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Elke zondagmorgen tijdens de
kerkdienst in het kerkelijk centrum

CRECHE

Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal
De Kinderkamer

37e Jaargang, no. 1087, 21 februari 2014
KERKDIENSTEN
Zondag 23 februari 2014
10:00 uur:
Ds. P. Vermaat, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 63:1, 2
18:30 uur:
Ds. A.D.J. Wessels, Schelluinen
Introïtuslied: Ps. 132: 11, 12
e
1 collecte:
De Hoop
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Zondag 2 maart 2014
1e lijdenszondag
10:00 uur:
Ds. J. van Dijk, Zeist
Introïtuslied: Ps. 63: 2, 3
18:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 133: 2, 3
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Lied van de Zondagsschool
23 feb:
Ps. 63: 2a
2 mrt:
Ps. 63: 2b

Kinderoppas:
23 feb:
Gera en Juna Visser
2 mrt:
Jasperina de Fockert en Jacco Ruitenburg

Schoonmaakrooster
24 t/m 28 feb: Mw. Van der Linden, mw. G. van der Vliet
3 t/m 7 mrt: Mw. Kruis, mw. Van der Weerd
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Meditatie
De dingen die van hem uitgaan, die zijn het die
de mens verontreinigen (Markus 7: 15c).
‘De mens is een ramp voor deze wereld’, heeft eens iemand gezegd.
Jezus roept alle mensen die op dat moment in de buurt zijn erbij om dit
duidelijk te maken. Wat Hij gaat zeggen, gaat immers iedereen aan. Het
is niet waar dat de wereld, dat onze omgeving, dat de omstandigheden
een ramp zijn voor ons. Juist christenen kunnen denken dat het kwaad
van buitenaf komt. Angstvallig proberen ze het buiten de deur te
houden. Maar zij vergeten dat zijzelf de grootste bedreiging vormen.
Het kwaad komt uit onszelf voort.
De Farizeeën en schriftgeleerden waakten er angstvallig voor niet
besmet te worden. Ze hadden talrijke reinigingsrituelen. Maar zij
vergaten dat zij zelf de ergste vervuilers waren. Uit ons innerlijk borrelt
het kwaad op, dat Jezus bij name noemt: o.a. kwade overwegingen,
hebzucht, bedrog, hoogmoed, dwaasheid…
Voor de gemeente van Jezus Christus geldt nog altijd dat ze ‘geheel
anders’ moet zijn. Dat verschil zit daarin dat we erkennen dat ons hart
de bron van alle kwaad is. Dat betekent dat wij onszelf niet kunnen
redden. We moeten door een ander worden gered, vernieuwd,
gereinigd…
Wat gaat er van u uit? Welke invloed hebt u op uw omgeving? Vraagt u
zich dat wel eens af? God zal het u eens vragen. Wat er van u en jou
uitging. Uw blik, uw gelaatsuitdrukking, uw woorden, uw daden. Alles
wordt getoetst aan Gods volmaakte liefdewet. Dat moet goed tot u
doordringen. Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal
bestaan? Geen mens. Alleen de Heere Jezus. Hij moet door Zijn Geest
in uw binnenste komen wonen. Dan verandert alles. Haat wordt liefde.
Schijnheiligheid wordt echte heiligheid. Eerst moet uw binnenste
gereinigd worden. Door Zijn bloed, door Zijn Geest. Dan gaat er iets
van u uit. Iets goeds. Dan lijkt u op de Zaligmaker. Dan leeft het
verlangen in uw hart: o Zoon, maak mij Uw beeld gelijk. Dan wordt u
een nieuw mens. Een zachte blik. Een eerlijk woord. Woorden die helen
en niet wonden. Daden waarin u uzelf opoffert. Lichten te midden van
een krom en verdraaid geslacht. Door Hem, die u heeft lief gehad.
Ds. J. Broekman
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Uit de gemeente
Zieken
Op de dag dat de heer Joh. de Joode uit het
ziekenhuis weer thuis kwam in Avondlicht werd zijn
vrouw mevr. J. de Joode- Klop opgenomen in het
Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Zij beiden hebben
de afgelopen weken dus veel meegemaakt. Gelukkig
mag het met de heer De Joode weer goed gaan. Met
zijn vrouw is nog niet duidelijk wat er gebeuren gaat. Zij heeft een grote
steen in haar galblaas en op het moment van dit schrijven vindt er een
