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KERKDIENSTEN
Zondag 31 mei 2009, Pinksteren
09: 30 uur:
Ds. C. Blenk, Lienden, Openb. belijdenis v.h. geloof
Uitzending Radio Lingewaal
Introïtuslied: Pinksterliederen
18:30 uur:
Ds. E. van Rooyen, Bleiswijk
Introïtuslied: Gez. 132: 1, 3
e
1 collecte:
Pinksterzendingscollecte
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Zondag 7 juni 2009,
09: 30 uur:
Ds. D. Heikoop, Nieuwegein, Bediening Heilige Doop
Introïtuslied: Ps. 146: 1, 2
18:30 uur:
Prof. Dr. C. Hoek, Veenendaal, Voorb. H. Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 112: 1, 2
1e collecte:
IZB
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Vrijdag 12 juni 2009
13: 30 uur:
Ds. H. Laseur, Huwelijksdienst Richard en Susanne
Zondag 14 juni 2009
09: 30 uur:
Ds. W. de Bruin, Nijkerk, Bediening Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 146: 1, 3
18:30 uur:
Ds. E. van Rooyen, Bleiswijk, Dankz. H. Avondmaal
Introïtuslied: Ps.113: 2, 3
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Avondm.coll: project GZB
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Donderdag 18 juni 2009
16:00 uur:
Ds. J. Flikweert, Huwelijksdienst Gerben en Corine

Lied van de Zondagsschool
31 mei:
Ps. 136: 1
7 juni:
Ps. 146: 1
14 juni:
Ps. 146: 1
Kinderoppas:
31 mei:
Carin Vos en Esmee van der Meijden
7 juni:
Richard en Arjan van Mourik
14 juni:
Arda en Roxanne van Eeuwijk
Schoonmaakrooster
1 t/m 5 juni:
Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn
15 t/m 19 juni: Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet

MEDITATIE
“dit is de dag, die de Heere gemaakt heeft….”
Psalm 118: 24a
Pinksterfeest
Als we heel eerlijk zijn, kunnen we het niet volmondig beamen, dat dit
de dag is. Want Pinksterfeest is toch maar het “minste” van alle
christelijke feestdagen. Het is zo moeilijk grijpbaar. Hoe moet je het de
mensen duidelijk maken wat op deze dag herdacht wordt? En toch: dit
is dé dag. Want zonder Pinksteren hadden we al het andere niet
geweten. Op Pinksteren wordt de Geest uitgestort. En het gevolg ervan
is: “dit is het…” de Schriften gaan spreken. Alles wat God gedaan heeft,
wordt als het ware samengevat. Mensen gaan de wegen en de werken
Gods ontdekken, zo, dat ze vragen gaan: “Wat moeten we doen?”
Monden worden geopend van discipelen, die wel lang hebben moeten
wachten.
En de grote daden Gods worden uitgezegd. Ze kunnen niet anders, de
Geest zegt het hen voor. En daarom is dit dé dag, de dag van de oogst.
De dag, die niet door mensen bepaald is, maar door de Heere gemaakt
en gegeven. Daarom is er ook dat “plotselinge”, waarvan Handelingen
2 spreekt. Verwacht en toch onverwachts. Op deze dag is er de
overvloed. Denk aan de drieduizend, die zich bekeren.
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Op deze dag is er de zekerheid: denk aan Petrus, die het uitroept: “dit is
het…” Op deze dag maakt de Heere ruimte voor Zijn Geest, zodat
mensenkinderen vrijmoedig gaan spreken van de Heere Jezus. Zeggen
we het na: “Dit is de dag…!” want nu weet ik zeker dat Hij mijn Heiland
is.
Door: ds. H. Koudstaal
Uit:
Witter dan sneeuw
UIT DE GEMEENTE
Zieken
Ad van Arendonk, Achterweg 101, mocht weer
thuiskomen. Wij wensen hem thuis een goed verder
herstel toe.
Enkele gemeenteleden zijn ernstig ziek. Laten wij niet
alleen aan hen denken, maar bovenal hen met onze gebeden
omringen. Onze God heeft het zelf beloofd, dat allen die het van Hem
verwachten nooit beschaamd uitkomen.
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.
Mevr. Van Santen-van Hemert, Rietput, Kamer 208
Mevr. A.C. van Steenis, Korenbloem
"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. 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.
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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 I
Op d.v. 12 juni 2009 hopen wij te gaan trouwen, zo berichten ons
Richard Ammeraal
en
Susanne van Arkel
Om 11.00 uur trouwen zij in “Den Ouden Dijk” aan de Katerdam en om
13.30 uur willen zij Gods Zegen vragen over hun huwelijk in de kerk van
onze Hervormde Gemeente aan de Waaldijk.
Deze dienst zal worden geleid door Ds. H. Laseur, legerpredikant, en
goede bekende van de familie Ammeraal. Wij willen jullie, met allen die
bij je horen, hiermee van harte feliciteren en een feestelijke, maar
bovenal een gezegende dag toewensen.
Het toekomstig adres van Richard en Susanne is: Bakkersstraat 19,
4001 JB Tiel.
Huwelijk II
Gerben van Hemert
en
Corine van Dongen
Gaan trouwen op d.v. 18 juni 2009 om 12.00 uur in het kasteel te
Dussen.
Zij willen Gods Zegen vragen over hun huwelijk om 16.00 uur,
eveneens in de kerk van onze Hervormde Gemeente. In deze dienst
hoopt voor te gaan ds. J. Flikweert uit Gorinchem.
Ook jullie met de wederzijdse familie; onze hartelijke gelukwensen. Al
zullen er deze dag verdrietige herinneringen zijn, mag dankbaarheid de
boventoon voeren.
Het toekomstig adres van Gerben en Corine is Nerzienweg 8,
4251 ND Werkendam.
Beide “jonge stellen”gaan jammer genoeg onze gemeente verlaten.Wij
bidden jullie van harte toe dat ook in je nieuwe omgeving Gods Liefde
de basis mag zijn van je huwelijk en jullie liefde voor elkaar. Een basis
die stevig is en waar je verder op kunt bouwen.
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Geboorte
Dolblij en gelukkig melden ons Erik van der Meijden en Angelina
Vervoorn (Seringenhof 18, 4171 BN ) de geboorte van hun zoon
Peter-Jan Hendrik - roepnaam Levi
Levi is geboren op 1 mei 2009. Van harte willen wij jullie, en allen die bij
je horen, hiermee feliciteren. De psalmdichter zingt: Loof de Heere,
want Hij is goed. Deze God is immers evenals van ons allen, ook de
Schepper van Levi. Wij wensen en bidden dat jullie zoontje mag
opgroeien onder de regenboog van Gods Zegen.
Uit dankbaarheid
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten, felicitaties en
cadeaus welke wij hebben ontvangen naar aanleiding van de geboorte
en Heilige Doop van onze zoon en mijn broertje Jari.
Richard, Stijnie, Henri en Jari van Maaren
VERANTWOORDING
De collecten van zondag 10 en 17 mei worden vermeld in het volgende
kerkblad.
Ontvangen via kerkrentmeester T. van Cronenberg € 17,85 voor de
kerk.
Voor de actie kerkbalans is opnieuw een extra gift ontvangen, dit keer
€ 20,00 bovenop het eerder toegezegde bedrag. Ook hiervoor: heel
hartelijk dank. Fijn dat er gemeenteleden zijn die ook op deze manier
hun verantwoordelijkheid nemen in het gemeente-zijn.
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
RONDOM HET WOORD
Terugblik
Hemelvaartsdag
Op donderdag 21 mei vierden we dat onze Heiland is teruggekeerd
naar de Vader in de hemel. 40 dagen lang had Jezus zich laten zien
aan honderden mensen. De apostelen wisten niet wat er zou gaan
gebeuren. Ze zijn met Jezus in gesprek en dan volgt de scheiding. Hij
stijgt op en een wolk komt tussen Hem en hen in.Ze kunnen Hem niet
meer zien.
5

