan het bestelformulier ook
downloaden via de website www.nhkherwijnen.nl →kerkblad →uit de
gemeente (onder aan de pagina kan vervolgens het formulier
gedownload worden).
Jarigen in de gemeente
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de
periode dat dit kerkblad verschijnt.
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Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie of
bemoediging sturen.
Datum
26-01
31-01
01-02
06-02

Naam
Leeftijd Adres
Mevr M. Overheul-van Weelden 86 Zandsteeg 10
Mevr C. van Wilgen-de Bruin
93 Zorgcentrum Avondlicht
Mevr. M. van Wijgerden-Duijzer 85 Zorgcentrum Avondlicht
Mevr. N.C. de Groot-de Groot
97 Zorgcentrum Avondlicht

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.
Nieuw komen wonen
Vanuit Hellouw: J.C. van Malsen, Breede Kampen 46
Verhuisd
Naar Gorinchem: Niels Schram
Hallo beste lezers.
Ik ga wat vertellen over 3keer H.
Daar gaan we allerlei dingen doen met Haaften, Hellouw en Herwijnen.
De vorige keer gingen we naar het Leger des Heils.
Daar gingen we spelletjes doen en koken maar ook gewoon praten.
En die mensen daar zien er misschien niet zo mooi uit, maar van
binnen zijn ze precies hetzelfde. Die mensen daar vonden het heel
leuk.
Ik hoop dat we nog een keer die mensen daar zo blij mogen maken.
Maar de volgende keer gaan we weer ergens anders heen.
Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te lezen.
En ik zou graag nog een stukje voor jullie willen schrijven.
Met vriendelijke groet Sarah Hobo
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Inleveren rommelmarkt
A.s. zaterdag 7 februari kunt u van 09.00 uur tot 10.00 uur weer spullen
inleveren voor de rommelmarkt bij Anne van Arkel, Waaldijk 73.
(ingang achterweg)
Tijdens dit uur zullen er weer enkele leden van de
rommelmarktcommissie aanwezig zijn om de spullen van u in ontvangst
te nemen.
Wist u dat u tijdens dit inleveruur niet alleen spullen, maar ook
OUD IJZER in kunt leveren.
Dit sparen wij op en brengen dit eens in de zoveel tijd naar een oud
ijzerhandelaar en de opbrengst hiervan komt ook weer ten goede aan
onze kerk.
Dus heeft u nog wat oud ijzer in uw garage/ schuur of nog bruikbare
spullen en u wilt hiervan af kom dan zaterdag a.s. naar het inleveruur bij
Anne van Arkel.
De Rommelmarktcommissie
Goede wensen en hartelijk dank
Het was een „vertrouwde ervaring‟ om op de nieuwjaarsmorgen in uw
midden voor te gaan in de dienst. Dat gold ook voor de ontmoetingen
die we daarop hadden toen we elkaar in het Kerkelijk centrum Gods
zegen toewensten voor dit nieuwe jaar 2009. De verbondenheid die er
in de afgelopen jaren rond om het Woord van God is gegroeid, wordt
door het afscheid dat we in juli 2008 van u moesten nemen niet te niet
gedaan. We weten, dat niet iedereen daarbij aanwezig kon zijn, daarom
willen mijn vrouw en ik allen die we daar niet ontmoet hebben langs
deze weg eveneens een heel gezegend 2009 toewensen. Er ligt een
nieuwe toekomst open, een toekomst die tegemoet gegaan kan worden
in het geloof dat de Heere over Zijn gemeente waakt. Dat geeft ook
veel vertrouwen voor het beroepingswerk en we hopen, dat er weer
snel een nieuwe herder en leraar aan u als gemeente verbonden mag
worden.
Verder willen mijn vrouw en ik graag allen heel hartelijk bedanken voor
de vele goede wensen, die u of jij ons in Zeist deed toekomen. Hetzij
door een kaartje, hetzij door een attentie, hetzij door een telefoontje,
hetzij door uw gebed. Het heeft ons heel erg goed gedaan. Rest ons
nog u en jou heel hartelijk te groeten. Laat de Heere Jezus Christus de
inhoud van ons gezegend Nieuwjaar zijn.
Hartelijke groeten, fam. Ds. J. van Dijk
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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:
11 jan
18 jan
25 jan
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Mw. M. de Fockert
Dhr. D. Heijnen
Mw. G. van Velzen

Rij- en Uitweg
Waaldijk 209
Achterweg 86

Oost-Europa steunen én straks genieten van
bloemen- en plantenpracht?
Dat kan met de actie: „Spaarpotgrond‟ van werkgroep Dorcas Herwijnen
Over enkele maanden is het al weer voorjaar. Ongetwijfeld wilt u dan
weer genieten van mooie bloemen en planten in uw tuin en/of
bloembakken. Hiervoor heeft u natuurlijke en zuivere producten nodig,
zoals Jardino universele potgrond en daar kunnen wij voor zorgen!

