KERKGEBOUW

Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT
CONSULENT

Vacant
Ds. A.J. Hagedoorn
0418 – 58 1103

OUDERLINGEN

D.J. van Arkel tijdelijk Scriba
Molenkamp 7, 4171 BT Herwijnen
0418 – 58 2269
scriba@nhkherwijnen.nl
G. van Bezooijen
T.J. Hijkoop
A. Ruitenburg
P.A. Hobo jeugdouderling
Phobo73@outlook.com

OUDERLINGENKERKRENTMEESTER H. de Bruin

A.J. Hobo
D. de Joode
DIAKENEN

J.W. Boogert
D. de Bruijn
A. van der Meijden

BIJSTAND
PASTORAAT

Ds. A.J. Hagedoorn
0418 – 58 1103

KERKELIJK WERKER Dhr. H. van der Veen

06 30743043 (whatsappen mag ook)
groenehartpastoraat@gmail.com
ORGANISTEN

H.J. de Bruijn
A.P. van de Minkelis

KOSTERS

Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 58 1133
Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 58 2439

KERKDIENSTEN

Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt)
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 tijdens de kerkdienst in de
Brede School, Achterweg 35

Onder de terebint

Gods liefde
Kerkelijke mensen zijn wel eens een beetje jaloers op degenen die
vanuit de wereld tot bekering zijn gekomen, omdat dezen het geloof
vaak veel rijker beleven. Maar of we nu vanuit de wereld tot God komen
of vanuit de kerk, we moeten radicaal het oude leven loslaten om een
geheel nieuwe weg, in navolging van Jezus, te gaan!
Er is een spreekwoord dat zegt: ‘Heidenen bekeren is een christelijk
werk, maar Christenen bekeren is een heidens werk!’
Ons geloofsleven is vaak zo arm, omdat we niet beseffen dat wij ons
radicaal moeten bekeren evenals de Farizeeën en Schriftgeleerden in
de dagen van Johannes de Doper.
Jezus zegt: „Wie in zeer weinig getrouw is, is ook in veel getrouw”.
Geen wonder dat voor velen het einde van een trouweloze weg is, dat
ze zeggen: ‘Ik doe er niets meer aan’! Natuurlijk! Het is
doodvermoeiend om wat ‘aan God te doen’. Maar wat is het rijk
wanneer we gaan beleven dat God iets ‘aan ons’ gedaan heeft!
Niet iets, maar alles!
Uit liefde gaf Zijn eigen Zoon.

