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33e Jaargang, no. 994 - 4 december 2009
KERKDIENSTEN
Zondag 6 december 2009
10:00 uur:
Ds. J. Verboom, Nieuwendijk
Introïtuslied: Ps. 150 : 1, 3
18:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 1 : 1, 2
e
1 collecte:
Deelgenoten (GZB)
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 13 december 2009 – uitzending via radio Lingewaal
10:00 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 2 : 2, 3
18:30 uur:
Ds. W. van den Brink, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 3 : 1, 2
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Lied van de Zondagsschool
Vanaf nu leren we het gedicht of lied voor het kerstfeest.
Kinderoppas:
6 dec:
Elly van Vliet en Jacco Ruitenburg
13 dec:
Gea van Os en Manon van der Meijden
Schoonmaakrooster
7 t/m 11 dec: Mw. van Brakel en Mw. Kornet
14 t/m 18 dec: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
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MEDITATIE
“Bereidt in de woestijn de weg des Heren. Zie, de
Here Here zal komen met kracht.”
Jesaja 40 : 3 en 10
God laat zich vinden in de woestijn
God wil niet dat zijn komst in onze wereld ons overvalt. Daarom laat Hij
uitdrukkelijk zijn komst van tevoren aankondigen. Je weet er dus van!
Bereid je er daarom goed op voor, zegt deze profeet. Dat zijn oude
profetische woorden, waarin Johannes de Doper zich helemaal zou
terugvinden en in de stilte en eenzaamheid van de woestijn bereidde hij
zich voor op zijn taak en zijn ontmoeting met Jezus.
Het is duidelijk dat de verwachting van Gods advent in de woestijn leidt;
in de stilte van de inkeer tot God, midden in de „verwoestijning‟ van het
leven. Dat is nog steeds de bedoeling van de adventsweken. Neem
daarvoor dit jaar eens bewust de tijd. Laat je werk en verplichtingen
deze weken gerust eens wat liggen. Bereid de weg des Heren!
Kan God u of jou ontmoeten? Ruim op wat zijn komst in je leven zou
kunnen hinderen. Ruim alle obstakels op, net zoals je de meters
sneeuw voor je deur opruimt. Want zie, de Here Here zal komen met
kracht. In de stilte van de woestijn groeit het verlangen naar de
aanwezigheid van God, de Vader van Jezus. En je hoort jezelf zeggen:
“Amen, kom, Here Jezus!”
Door: Ds. P.L. de Jong
Uit:
Voor andere stemmen doof
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
Voor zover mij bekend zijn er geen zieken in het
ziekenhuis. Natuurlijk zijn er die de krachten af
voelen nemen of die in spanning zitten hoe de uitslag
van een onderzoek zal zijn. Een mens is maar broos
en zegt de psalmdichter niet: Gedenk, o HEER, hoe
zwak ik ben, hoe kort van duur, het leven is een
damp, de dood wenkt ieder uur. Als we de media volgen, dan horen we
daar dagelijks van. Die berichten kunnen we opvatten als
roepstemmen. Maar het Woord van onze God wil ons troosten en
bemoedigen. Lazen we zondag jl. niet uit de profetie van Jesaja: Die de
HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Hoe het ook mag
gaan, bij de Heere is kracht om ons kruis te dragen en tot Hem te gaan.
Bidt maar veel om die kracht. Wij bidden de zieken die kracht van onze
God toe.
In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:
Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.
Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.
Mw. H.Blom – Huisman
"Zorgcentrum de Wittenberg”, verpleegafdeling De Krieken, Haaften
Mw. C.F. van Mil - van der Zalm, kamer 202
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.
Mw. 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
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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
Na een moeizame laatste weg is op zaterdag 21 november 2009 op de
leeftijd van 61 jaar overleden
Hendrik Simon Dirk van der Meijden
Hij woonde onder ons aan de Rozenstraat 4.