Hoe Jezus is de hemel aankwam? Dat blijft verborgen. Maar Zijn
middelaarswerk is voldaan. En Hij maakt plaats voor de Heilige Geest.
Exodus: Het volk Israel wordt uitgeleid uit Egypte. De woestijnreis was
net begonnen. Hoe wisten ze de weg? God wees de weg door een
wolk. Een bijzondere wolk, die vertelde: God is in ons midden. Met Zijn
heilzame geboden, een leven dat op God gericht is, een leven van
liefde.
Bij de hemelvaart van Christus komt God Zijn Zoon tegemoet in de
wolk. De Vader staat op de uitkijk en als Zijn Zoon er nog niet aankomt,
gaat Hij Hem alvast tegemoet. “Wat staan jullie hier te kijken?” De
starende apostelen worden aangesproken door twee engelen. Hoe nu
verder? Je hoeft niet alleen te gaan. Hij gaat ons voor. Onze reis is niet
gemakkelijker dan in de woestijn. Jezus bevrijdt immers van zonde en
schuld. Dat betekent voor ons dat we een strijd hiertegen hebben te
voeren in Zijn kracht.
Jezus heeft de dood gemaakt tot een doorgang naar het eeuwige
leven. Zorgt God niet goed? Koning Jezus brengt mensen vrijheid! Zelfs
als er zoveel rouw is gekomen. Wij hadden het nodig om het te zien en
de Trooster te ontvangen. Nu is de tijd om verder te gaan. De drieenige God is nabij en kent ons. Hij geeft te drinken. Hij geeft genade,
als de koperen slang in de woestijn. Kijk naar Hem! Deze Jezus, de
gekruisigde, is met u tot de voleinding van de wereld. Hij komt weer op
de wolken. Dan is het eindpunt bereikt. Dan daalt de wolk als het ware
neer en hoeft er niet meer gereisd te worden. Blijf daarom niet naar de
hemel staren, want straks komt Hij. Wat een dag zal dat zijn!
Vooruitblik
Pinksteren
Op D.V. zondag 31 mei, 50 dagen na Pasen, vieren we dat de Heilige
Geest is uitgestort. En dat is reden voor grote dankbaarheid. Want de
Heilige Geest brengt mensen tot geloof en wil in ons hart werken.
Daarom zijn we als kerkenraad heel dankbaar dat een zestal mensen
belijdenis van hun geloof af mogen leggen in de ochtenddienst. Dat is
het werk van de Pinkstergeest. Merkt u of jij weinig van die Geest? Kom
dan naar de kerkdiensten. De kerk wordt ook wel de werkplaats van de
Heilige Geest genoemd. Je hebt de wekelijkse “training” keihard nodig.
Kom daarom in beweging!
Heilig avondmaal
In de morgendienst van D.V. zondag 14 juni 2009 zal het Heilig
Avondmaal worden bediend.
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‟s Middags zal de voorgezette dienst in Zorgcentrum Avondlicht worden
verzorgd door de Gereformeerde kerk. Voor de één is de viering van
het Heilig Avondmaal een grote vreugde, voor de ander iets wat veel
spanning en misschien wel weerstand oproept. Maar in beide gevallen
moeten we ons er wel goed op voorbereiden. En daarom is het
belangrijk om ook de voorbereidingsdienst bij te wonen. Dat geeft stof
tot overdenking in de week van voorbereiding, zodat u en jij je in alle
rust voor kunnen bereiden op de viering van het Heilig Avondmaal.
Uiteraard hoort ook de avonddienst er helemaal bij, waarin de
nabetrachting en dankzegging centraal staan. We wensen u en jou
gezegende diensten toe.
Namen indienen vacature ouderling
Zoals bekend neemt ouderling J.J. van Kuilenburg in de morgendienst
op Pinksteren, zondag 31 mei, afscheid. Dit in verband met zijn
aanstaande verhuizing naar Kerkwijk.
De kerkenraad wil proberen de vacature snel in te vullen, met het oog
op de voortgang van het werk in de gemeente. Om die reden worden
stemgerechtigde leden opgeroepen namen in te dienen, ter vervulling
van genoemde vacature.
De namen moeten, schriftelijk en ondertekend, worden ingediend bij de
scriba, D. de Joode, Lunet 18, 4214 GA Vuren. Dit kan tot
zaterdagmiddag 6 juni, 17.00 uur.
Hertaling klassieke formulieren
Wanneer in bijvoorbeeld Doopdiensten of Avondmaalsdiensten de
daarbij behoren formulieren worden gelezen, wordt daarbij vaak
gebruikgemaakt van de zogeheten hertaalde formulieren. Dat zijn de
bekende liturgische formulieren uit de Gereformeerde traditie, maar dan
qua taalgebruik en zinsopbouw wat begrijpelijker. Enige jaren geleden
konden gemeenteleden een boekje met de hertaalde formulieren
kopen.
Op de lectuurtafel achter in de kerk liggen enkele exemplaren van deze
hertaling, uitsluitend voor gebruik tijdens de kerkdiensten waarin de
formulieren gelezen worden. Een vriendelijk verzoek dus om de
(groene) boekjes) na de dienst weer op de lectuurtafel achter te laten.
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. Zo kunnen u en jij aan hen denken
en hen een felicitatie of bemoediging sturen.
Datum
10-06
11-06