Uit: Bijbels dagboek: ‘Niet alleen van brood’
n.a.v. Lukas 16: 1- 15
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42e Jaargang, no. 1196, 22 februari 2019
KERKDIENSTEN
Zondag 24 februari 2019
10:00 uur:
Prop. A.N.J. Scheer, Huizen
18:30 uur:
Ds. P.M. van ‘t Hof, Huizen
1e collecte:
Kerk in actie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Zondag 3 maart 2019
10:00 uur:
Ds. A.W.J. Theunisse, Beekbergen
18:30 uur:
Ds. H.E. Veldhuijzen, Schelluinen
e
1 collecte:
Woord en Daad
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 10 maart 2019
10:00 uur:
Ds. J.C. van Trigt, Ameide
18:30 uur:
Ds. J. Hogenhout, Meteren - Est
e
1 collecte:
Voorjaarszendingscollecte
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Woensdag 13 maart 2019
Biddag voor gewas en arbeid
10:45 uur:
Ds. M. Zeeman, Hoogblokland
Schooldienst, in hervormde kerk
18:30 uur:
Ds. P. van Duijvenboden, Apeldoorn
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool
24 feb:
Lezen: Est. 7: 1-8:2; zingen Weerklank ps. 95:5
3 mrt:
Lezen: Luk. 15: 11-32; zingen: Weerklank ps. 100:1
10 mrt:
Lezen: Luk. 18: 18-34; zingen Weerklank ps. 100:1
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Kinderoppas:
24 feb:
Yvonne de Graaff en Naomi
3 mrt:
Susanne Ammeraal en Jannieke
10 mrt:
Corrie Hobo en Jacco
Schoonmaakrooster
25 t/m 1 mrt: Rika van Brakel en Wouda Kornet
4 t/m 8 mrt: Monique Hobo, Eline van Baalen,
Lia van Baalen, Netty Pippel
11 t/m 15 mrt: Helma van Mourik en Carolien Boogert
UIT DE GEMEENTE
Zieken
Mevrouw Sannie van Brakel-van Meeteren (Geerstraat 34) is afgelopen
week geopereerd. De operatie is geslaagd en zoals het zich nu laat
aanzien heeft het baat gehad. Niet bekend is wanneer zij naar huis
mag. Er is grote dankbaarheid dat het zo is verlopen.
De heer P. van der Meijden (Meidoornlaan 10) is inmiddels weer
thuisgekomen uit het ziekenhuis maar blijft onder controle.
Mevrouw J. van Os, (Dutry van Haeftenstraat 26, Haaften) is de
afgelopen week gekatheteriseerd en verblijft nog in het ziekenhuis.
Daar wacht zij op een hartoperatie.
Allen die hier genoemd zijn dragen wij op in gebed aan God. Dat Hij
verlichting mag geven en de ingrepen wil zegenen. En mocht het zo zijn
ook genezing.
Dit vragen wij ook voor de mensen die wel is waar niet genoemd zijn
maar die ook zorgen hebben om hun gezondheid, verdriet kennen om
een verlies.
Biddag
Woensdag 13 maart is het Biddag voor gewas en arbeid. 's Morgens
wordt in de School met de Bijbel een schooldienst gehouden. 's avonds
om 19.30 uur is er de gebruikelijke kerkdienst, die om 19.30 uur begint.
Bidden is uiteraard niet iets dat zich beperkt tot Biddag, het mag
onderdeel zijn van ons dagelijks leven. Toch is het goed om in de
dienst nog eens apart stil te staan bij de afhankelijkheid van de zegen
van God op ons werk en ons leven. Dat we dat ook mogen doen als
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Gemeente als geheel. Afgelopen zondag mochten we nog eens horen
hoe belangrijk het is om als Gemeente samen te komen.
Tijdens de dienst zal ook de bekende biddagcollecte worden gehouden,
die we van harte bij u aanbevelen. De zakjes treft u hierbij vast aan. U
kunt ze inleveren in de dienst, of aan iemand meegeven. Via de bank
een bedrag overmaken kan ook:
NL42 RABO 03280 00531
NL10 INGB 0000 950925
t.n.v. hervormde kerk Herwijnen, o.v.v. Biddag 2019
Hartelijk dank
Beroepingswerk
De kerkenraad is dankbaar dat gemeld kan worden dat in zijn
vergadering van woensdag 13 februari is besloten een voornemen van
beroep uit te brengen op dominee A. W. J. Theunisse uit Beekbergen.
Een voornemen van beroep wil zeggen dat de gemeente eerst de
gelegenheid krijgt eventuele bezwaren in te dienen. Dat kan tot uiterlijk
vrijdag 22 februari 20.00 uur, bij scriba D.J. van Arkel, Molenkamp 7.
Bezwaren kunnen alléén gericht zijn tegen de gevolgde procedure, niet
tegen de persoon van ds Theunisse. Als er geen bezwaren
binnenkomen zal het beroep op maandag 4 maart officieel ingaan. Dit
in verband met de voorjaarsvakantie van het gezin Theunisse.
Ds Theunisse hoopt zondag 3 maart voor te gaan in de ochtenddienst.
U bent daarvoor van harte uitgenodigd. De datum van de
kennismakingsavond is nog niet bekend. Zodra daar meer over te