Universele potgrond, 40 liter (1 zak) voor € 3,50 !!
De actie „Spaarpotgrond‟ is eenvoudig, u kunt namelijk op drie
verschillende manieren uw bestelling doorgeven:
Fam. van Wijgerden (581838), Hetty van Arkel(582269)
Anja de Vries (582332) of Bas de Vries (592826)
cvanwijgerden@kpnplanet.nl of hettyarkel@live.nl,
a.m.devries@filternet.nl of famsbdevries@hetnet.nl


of door onderstaande bestelstrook in te leveren

Uw bestelling moet voor 3 maart a.s. bij ons binnen zijn. Uw bestelling
wordt op zaterdag 14 maart 2009 thuisbezorgd.
U betaalt contant bij bestelling of bij aflevering, of op de bankrekening
van de werkgroep; rekeningnummer 7678257, t.n.v. Werkgroep Dorcas
Herwijnen, o.v.v. spaarpotgrond. (Bestellingen buiten de gemeente
Lingewaal worden niet thuisbezorgd, met uitzondering van de dorpen
Hellouw en Haaften.)
Kortom, u hoeft niet te sjouwen, u heeft geen reiskosten en u bent
verzekerd van een goed kwaliteitsproduct van Jardino én u steunt op
deze manier hulpbehoevende mensen in Oost-Europa. Uw geld komt
gegarandeerd goed terecht. Van de opbrengst kopen wij voedsel voor
het hulptransport van september 2009.
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Bestelstrook Actie „Spaarpotgrond‟
Aantal zakken:

______ stuks

Naam: __________________________________________________
Straatnaam: _____________________________________________
Plaats: __________________________________________________
Telefoonnummer: -_________________________________________
Inleveren voor 3 maart a.s. in de daarvoor bestemde dozen in de
kerken van Herwijnen of bij:
- familie S.B. de Vries, Gendershof 35 te Haaften
- familie T. de Vries, Meerenburg 1 te Herwijnen
- familie D.J. van Arkel, Molenkamp 7 te Herwijnen
- familie H. van Wijgerden, Waaldijk 10 te Herwijnen
--------------------------------------------------------------------------------------AGENDA
Woensdag 28 jan
Woensdag 11 feb
Donderdag 12 feb

18.30 uur
18.30 uur
20.00 uur

uitzending kerktelefoon
uitzending kerktelefoon
ontmoetingsavond over Calvijn

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 9 februari 2009
vóór 17.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2 – let op adreswijziging
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
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Volgende inleverdata:
23 feb
9 mrt
23 mrt
6 apr
20 apr
11 mei
25 mei
15 juni
29 juni
13 juli

voor 2 weken
voor 2 weken
voor 2 weken
voor 2 weken
voor 3 weken
voor 2 weken
voor 3 weken
voor 2 weken
voor 2 weken
voor 6 weken (vakantieperiode)

Er komt een dag
Er komt een dag, dat je weer blij kunt zijn
en dat je vreugde kent als ooit tevoren.
Ik weet het wel: nu is je ziel bevroren
en ied‟re vezel van je hart doet pijn.
Er komt een dag, dat je weer zingen kunt;
dat je gezangen ver ten hemel stijgen.
Ik weet het wel: nu zal je stem nog zwijgen
omdat je God geen vreugdezangen gunt.
Er komt een dag, dat je weer horen kunt
de woorden, die God zelf je toe zal fluist‟ren.
Toe, open hart en oor, om stil te luist‟ren,
want ergens wacht toch weer een hoogtepunt.
Er komt een dag, dat je weer danken kunt‟
omdat Hij toch je hand heeft vastgehouden.
Omdat Hij alles om je heen herbouwde,
omdat je rust vond bij je Middelpunt.
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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
Bankrekening 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