onderzoek plaats hoe de verdere behandeling zal zijn. We wensen hen
beiden de zegen van onze God toe. We lazen Psalm 23 met elkaar: De
HEERE is mijn Herder… Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
De heer N. Brouwer, Zworrelstraat 43, werd voor een operatie toch vrij
plotseling opgenomen in het St. Antoniusziekenhuis te Nieuwegein. De
spannende operatie is inmiddels achter de rug en ook geslaagd. We
hopen en bidden om een spoedig herstel. Ook hem bemoedigen we
met woorden uit Psalm 23: Ik vrees geen kwaad, want U bent met mij.
Hoe lang hij in het ziekenhuis te Nieuwegein verblijft, is niet duidelijk.
Maar wilt u hem een kaartje sturen, dan is dit het adres van het
ziekenhuis: St. Antoniusziekenhuis, dhr. N. Brouwer, afd. F kamer 207,
Postbus 2500, 3430 EM Nieuwegein.
We denken ook aan anderen in de gemeente, met name hen die
onderzoeken of bestralingen ondergaan. Wees bemoedigd met de
woorden: Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de
gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.
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 de diverse (verpleeg)huizen verblijven:
Dhr. Van Horssen, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,
4141 GJ Leerdam
Mw. Van Horssen-van der Meijden, Hornstaete – Lavendelhof,
Lingesteynplantsoen 65, 4141 GJ Leerdam
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Dhr. C. Hobo, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,
4141 GJ Leerdam
Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg
Henny van der Meijden, Merwebolder, Klipper 4, Touwbaan 1,
3363 WB Sliedrecht
Andrea van Mourik, Griendweg 16L, 4208 AA Gorinchem
Dankbetuiging
Wij zijn bijzonder getroffen door de enorme en warme belangstelling die
we mochten ondervinden na het overlijden en bij de begrafenis van
onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder
Metje van Wijgerden- Duijzer
Uw blijken van meeleven in welke vorm dan ook, zijn ons tot grote
steun geweest. Het is fijn en bemoedigend in zulke moeilijke perioden
je gedragen te weten door het meeleven en gebed van zovelen.
Hiervoor zeggen wij u hartelijk dank.
Boven alles echter zijn we dank verschuldigd aan God die ons
gedragen heeft door de moeilijke periode van afscheid nemen heen.
Samen mochten we ervaren hoe zij in rust en vrede kon heengaan.
Hierdoor mochten we, door het verdriet van haar verlies heen, gesterkt
worden in de dankbaarheid aan God, voor alles wat zij in haar leven
voor ons heeft betekend.
Jettie en Jan de Fockert-van Wijgerden
Henk en Corrie van Wijgerden-Droogers
Nellie en Aart Blom-van Wijgerden
Klein- en achterkleinkinderen
Uit dankbaarheid
Allereerst dank aan God, dat Hij bij ons was in de afgelopen periode
van wachten op uitslagen, de operatie die daar op volgde en bij de
goede uitslag die daarop mocht volgen. Wij willen bidden dat Hij ook bij
ons zal zijn in de periode van verder herstel en revalidatie die nog zal
volgen.
Maar ook heel veel dank aan U en jou, voor het vele meeleven met ons,
in welke vorm dan ook, een ongekend aantal kaarten, telefoontjes e.d.
Het heeft ons goed gedaan, te weten dat er zoveel mensen voor je
bidden en meeleven.
Hartelijke dank, ook namens onze (klein)kinderen.
Gijs en Teuni Bok
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VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 26 januari: 1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 149,50
€ 141,55
€ 125,90

Woord & Daad
Kerkrentmeesters
Onderhoudsfonds

Zondag 2 februari: 1e collecte
2e collecte
Avondmaalscoll.
Uitg.collecte
Zondag 2 februari: ZC Avondlicht

€
€
€
€
€

103,65
125,15
187,15
117,45
140,85

Diaconie
Kerkrentmeesters
GZB, fam. Horst
Past. en prediking
GZB, fam. Horst

Zondag 9 februari: 1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 114,85
€ 115,55
€ 124,60