melden valt, zullen we u uiteraard informeren.
We willen u vragen het beroepingswerk en dominee en mevrouw
Theunisse en hun kinderen op te dragen in uw persoonlijk gebed.
Schoonmaken pastorie
Het verf- en behangwerk in de pastorie is klaar, de keuken is klaar en
het toilet is vernieuwd. Dat betekent dat het tijd is voor een kleine
schoonmaakbeurt. We willen proberen ergens in de komende twee
weken dit klusje te klaren. Wie een handje kan en wil helpen kan
daartoe contact opnemen met Nel van der Linden (0418-582477) of
met een van de kerkrentmeesters.
Alvast bedankt voor uw medewerking
Bezoekwerk ds Hagedoorn aan 70+
De kerkenraad heeft besloten het contract met ds Hagedoorn tot 'het
verrichten van hulpdiensten' (in dit geval bijstand in het pastoraat voor
het bezoeken van mensen in de leeftijd van 70 tot 85 jaar) per 1 mei te
beëindigen. Dat heeft overigens niets te maken met de persoon van ds
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Hagedoorn of met de manier waarop ds Hagedoorn het bezoekwerk
invult. Daar zijn we juist erg tevreden over.
Het besluit om het contract niet meer te verlengen heeft andere
redenen, die we graag toelichten.
- De kosten voor de bijstand in het pastoraat (in het verleden bv wijlen
ds. Groenenboom) zijn altijd betaald uit een apart fonds, het
Pastoraatfonds. Dat fonds werd vooral gevuld met bijdragen vanuit
legaten. De kosten hadden dus nooit invloed op de gewone exploitatie/
het gewone huishoudboekje. Vanaf het begin is duidelijk geweest dat
wanneer het geld uit het Pastoraatfonds op zou zijn, ook de bijstand in
het pastoraat zou stoppen. Dat moment komt dichtbij. Het fonds is bijna
leeg en in de gewone exploitatie is geen ruimte om deze (extra) kosten
te betalen.
- De bijstand in het pastoraat was dus altijd extra. Naast een 100
procent predikant, kwam er als het ware nog 10 procent aan bijstand
bij. Bij elkaar dus 110 procent. Het is goed om te weten dat de PKN een
vuistregel hanteert van één fulltime predikant (100 procent) voor 1.000
leden.
Ook al hebben we op dit moment (nog) geen eigen predikant, inmiddels
zijn we een gemeente met een predikantsplaats van 80 procent voor
onbeperkte tijd, plus 20 procent voor vijf jaren. Na die vijf jaren wordt de
situatie herzien. Het besluit 80 + 20 is voor een belangrijk deel
ingegeven door financiële motieven: het lukte de afgelopen jaren maar
net wel/net niet om de jaarrekening positief te houden. Eenvoudiger
gezegd: de inkomsten blijven achter bij de uitgaven.
Daar komt bij, dat we qua ledenaantal niet meer aan de 1.000 komen,
maar daar een stuk onder blijven. Op basis van de vuistregel van de
PKN zouden we eerder richting een 80-procents predikantsplaats gaan.
In dat licht gezien is een constructie 80 procent vast + 20 procent (voor
vijf jaren) + 10 procent (bijstand in het pastoraat), totaal 110 procent
dus onrealistisch. Zeker in een tijd dat we echt alle zeilen bij moeten
zetten om financieel rond te komen.
Wat betekent dit besluit voor het bezoekwerk aan de mensen tussen 70
en 85 jaar?
De kerkenraad heeft al eerder besloten het bezoekwerk aan deze
groep gemeenteleden te gaan aanpassen. Dit omdat het aantal
mensen in de doelgroep steeds groter wordt, en omdat 'ouderen' steeds
vitaler zijn en blijven. Eén van de aanpassingen was dat echtparen uit
de doelgroep al niet meer twee keer per jaar werden bezocht, maar één
keer. Dit ook omdat de groep steeds groter werd.
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De kerkenraad hoopt binnenkort een besluit te nemen over de precieze
invulling van het bezoekwerk aan 'oudere' gemeenteleden.
De mensen van 85-plus blijven rond hun verjaardag gewoon bezoek
krijgen van kerkelijk werker Harry van der Veen. Ook blijft Jilis van
Kuilenburg bezoekbroeder in woon- en zorgcentrum Avondlicht.
Overigens geldt voor IEDEREEN (dus ook voor 70-plussers) dat
wanneer er behoefte is aan een bezoek vanuit de kerk, die ruimte er
altijd is. Ze kunnen daartoe contact opnemen met scriba Dirk van Arkel
(scriba@nhkherwijnen.nl, pastoraat@nhkherwijnen.nl of 0418- 582269).
Later hopen we nog terug te komen op het afscheid van ds.
Hagedoorn, die overigens wel onze consulent blijft, nu we nog vacant
zijn.

