KERKBLAD
Hervormde Gemeente Herwijnen

KERKGEBOUW

Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT

Vacant

CONSULENT

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
P.A. Hobo jeugdouderling
phobo73@outlook.com
A. Ruitenburg

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 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

Levende stenen

Petrus heeft zojuist de Heere Jezus ‘een levende steen’ genoemd.
Verbonden aan Hem wordt u ook zelf levende stenen. Het lijkt wel
in tegenspraak met zichzelf. Een steen is een dood ding. Maar deze
Steen, eens verworpen door de bouwlieden, leeft. Wie tot hem
komt, leeft zelf ook. De opstandingskracht maakt ook mij - dood in
mijzelf - levend. Dat is een mysterie. Dat klinkt als een belofte.
Ik mag al heel mijn leven de Heere Jezus kennen. Heeft dat veel
effect? Is dat zichtbaar? Merkbaar? Hoorbaar? Zijn er niet-gelovigen
die daardoor gezegend worden? Breng ik er iets van terecht? Als ik
naar mijzelf kijk, wordt het me bang te moede. Maar dan deze
woorden. Als ik met Hém leef, word ik zelf ook gebouwd. Dan ben ik
onderdeel van een heilig priesterschap. Dan mag ik en dan zal ik
geestelijke offers brengen. Niet als mijn prestatie, maar Hij doet dat
door mij heen. Ik mag allereerst rusten op hem, deze levende Steen.
Hij zal mij bouwen!