Werelddiaconaat
Kerkrentmeesters
Past. en prediking

Giften
Ontvangen via:
Kand. De Vree € 10,00 + € 5,00
Ouderling Van Kuilenburg tijdens huisbezoek € 20,00
Ouderling kerkrentmeester De Joode € 5,00 voor het kerkblad.
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
RONDOM HET WOORD
Diensten
Vanwege de voorjaarsvakantie ga ik de komende zondag niet in eigen
gemeente voor. Hebt het goed met de gastpredikanten.
Op D.V. zondag 2 maart hoop ik voor te gaan in de avonddienst en dat
is deze keer een zgn. themadienst. Hoewel de meeste diensten wel
een thema hebben, kennen we twee keer per jaar een dergelijke dienst.
Het is een dienst waarvoor we ook een koor vragen om medewerking te
verlenen in de dienst. Deze keer is dat het jongerenkoor Rejoice uit
Haaften. We hebben goede dingen gehoord wat betreft het zingen van
dit koor. Kom dus maar luisteren en dan hoort u meteen een nieuwe
preek uit de serie over ‘de toekomst’, waar ik al enige weken mee bezig
ben. Na een preek over het visioen van Ezechiël gaan we nu in
gedachten naar het einde der tijden en ook naar het einde, het
voorlaatste hoofdstuk van de Bijbel. We lezen Openbaring 21: 1-8 en
het thema is: Alles wordt nieuw!
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Brochure
Er verscheen onlangs bij de Waarheidsvriend een brochure met de titel:
Eindtijdsignalen. Omdat ik momenteel met een prekenserie over ‘de
toekomst’ bezig ben, leek het mij goed deze brochure ter informatie op
de tafel bij de ingang van de kerk neer te leggen. U kunt een exemplaar
meenemen, als u dat nog niet gedaan hebt.
Ontmoetingsavond
Met moslims in gesprek over het evangelie
Moslims komen we niet alleen in het nieuws tegen, maar steeds vaker
ook op school, op het werk of op de sportvereniging. Sommige moslims
hebben kritische vragen aan het christendom, anderen laten zich dopen
en worden lid van een christelijke gemeente. Hoe reageren wij op
moslims in onze omgeving? Wat vraagt het evangelie van ons en wat
vraagt het van moslims? Wat doet het met ons als moslims tot geloof in
Jezus komen en zich laten dopen?
Over deze vragen willen we met elkaar in gesprek gaan op een themaavond, die door de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in
Herwijnen wordt georganiseerd. Deze wordt gehouden op woensdag
26 maart a.s. om 20.00 uur in de Gereformeerde Kerk. Ds. Cees
Rentier, als directeur verbonden aan de stichting Evangelie & Moslims,
een organisatie die vanuit de kerken het gesprek zoekt met moslims en
hen begeleidt die tot geloof komen, zal als deskundig inleider optreden.
In zijn bijdrage komen met name de volgende drie vragen aan de orde:
- Wat kenmerkt moslims en de islam?
- Wat beweegt moslims die zich laten dopen?
- Wat vraagt het evangelie van ons als we moslims ontmoeten?
Graag tot ziens op woensdag 26 maart om 20.00 uur in de
Gereformeerde Kerk.
Kringen
In de week na de voorjaarsvakantie komen D.V. de kringen weer bij
elkaar. Het is alweer de voorlaatste keer van dit seizoen.
- Bijbelgesprekskring: maandag 24 februari om 20.30 uur.
- Kring Groeien in geloof: dinsdag 25 februari om 20.30 uur.
- Lidmatenkring: donderdag 27 februari om 20.00 uur.
We hopen weer op een goede opkomst!
Bedankt
Ik wil graag, mede namens mijn vrouw, ieder bedanken voor de
felicitaties die ik mocht ontvangen rond mijn verjaardag. We werden
verrast door kaartjes, mailtjes, bezoekjes, bloemen en andere
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cadeautjes. We zeggen wel eens: ‘Dat is niet nodig’, maar toch zijn we
dankbaar voor alle vormen van meeleven. Nogmaals dank!
ACTIE KERKBALANS