Henk werd in 1948 in ‟t Rot geboren en in datzelfde jaar gedoopt door
ds. Trouw. Toen hij 14 jaar was, kwam het gezin op het dorp wonen en
twee jaar later ging hij werken als stratenmaker en dat is hij altijd
gebleven. Hij heeft ook bij veel mensen thuis gewerkt en zo werd hij
een bekend figuur op het dorp. Toch was hij ook veel op zichzelf. Hij
was geen prater en voelde zich best thuis in de eenzaamheid van de
polder om paling te vangen. Hij leefde zo zijn eigen leven en werd niet
door iedereen begrepen. Toen hij drie jaar geleden met vervroegd
pensioen ging, viel hij in een gat en zo volgden er moeizame jaren.
Jaren van twijfel, zorg en achteruitgang. Iedereen wist dat zijn
levenswijze een keer het einde zou brengen. Vol liefde en met Gods
hulp heeft zijn vrouw hem verzorgd. De laatste tijd ging hij snel achteruit
en niet onverwacht, maar toch nog vrij plotseling kwam er een eind aan
zijn leven.
Op de dag van zijn overlijden las mevr. Van der Meijden uit Jes. 42:
Ziet, Mijn Knecht, die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel
een welbehagen heeft.
Deze woorden wijzen op de Heere Jezus, de Knecht des Heeren, die
vermoeiden en belasten uitnodigt om tot Hem te komen en dan zal Hij
rust geven. We overdachten deze woorden ook in een korte dienst in
rouwcentrum „Lingewaal‟ die vooraf ging aan de begrafenis op 25
november. En zo zochten we met elkaar troost en kracht om na dit
overlijden toch weer verder te kunnen in dit leven. We bidden mevr.
Van der Meijden Gods kracht toe voor de toekomst, samen met de
kinderen en kleinkind Levi. Ook denken we aan de moeder van Henk,
die in Avondlicht woont. Ook zij heeft veel verdriet. We lazen samen de
woorden uit Ps. 23, die we ook aan het graf gelezen hebben. Moge de
Goede Herder ook haar troosten.
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VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 15 nov 1e collecte
2e collecte
Avondmaalscollecte
Uitg.collecte

€ 128,20 diaconie
€ 136,45 kerkrentmeesters
€ 147,20 Luisterend dienen
€ 138,55 past. en prediking

Zondag 22 nov 1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 207,70 Woord en Daad
€ 197,10 kerkrentmeesters
€ 172,25 past. en prediking

Giften
Ontvangen via:
Ds. Broekman € 50,00 + € 40,00 + 2 x € 10,00
Ds. J. Groenenboom € 20,00 + 6 x € 10,00
Ouderling Hak € 10,00 + € 5,00 voor het kerkblad
Nagekomen: € 20,00 + € 5,00 voor de dankstondcollecte
Voor al deze giften hartelijk dank
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Rondom het Woord
Diensten
Zondag 29 november jl. is Anna van Mourik gedoopt. De ouders,
Richard en Wietske, hebben ernaar uitgezien. Na een spannende tijd
na haar geboorte en na maanden van aansterken mocht Anna nu ook
het teken en zegel van de doop ontvangen. Haar naam betekent
„genadegift‟ of „genade‟ of „liefelijke‟. Daarom gaven we haar als
dooptekst de woorden uit psalm 45: 3 mee: Gij zijt veel schoner dan de
mensenkinderen; genade is uitgestort op uw lippen; daarom heeft God
u gezegend. Het is door Gods genade en zegen dat het tot zover goed
mag gaan. De Heere zegene de ouders bij de opvoeding.
Komende zondagavond hoop ik zondag 2 van het Heidelbergse
catechismus te behandelen. Het eeuwenoude, maar ook nu nog hoogst
actuele leerboek van de kerk vraagt ons in de eigentijdse weergave:
„Waardoor leer je dat je ellendig bent?‟ Dat leren we door de wet van
God. En dan gaan we uit Matt. 22 lezen hoe die wet samengevat wordt
en dat wordt dan ook genoemd in de prediking. Bent u ook weer bij de
leerdienst?