Naam
dhr J. de Kruijff
dhr A. Groen

Leeftijd
86
86

Adres
Zorgcentrum Avondlicht
Zworrelstraat 35

Pinkstergroetenactie Friedenstimme
Mede gezien de positieve reacties van de voorgaande jaren wil de
zendingscommissie ook dit jaar een pinkstergroetenactie van de
Stichting Friedenstimme organiseren. Deze stichting ondersteunt
verdrukte en vervolgde christenen onder meer door verspreiding van
christelijke lectuur in de landen van de voormalige Sovjet-Unie.
Hoe gaat het een en ander in zijn werk?
Op DV zondag 31 mei 2009 as. staat er achterin de kerk een tafel
waarop lectuurpakketten liggen. Deze pakketten worden door
Friedenstimme kosteloos ter beschikking gesteld en zijn al voorzien van
een adres. Het is de bedoeling dat deze pakketten door leden van onze
gemeente worden gefrankeerd en verzonden. Als u/jij hieraan mee wilt
werken komen dus alleen de verzendkosten voor uw/jouw rekening.
Deze verzendkosten (± € 4,44) zijn afhankelijk van het gewicht van het
pakket. Het advies is daarom ook het pakket bij het postkantoor toch
even te laten wegen.
De adressen die op de pakketten staan zijn van voorgangers,
evangelisten, leidinggevenden van zondagsscholen of van bibliotheken.
Deze behoren tot de gemeenten van niet-geregistreerde baptisten,
verspreid over de gehele voormalige Sovjet-Unie. Zij zorgen voor de
verdeling van de lectuur.
In de opening van iedere te verzenden envelop hebben wij een
handleiding voor de verzending gedaan. Hierin kunt u lezen hoe de
verzending precies in zijn werk gaat.
Het is de bedoeling dat u deze handleiding uit de envelop haalt, leest
en het pakket verstuurd. De handleiding moet uiteraard niet worden
meegestuurd!
Mocht u/jij nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met
de zendingscommissie (Gera Visser-Hijkoop 0345-616763).
Wij vertrouwen erop dat alle pakketten kunnen worden verzonden en
dat u/jij dit werk ondersteunt met uw/jouw gebed.
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Op deze manier mogen we een klein steentje bijdragen aan de
verspreiding van het evangelie.
De zendingscommissie
Pinksterzendingscollecte 2009
Op zondag 24 mei zijn in de kerk zendingsfolders uitgedeeld waarin u
kunt lezen waar het geld van de Pinksterzendingscollecte o.a. aan
wordt besteed.Met Pinksteren kunt u uw gift in de collectezak doen. Het
Pinksterfeest is bij uitstek hét feest waarop het zendingsappèl centraal
staat.
Geef daarom met een biddend en gul hart.
De zendingscommissie
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 hem
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
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Verantwoording bloemengroet
De afgelopen weken werd de bloemengroet
bij:
Zondag 10 mei Dhr. H. van der Wal
Zondag 17 mei Dhr. D. van Arkel
Zondag 24 mei Dhr. A. van Arendonk