-

-

Wist u dat…
- de Actie Kerkbalans in eerste telling heeft
opgebracht € 58.118,10.
- er inmiddels voor ruim € 2.000,00 giften en
toezeggingen zijn nagekomen
- de tussenstand nu is € 60.129,54
we daarmee weer een mooie stap hebben gezet
we voor de Actie Kerkbalans € 66.150 hebben begroot
dit bedrag nodig is om de begroting sluitend te krijgen
er dus nog een gat is van € 6.000
gelukkig nog niet iedereen een reactie heeft ingeleverd
de tussenstand dus nog kan stijgen
giften of (extra) toezeggingen daarom meer dan welkom zijn
u een gift kunt overmaken via NL42 RABO 03280.00.531 of ING
Bank: NL10 INGB 0000 950.925
dit is t.n.v. de Hervormde Gemeente Herwijnen en onder
vermelding van Kerkbalans 2014
u ook in termijnen een bedrag kunt overmaken
we goede hoop hebben dat we het streefbedrag gaan halen
u immers geeft voor een doel dat van blijvende waarde is; de
voortgang van de verkondiging en van het kerkenwerk in
Herwijnen
we hopen dat u dat veel waard is.
een aantal toezeggingen uit 2013 nog niet is omgezet in een
concrete gift
we hopen dat dit alsnog gebeurt.
hiervoor dezelfde banknummers gelden als bovengenoemd;
maar dan met vermelding kerkbalans 2013.
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 ter bemoediging sturen.
Datum
23-02
26-02
06-03

Naam
Leeftijd
N. vd Meijden-van Ravenstein 86
M. Offers- de Jong
90
H. van Pelt-van Steijn
85
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Adres
Meidoornlaan 21
Avondlicht
Avondlicht