Uit: Een handvol koren
n.a.v. 1 Petrus 2: 5
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KERKDIENSTEN
Zondag 5 mei 2019
09:30 uur:
Ds. A.D. Goijert, Nijkerk
18:30 uur:
Ds. M.M. J. Verheuvel, Schoonhoven-Berkenwoude
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 12 mei 2019
09:30 uur:
Ds. J.Verdijk, ’s-Hertogenbosch
18:30 uur:
Ds. C. v.d. Scheur, Eemnes
1e collecte:
Bloemengroet
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Donderdag 16 mei 2019
15:00 uur:
Ds. J. Hogenhout, Meteren/Est
Dienst in Woon- Zorgcentrum Avondlicht
Zondag 19 mei 2019
09:30 uur:
Dr. J. van Beelen, Veenendaal
16:30 uur:
Ds. E. van der Poel, Schoonrewoerd - Themadienst
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool
5 mei:
Lezen: Genesis 13;
zingen: Weerklank ps. 108: 1
12 mei:
Lezen: Genesis 14;
zingen: Weerklank ps. 111: 1
19 mei:
Lezen: Genesis 15;
zingen: Weerklank ps. 111: 1
Kinderoppas:
5 mei:
Lia van Baalen
12 mei:
Sjanet en Naomi ‘t Lam
19 mei:
Gera en Juna Visser
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Schoonmaakrooster
6 t/m 10 mei: Carolien Boogert en Helma van Mourik
20 t/m 24 mei: Nel van der Linden, Geert van der Vliet en Corry Hobo
3 t/m 7 juni: Lijntje en Anne van der Weerd
UIT DE GEMEENTE
Zieken
Mevrouw J. van Os verblijft nog steeds in het Gasthuis in Gorinchem
om verder te herstellen en te revalideren. We wensen mevrouw Van Os
en haar man en kinderen sterkte toe in de komende tijd en dat zij weer
snel terug naar huis kan.
Mevrouw Wil den Besten is thuis herstellende van een operatie aan
haar heup.
Mevrouw Nel Hijkoop is, omdat de resultaten van de eerste kuur van
dien aard waren dat het kon, sinds vorige week gestart met de tweede
behandelkuur van twee weken. Er zal nog een kuur volgen. We wensen
haar veel sterkte hierbij. Ook sterkte voor haar man, kinderen en
kleinkinderen.
We dragen allen die genoemd zijn op in het gebed aan de Heere God.
En bidden hen sterkte toe in de periode van herstel of behandeling en
dat er verlichting mag zijn.
Ook dragen wij de mensen in gebed aan God op die niet genoemd zijn
maar die ook zorgen hebben om hun gezondheid, verdriet kennen om
een verlies of zorgen kennen in hun familie.
Psalm 25 geeft de bemoedigende woorden: “Ik hef mijn ziel, o God der
goden tot U op, Gij zijt mijn God !”
Op Hem mogen we vertrouwen dat Hij ons zal sterken en steunen in
moeilijke tijden.
Zondag 5 mei: Belijdenis van het geloof
Met dankbaarheid melden we nogmaals dat in de ochtenddienst van
zondag 5 mei drie gemeenteleden openbare belijdenis van hun geloof
hopen af te leggen. 'In het midden van de gemeente’, zoals dat officieel
heet. We hopen dat Dicky Zeiderveld- van Arendonk,
Wil van Willigen Pippel en Arjan Boote dat zondag ook zo mogen
ervaren: dat er een gemeente om ze heen staat.
Met andere woorden: laat uw plaats in de kerk niet onbezet. Nu moet u
dat natuurlijk eigenlijk nooit doen, maar in een speciale dienst als een
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belijdenisdienst is het helemaal fijn als de kerk vol zit en veel mensen
getuige mogen zijn van de belangrijke stap die mensen op zo'n dag
zetten. Dat er van die dag ook een getuigenis mag uitgaan naar
anderen. Ook vanaf deze plaats wensen we iedereen een goede
voorbereiding en een mooie en gezegende dienst toe.
Naast de drie gemeenteleden die belijdenis doen, hebben ook enkele
andere gemeenteleden afgelopen seizoen de belijdeniscatechese
gevolg. Ook voor hen is het een speciale dienst, net als voor de leden
van de Gereformeerde Kerk die de gezamenlijke catechese hebben
gevolgd. Dat gebeurde onder leiding van Govert van Bezooijen,
ouderling in onze gemeente en kerkelijk werker in de
Gereformeerde Kerk alhier. We willen dhr. Van Bezooijen vanaf deze
plaats hartelijk bedanken voor zijn inzet.
De volledige namen en adressen van de nieuwe belijdende lidmaten
zijn vermeld in het vorige kerkblad.
Rommelmarkt Koningsdag
