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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

33e Jaargang, no. 989, 25 september 2009
KERKDIENSTEN
Zondag 27 september 2009
09: 30 uur:
Ds. C. van der Scheur, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 116: 1, 2
17:00 uur:
Kand. C. Hendriks, Ede, Opening Winterwerk
Introïtuslied: Ps. 134: 1, 3
e
1 collecte:
IZB
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Zondag 4 oktober 2009
09: 30 uur:
Dr. M.L. Paul, Ede
Introïtuslied: Ps. 116: 1, 3
18:30 uur:
Ds. J.A. de Koeijer, Ermelo
Introïtuslied: Ps. 135 : 7, 8
1e collecte:
Kerk en Israël
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Lied van de Zondagsschool
27 sept:
Ps. 116: 1
4 okt:
Ps. 116: 1
Kinderoppas:
27 sept:
Linda Duizer en Marc van Mourik
27 sept:
17.00 uur; Willy van Arkel
4 okt:
Jacolien van Zante en Roxanne van Eeuwijk
Schoonmaakrooster
5 tm 9 okt:
Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
12 tm 16 okt: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn
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MEDITATIE
“Troost, troost Mijn volk, zegt uw God.”
Jesaja:40:1
Wat is uw enige troost?
Dat is een eigenaardig begin, een vraag naar troost. Wat is uw enige
troost? Een mens die troost nodig heeft is bedroefd. Blijde, opgewekte
mensen hoef je niet te troosten. Wie pijn heeft, wie een verlies moest
lijden, die heeft troost nodig.
De Israëlieten in ballingschap dachten: we komen nooit meer thuis.
Voor deze bedroefde mensen heeft de profeet een boodschap: “Troost,
troost Mijn volk, zegt uw God”.
“Maar”, zegt u, “wij beleven nu andere tijden. Er zijn nu ook andere
vragen aan de orde dan eeuwen geleden. Is er wel een God? En wat is
de zin van mijn leven? Troost heb ik niet direct nodig. Ik ben gezond, ik
heb een leuk gezin, een goede baan, ik kom niets tekort”.
Wordt ook ons leven niet van alle kanten bedreigd? En is dat leven niet
vol van moeite en verdriet? En waar blijven we met onze schuld?
Moeten we niet eenmaal rekenschap afleggen van ons leven? Zouden
we ons dan verbeelden dat wij die troost wel kunnen missen? En waar
zouden we die troost anders zoeken dan bij Hem. De Bron van troost
en licht!
Uit:

Bijbels dagboek n.a.v. de Heidelbergse Catechismus

UIT DE GEMEENTE
Zieken
Mw. Schram uit de Zworrelstraat, mocht weer
thuiskomen na een revalidatieperiode in “Lingesteyn”.
Sterkte, en thuis verder herstel toegewenst.
De kleine Anna van Mourik maakt het goed, ze is al
regelmatig zonder zuurstof. Het tijdstip dat Wietske en
Richard haar thuis in hun armen mogen sluiten, komt
steeds dichterbij.
Laten we in onze voorbeden ook hen niet vergeten, die langdurig ziek
zijn of voor langere tijd verpleegd moeten worden.
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In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:
Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.
Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.
Mevr. Blom-Huisman
"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling “De Krieken”, Haaften
Mw. Van Mil-Van der Zalm, kamer 202
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. 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.
Geboren
De kerkenraad ontving een geboortekaartje van Jeroen en Marianne
van Mourik-van Arkel, Sint Domusstraat 15, 4301 CM Zierikzee.
Blij, en met dank aan God, geven zij ons kennis van de geboorte van
hun dochter
Wilma Henriëtte, roepnaam Hanna.
Ook vanaf deze plaats willen wij hen, en allen die zo dicht om hen heen
staan, hiermee van harte feliciteren. Al behoren zij niet meer tot onze
gemeente, hun betrokkenheid is er nog altijd, hoe kan het ook anders
als beide trotse opa‟s van Hanna deel uitmaken van onze kerkenraad.
Hanna, de moeder van Samuel, bij ons overbekend als Bijbelverhaal,
bracht haar jonge kind al vroeg naar de tempel. Ook al is de symboliek
van de tempeldienst niet meer van deze tijd, wensen wij Jeroen en
Marianne van harte toe, dat zij de kleine Hanna al vroeg bij de Heere
Jezus mogen brengen. Die keus, zegt het Gezangvers; zal ons nooit
berouwen.
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Dankbetuiging
Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele blijken van medeleven
zowel persoonlijk als schriftelijk na het overlijden van mijn man en onze
vader Koos de Man.
H.J. de Man-van Baalen
en kinderen
Uit dankbaarheid
Graag wil ik bij deze iedereen bedanken voor het medeleven, in welke
vorm dan ook tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en daarna.
Bovenal dank aan de Heere die mij herstel schonk.
Anne van Arkel
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 6 sept:

Zondag 13 sept:

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

159,70
143,25
130,50

Dorcas
kerkrentmeesters
past. en prediking

1e collecte €
2e collecte €
Avondm.coll.€
Avondm.coll.€
Uitg.collecte €

96,70
109,00
143,00
63,00
113,00

diaconie
kerkrentmeesters
Luisterend Dienen
Zorgc. Avondlicht
past. en prediking

Giften
Ontvangen via:
Ds. Blenk € 50,00
Dhr. A.F. van Rossem € 63,00 + € 80,00 voor de kerk
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
RONDOM HET WOORD
Terugblik
Viering heilig avondmaal
In de dienst van de viering van het heilig avondmaal stond Psalm 84
centraal. Ten tijde van het oude testament woonde God in de tempel.
De gelovigen verlangden ernaar daar te zijn en voelden er Gods
aanwezigheid. Soms moesten ze er een verre reis voor maken.
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Ze moesten zelfs onderweg overnachten. Ze trokken van halteplaats
naar halteplaats en vandaar de uitdrukking “Van kracht tot kracht”. Dit
noemen we wel de kleine pelgrimsreis.
In het nieuwe testamant woont God niet meer heel speciaal op één
plaats. God is overal te aanbidden. Op bergen en in dalen, ja overal is
God. En: “Waar twee of drie in Mijn Naam vergaderd zijn, daar ben Ik in
het midden”. Als we als gemeente samen zijn, dan mogen we ervaren
dat Hij er is. En dat in het bijzonder bij het heilig avondmaal. Wat kun je
ernaar verlangen.
Zal ik wel of zal ik niet op reis gaan? Kan ik wel of niet op weg naar het
heilig avondmaal? Geestelijk kan er zoveel afstand zijn. Misschien heeft
u of jij een hele reis afgelegd. Hoe dan ook, God nodigt u allen. Hij
geeft ons allemaal regelmatig het heilig avondmaal.
De grote pelgrimsreis is de reis naar het hemels Jeruzalem. Ook als je
jong bent is het mooi daarnaar op weg te zijn. Die weg is het smalle pad
dat ten leven leidt. Ze gaan van kracht tot kracht, van
avondmaalsviering tot avondmaalsviering. God wil dat we het
regelmatig blijven vieren. Hij weet als geen ander wat we nodig hebben.
Aangaan vraagt alleen geloven dat Hij is gekomen. Dat is het criterium.
Dan is het een pleisterplaats op weg naar de hemel. Het paasfeest is
de start van de reis. Net daarvoor is het heilig avondmaal ingesteld.
Origenes zei al: “Ze zullen er zeker komen”. We mogen uitkomen bij
Hem. Want als wij Hem niet meer vast kunnen houden, houdt Hij ons
vast.
Vooruitblik
Opening winterwerk
Op D.V. zondag 27 september 2009 zal de dienst opening winterwerk
worden gehouden. Let u op de aanvangstijd: 17.00 uur. Tijdens de
dienst is er crèche in de peuterspeelzaal. Voor de kinderen van groep 1
t/m 4 is er een eigen samenkomst in het kerkelijk centrum. Aan de
dienst zal door een aantal gemeenteleden en de kinderen van de
zondagsschool mee worden gewerkt. Het thema van dienst is:
Schepping of evolutie. Na afloop van de dienst zijn u en jij allemaal van
harte welkom in het kerkelijk centrum om onder het genot van een
kopje koffie, thee of een glas fris over de dienst na te praten.
Huwelijk Heidy en Benno
In de aankondigingen van de huwelijken, in het vorige kerkblad, is door
een misverstand helaas een foutje geslopen.