Hoe lezen wij de Bijbel?
Het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte (COGG) houdt donderdag
10 april een conferentie, met als onderwerp:
Een gereformeerde zoektocht rond hermeneutiek;
Hoe lezen wij de Bijbel?
De bijeenkomst heeft plaats in De Aker, Fontanusplein 2 te Putten en
duurt van 14.00/14.30 uur tot 18.30 uur.
Hermeneutiek is een niet veel gebruikt woord; het gaat bij hermeneutiek
om de vraag : hoe lezen wij de Bijbel en hoe kunnen we een brug slaan
tussen de bijbeltekst en de lezer, tussen de verkondiging en de
hoorder.
Inleiders zijn prof.dr.J. Hoek, dr.A. Hujgen en dr.J.M. Burger
Entree: 5 euro, broodmaaltijd 15 euro (graag opgeven via onderstaand
telefoonnummer of emailadres)
gironummer 4543194 tnv Penningmeester COGG te Noordwijkerhout.
Informatie: drs.I.A.Kole, secr.COGG
0182-362588 (i.a.kole@hetnet.nl)
Voorjaarszendingscollecte
Wat doet de zending met uw geld?
Heel veel, want er zijn honderden zendingsprojecten in alle delen van
de wereld die van uw hulp afhankelijk zijn.
Zoals bijvoorbeeld in Nepal. U kunt er meer over lezen in de folder die
huis aan huis verspreid wordt. Dit jaar gaat er ook een deel van de
collecteopbrengst naar Mark en Annemarie Horst in Zimbabwe voor
een schoolproject. Zij hebben een groot tekort aan o.a. schriften en
pennen.
Door een gift en niet te vergeten uw gebed gaan in de
zendingsgebieden gesloten deuren open en het Evangelie breidt zich
steeds verder uit, maar er wordt ook daadwerkelijk geholpen met
voedsel, medicijnen en goed onderwijs.
In de voorjaarszendingsweek (3 mrt. t/m 8 mrt.) komen de collectanten
het zendingsenvelopje bij u thuis ophalen.
Steun de zending
De zendingscommissie
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Voorjaarsmarkt
Zaterdag 5 april a.s. van 9.30 tot 13.00 uur organiseren we de
“Voorjaarsmarkt” op het terrein van de Fa. Van Arendonk,
Achterweg 57 te Herwijnen. Zoals u van ons gewend bent, verkopen we
meubelen, curiosa, speelgoed, boeken, glas, etc. Daarnaast worden
ook de kinderen en de inwendige mens niet vergeten. Noteer de datum
dus alvast in uw agenda.
Ophaaldag
Voorafgaand aan deze markt zal op zaterdag 22 maart de ophaaldag
plaatsvinden. Heeft u dus nog bruikbare, onbeschadigde artikelen, waar
u afstand van wilt doen, denk dan aan ons. Gelieve uw bruikbare
spullen uiterlijk tussen 9.00 en 10.00 uur
aan de weg te zetten, zodat wij deze
tussen 10.00 en 11.00 uur kunnen
ophalen. Bij voorbaat hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
De Rommelmarkt Commissie
Bedankt
Hierbij een woord van dank aan iedereen voor het regelmatig inleveren
van papier, oud ijzer en andere oude metalen en alle goederen welke
we voor de voorjaars- en rommelmarkt kunnen gebruiken. Naast de
jaarlijkse markt, zijn er voortdurend vrijwilligers actief met uitzoeken,
netjes houden van de opslag en ontvangst van de goederen; ook een
woord van dank aan hen.
De onlangs gehouden oud ijzer actie heeft een mooi bedrag opgeleverd
en daarnaast is er nog de opbrengst van de tussentijdse verkopen,
zodat we met regelmaat een financiële bijdrage kunnen leveren aan de
Hervormde Gemeente.
Inleveren van bruikbare goederen, oud ijzer en oud papier kan elke
1e en 3e zaterdag van de maand tussen 09.00 en 10.00 uur op het
adres : Achterweg 57 te Herwijnen.
De rommelmarkt commissie
Verantwoording bloemengroet
De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd
bij:
8 feb. Dhr. De Joode
Zorgcentrum Avondlicht
15 feb. Mw. Van der Meijden
Waaldijk 207
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Meehelpen met 'Zeesterren'? Graag!
Goed nieuws! Dit jaar zal er weer een Vakantie-Bijbel-Spel-Week in
Herwijnen worden gehouden. Na een rustperiode van 2 jaar is een
nieuwe stuurgroep inmiddels bezig met de voorbereidingen van wat de
16e Vakantie-Bijbel-Spel-Week zal worden.
Het (landelijk) thema is 'Zeesterren'.
We hopen de week te organiseren van
maandag 25 t/m woensdag 27 augustus, de
laatste week van de zomervakantie.
Het programma voor de jongere kinderen is
alleen in de ochtend, dat van de bovenbouw
loopt door tot halverwege de middag.
De week wordt georganiseerd vanuit beide
kerken in Herwijnen.
Het doel van de VBSW is om in een sfeer van veiligheid en gezelligheid
samen naar Bijbelverhalen te kijken en te luisteren en andere
opbouwende activiteiten met elkaar te doen. Zo hopen we ieder kind te
laten ervaren dat God van hem of haar houdt.
Iedereen is welkom!
Om deze week met elkaar tot een succes te maken willen we in eerste
instantie een beroep doen op onze achterban in de kerkelijke
gemeente, jong en oud(er). Uw/jouw hulp is nodig!
Denk daarbij aan groepsleiding, spelleiders (die meedenken met het
invullen van een programmaonderdeel) en spelmedewerkers (oftewel
spelbegeleiders), kantinehulp en oppasleiding voor de kinderen van
de medewerkers die te jong zijn om mee te doen. Natuurlijk kunnen
bepaalde activiteiten gecombineerd gedaan worden door dezelfde
mensen.
Opgave kan door het formulier in te vullen en af te geven op één
van onderstaande adressen, maar ook door het sturen van een
email naar vbswherwijnen@live.nl waarin je aangeeft wat je kunt/
wilt betekenen voor de Vakantie-Bijbel-Spel-Week.
Het liefst op korte termijn, zodat we verder kunnen met de
voorbereidingen.
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Na inventarisatie van de opgegeven hulp laten we zo snel mogelijk
weten bij welke activiteit je bent ingedeeld. Zo mogelijk communiceren
we via de opgegeven mailadressen.
We hopen dat we in augustus een prachtige week zullen hebben met
enthousiaste jonge en oudere '(zee)sterren' en dat we onze kinderen op
het spoor van God mogen zetten.
Help je mee?
Met vriendelijke groeten,
Stuurgroep Vakantie-Bijbel-Spel-Week
Mirjam Bron
Gerben den Hartog
Ellen de Kock
Netty Pippel
Annette Ruitenburg
Josina van Zandwijk