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde rommelmarkt, afgelopen
Koningsdag 27 april! Ondanks de wat mindere weersvooruitzichten en
een stevige bui net voor het openen van de markt, bleef het tot net voor
het sluiten van de markt droog met zelfs hier en daar een zonnetje.
De totale opbrengst is € 12.000 netto, inclusief de tussentijdse
verkopen. We willen iedereen die, op welke manier dan ook aan deze
opbrengst heeft bijgedragen, heel hartelijk bedanken. Naast de vele
vrijwilligers op de markt zelf (totaal ca.100 personen van jong tot oud),
zijn er gedurende het hele jaar vrijwilligers actief voor allerlei andere
activiteiten t.b.v. de rommelmarkt. Fijn om te zien dat opnieuw veel
jeugdige gemeenteleden actief waren achter de kramen, met het
verkopen van lootjes en bij het opbouwen, afbreken en opruimen van
de markt.
Graag willen we ook de familie Van Arendonk bedanken voor het al
zoveel jaren beschikbaar stellen van het terrein en een deel van de kas,
de geboden gastvrijheid en voor alle hand- en spandiensten die
gedurende het jaar worden verleend. Verder dank aan de diverse
ondernemers uit ons dorp, voor hun bijdrage aan de verlotingen tijdens
de markt en verdere sponsoring in welke vorm dan ook.
Brengen en verkoop rommelmarktspullen
Na de proef van afgelopen winter om wekelijks op zaterdagochtend
open te zijn, heeft de rommelmarktcommissie besloten terug te keren
naar de oude opzet. Vanaf zaterdag 4 mei worden de openingsdagen
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weer de eerste en derde zaterdag van iedere maand van 9. 00 tot
10.00 uur. Papier en oud ijzer kan nog steeds wekelijks in de container
op het buitenterrein van de Fam van Arendonk gebracht worden.
Oproep vrijwilligers uitzoekteam (m/v)
Om de succesvolle voortgang en opbrengst van de rommelmarkt te
waarborgen, is de rommelmarktcommissie op zoek naar een
enthousiast team dat wat van hun vrije tijd wil inzetten om gebrachte
rommelmarktspullen uit te zoeken en te sorteren en eventueel via
marktplaats te verkopen. Dit uitzoeken/sorteren is geen zwaar
sjouwwerk en leuk om te doen.
Het idee (andere invullingen zijn ook mogelijk) is om iedere 2 weken,
een paar uur in een ochtend of middag bij elkaar te komen, spullen uit
te zoeken en te sorteren; en uiteraard is er onder het genot van een
bakje koffie/thee ook ruimte voor gezelligheid.
Wie van u komt ons helpen? Interesse gewekt? Neem contact op met
Rob van Santen (581318), Koos de Fokkert (581578) of Henk de Bruin
(582153).
De rommelmarkt commissie
Het dak gaat eraf (2)
In het vorige kerkblad het u uitgebreid kunnen
lezen over de grote onderhoudsplannen voor
het dak. Om nog even aan te geven hoe groot
zo'n dak nu in feite is: er wordt onder meer 500
m2 aan dakplaten vervangen. En dat is een
hele oppervlakte.
In het vorige artikel meldden we al dat we een financieel gat moeten
zien te dichten van € 70.000. En dat we aan het nadenken waren over
de manier waarop dat zou kunnen. We kunnen daar nu iets meer over
melden.
Zo is besloten om de opbrengst van de rommelmarkt op Koningsdag
(€ 12.000) dit jaar helemaal te bestemmen voor de renovatie van het
dak. Daarmee hopen we een mooie eerste aanzet te geven!
Daarnaast hebben we een aandelenactie opgezet. Iedereen kan in de
vorm van een gift één of meerdere aandelen in de renovatie van het
dak 'kopen'. Een vierkante meter dak kost € 50. We geven in eerste
instantie één, twee, vijf en tien aandelen uit; dus voor één, voor twee,
voor vijf en voor tien vierkante meter dak; aandelen die u ook
daadwerkelijk in handen krijgt. Twee voorbeeldfoto's ervan treft u hierbij
aan. De giften zijn aftrekbaar voor de belasting, aangezien de kerkelijke
gemeente een ANBI-erkende instelling is (een officieel 'goed doel' zeg
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maar). Voor alle duidelijkheid: ook andere giften zijn uiteraard van harte
welkom!! Elk bedrag kunnen we gebruiken.