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Heidy van Mourik uit Vuren gaat vrijdag 25 september trouwen met
Benno de Ruiter. De achternaam van de bruidegom is dus niet Barten;
hij komt uit Baarn en niet uit Moordrecht.
Vanaf deze plaats willen we Heidy en Benno nogmaals een fijne en
bovenal gezegende dag toewensen. Na de huwelijksvoltrekking in het
stadhuis in Moordrecht (12.00 uur) vindt de kerkelijke inzegening plaats
in een oecumenische dienst in de Ontmoetingskerk in Moordrecht; de
dienst (aanvang 13.15 uur) zal worden geleid door ds R. Schep en de
katholieke diaken D. Vrijburg.
Verkiezing ouderling
Tijdens de dinsdag 15 september gehouden verkiezingsavond is de
heer J. van Kuilenburg, Achterweg 55 gekozen in de vacature
ouderling. Van Kuilenburg heeft zijn verkiezing in beraad tot uiterlijk
woensdag 23 september, 20.00 uur. Dat betekent dat op het moment
dat dit kerkblad verschijnt, de beslissing van Van Kuilenburg
waarschijnlijk al bekend is. Hoe die beslissing ook uitvalt, het is niet
gemakkelijk geweest. We bidden Van Kuilenburg en zijn vrouw vanaf
deze plaats toe dat ze rust mogen vinden op het besluit dat is
genomen. Dat ze ook hierin mogen vertrouwen en bouwen op de Heere
God, die voor ons een steun en toeverlaat wil zijn. Of zoals Psalm 84
het zegt: een Zon en Schild. Ook in voor ons soms zulke moeilijke
omstandigheden.
We dragen ook N. Brouwer (Zworrelstraat 43) op in het gebed, nu hij
níet is gekozen.
Bevestiging en intrededienst 11 oktober
Zoals bekend wordt kandidaat J. Broekman uit Voorthuizen zondag 11
oktober bevestigd tot predikant. De dienst wordt geleid door
dr. M. van Campen en begint om 9.30 uur.
In de middagdienst (aanvang 14.30 uur!!) doet dan dominee
Broekman intrede.
We willen graag alvast enkele huishoudelijke mededelingen doen.
In beide diensten wordt gebruikgemaakt van een gedrukte liturgie. In
beide diensten zal ook wat drukker zijn dan normaal, vandaar het
verzoek aan de eigen gemeenteleden om zoveel mogelijk per fiets,
lopend of carpoolend naar de kerk te komen. Als u met de auto komt,
wilt u er dan bij het parkeren rekening mee houden dat de hulpdiensten
vrije doorgang hebben.
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Ook tijdens de middagdienst is er in peuterspeelzaal Herovientje
oppasdienst, voor de allerkleinsten.
In het volgende kerkblad komen we uiteraard op de diensten op
11oktober terug.
Belijdeniscatechisatie
Ook dit winterseizoen zal er belijdeniscatechese zijn. De kerkenraad
nodig u en jou van harte uit deel te nemen, of na te denken over
deelname. Belijdenis doen is „ja‟ zeggen tegen God en Zijn Woord,
instemmen met wat God tegen ons zegt. Zondagochtend 20 september
hoorden we nog het verhaal van Saulus, die gehoor gaf aan de roep
van de Heere Jezus. Een roep die ook tot ons komt, dagelijks als we de
bijbel openen bijvoorbeeld.
Belijdenis doen is erkennen dat je God nodig hebt in je leven, dat je
alles van Hem verwacht. Een weg die jaarlijks duizenden mensen,
jongeren en ouderen, mogen gaan.
Deelname aan de belijdeniscatechese betekent overigens niet