De week daarna, alweer de derde adventszondag, vervolgen we de
lezing uit de profetie van Jesaja. We lezen dan uit hoofdstuk 42 over de
Knecht des Heeren. Het volk Israël, dat in ballingschap is, mag naar
huis terugkeren en daarvoor gebruikt de Heere koning Kores.
Regelmatig wordt hij daarom door Jesaja Gods knecht genoemd. En
toch - is in dit hoofdstuk die knecht koning Kores wel? Of ziet de profeet
achter deze koning nog een andere Figuur, een grote Knecht? Reikt
zijn blik soms nog verder dan de verlossing uit de ballingschap? Komt u
maar luisteren!
Herziene Statenvertaling
Lezen in de Bijbel is een gezegende bezigheid, maar niet gemakkelijk.
Dat hebben velen door de eeuwen heen ervaren. En wie de grondtalen
Hebreeuws en Grieks niet machtig zijn, zijn aangewezen op een
vertaling, in de meeste gevallen in het Nederlands.
Nu is vertalen niet ook gemakkelijk. Op de universiteit hebben we daar
veel aandacht aan besteed en we vergeleken de resultaten vaak. Nooit
was er een gelijke vertaling. Daarom vertaal je ook niet in je eentje,
maar samen met een groep anderen en dan probeer je een gelijk
resultaat te krijgen. Dat duurt lang. Zo is ook de vertaling die wij in de
diensten gebruiken ontstaan: de Statenvertaling. Vriend en vijand roemt
deze vertaling vanwege de zuiverheid en de getrouwe weergave van de
oorspronkelijke Hebreeuwse of Griekse tekst. De oorspronkelijke
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Nederlandse vertaling uit de 17e eeuw is nauwelijks meer te lezen,
omdat er in de loop van de jaren al vele aanpassingen geweest zijn aan
de gangbare taal. Want telkens veranderde de Nederlandse taal weer
en moest een Bijbeluitgave weer aangepast worden.
In de loop van de tijd zijn er vele pogingen gedaan om tot een nieuwe
Bijbelvertaling te komen, waarvan er uiteindelijk maar één ingang vond
in kerken en gezinnen: de NBG‟51 (de zgn. nieuwe vertaling van 1951).
Naast deze NBG‟51 bleef de Statenvertaling veel in gebruik.
Inmiddels is de NBV (de Nieuwe Bijbelvertaling) gereed gekomen. Deze
heeft in veel gemeenten de NBG‟51 verdrongen. Ook in veel gezinnen
is er een exemplaar van aangeschaft, veelal vanwege het eenvoudige,
meer hedendaagse taalgebruik. Soms is deze in een paralleleditie
aanwezig, een uitgave met de Statenvertaling en de NBV naast elkaar.
Nu is het gebruik van meerdere vertalingen naast elkaar aan te
bevelen. Als we persoonlijk of in groepsverband aan Bijbelstudie doen,
kan het zeer verhelderend zijn als we verschillende vertalingen
vergelijken. Anders is het wanneer er in de kerkdienst uit de Bijbel
gelezen wordt of wanneer een predikant zijn preek voorbereid. De
kerkganger is uiteraard aan een goede Nederlandse vertaling
gebonden, daar hij de grondtalen niet machtig is. En door de eeuwen
heen is aanvaard en gebleken dat de Statenvertaling een goede
vertaling is. We mogen de Heere danken dat Hij ons volk zo‟n goede
vertaling geschonken heeft. Maar wij spreken de taal van 1637 niet
meer en ook niet meer die van de aanpassingen daarna.