Bloemengroet
De bloemengroet namens onze gemeente is afgelopen weken gegaan
naar:
Nel Hak, Boutlaan
Lenart v Maaren, Breede Kampen
Teunie Kruis, Rozenstraat
Behoefte aan contact of bezoek?
Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of
contact met de kerk (of die weet dat iemand
anders dat heeft), kan dat melden bij:
ouderling D. van Arkel: 0418-582269
of bij de wijkouderling of bij een ander
kerkenraadslid.
mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl

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
Leeftijd Adres
28-02 J.H. de Bruin-den Drijver
89
Sluimerskamp 18
09-03 H. Kozijn-van Weelden
87
Molenkamp 87
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Op de hoogte/meeleven
Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel
mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede
en in minder goede tijden. Dus:
Gaat u verhuizen? Laat het ons even weten.
Trouwplannen? Een jubileum te vieren? We stellen een bericht erg op
prijs
Een geboorte? Stuur ook ons een kaartje
Verdriet of verlies? Ook dan leven we graag met u mee.
U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba:
scriba@nhkherwijnen.nl / tel.: 0418-582269
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 27-jan
1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €

184,00
161,35
146,60

Dorcas
Kerkrentmeesters
Onderhoudsfonds

zondag 3-feb

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

105,45
117,15
115,10

Mensenkinderen
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

zondag 10-feb

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

€
€
€
€

79,95
86,35
84,50
200,05

Diaconie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking
Project 1027 GZB

