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Onder de terebint

De Heelmeester
Want Ik ben de Heere, uw Heelmeester!
Exodus 15 : 26
Een prachtige uitspraak van God – over zichzelf!
“Ik ben uw Heelmeester”!
Alle liefde en alle kracht en alle ontferming worden in dat woord
samengebracht voor mensen, die, in onzekerheid en angst leven, ziek
zijn, zichzelf niet genezen en niet redden kunnen.
Maar de patiënt moet komen: “Kom naar Mij toe”, nodigt, ja beveelt ons
Christus en voegt daar Zijn belofte bij: “Ik zal u rust geven”.
Wie komt? Wie geeft zich onder dat Woord over aan Hem?
“Zalig hij, die in dit leven
Jakobs God ter hulpe heeft;
hij, die door de nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft;
die zijn hoop in ‘t hach’lijkst lot,
vestigt op den Heer’ zijn God”.
(Ps. 146 : 3)
Lezen: Exodus 15 : 22-27

Uit: Bijbels dagboek “Kracht naar kruis”
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KERKDIENSTEN
Zondag 31 januari 2021
10:00 uur:
Ds W.M. Roseboom
18:30 uur:
Ds. K.E. Schonewille, Waardenburg
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Onderhoudsfonds
Zondag 7 februari 2021
10:00 uur:
Ds. W.M. Roseboom
18:30 uur:
Ds. W.M. Roseboom
1e collecte:
Project 1027 GZB
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
Zondag 14 februari 2021
10:00 uur:
Ds. H.J. van der Veen, Sliedrecht
15:00 uur
Online dienst voor de kinderen
18:30 uur:
Prop. C.B. Westerink, Rotterdam
1e collecte:
Kerk in actie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
Donderdag 18 februari 2021
15:00 uur:
Dienst woon- en zorgcentrum Avondlicht
Verzorgd door de gereformeerde kerk
Zondagsschool en kinderoppas
Vanwege de aanscherpte maatregelen is besloten tot, in ieder geval, 8
februari a.s. geen zondagsschool en kinderoppas tijdens de diensten te
verzorgen.
Schoonmaakrooster
25 t/m 29 jan:
Monique Hobo, Eline van Baalen, Lia van Baalen
Netty Pippel
1 tm 5 feb:
Helma van Mourik en Carolien Boogert
8 tm 12 feb:
Nel v/d Linden, Geert v/d Vliet, Corrie Hobo
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OMZIEN NAAR ELKAAR
Welzijn
Dhr. Dick Overheul (Nieuwe Steeg ) verblijft nog steeds op de IC in
Nieuwegein. Het zal een zeer langdurige weg worden, zoals het er nu
uitziet. Het mag iets vooruit gaan in reactie en lichaamsfuncties, maar
de weg voor zijn liefhebbenden wordt hierin steeds zwaarder. “U bent
bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed” (Psalm 23).
Dhr. Aart Blom (Molenstraat ) kwam na een zorgelijke tijd terug uit het
Gorkumse ziekenhuis. Een zegen dat de hand van God hem zo
oprichtte!
Ten tijde van het vorige kerkblad zaten mw. Mieke van de MinkelisBatenburg en haar geliefden (Rijshoutstraat , 3361 ET Sliedrecht) in
spanning over de uitslag van de scans. Inmiddels kunnen we met
dankbaarheid aan God melden dat de uitslagen behoorlijk positief
waren.
Mw. Gijsje van Eeuwijk-Van der Leij verblijft tijdelijk in Verpleeghuis
Waerthove. Ze is in afwachting van een nieuw thuis dichterbij. Een
spannende en intensieve tijd. Dat God ook telkens met haar moge
meeverhuizen! Haar tijdelijke adres is:
Kerkbuurt 200,
De Singel, Kamer
3361 BM Sliedrecht.
We denken aan allen die expliciet of impliciet genoemd zijn in de
voorbede in de afgelopen tijd, vanwege uiteenlopende redenen.
“Wat vlied’ of bezwijk’ getrouw is mijn God.
Hij blijft aan mijn zij in ’t wisselend lot’.
Moog ’t hart soms ook sidderen,
in ’t heetst van de strijd,
zijn liefde en ontferming vertroosten me altijd.”
(Bundel 1938 202)
We leven daarnaast mee met Marleen Ruitenburg. Een nabije neef
overleed onlangs op jonge leeftijd. “Hij verdwijnt soms uit ons gezicht,
maar de duisternis maakt plaats voor stralend licht” (Op weg naar
Emmaus – Christiaan Verwoerd)
Ook denken we aan dorpsgenoten, die bij ons ingeschreven stonden,