automatisch dat je ook daadwerkelijk belijdenis moet afleggen. Dat
willen we graag nog eens benadrukken.
We kunnen ons goed voorstellen dat er vragen leven rond het volgen
van belijdeniscatechisatie. Daarom wordt vrijdag 9 oktober een
„snuffelavond‟ of kennismakingsavond gehouden, om 20.00 uur in het
kerkelijk centrum. Daar zullen aanwezig zijn kandidaat Broekman (die
de catechese gaat leiden), een vertegenwoordiging van de kerkenraad
en Govert van Bezooijen (die vorig jaar de catechese leidde). Ook de
belijdeniscatechisanten van vorig jaar worden uitgenodigd, zodat ook
met hen ervaringen kunnen worden uitgewisseld.
Als u of jij op dit moment vragen hebt, kunt u of jij contact opnemen met
scriba D. de Joode (0183-637092) of met een ander kerkenraadslid.
De kerkenraad hoopt in elk geval dat u en jij serieus willen nadenken
over het volgen van belijdeniscatechisatie.
Startkrant
In de hal van de kerk ligt sinds kort de Startkrant, een uitgave van een
aantal organisaties binnen de PKN: de GZB, de IZB, de HGJB, het
Confessioneel Gereformeerd Beraad, de Confessionele Vereniging en
het Evangelisch Werkverband. Iedereen kan gratis een exemplaar
meenemen, zo lang de voorraad strekt.
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Solidariteitskas/Generale Kas
Graag wijzen we nog een keer op de enveloppe die alle doopleden en
belijdende leden hebben ontvangen voor de Solidariteitskas (voorheen
de Generale Kas). Graag vragen we iedereen met klem het bedrag van
€ 10,= per persoon over te maken. In het vorige kerkblad en in de
bijgesloten folder hebt u meer kunnen lezen over het doel van de
Solidariteitscollecte.
Graag dringen wij er op aan de gevraagde bijdrage over te maken.
Klusjes in en rond de pastorie
In de loop van 30 september hoopt de familie Broekman de pastorie te
betrekken. Deze week wordt er nog volop gewerkt om alles op orde te
krijgen. Nogmaals willen we alle vrijwilligers bedanken die op welke
manier dan ook de handen uit de mouwen hebben gestoken en nog
steeds doen. Geweldig zoveel werk er is verzet, vaak op eigen initiatief.
Ook in dát vrijwilligerswerk kom het gemeente-zijn tot uitdrukking.
Verkoopdag
Vrijdag 16 oktober 2009 heeft ‟s middags en ‟s avonds de jaarlijkse
verkoopdag plaats, in dorpshuis De Poort.
Wie boodschappen heeft om levensmiddelenmanden samen te stellen,
die zijn van harte welkom. Dat geldt ook voor bruikbare spullen voor de
verkoop of als prijs in de verschillende stands.
Verder zoeken we mensen die cake, appeltaart, boterkoek,
appelflappen etc. willen bakken, om te verkopen bij een kop koffie. Wie
een bijdrage wil leveren, kan contact opnemen met een van de leden
van de Commissie Verkoopdag.
Bruikbare spullen en boodschappen kunnen worden ingeleverd bij de
leden van de Commissie Verkoopdag: N. van der Linden (Zandsteeg 4);
A. van Maaren (Nieuwe Steeg 63); ; R. de Joode (Kolstraat 10); N.
Versteeg (Zworrelstraat 48); R. de Fokkert (Rozenstraat 2); D. de Joode
(Lunet 18, Vuren).
We rekenen op uw medewerking!
Commissie Verkoopdag
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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
24-09