Nu is in 2004 de interkerkelijke Nieuwe Bijbelvertaling verschenen. Op
de universiteit hebben we indertijd verschillende gedeelten uit de Bijbel
onder leiding van een aantal professoren vertaald en vriend en vijand
kwamen tot de conclusie dat de NBV, vanwege andere vertaalprincipes,
geen letterlijke vertaling te noemen is. Ook met de
belijdeniscatechisanten heb ik onlangs enkele teksten gelezen en
vergeleken en ook zij hebben iets geproefd van de te vrije
vertaalprincipes van de NBV. Opmerkelijk is dat zelfs uit vrijzinnige
hoek de stijl van de oorspronkelijke teksten gemist wordt. En toch is
deze vertaling in veel gemeenten binnen de PKN in gebruik genomen.
Is dat vanwege „gebrek aan iets beters‟? Er wordt inmiddels gewerkt
aan „iets beters‟: de Herziene Statenvertaling. Op initiatief van de Geref.
Bond binnen de PKN wordt sinds 2002 gewerkt aan een herziening van
de Statenvertaling. Let wel: geen nieuwe vertaling, maar een herziening
in verstaanbaar Nederlands. Dat betekent o.a. herziening van de
spelling, vervanging van verouderde woorden, vereenvoudiging van
zinnen. Dit leidt tot een gemakkelijker leesbare tekst.
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Op de catechisaties gebruikte ik eerder de „oude‟ Statenvertaling, maar
sinds ik met de jeugd de beschikbare teksten van de herziene uitgave
lees, blijkt dat de jongeren dit veel vlotter lezen en ook beter begrijpen.
En dat is natuurlijk van wezenlijk belang. Niet alleen overigens voor
jongeren, maar ook voor ouderen.
De kerkenraad ziet zich nu voor de vraag gesteld hoe hiermee om te
gaan. In bijzondere diensten wordt al wel uit de Herziene
Statenvertaling gelezen. Maar hoe nu verder, als over een jaar (dec.
2010) het werk van de herziening is afgerond en het definitieve
resultaat officieel gepresenteerd wordt? Om kerken en gemeenten
kennis te laten nemen van dit werk en veel meer achtergronden toe te
lichten is er een brochure verschenen waarin de uitgangspunten
uitgebreider weergegeven worden dan ik in dit artikeltje doe en waarin
ook aan de geschiedenis en de totstandkoming van de Statenvertaling
aandacht wordt besteed. De kerkenraad heeft een aantal van deze
brochures besteld en die liggen voor de belangstellenden op de
lectuurtafel achterin de kerk. Deze brochures kosten € 2,50 per stuk en
daarom staat er een busje bij waarin u een gift kunt doen ter bestrijding
van de onkosten.
Neem en lees, zou ik zeggen.
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman.
Verkiezing ambtsdragers
In de woensdag 25 november gehouden stemmingsvergadering zijn
gekozen, in de vacature ouderling: dhr N. van der Vliet, Berkenlaan 2;
in de vacature diaken: dhr D. de Bruijn, Margrietstraat 10 Haaften.
Na te zijn gekozen komt er heel wat op een mens af. Want hoewel de
gemeente kiest, is het God zelf die via Zijn gemeente roept.
Bij het verschijnen van dit kerkblad is waarschijnlijk al bekend of de
broeders hun verkiezing, in afhankelijkheid van Hem, hebben mogen
aanvaarden. En hoe dat besluit uiteindelijk zal zijn, we bidden broeder
Van der Vliet en broeder De Bruijn toe dat ze daar rust op mogen
vinden.
Benoeming ouderling met bijzondere opdracht
De kerkenraad heeft dhr H. G. Hak, Zworrelstraat 46, voor een nieuwe
periode benoemd als ouderling met bijzondere opdracht. De benoeming
heeft plaatsgevonden op basis van ordinantie 3, artikel 6, lid 7 van de
kerkorde. Ook dhr Hak heeft/had zijn benoeming tot uiterlijk woensdag
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2 december in beraad. Op het moment dat dit kerkblad bij u in de bus
valt, is dus ook zijn beslissing waarschijnlijk al bekend.