en in de afgelopen weken overleden. We wensen de nabestaanden toe
dat God zich de Levende toont op hun weg.
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Coronamoe, dat zijn we allemaal. Er wordt zelfs gediscussieerd over
wie het nu het zwaarst heeft. Dat geeft geen pas. Het zijn de ouderen
die weinig bezoek kunnen ontvangen (in het tehuis of eigen huis); de
werknemers die geen vast contract hebben; de scholieren en studenten
die stilstaan in hun ontwikkeling; de ondernemers die hun levenswerk in
rook zien opgaan; de mensen in de zorg die overwerkt zijn; de
politieagenten die tegenover agressieve menigtes staan; de ouders die
in het gezin veel ballen overeind moeten zien te houden. In plaats van
naar elkaar wijzen, kunnen we beter omhoog wijzen. We kunnen niet
anders dan van Hem onze hulp te verwachten en vervolgens te doen
wat Hij ons heeft geboden.
Geboorte
Vreugdevol nieuws van de Meerenburg. Op zondag 17-01-2021 werd
Milou is geboren. Milou is geboren in het ziekenhuis te Gorinchem en
na één nachtje mocht ze naar huis. Milou is het zusje van Andre en
dochter van Thomas en Annette Blom, Meerenburg . Haar volledige
naam is Nellie Marleen Blom. Van harte gefeliciteerd, ook aan de opa’s
en oma’s en andere familieleden in onze gemeente! Op het kaartje
staat een mooie tekst en die zekerheid wensen we het gezin het
verdere leven toe: “Zo klein als je bent, zo groot is het wonder van het
leven. Niemand heeft je tot nu toe gekend, alleen Hij die jou heeft
gegeven.”
Jubileum
Het kan helaas niet uitgebreid worden gevierd, maar het maakt het
heugelijke feit er niet minder om. Op 6 februari 2021 gedenken dhr. Dirk
van Arkel en mw. Hetty van Arkel-Bouman (Molenkamp ) dat ze veertig
jaar geleden in het huwelijk traden. Van harte gefeliciteerd! Wat is er
met het gezin veel om in dankbaarheid op terug te kijken en God te
danken. Wat een rijkdom om ook in moeilijke tijden op Hem terug te
kunnen vallen. Dat Hij jullie als een beschermende muur blijft
omgeven!
UIT DE GEMEENTE
BIJ DE DIENSTEN D.V.
Voor de kinderen!
Op 14 februari is er voor jullie om 15:00 een speciale kinderviering! Via
gezamenlijk videobellen, voor alle kinderen in de leeftijd van de
zondagsschool, hopen we elkaar weer eens te zien. Wat moeten jullie
het al lang zonder zondagschool en elkaar volhouden in deze tijd!
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Daarom wordt het hoog tijd dat er weer een moment voor jullie komt. Er
komt nog een mooie uitnodiging in de bus!
Zouden de ouders vast de kinderen bij
Leontien van Arkel willen opgeven voor deze
activiteit?
Dienst Avondlicht en belangstellenden
Alvast voor in de agenda: op 18 februari om
15:00 is er weer een gezamenlijke online
kerkdienst voor de bewoners van Avondlicht en belangstellenden. Op
de kerktelefoon te volgen via het kanaal van de Gereformeerde Kerk en
via Kerkdienstgemist van de Gereformeerde Kerk.
Kerkdiensten online
De kerkenraad heeft besloten de komende tijd alleen nog online
diensten te houden. In de diensten zijn alleen aanwezig de voorganger,
twee of drie kerkenraadsleden, twee ‘voorzangers/ zangeressen’, een
organist, koster en een technicus.
De diensten worden uitgezonden in beeld en geluid, via het YouTubekanaal van de kerk en via de kerkradio. Meer informatie daarover en de
links vindt u op onze site: nhkherwijnen.nl
Het besluit betekent ook dat de viering van het Heilig Avondmaal op
zondag 7 februari niet doorgaat. De diensten rond de viering worden nu
‘gewone’ diensten.
De kerkenraad heeft het besluit genomen vanwege de strenge(re)
maatregelen die de overheid neemt in de strijd tegen de verspreiding
van het coronavirus. Ook de zorgen rond de nieuwe en meer
besmettelijke varianten van het virus spelen een belangrijke rol. Veel
liever hadden we het besluit niet hoeven nemen, omdat we weten