Naam
H. Blom-Huisman

Leeftijd
87

Adres
Lingesteyn Leerdam

Bejaardenbezoekcommissie en kerkradioteam
Hierbij wil ik u herinneren aan de bijeenkomst met de
bejaardenbezoekcommissie en het kerkradioteam.
Deze bijeenkomst zal worden gehouden op D.V. woensdag 7 oktober
2009 om 9.30 uur in het kerkelijk centrum.
Er zijn in het afgelopen halfjaar enkele wijzigingen gekomen in de te
bezoeken bejaarden. Het is dus vooral voor degenen, die
bezoeken afleggen, van belang zoveel mogelijk op deze bijeenkomst
aanwezig te zijn.
We kunnen deze zaken dan met elkaar doorspreken.
Mocht u echter verhinderd zijn, laat het dan even weten bij
Dicky de Fockert, tel. 581992.
Wij rekenen op uw aanwezigheid !
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!
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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 6 sept
Mw. Bok-Korporaal
Zorgcentrum Avondlicht
Zondag 13 sept
Mw. Heijnen-Duizer
Zorgcentrum Avondlicht
Zondag 20 sept
Mw. R. van Zandwijk
Molenstraat
Classisvergadering over ‘Het gat van de Kerk
Over de tussen-uit-generatie’
Bij dezen wordt u van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de
komende classisvergadering van de protestantse classis Bommel, te
houden op D.V. dinsdag 29 september. Het inhoudelijke deel van de
vergadering zal ditmaal gaan over het thema (in navolging van een
landelijke studiedag gehouden in juni): Het gat van de Kerk, over de
tussen-uit-generatie. Deze avond gaat over de tussen-generatie, de
generatie vanaf zo ongeveer 25 tot 45 jaar. Een generatie echter die in
veel gemeenten niet alleen de tussengeneratie blijkt te zijn, maar ook
de tussenuit-generatie; een generatie die een time-out neemt qua
kerkelijke betrokkenheid. Wellicht herkent u dat in uw eigen gemeente.
En de vraag is: hoe hebben wij als kerk hiermee om te gaan? Moeten
wij als kerk gewoon maar het gegeven accepteren dat deze generatie
er even tussenuit is? En als dit even nu definitief blijkt te zijn? Wat
hebben wij als kerk deze generatie te bieden? En wat mogen we
vragen? En wat vindt deze tussengeneratie eigenlijk zelf? Drs. Wim
Dekker van de IZB heeft zich diepgaand met deze problematiek
beziggehouden en zal tijdens de vergadering zijn menig over deze en
soortgelijke vragen kenbaar maken. Daarna zal er ruimte zijn voor
verheldering en discussie.
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U bent allen van harte welkom. De avond, gehouden in Het Anker,
Vergtweg 87 te Zaltbommel, begint om 19.45 uur en rond 22.00 weer
afgesloten. Vanaf 19.30 is er koffie en thee. De avond zal worden
begonnen met een huishoudelijk deel; ook dat deel bent u vrij bij te
wonen.

“Kom maar op”