Ds. Hagedoorn ontving 4x EUR 20,- voor de kerk.
Bezoekbroeder J. van Kuilenburg ontving EUR 30,Kerkelijk werker H. van der Veen ontving EUR 100,- voor de kerk,
EUR 10,- en EUR 20,-.
Ouderling G. van Bezooijen ontving EUR 50,- voor de kerk op
huisbezoek.
Ouderling T. Hijkoop en bezoekbroeder H. van Mourik ontvingen
EUR 10,-.
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
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Actie Kerkbalans 2019; Geef voor uw kerk!
Graag praten we u even bij over de Actie Kerkbalans.
De opbrengst in eerste telling bedroeg 56.360,50 euro. We zijn
dankbaar dat dankzij nagekomen giften en toezeggingen de stand
intussen 58.110,38 euro is.
Het is fijn om te zien dat zoveel mensen bereid zijn hun schouders in
financieel opzicht onder de gemeente te zetten. Iedereen die daarin zijn
steentje bijdraagt, heel hartelijk bedankt!
Toch komen we er niet onderuit om vanuit onze verantwoordelijkheid
voor de gemeente, ook realistisch te zijn. 58.110,38 euro is echt een
heel mooi bedrag, maar het is nog wel een stukje verwijderd van de
begrote opbrengst van 66.500 euro. Die opbrengst is nodig om alle
kosten te kunnen dekken.
Hoe kunnen we er nu met z'n allen voor zorgen dat het verschil wordt
overbrugd? We willen aan de ene kant niet blijven 'bedelen en zeuren'
om en over geld; aan de andere kant hebben we (met z'n allen) wel een
verantwoordelijkheid voor een financieel gezonde gemeente. We
proberen daarin een 'balans' te vinden; helpt u ons daarbij?
Er zijn allerlei manieren om het gat te dichten. We willen er enkele
noemen:
- Misschien hebt u dit jaar uw bijdrage niet
verhoogd, maar is er ruimte dat alsnog te doen.
- Misschien kunt u uw bijdrage verhogen tot 75 of
100 euro, als u tot nu toe minder gaf.
We zijn ervan overtuigd dat u serieus nadenkt over het bovenstaande,
met het oog op de financiële situatie van onze gemeente. We weten
immers met z'n allen dat 'vrijwillig' iets anders is dan 'vrijblijvend'.
Wie een bedrag wil overmaken voor Actie Kerkbalans kan dat doen via:
NL42 RABO 03280 00531
NL10 INGB 0000 950925
tnv hervormde kerk Herwijnen
onder vermelding van Kerkbalans 2019
of contant aan een van de kerkrentmeesters
College van kerkrentmeesters
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ACTIVITEITEN
Vooraankondiging Ophaaldag en rommelmarkt 2019
Wij willen u informeren dat op zaterdag 30 maart a.s. de jaarlijkse
ophaaldag zal plaatsvinden ten behoeve van de rommelmarkt welke op
Koningsdag, Zaterdag 27 april a.s. gehouden zal worden.
Gelieve uw bruikbare en nog verkoopbare spullen op zaterdag 30 maart
a.s. om uiterlijk 08.30 uur aan de straatkant te zetten, zodat wij het bij u
kunnen ophalen.
Behalve de spullen voor de rommelmarkt, kunt u ook oud ijzer en
andere metalen (aluminium, koper, zink enz.) aan de weg zetten, zodat
wij deze ook kunnen meenemen. Ook is deze ochtend de opslag aan
de Achterweg 57 open, zodat u ook de hele ochtend spullen kan komen
afgeven.
De jaarlijkse rommelmarkt zal plaatsvinden op Koningsdag zaterdag 27
april, nadere aankondiging hiervoor volgt nog.
Wel zullen de leden van de rommelmarkt commissie de eerste helft van
maart weer een beroep op u doen om als vrijwilliger aanwezig te zijn
tijdens de rommelmarkt voor de bezetting van de kramen of het
verkopen van loten.
Alleen met uw hulp kunnen we ook dit jaar de markt weer tot een
succes maken.
Met vriendelijke groet,
De rommelmarkt commissie

Zanguurtje
Op D.V. zondag 10 maart zal aansluitend aan de avonddienst weer
een ‘zanguurtje’ worden gehouden. Voordat we met elkaar gaan zingen
drinken we eerst een kopje koffie of thee. Hebt u/heb jij liederen die u/jij
graag zingt? Stop dan een briefje met uw/jouw verzoeknummers in de
bus achter in de kerk of mail naar alexenmarleen@live.nl. Het
programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio, maar kan
ook live of later via internet worden beluisterd. De luisteraars thuis
zullen vooraf een liederenblad ontvangen. U en jij zijn van harte
welkom!
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Gemeenteavond “ Jong & Oud, iedereen hoort erbij”