van de gemeente bezorgd
Waaldijk
Molenkamp
Achterweg

Vakantie-bijbel-spelweek 2009
De vorige keer is al vermeld dat we de 13e vakantie-bijbel-spelweek in
Herwijnen hopen te houden van dinsdag 18 t/m vrijdag 21 augustus.
Dat is dus weer de laatste week van de zomervakantie.
Het thema voor deze vakantie-bijbel-spelweek is deze keer “kom maar
op”. De locatie is dezelfde als vorig jaar, namelijk op het terrein van de
voetvalvereniging Herovina. Als stuurgroep zijn we uiteraard erg blij dat
het bestuur van de voetbal wederom zijn medewerking wil verlenen aan
het evenement van de bijbelspelweek. We mogen gebruikmaken van
de kantine en het trainingsveld, zodat we met al onze activiteiten uit de
voeten kunnen.
Vorig kerkblad heeft u zich op kunnen geven als medewerker. Dat
hebben er gelukkig al verschillenden gedaan, maar helaas nog
onvoldoende. Daarom nu nogmaals de oproep:
We zoeken nog medewerkers voor de groepsleiding bovenbouw (elke
dag aanwezig zijn, maar mag ook door 2 pers. ingevuld worden),
spelbegeleiding onderbouw en bovenbouw, het aankleden van het
terrein op maandagavond en het opruimen en schoonmaken van de
locatie op vrijdag. Daarnaast zoeken wij ook nog medewerkers die
samen met een stuurgroeplid verantwoordelijkheid willen dragen voor
een activiteit. Dat betekent dat je (evt. met anderen) een invulling
bedenkt voor onder- of bovenbouw op één van de dagen.
Ben je enthousiast, maar lijkt het je lastig, schroom dan toch niet te
reageren; wij kunnen je vast weer in contact brengen met iemand bij
wie je kunt aansluiten.
Dan nog dit: er is oppas aanwezig voor de kinderen van de
medewerkers in het peuterspeelzaalgebouw
“Kom maar op” en meld je (alsnog) bij één van ons aan!
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Met vriendelijke groeten,
Stuurgroep vakantie-bijbel-spelweek:
Marleen Ruitenburg
Elly van Vliet
Marianne van Burk
Sjanet ‟t Lam
Chantal de Bruijn
Chantal Hoornstra
AGENDA
Woensdag 10 juni

Kolstraat 32
Kolstraat 58
Geerstraat 48
Geerstraat 19
Breede kampen 10
Pieterswaard 15

18.30 uur

582439
582591
582992
582571
582311
581828

uitzending kerktelefoon

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 15 juni 2009
vóór 17.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
Volgende inleverdata zijn:
29 juni
voor 2 weken
13 juli
voor 6 weken (vakantieperiode)
24 aug
voor 2 weken
7 sept
voor 2 weken
21 sept
voor 2 weken
5 okt
voor 2 weken
19 okt
voor 2 weken
2 nov
voor 2 weken
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Pinksteren.
In deze puzzel staat wat de discipelen tussen Pasen en Pinksteren
deden. Als je de onderstaande woorden wegstreept vind je de
oplossing!
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OPSTANDING
DISCIPELEN
GRAF
STEEN
ENGEL
PINKSTEREN
GELUID

VROUWEN
DOEKEN
SPECERIJEN
LEVENDE
EMMAÜS
HEILIGE GEEST
WIND

o

e
p

JODEN
PETRUS
WIJN
VUUR
TALEN
TONGEN
STEM

De oplossing is: ____________________________________________
_____________________________________________
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Zie je in de tekening hoe de discipelen veranderen? Weet je ook hoe
dat komt? Je kunt het opzoeken in de Bijbel in Handelingen 2.
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Pinksterzegen
De vloek van Babel
is achterhaald
door de Pinksterzegen
van Jeruzalem
wij „torenbouwers‟
kunnen weer verstaanbaar
communiceren
vurig en stormachtig
maakt de adem van God
de tongen los
in alle talen
wordt opwekkend nieuws
gesproken en gehoord
vervulde tijd
vervulde gebeden
en vervulde mensen
waren nodig voor dit
communicatiewonder
van de bovenste orde
één woord
voor alle volken
de grenzen zijn open!
Door: Joke van Sliedregt
Uit:
Doelgericht
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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
Bankrekeningnr. 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