Dit jaar van 18 augustus tot en met 21 augustus heeft voor de 13 e keer
met veel succes de vakantie-bijbel-spelweek plaatsgevonden.
Ongeveer 140 kinderen vanaf groep 2 tot en met de 2e klas van het
voorgezet onderwijs meer dan 50 vrijwilligers hebben dit jaar
meegedaan met de spelweek.
Op woensdag is de onderbouw op naar de speeltuin/kinderboerderij in
Culemborg geweest. Ondanks de hitte hadden de jongste kinderen
daar veel plezier. De bovenbouw heeft een fietstocht gemaakt naar het
Lingebos, waar lekker gezwommen en gespeeld kon worden.
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Tevens heeft de bovenbouw op donderdag een uitje gehad naar een
„bijenboerderij‟ in Poederoijen. Door een echte imker werd hun
uitgelegd hoe honing tot stand komt. Na afloop hebben zij nog een
kaars gemaakt van bijenwas, welke zij mee naar huis mochten nemen.
Op vrijdag zijn de activiteiten afgesloten met verschillende spelen op en
nabij het terrein van Voetbalvereniging Herovina in Herwijnen.
Via deze weg wil de stuurgroep alle medewerkers en donateurs
bedanken en tevens willen wij ook alle mensen bedanken voor hun
gulle giften in de giftenbus en de collecte!
Hopelijk tot volgend jaar!
Deze foto en vele anderen zijn eveneens op DVD te bestellen voor
€ 3,00. Geef dit door aan één van de stuurgroepleden, Marianne van
Burk, Sjanet ‟t Lam, Marleen Ruitenburg, Chantal de Bruijn of Chantal
Hoornstra
Uitnodiging startdag
Evenals voorgaande jaren willen we het winterseizoen weer beginnen
met een barbecue voor de gehele gemeente. Deze startdag is bedoeld
voor een ieder van u, van jong tot oud(er). Het was de laatste jaren heel
gezellig, vooral ook omdat u van jong tot oud(er) aanwezig was.
We verwachten velen van u, op zaterdagmiddag 3 oktober vanaf
17.00 uur. De afgelopen jaren werd het aantal deelnemers steeds
groter, mede door het tijdstip van aanvang.
Dit jaar vindt de barbecue plaats bij de kerk, waarbij we hopen op mooi
weer. We doen ons best om voor ieder wat wils te organiseren. Zo kunt
u gezellig met elkaar de namiddag doorbrengen of zelfs actief
deelnemen aan een spelletje. Voor de kinderen is er een springkussen.
Wilt u deelnemen aan deze middag, vul dan het strookje onder aan
deze uitnodiging in en doe dit in de doos achter in de kerk.
Ook telefonisch of per e-mail opgeven is mogelijk bij Ton Hobo,
tel.582484 , e-mail: j.a.hobo@hetnet.nl.nl




zaterdagmiddag 3 oktober
om 17.00 uur
Kerkelijk Centrum, Waaldijk 139

U kunt opgeven t/m maandag 28 september a.s.
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□

Ik ……………………………. geef mij / ons op voor de
barbecue

□

Ik / wij kom(en) met …….. personen

□

Ik heb geen eigen vervoer en wil graag opgehaald en
thuisgebracht worden.

□

Adres:
…………………………………………………………………

-------------------------------------------------------------------------------------------AGENDA
Woensdag 30 sept
Zaterdag 3 okt
Woensdag 7 okt
Vrijdag 16 okt

18.30 uur
17.00 uur
09.30 uur
14.30 uur

uitzending kerkradio
startmiddag winterwerk
bejaardenbezoekcommissie
verkoopdag

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 5 oktober 2009
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
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Volgende inleverdata zijn:
19 okt
voor 2 weken
2 nov
voor 2 weken
16 nov
voor 2 weken
30 nov
voor 2 weken
14 dec
voor 2 weken
28 dec
voor 2 weken

Najaar
Hoe lief is mij de najaarstilte
het vakantierumoer is uitgedruist
de morgenmist, de avondkilte
en regen die langs de ramen druipt.
Hoe lief is mij die bleke middagzon
op late rozen in de tuin
een kikker in de regenton
tussen 't lover goud en bruin.
Hoe lief is mij 't vroege avonduur
tussen kaars en schemerlicht
de warmte van een knetterend vuur
en mijn boeken en mijn schrift.
Hoe lief wordt mij 't herfstelijke dromen
als zorg en werk zich in zalige rust vergeet,
de dagen die als goud doordrongen komen
en waarvan de Heer, mij het rijke plukken geeft!
Greta Casier
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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