Wie interesse heeft in één of meerdere aandelen kan dat melden bij
een van de kerkrentmeesters (Arjo Hobo, Henk de Bruin, Gijs Pippel en
Dik
de
Joode)
persoonlijk,
of
via
de
centrale
mail
(kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl). Bij een ander kerkenraadslid mag
natuurlijk ook. Als bankrekeningnummer gebruiken we het bekende
NL42 RABO 03280 00531.
We kunnen ons voorstellen dat een aandeel in het dak van de kerk ook
bij anderen iets losmaakt. Bijvoorbeeld bij vrienden of familieleden
die een bepaalde band met de kerk, met de Gemeente of met
Herwijnen hebben. Ouders, kinderen, andere familieleden of
kennissen die hier vroeger naar de kerk gingen, er misschien wel zijn
gedoopt, er belijdenis deden of trouwden.
Als u zulke mensen kent, of de moeite zou willen doen hen warm te
maken voor een aandeel in het dak: heel erg graag! U kunt de
aandelen als ambassadeurs van de kerk aan ze verkopen (of cadeau
geven natuurlijk!). Wat zou het fijn zijn als zo meer mensen hun
figuurlijke steentje bijdragen aan de renovatie.
Alle noodzakelijke gegevens staat vermeld op het 'aandeel'.
Nog even kort wat we gaan doen
De goten aan de noordzijde en aan de oostzijde van de kerk worden
vervangen. Ook worden de dakplaten vervangen, worden
werkzaamheden verricht aan de nok en wordt het nodige schilderwerk
uitgevoerd, onder meer aan de dakruiter.
We laten nu meer onderhoud uitvoeren aan het dak dan in het eerder
opgestelde onderhoudsplan was opgenomen. Daar is een aantal
redenen voor:
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- de kerk staat vanwege de vervanging van de dakgoten en
noodzakelijk schilderwerk toch in de steigers (en de kosten van
steigerwerk zijn erg hoog). Door nu ook andere dingen te doen,
besparen we in de nabije toekomst op de kosten.
- de dakplaten (onder de dakpannen) bevatten 'hechtgebonden asbest'.
Dat is op zich ongevaarlijk en het is nog niet verplicht die platen te
vervangen; maar niemand twijfelt eraan dat die verplichting er binnen
enkele jaren wel komt.
- nu al willen bouwbedrijven geen werk meer verrichten als sprake is
van asbest, hechtgebonden of niet. Dit terwijl bv. de panlatten
vervangen moeten worden, er iets aan de nok gedaan moet worden en
ook werkzaamheden aan de dakvoet nodig zijn. Kortom: dat werk kan
niet uitgevoerd worden zolang de huidige dakplaten er nog op liggen.
- het extra onderhoud kost dus € 70.000 meer dan het lopende
onderhoudsplan. Voor dat onderhoudsplan geeft de Rijksdienst voor
het Culturele Erfgoed 50% subsidie; voor de extra werkzaamheden
geeft de RCE geen subsidie (ook in de toekomst niet).
- De werkzaamheden starten in augustus, direct na de vakantie Ze
worden uitgevoerd door timmer- en bouwbedrijf Hans de Wit,
loodgieters- en leidekkersbedrijf Walther Verhoeven en Roza
vastgoedonderhoud bv.
- De werkzaamheden duren naar verwachting bijna drie maanden.
- Tijdens de werkzaamheden blijft de kerk beschikbaar voor de
zondagse diensten et cetera.
- In beperkte mate is vrijwilligerswerk mogelijk. Met name bij het
demonteren en weer opbouwen van (het dak van) het fietsenhok en het
opruimen van de bouwplaats op vrijdag en zaterdag. Wie iets kan of wil
doen: laat het gerust weten!
- Voor vragen kunt u zich wenden tot het college van kerkrentmeesters
Het college van kerkenrentmeesters,
A.J. Hobo, H. de Bruin, G. Pippel en D. de Joode
kerkrentmeesters@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
13-05 N. Hak-Kruithof
24-05 N. de Groot-Biemans