hoeveel het bijwonen van een kerkdienst voor mensen kan betekenen.
Maar we denken dat we onder de huidige omstandigheden geen
andere keuze hebben. We rekenen daarbij op uw begrip.
Zodra kerkgangers weer welkom zijn in de diensten, melden we dat.
Houdt u voor (ander) nieuws ook de website en de afkondigingen in de
gaten. De afkondigingen komen wekelijks na de ochtenddienst op de
site.
De coronacrisis en alles wat daarbij komt kijken valt velen van ons
zwaar. Dat is volkomen begrijpelijk. Mensen worden ziek, moeten in
quarantaine, of overlijden zelfs. Onderlinge sociale contacten worden
tot een minimum beperkt. Het duurt allemaal langer dan we hadden
gehoopt, de soms ingrijpende maatregelen ontregelen ons leven, voor
jong en oud. Laten we daarom ook naar elkaar om blíjven kijken. We
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weten niet wanneer het leven weer ‘normaal’ zal zijn. Maar ook nu
mogen we blijven vertrouwen dat onze God ons leidt en uitkomst zál
geven.
Open Kerk
Nu het helaas op zondag toch weer niet mogelijk is om de kerkdienst
fysiek bij te wonen, bent u voorlopig woensdagmorgen tussen 10:00
en 12:00 welkom in de kerk voor stilte of orgelspel door mw. Artje van
Ooijen. Een vrijwilliger en dominee zijn ook aanwezig.
Online Bijbelstudie
Vanaf woensdag 3 februari is er elke woensdagavond om 19:30 een
korte Bijbelstudie op ons Youtubekanaal en via de Kerktelefoon in
aanloop naar Pasen. Heel fijn wanneer u inschakelt!
Follow Me en Follow Me Next
We hebben elkaar telkens kunnen ontmoeten, zij het op iets minder
frequente schaal. Goed en nodig! We hopen daar mee door te kunnen
blijven gaan, al houden we de vinger aan de pols. De volgende data
zijn:
Follow Me (12+): maandag 8 februari om 19:00 in de Grote Zaal van
het Kerkelijk Centrum,
Follow Me Next (16+): zondag 7 februari om 19:30 (LET OP: vroeger
tijdstip i.v.m. Avondklok) in de Grote Zaal van het Kerkelijk Centrum.
Hulp nodig in coronatijd?
De coronamaatregelen zijn weer aangescherpt. Er zijn ongetwijfeld
mensen die vanwege het oplaaiende virus en de (nieuwe) beperkende
maatregelen hulp nodig hebben bij allerlei dagelijkse, praktische zaken.
Of behoefte hebben aan contact. De ervaring van de afgelopen
maanden leert dat zij vaak een beroep kunnen doen op familie,
vrienden, kennissen of buren. Het is geweldig dat mensen in deze
moeilijke tijd zo naar elkaar omkijken.
Toch kan het zijn dat die hulp in de directe omgeving er niet is, of
moeilijk is te vinden. Dan kunnen mensen altijd een beroep doen op de
kerk, net als de afgelopen tijd al het geval was. Mensen kunnen in dat
geval bellen naar telefoonnummer 0418 – 842 576 (Jan-Willem
Boogert) of mailen naar diaconie@nhkherwijnen.nl; dan wordt in
overleg bekeken op welke manier geholpen kan worden.
Gebruik kerkelijk centrum
Wie gebruik wil maken van het kerkelijk centrum voor een vergadering
of iets dergelijks, wordt verzocht contact op te nemen met ouderlingkerkrentmeester Ton Hobo (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl of 06-
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3139 2864). Dit in verband met de bezetting van de zalen, die in
coronatijd extra aandacht vraagt.
Collectes
De mogelijkheid van digitaal collecteren is gestopt. Wie wil bijdragen
aan de collecten kan dat doen via:
♦ De collecte aan de uitgang van de kerkdienst.
♦ Thuis sparen totdat u weer naar de kerk gaat, of meegeven aan
iemand.
♦ Een bedrag overmaken via de bank. De rekeningnummers zijn:
voor de kerkrentmeesters: NL42 RABO 03280 00531; tnv hervormde
kerk Herwijnen; svp voor dit doel geen andere rekeningnummers
gebruiken (muv het ING-nummer NL10 INGB 0000950925).
voor de diaconie: NL41 RABO 0373740026
♦ Hebt u vragen: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 10-jan
1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €

53,70
57,05
82,40

Mensenkinderen
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

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

57,05
80,75
90,40

Diaconie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Zondag 17-jan

Giften
Via de bank voor de collecten van de laatste drie weken in totaal € 85,voor de kerkrentmeesters.
In december is voor de collecten diaconie ontvangen € 260,Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Kerkbalans 2021
Misschien is uw reactie op Actie Kerkbalans al
bij u opgehaald, misschien hebt u zelf al
gereageerd naar de vrijwilliger in uw wijk, of
misschien moet het nog gebeuren. In elk geval,
We hopen dat meedoet!
Het is altijd weer 'spannend' wat de opbrengst zal zijn. Na zaterdag
weten we hopelijk meer. Gelukkig mag er ook een zekere ‘ontspanning’
zijn. De ervaring van de afgelopen jaren heeft immers geleerd dat velen
hun verantwoordelijkheid nemen voor de financiële kant van het
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gemeente-zijn. En dat schept verbondenheid: Met z’n allen vormen we
een gemeente, hoe verschillend we ook mogen zijn, hoe verschillend
we soms over dingen kunnen denken. Die saamhorigheid mag in
allerlei dingen tot uitdrukking komen, in het vele werk dat wordt verzet,
in allerlei activiteiten die worden gehouden (al staan die nu op een wat
lager pitje). En die saamhorigheid mag ook gelden op financieel gebied.
Fijn dat we daar allemaal ons steentje aan bij mogen dragen.
Het is nu bijna een jaar geleden dat we dominee Roseboom en zijn
gezin mochten verwelkomen. Vlak daarna kreeg corona ons in z’n
greep. De hoop dat de coronacrisis van korte duur zou zijn, is ijdel
gebleken. En het einde is nog niet in zicht. Veel activiteiten zijn
noodgedwongen afgelast; maar gelukkig gaan de diensten door en
worden ze in beeld en geluid uitgezonden. Persoonlijk, fysieke
contacten zijn er helaas veel minder, maar contacten via telefoon, mail,
en app komen ervoor in de plaats. Het is soms behelpen en wennen,
maar het is even niet anders.
Wat ook doorgaat zijn de uitgaven. Daarom willen we iedereen vragen
ook dit jaar mee te doen met Kerkbalans. Heel fijn als u dat al doet.
Misschien is die bijdrage al jaren hetzelfde. Misschien gaf u tot nu toe
niets, maar wilt u eigenlijk toch wel graag een financiële bijdrage
leveren aan de kosten van het bezoekwerk, het jeugdwerk, de kosten
van de kerkdiensten en van al het andere werk dat wordt gedaan in en
door de kerk.
Laten we met z’n allen stil staan bij wat 'de kerk'
ons waard is. Een flinke groep gemeenteleden
geeft naar draagkracht (en soms meer!). Veel
mensen beseffen dat vrijwillig niet vrijblijvend is!
We hebben gemerkt dat velen vorig jaar een soort
‘nieuwe start’ hebben gemaakt wat betreft
Kerkbalans. We hopen op een goed vervolg.
We beseffen daarbij dat niet iedereen evenveel
heeft te besteden. Toch hebt u misschien nog wel ruimte, hopen we.
Sommige gemeenten vragen hun leden minimaal 50, 75 of 100 euro te
geven, als ze het afgelopen jaar minder gaven dan deze bedragen. Wij
vinden dat eigenlijk best een goed idee! Zullen we het eens proberen?
Veel mensen geven al in termijnen; bijvoorbeeld elke maand een
bedrag. 12 x €25 is ook €300. Om maar een voorbeeld te geven.
Actie Kerkbalans is niet alleen voor ‘ouderen’. We roepen ook alle
jongeren op om mee te doen! Jongeren, wat zou het fijn zijn als ook
de kerk je aandacht mag hebben! Bijvoorbeeld door je af te vragen wat
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je uitgeeft aan allerlei andere dingen als je mobieltje, hobby's, kleding et
cetera. Allemaal niks mis mee, maar we gaan er vanuit dat jullie de kerk
niet vergeten! Praat er ook eens over met andere jongeren, op
catechisatie, of met je ouders.
Kerkbalans zou dit jaar minimaal 63.500 euro moeten opbrengen. Dat
is los van andere inkomsten. We denken dat het moet kunnen. Met de
tabel en met de slogan als richtlijn 'Geef volgens de tabel, dan
redden we het wel'.
Van harte bij u aanbevolen! Zoals de landelijke slogan oproept: 'Geef
vandaag voor de kerk van morgen'.
In de begeleidende brief die u als deelnemer aan Kerkbalans hebt
ontvangen, staat meer informatie. Ook in het vorige kerkblad hebt u in
het artikel over Kerkbalans meer kunnen lezen over de uitgaven en
inkomsten.
Wie een bedrag wil overmaken voor Actie Kerkbalans:
NL42 RABO 03280 00531
NL10 INGB 0000 950925
tnv hervormde kerk Herwijnen; onder vermelding van Kerkbalans 2021.
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 Naam
08-02 A. Mijdam-van Zanten
12-02 F.A. Mus-Muller