Pieterswaard 20

Wilgenlaan 29
Kolstraat 32
Bommelweg 10

0418 - 582135
06 - 48610352
06 - 48007208
0418 - 641678
0418 - 582439
0418 - 582593

Tenslotte
Ik las ergens het volgende:
‘Op een dag hielden de gereedschappen van de Meubelmaker een
vergadering. De voorzitter was broeder Hamer. De vergadering had
hem duidelijk gemaakt, dat hij maar beter kon vertrekken omdat hij
teveel lawaai maakte. Hij zei daarop: als ik deze timmermansplaats
moet verlaten, dan moet broeder Kleine Boor er ook uit! Hij is van zo
weinig belang, dat niemand hem zal missen. Daarop stond broeder
Kleine Boor op en zei: goed, maar dan moet broeder Schroevendraaier
ook vertrekken. Je moet hem steeds ronddraaien wil hij tot enige
prestatie komen. Broeder Schroevendraaier zei toen: als je mij er uit wil
hebben, dan zal broeder Schaaf er ook uit moeten. Al zijn werk is zo
oppervlakkig, iedere diepte ontbreekt eraan. Waarop broeder Schaaf
antwoordde: dan gaat broeder Duimstok er ook uit, want hij legt
iedereen de maatstaf aan, alsof hij de enige is die gelijk heeft. Broeder
Duimstok deed toen zijn beklag over broeder Schuurpapier en zei: ik wil
wel gaan, maar broeder Schuurpapier is ruwer dan nodig is en hij
schuurt altijd de verkeerde kant op.
Op het heetst van de discussie kwam de Meubelmaker de werkplaats
binnen om aan zijn dagtaak te beginnen. Hij deed zijn overall aan en
ging naar zijn werkbank om een stoel te maken. Hij zocht het hout uit
en gebruikte die dag, zoals alle andere dagen: de duimstok, de schaaf,
de kleine boor en de grote boor, de hamer en de schroevendraaier, ook
11

de beitel en het schuurpapier kwamen aan de beurt. Aan het einde van
de dag, toen hij alle gereedschappen wel één of meerdere keren had
gebruikt, was de stoel klaar. De Meubelmaker ging naar huis. Toen
stond broeder Zaag op en zei: broeders, ik zie dat de Meubelmaker ons
allemaal als zijn werktuig kan gebruiken, om zijn doel te bereiken.
Zo mogen wij, wie wij ook zijn, deel uitmaken van de gemeente en voor
onze hemelse Vader een bruikbaar instrument zijn. Wij zijn nuttig, als
wij elkaar bemoedigen, opbouwen en positief met elkaar bezig zijn. Wij
hebben elkaar nodig.’
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman
AGENDA
Woensdag 19 feb.
Maandag 24 feb.
Dinsdag 25 feb.
Donderdag 27 feb.
Woensdag 5 mrt.
Woensdag 12 mrt.
Woensdag 26 mrt.
Zaterdag 5 apr.

18.30 uur
20.30 uur
20.30 uur
20.00 uur
18.30 uur
19.30 uur
20.00 uur
09.30 uur

Uitzending kerktelefoon
Bijbelgesprekskring
Groeien in geloof
Lidmatenkring
Uitzending kerktelefoon
Bidstond voor gewas en arbeid
Ontmoetingsavond
Voorjaarsmarkt

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 3 maart 2014
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
Volgende inleverdata zijn;
17 mrt.
31 mrt.
14 apr.
5 mei
19 mei
2 juni
16 juni
30 juni
14 juli

Voor 2 weken
Voor 2 weken
Voor 3 weken
Voor 2 weken
Voor 2 weken
Voor 2 weken
Voor 2 weken
Voor 2 weken
Voor 6 weken
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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. NL10 INGB 0000950925
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
DIACONIE

Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320

ONDERHOUDSFONDS Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
ADM. KERKBLAD

Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643

KERKRADIO

Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206

WEBSITE

www.nhkherwijnen.nl

COLLECTEBONNEN

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

UITZENDING RADIO LINGEWAAL

Kabel UPC 92.1
Ether 104.9
PC www.lekwaaltv.nl
TV lokale omroep LWTK
Glasvezel KPN: TV kanaal 594
Radio kanaal 994