Leeftijd
88
90
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Bloemengroet
De bloemgroet is namens de gemeente de afgelopen periode bezorgd
bij;
Mevr. Den Besten
Mevr. Hijkoop
Mevr. Ent
Bewoners Avondlicht grote zaal
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 31-mrt
1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte
zendingsbussen in kerk

€
€
€
€

96,25
92,90
103,60
214,45

Project 1027 GZB.
Kerkrentmeesters
Onderhoudsfonds
GZB

Zondag 07-apr

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

114,30
123,60
125,85

Diaconie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Zondag 14-apr

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

308,90
67,75
64,40

NL Bijbelgenootschap
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Vrijdag 19-apr

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

54,20
55,60
54,90

Diaconie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Zondag 21-apr

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

107,65
282,55
129,45

Diaconie
Paascollecte
Pastoraat en prediking

Ontvangen via:
Ouderling T. Hijkoop en bezoekbroeder H. van Mourik 2 x € 20,00
tijdens huisbezoek
Kerkelijk werker H. van der Veen 2 x € 10,00 tijdens bezoekwerk
Anja van der Meijden 1 x € 10,00 voor het kerkblad
Bezoekbroeder J. van Kuilenburg 1x € 10,00 en 1 x € 20,00 tijdens
bezoekwerk
Ds. Hagedoorn 1 x € 50,00 en 2 x € 20,00
Joja van Horssen 1 x € 10,00 voor het kerkblad en 1 x € 10,00 voor de
paascollecte.
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
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Verslag van de Paas Challenge
De PaasChallenge 2019 (Winnen of
verliezen) heeft in de paasnacht
plaatsgevonden. In heel Nederland
waren er overigens 100 groepen die
met hun kerk de PaasChallenge
aangingen. Geweldig dat we ook in
Herwijnen gezamenlijk met de
Gereformeerde
Kerk
konden
optrekken en we met 15 jonge
mensen van locatie naar locatie door Herwijnen mochten gaan en
daarbij op iedere locatie stil mochten staan bij weer een volgend
onderdeel van het paasverhaal. Zo konden we als het ware ‘in de huid
van Jezus kruipen’ en hebben we als uitkomst van het spel kunnen
meenemen dat door Jezus’ lijden verliezen uiteindelijk winnen wordt.
Hoewel verliezen pijn doet, kan het je wel verder brengen in het leven.
Een waardevolle boodschap. Hieronder vindt u nog enkele verslagen
van jongeren die hebben meegedaan.
Verslag 1
De Paas Challenge. We
wisten niet zeker wat ons te
wachten stond, behalve dat
we van 10 uur ’s avonds tot
tenminste half 8 ’s ochtends
niet zouden gaan slapen.
Na 22:00 begonnen we naar
onze eerste locatie te lopen:
de (jacht)zolder van een
schuur aan de Rij- en Uitweg.
Daar kregen we brood te eten
en druivensap te drinken, deze ‘’maaltijd’’ representeerde het laatste
avondmaal. Na het avondmaal werd het tijd om een aantal kilometers te
lopen, langs de Hervormde kerk, naar de schapenvelden in ’s
Heerenbosch: Getsemane. Ondanks alle schapenpoep en dus de
enorme stank die volgde was het een geslaagde opdracht.
De opdracht die het meeste enthousiasme opwekte, was de
smokkelopdracht bij het Paleis van Pilatus. Dat Paleis was de schuur bij
Anja en Tamme de Vries. We moesten munten weten over te brengen
van buiten naar binnen, terwijl een stel boze Romeinen ons probeerden
te pakken. Dit was nog verrassend moeilijk. Er werd gegild, gerend en
gelachen. Een erg leuke opdracht dus. Na de Via Dolorosa kwamen we
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aan bij Golgotha, het leslokaal bij Wilfred en Marieke. Daar lazen we
een brief van Jezus en schreven we er een voor onszelf terug.
In totaal hebben we zo’n tien opdrachten vervuld gedurende de hele
nacht. Voordat we het doorhadden begon de zon al op te komen. Het
klopt dus toch: ‘time flies when you’re having fun’.
Verslag 2
Ik heb meegedaan aan de Paas Challenge. Het was best pittig om de
hele nacht wakker te blijven, maar gelukkig was het heel gezellig en
lukte het wel. We hebben ons helemaal suf gelopen, dus in slaap vallen
was er niet bij.
Onderweg waren er ineens Romeinse soldaten. Echt, we schrokken
ons rot! Op elke locatie ging het over een stukje van het Paasverhaal.
De opdrachten waren best moeilijk en we kregen steeds strafpunten. Ik
vond dat niet zo leuk, maar dat bleek juist de bedoeling te zijn. De
boodschap was namelijk dat Jezus voor onze strafpunten is gestorven
en dat we toch winnaars zijn.
Op een stukje van de route
moesten we elkaar dragen. Zo
konden we ervaren hoe zwaar
Jezus het had op zijn weg naar
Golgotha. We sloten af met het
kijken naar de zonsopgang vanaf
de dijk en daarna een ontbijtje in
de kerk. En toen was ik echt aan
mijn bed toe!