Leeftijd Adres
90
Sluimerskamp 18
89
Kolstraat 23

Bloemengroet
De bloemengroet namens onze gemeente is
de afgelopen periode gegaan naar:
- Mevr. G vd Vliet
(Zworrelstraat)
- Dhr. J. Bosman
(Parallelweg)
- Fam. P. vd Minkelis
(Sliedrecht)
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Vanuit de Werkgroep Gambia…
Begin januari vertelden we al dat de werkgroep
Gambia ondertussen behoorlijk ondernemend
doorgaat met activiteiten die mogelijk zijn binnen
de gestelde richtlijnen waarmee iedereen te
maken heeft. De laatste periode zijn de klusteams
steeds actiever geworden. Het klussen blijkt
eigenlijk zo’n succes, dat we het organiseren
ervan een beetje anders willen gaan aanpakken.
TUINKLUSSEN GEVRAAGD Vanaf eind februari
willen we een aantal weken achter elkaar een
tuinklusteam aanbieden dat ingezet kan worden om de tuin van iemand
‘voorjaarsklaar’ te maken. Hierbij geldt dan: wie het eerst komt wie het
eerst maalt. Heeft u een tuinklus, meld dat dan via
gambiaherwijnen@gmail.com of spreek iemand van de organisatie
erover aan (Tamme en/of Anja de Vries, Josina
van Zandwijk, Tim en/of Aart van Noord of de
jeugdouderlingen Marieke en/of Mirjam). We
hopen natuurlijk
dat we niemand
teleur hoeven te
stellen, want ons
doel is ook dat we
met
onze
klusacties
een
mooie beweging
maken in het omzien naar elkaar waarbij
er aan beide kanten iets te winnen is,
namelijk contact. En ja, ook de groeiende spaarpot van die 20 jongeren
is vanzelfsprekend een mooi doel
. Binnenkort (eind januari)
ontmoeten we de voltallige groep weer online - op een later tijdstip dan
hopelijk weer fysiek - om met elkaar terug te kijken op wat er al aan
leuke activiteiten achter ons ligt en om te bespreken hoe we verder
willen en kunnen. En ook heel spannend: we horen dan wat de
financiële stand van zaken op dat moment is….! In een volgend
kerkblad leest u het dan vast ook.
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Zondagsschool opbrengst huis aan huis collecte
Beste gemeenteleden,
De voor de kerst gehouden huis aan huiscollecte voor de
Zondagsschool heeft het bedrag van € 924,- opgebracht.
We willen een ieder die hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk
bedanken.
Van dit bedrag zullen we € 500,- overmaken t.b.v. van het werk van
Martin en Marleen ’t Hart in Rwanda. Zij zullen dit gebruiken voor het
werk onder de kinderen en jongeren aldaar.
Wij wensen langs deze weg Martin en Marleen Gods Zegen voor hun
werk in Rwanda.
Leiding Zondagsschool "Bethel
Potgrondactie 2021
De potgrondactie die we al jaren
organiseren in en rond Herwijnen kan dit
voorjaar helaas niet doorgaan. De reden is
de situatie rond corona in ons land.
We hopen dat het volgend jaar wel weer
mogelijk is.
De opbrengst van de potgrondactie wordt voor een deel overgemaakt
naar een project van Dorcas in Almere. Misschien wilt u, nu de