Een benoeming is weliswaar een andere procedure dan een verkiezing,
maar de roeping om uit Naam van God de gemeente te dienen blijft
precies hetzelfde. We bidden daarom ook broeder Hak toe dat hij in
afhankelijkheid van de goede God, vrede zal hebben op zijn besluit.
Graag geven we nog een korte toelichting op de „functie‟ van „ouderling
met bijzondere opdracht‟. De kerkenraad heeft een aantal jaren
geleden besloten een ouderling met bijzondere (of bepaalde) opdracht
te benoemen. De reden was dat predikant en ouderlingen aan
bepaalde taken niet of onvoldoende toekwamen. Zo heeft de ouderling
met bijzondere opdracht een aantal taken bij het bezoekwerk en in het
crisispastoraat en springt hij bij waar nodig.
De ouderling met bijzondere opdracht wordt benoemd voor een periode
van vier jaren en hij maakt volwaardig deel uit van de kerkenraad.
De kerkenraad heeft in z‟n vergadering van november vastgesteld dat
er nog steeds volop behoefte is aan iemand die de taken van de
ouderling met bijzondere opdracht op zich neemt. Vanuit die
constatering is vervolgens de heer Hak benoemd.
Bloemenverkoop
Nog even als herinnering: vrijdag 11 december hopen we de jaarlijkse
kerststerrenactie te houden. De verkoop start in de loop van de
ochtend. We hopen uiteraard op een goede verkoop, zodat de
verkopers steeds met lege handen bij u vandaan gaan. Vrijwilligers om
te verkopen zijn nog altijd welkom. Zij kunnen contact zoeken met Arjo
Hobo (582505), of met een van de andere kerkrentmeesters (Henk van
Eeken, Theo van Cronenberg, Dik de Joode).
De opbrengst van de verkoop is bestemd voor het plaatselijke
kerkenwerk.
De moeite waard!!
DIT NIET OVERSLAAN!!
Niet overslaan nee. Ook niet als u leest dat het (alweer) over de Actie
Kerkbalans 2010 gaat. Over een week of zes vallen de enveloppen in
de bus. In de komende kerkbladen verschijnen nog artikeltjes met meer
informatie; onder meer over het tekort in de begroting 2010. Dat er een
tekort zal zijn, lijdt geen twijfel; de exacte hoogte wordt op dit moment
becijferd.
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Op dit moment vragen we vooral één ding: in alle rust na te denken
over de vraag WAT DE KERK U WAARD IS!. Ja, gewoon in financieel
opzicht, want daar gaat het bij de Actie Kerkbalans om. Er is nu
eenmaal geld nodig om het de Boodschap te brengen, om het
bezoekwerk, het jeugdwerk en al het andere kerkenwerk door te laten
gaan. Zo simpel is het.
Wilt u vast nadenken over wat de kerk u waard is? Ook afgezet tegen
andere uitgaven (zoals vakantie, hobby‟s, uitgaan, lekker eten, luxeartikelen)? Wellicht geeft u al jaren naar draagkracht. Daar zijn we
dankbaar voor. Voor een ander geldt dat het misschien tijd is voor een
verhoging van de bijdrage?
Beseffen we met z‟n allen dat alles wat we bezitten (en dat is heel veel),
gekregen is? Beseffen we dat we niet alleen met z‟n allen, maar dat ook
ieder voor zich verantwoordelijk is voor een financieel gezonde
gemeente?
Als we met z‟n allen geven vanuit die gedachte, zal de opbrengst van
kerkbalans flink stijgen. En hoeven er geen zorgen te zijn of we eindjes
wel aan elkaar geknoopt krijgen.
We horen, dan wel lezen uw antwoord over een aantal weken.