Themadienst
De themadienstcommissie is een aantal keer bij elkaar geweest en nu
kunnen we jullie ook vertellen wat we hebben besproken.
We hebben een themadienst gepland op 19 mei om 16.30 uur. Het
thema van deze dienst zal zijn: “Loving You is a winning game”.
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Deze dienst wordt geleid door ds. E van der Poel uit Schoonrewoerd.
We willen benadrukken dat het een dienst is voor jong én oud!
Kinderen, jongeren, ouders en ouderen allen
van harte welkom!!
Het thema wat we hebben gekozen ligt heel
dicht bij de tekst van het lied wat op het
Songfestival door Nederland wordt ingezonden.
(Loving you is a losing game)
Soms lijkt het of alles uit je handen wordt
geslagen. Of alles is verloren. Toen de Heere
Jezus aan het kruis stierf leek alles verloren.
Leek het of er niets meer overbleef. Maar niets
is minder waar!!
Loving You, is a winning game! Dit lied willen
we jullie graag in aangepaste versie laten
horen. Ter ondersteuning daarvan laten we
foto’s zien op het grote beeldscherm.
Wees Welkom! We zien jullie dan!
Vakantie-Bijbel-Spel-Week 2019
Het is hoog tijd voor een eerste bericht over de Vakantie-Bijbel-SpelWeek van dit jaar! Wat hebben we al te melden?
1) Het gaat weer door!
2) Het (landelijk) thema is ‘SchatRijk!’
3) Wanneer? Dinsdag 27 augustus en
woensdag 28 augustus
4) Waar? Op onze vertrouwde stek:
het IJsclubgebouw en aanliggend terrein.
Net als vorig jaar houden we een 2-daagse
Vakantie-Bijbel-Spel-Week. Reden genoeg dus
om enthousiast uit te kijken naar dit feest (want daar kunnen we
inmiddels toch wel van spreken). We zullen ons de komende periode
bezig gaan houden met de invulling van deze twee verschillende
speldagen en natuurlijk ook met de vraag hoe we dit aansprekende
thema erin kunnen verwerken. Ook zal er voor de tieners weer een
uitdagend programma worden geboden op woensdag(avond). De
VBSW wordt georganiseerd door beide kerken uit Herwijnen.
De opgave van kinderen én medewerkers verloopt ook dit jaar weer via
onze website (www.vbswherwijnen.nl). Op dit moment is dat nog niet
operationeel; we verwachten dat we het online aanmeldsysteem half
mei kunnen openzetten. Net als vorig jaar kunnen medewerkers ook
aangeven welke taak ze willen doen, zodat er voor ons als organisatie
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veel (kleine) taken en hand- en spandiensten uit handen genomen
worden. Graag!!
Vorig jaar is Josina van Zandwijk gestopt, maar gelukkig heeft Nelleke
Molenaar haar voorzittersrol in de stuurgroep overgenomen. Rebecca
van Helden komt dit jaar nieuw in de stuurgroep. De vaste
vertellersgroep is aangevuld met Margreet van Noord, omdat Marieke
van Zandwijk deze taak heeft neergelegd.
We willen er graag weer de schouders onder zetten en de kinderen en
elkaar een mooie VBSW bezorgen. Op naar weer een prachtig VBSWjaar…
Met vriendelijke groeten,
Stuurgroep Vakantie-Bijbel-Spel-Week
Mirjam Bron, Rebecca van Helden, Monique Hobo, Orianne Kuijntjes,
Nelleke Molenaar, Rike van Noord, Netty Pippel, Leny Slingerland
AGENDA
Maandag 6 mei
20:00 uur
Woensdag 15 mei
19:30 uur
Zondag 19 mei
16.30 uur
Di 27 aug- woe 28 aug
Vrijdag 18 okt.

laatste bijbelgesprekskring
stemmingsvergadering
themadienst
VBS
verkoopdag 2019

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie
ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl
VAN DE REDACTIE
De kopij voor het volgende kerkblad dient
uiterlijk D.V. maandag 20 mei 2019
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Carolien Boogert
Rij- en Uitweg 16
Let op: kopij voor het volgende kerkblad is voor 2 weken
Volgende inleverdata zijn:
3 juni
voor 3 weken
24 juni
voor 3 weken
15 juli
voor 7 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 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
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