Dorcas Kledingactie: tweedehands kleding, eersteklas toekomst
Op zaterdag 13 april a.s. wordt er weer een Dorcas kledingactie
gehouden. Er wordt kleding, schoenen en huishoudlinnen verzameld
waarmee de allerarmsten in Oost-Europa geholpen worden. Een
gedeelte van de ingezamelde goederen gaat naar projecten van Dorcas
in Oost-Europa. De resterende goederen worden verkocht en dragen
door middel van deze opbrengsten bij aan projecten van Dorcas in
Oost-Europa en Afrika. De hulp gaat naar oude mensen die onmogelijk
van hun pensioentje rond kunnen komen, gehandicapten, chronisch
zieken – de kwetsbaren in de samenleving.
Dorcas roept u op om nog eens door de kledingkast te gaan om te
kijken wat u kunt missen en om dit ook aan uw familie, vrienden, buren
en kennissen te vragen. Ook goede schoenen en
huishoudtextiel zijn zeer welkom.
U kunt 13 april tussen 10:00 en 15:00 uur uw
(overtollige) kleding inleveren. Graag heel en schoon
in goed afgesloten (vuilnis)zakken inleveren.
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Op de volgende adressen wordt de kleding ingezameld:
Vuren: bij de Gereformeerde Kerk, Esdoornlaan 2 (van 10-12u)
Meteren:
fam. De Vries, Wilhelminastraat 8c
Herwijnen:
fam. De Vries, Waaldijk 187
Haaften:
fam. De Vries, Gendershof 35
Asperen:
bij de pastorie, Nieuwstraat 2
Alvast hartelijk dank!
Dorcas Werkgroep Herwijnen
Berichten uit de Herberg
Voorjaarsconcertarrangement
Zaterdag 23 maart 2019

Op zaterdag 23 maart a.s. is er weer het voorjaarsconcertarrangement
van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een
wandeling en/of een concert.
We wandelen in de bossen van Groot Warnsborn, nabij Arnhem.
Tijdens de wandeling kun je ontdekken dat Landgoed Warnsborn naast
bos en vijvers ook een aantal stroken heide kent.
Ontvangst met koffie/thee om 10.30 uur in Het Koetshuis. Voor een
lunchpakket wordt gezorgd.
In de middag is er het Koetshuisconcert met Marjolein de Wit op fluit en
Martin Zonnenberg aan de vleugel. Het concert begint om 14.30 uur.
Ontvangst met koffie/thee vanaf 14.00 uur.
De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de nettoopbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan de Herberg.
Kosten: Volledig arrangement: € 25,00. Alleen concert: € 15,00.
Aanmelding: bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of
telefonisch (alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-33 42
225.
Het concert vindt plaats in het Koetshuis van PDC de Herberg,
Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek.
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Help! Wie kookt er vandaag?
Kookvrijwilligers gevraagd
In de meer dan 25 jaar dat de Herberg bestaat, is het maar een keer
voorgekomen dat er bij gebrek aan een vrijwilliger niet gekookt kon
worden.
Maar nu ziet het er naar uit dat dit veel vaker gaat gebeuren. We komen
chronisch keukenvrijwilligers te kort. De vrijwilligers die er zijn, zijn
enthousiast, maar kunnen echt niet nog meer ingezet worden. Daarom
een dringende oproep. Wilt u met ons meezoeken? Kijkt u eens in
familiekring, buurt, gemeente… Jonger, wat ouder, een echtpaar,
vriendinnen, of iemand alleen. Iedereen die van koken en
broodmaaltijden klaarmaken houdt, is welkom. Het gaat om een
weekend in de zes weken of een dag in de week. Tussen de maaltijden
door is er tijd om te genieten van de omgeving. Zie voor verdere
informatie: www.pdcdeherberg.nl
AGENDA
Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie
ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl
Zondag 10 mrt.
Zaterdag 30 mrt
Vrijdag 18 okt.

20:00u Zanguurtje
08:30u Start ophalen huis-aan-huis rommelmarkt
Verkoopdag 2019

VAN DE REDACTIE
De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 11
maart 2019 vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
email: kerkblad@nhkherwijnen.nl of Carolien Boogert, Rij- en Uitweg 16
Volgende inleverdata zijn:
1 april
voor 3 weken
29 april
voor 3 weken
20 mei
voor 2 weken
3 juni
voor 3 weken
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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

CD-OPNAMEN

Verkrijgbaar van elke dienst 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 0373 722 249
ADM. KERKBLAD

Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643

KERKRADIO

Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373740034

WEBSITE

www.nhkherwijnen.nl

COLLECTEBONNEN

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