Het college van ouderlingen-kerkrentmeester
Kerkbalans 2009; toezegging al overgemaakt?
Heel veel gemeenteleden hebben hun eerder dit jaar toegezegde
bedrag voor de vrijwillige bijdrage/ Actie Kerkbalans overgemaakt.
Waarvoor dank. Echter, nog niet alle toegezegde bedragen over 2009
zijn ontvangen. Graag vragen we hen die hun toezegging nog niet
hebben omgezet in een daadwerkelijke gift, dit binnenkort te doen. Het
bespaart de kerkrentmeesters het nodige administratieve werk.
Overmaken kan via banknummer 3280.00.531 (Rabobank), of via
950.925 (Postbank). Graag onder vermelding van „actie kerkbalans
2009‟. Contant kan natuurlijk ook.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Het college van 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 of bemoediging sturen.
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Datum
07-12
09-12
11-12

Naam
Leeftijd Adres
mevr Blom-vd Velden
86
Avondlicht
mevr Van Mil –vd Zalm
88
De Wittenberg, Haaften
mevr Verploegh-van Aalsburg 86
Zworrelstraat 51

Evangelisatieactie
Samen met de Gereformeerde kerk wordt ook dit jaar een huis–aanhuis kerstactie gehouden. Net als voorgaande jaren zal ook dit jaar een
attentie met een begeleidende brief en het blad Echo worden
aangeboden. Het is de bedoeling dat dit persoonlijk aan de mensen
wordt overhandigd.
De evangelisatiecommissie zoekt hiervoor nog mensen die mee willen
helpen met het huis-aan-huis rondbrengen in de week voor kerst tussen
18 en 24 december.
De pakketten kunnen worden afgehaald op donderdag 17 december
tussen 19.00 en 20.00 uur in het hervormd kerkelijk centrum.
Het gaat per persoon om niet meer dan 20 bezorgadressen, overigens
wie meer wil heel graag!
Aanmelden kan via de intekenlijst die in de hal van de kerk ligt of door
contact op te nemen met Alex Ruitenburg, per mail:
a.ruitenburg2@kpnplanet.nl of op tel.: 582439. Zet u of jij er uw/jouw
naam, adres en telefoonnummer bij?
We hopen dat er velen zich zullen aanmelden voor deze actie, want
vele handen maken licht werk! Laten we zo als Gemeente gehoor
geven aan de opdracht van God zelf om het Evangelie door te geven
aan ons hele dorp.
De evangelisatiecommissie
Zanguurtje
Op D.V. zondag 13 december zal aansluitend aan de avonddienst weer
het „zanguurtje‟ worden gehouden. We zullen deze avond ook
adventsliederen zingen. Komende zondag kunt u uw aanvragen nog
inleveren in de bus achterin de kerk. Voordat we met elkaar zullen gaan
zingen zullen we eerst een kopje koffie of thee drinken. Het programma
wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio. De luisteraars thuis
zullen vooraf een liederenblad ontvangen. U en jij zijn van harte
welkom!
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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 bij feestelijke gebeurtenissen,
in vreugd 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 (of
één van de andere kerkenraadsleden) 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 dan voor uw medewerking.
Het college van kerkrentmeesters

AGENDA
woe
16/12 18.30 uur uitzending kerkradio

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie
ook de website van onze gemeente: www.nhkherwijnen.nl
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VAN DE REDACTIE
De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk 14
december 2009 vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
Email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata:
28 dec
voor 2 weken
11 jan
voor 2 weken
25 jan
voor 2 weken
8 feb
voor 3 weken
1 mrt
voor 2 weken
15 mrt
voor 2 weken
29 mrt
voor 2 weken

Voor alle in de toekomst liggende data in dit Kerkblad geldt:
“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)
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De geboorte van Christus
bracht God
bij mensen

Het kruis van Christus bracht
mensen
bij God!
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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
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