potgrondactie niet wordt georganiseerd, een gift overmaken naar het
rekeningnummer van de Werkgroep Dorcas Herwijnen.
Rek.nr. NL 93 RABO 0103 3803 02
Uw gift zal bestemd zijn voor het WASH- project (water, sanitaire
voorzieningen, hygiëne) in Kenia. Meer informatie kunt u vinden op de
website van Dorcas.
Werkgroep Dorcas Herwijnen:
Henk en Corrie van Wijgerden, Volker Wytzes en Winy van Wijk
Vanuit de zendingscommissie
We
ontvingen
weer
een
nieuwsbrief van Martin en
Marleen ’t Hart in Rwanda. Op
de site van de Hervormde
Gemeente in Herwijnen en op
de Facebookpagina kunt u deze
nieuwsbrief nog eens helemaal
nalezen. Lees meer over hun
bezoek aan Nederland, hoe ze
netwerken met tieners en nog veel meer!
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AGENDA D.V.
Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie
ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl
Woensdag 3 feb
10-12u
Open kerk
19:30u
Online bijbelstudie
Zondag 7 feb
19:30u
Follow Me Next
Maandag 8 feb
19:00u
Follow Me
Woensdag 10 feb
10-12u
Open kerk
19:30u
Online bijbelstudie
Woensdag 17 feb
10-12u
Open kerk
19:30u
Online bijbelstudie
DIJKPRAAT
Dijkpraat
Herwijnen in de sneeuw. Wij kenden het alleen vanwege de
kunstsneeuw uit de film Oorlogswinter. Onlangs konden we echter
helemaal genieten van echte sneeuw. We hebben ook veel plezier
gehad om de sneeuwpop die voor de kerk opdook. We werden met
open armen opgewacht om de kerk binnen te gaan. Ik hoop dat we dat
als gemeente ook uitstralen. Dat iedereen zich welkom voelt in de
gemeente van Christus!
Ds. Wilhelm Roseboom
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VAN DE REDACTIE
De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag
15 februari 2021 vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Carolien Boogert, Rij- en Uitweg 16
Volgende inleverdata zijn:
8 maart
voor 3 weken
29 maart
voor 3 weken
19 april
10 mei
21 juni
12 juli

voor 3 weken
voor 3 weken
voor 3 weken
voor 7 weken

KERKBLAD

Verschijnt éénmaal per 3 weken

REDACTIELEDEN

Carolien Boogert (kopij inleveren)
Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen
Telefoon 0418 – 84 2576
e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Hetty van Arkel

KERKDIENST OP USB Van elke dienst is een opname op USB te

verkrijgen via de diaconie
diaconie@nhkherwijnen.nl
COLLEGE VAN
Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
DIACONIE

Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373740026

ONDERHOUDSFONDS Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373722249
ADM. KERKBLAD

Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643

KERKRADIO

Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373740034

WEBSITE

www.nhkherwijnen.nl

COLLECTEBONNEN

Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin
de kerk; € 0,70 / € 1,00

