KERKBLAD
Hervormde Gemeente Herwijnen

KERKGEBOUW

Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT

Vacant

CONSULENT

Ds. A.J. Hagedoorn
0418 – 58 1103

OUDERLINGEN

G. van Bezooijen
A. Ruitenburg
P.A. Hobo jeugdouderling
phobo73@outlook.com

OUDERLINGENKERKRENTMEESTER H. de Bruin

A.J. Hobo
D. de Joode tijdelijk scriba
Lunet 18, 4214 GA Vuren
06 200 47 902
scriba@nhkherwijnen.nl
DIAKENEN

J.W. Boogert
A. van der Meijden
R. van Zante

KERKELIJK WERKER Dhr. R. Baas

rwbaas@filternet.nl
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

Betalen
“Offer dank aan God en kom de Allerhoogste uw geloften na”.
Psalm 50:14
‘Wat u niet kunt, doet God” is een spreuk die voor tweeërlei uitleg
vatbaar is. Je kunt zeggen: wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk
bij God – maar ook: eerst moet je het zelf maar proberen en wat dan
niet lukt, doet God wel. Hoewel het eerste wel bedoeld zal zijn, zijn we
sterk in het tweede.
Deze week is het dankstond. Is dat danken voor al die onverdiende
weldaden? Of danken alleen voor wat we zelf niet in de hand konden
houden, bv. mooi weer, groei van het gewas, goede verkoop….
Als dat laatste het geval is kunnen we wel ophouden met dankstond te
houden. Dan is er niet het offeren, het danken, het geloften betalen,
waartoe psalm 50 ons oproept.
Wie werkelijk God wil danken voor alles, moet eerst horen. Niet voor
niets roept God Israël op om te horen. “Hoor, mijn volk – Ik, ben uw
God”. Dat is dus een ernstige vermaning. Anders is ons danken een
zaak zonder hart. Dan is alles naar het uiterlijk in orde.
O, ja de tempelpoorten staan open, de offers worden netjes op tijd
gebracht – of zoals bij ons, we houden op de vastgestelde datum
dankdag. Alles is in orde – alleen mijn hart is er niet bij.
Werkelijk danken gaat een mens als er is een verbroken geest en een
verslagen hart. Dan geven we alles uit handen. Dan ontvangen we uit
Gods Hand alles wat we nodig hebben. En we kunnen met Calvijn
zeggen: ‘eens bracht ik – steeds breng ik mijn hart ten offer aan de
Heere”.
Uit Bijbels dagboek “Witter dan Sneeuw”
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KERKDIENSTEN
Zondag 10 november 2019
10:00 uur:
Ds. J. van Oostende, Putten
Voorbereiding Heilig Avondmaal
18:30 uur:
Ds. J. Hagedoorn, Hellouw
e
1 collecte:
Project 1027
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 17 november 2019
10:00 uur:
Ds. L. van Rees, Hoogblokland
Viering Heilig Avondmaal
18:30 uur:
Ds. A. de Wit, Besoijen
Dankzegging Heilig Avondmaal
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Avondm.coll: Project 1027
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 24 november 2019 - Eeuwigheidszondag
10:00 uur:
Prof. Dr. H. van den Belt, Woudenberg
18:30 uur:
Dr. M. van Campen, Ede
1e collecte:
Bloemengroet
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool
10 nov:
lezen: 1 Sam 13; Saul wordt ongehoorzaam
zingen: Weerklank ps. 146: 3
17 nov:
lezen: 1 Sam 14; Jonathan vertrouwt op de Heer
zingen: Weerklank ps. 146: 3
24 nov:
lezen: 1 Sam 16; David gezalfd tot koning
zingen: Weerklank ps. 150: 1
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Kinderoppas:
10 nov:
Linda Duizer en Elize
17 nov:
Ria Treffers en Jelle
24 nov:
Jeanine Sneep
Schoonmaakrooster
11 t/m 15 nov: Monique Hobo, Eline van Baalen, Lia van Baalen en
Netty Pippel
18 t/m 22 nov: Carolien Boogert en Helma van Mourik
25 t/m 29 nov: Nel van der Linden, Geert van der Vliet en Corry Hobo
UIT DE GEMEENTE
Zieken
Mevrouw Aag van Velzen - Maclean (Biermanlaan) mocht na haar
opname in het ziekenhuis in Gorinchem weer naar huis, om daar verder
te herstellen.
Mevrouw R. van Zandwijk- van Rijnsbergen (Molenstraat) verbleef een
aantal dagen in het ziekenhuis, maar is inmiddels weer thuis.
Naast de mensen die bij naam zijn genoemd, weten we dat er ook
andere mensen in de gemeente ziek zijn. Soms kortere tijd, soms al
veel langere tijd. Wat kan er in zo'n periode veel op je af komen, wat
kunnen er veel vragen zijn, zeker ook als de situatie soms zo
uitzichtloos lijkt en we soms de moed lijken te verliezen. Wat kan ook
een periode van onderzoeken en wachten op uitslagen veel spanning
met zich meebrengen.
Gelukkig mogen en kunnen we altijd terecht bij onze Heere God, de
grote Trooster. Biddend, met al onze vragen en twijfels, ons verdriet en
soms onze wanhoop. En bij Zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus. Hij
zegt: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust
geven.
Laten we als gemeente ook omkijken naar onze zieken en naar
mensen die wellicht eenzaam zijn.
Geboorte
Geboren uit liefde, kostbaarder dan goud
Door God geliefd, aan ons toevertrouwd
Een stukje hemel, lieflijk en klein
Een wonder waarvoor, wij dankbaar zijn
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Met die tekst op het kaartje laten Arnold, Miranda en Sven Pippel
(Meikampgraaf 6 Hellouw) weten dat op 24 oktober Maud is geboren.
Van harte willen wij hen ook vanaf deze plaats feliciteren met hun
dochter en zusje.
Een tekst waaruit de dank aan God spreekt; een God die nieuw leven
geeft en ook met Maud mee wil gaan in haar verdere leven. We bidden
Miranda en Arnold toe dat Maud voorspoedig op mag groeien, samen
met Sven. We wensen ze als ouders daarbij veel wijsheid toe.
Doopdienst
In de dienst van zondagochtend 24 november mogen DV twee kleine
kinderen van onze gemeente gedoopt worden:
Rika Anthonia (Femke) Slingerland, de dochter van Wilco en Leny
Slingerland en het zusje van Myrthe. Zij is geboren op 20 augustus;
en
Esmee Maria (Esmee) het Lam, de dochter van Theo en Ilse het Lam.
Zij is geboren op 27 september.
Prof. dr. H. van den Belt uit Woudenberg hoopt de dienst (aanvang
10.00 uur) te leiden. De doop is niet alleen iets voor familie, vrienden en
bekenden van de doopouders, maar is zeker ook een zaak van de
gehele gemeente. We rekenen er dan ook op dat velen de dienst zullen
bijwonen, om getuige te zijn van de doop van Femke en Esmee.
Dankbetuiging
Dank u wel voor uw belangstelling, gebed en medeleven tijdens de
afnemende gezondheid en na het overlijden van mijn geliefde man en
onze zorgzame vader en opa Leendert van Zandwijk.
De lege plaats is groot maar met Gods hulp proberen wij verder te
gaan.
L. J. van Zandwijk - van Rijnsbergen
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Eeuwigheidszondag
‘Wij vliegen daarheen’, zegt Psalm 90. En inderdaad, op zondag
24 november is het alweer de laatste zondag van het kerkelijk jaar
2019. De zondag erna begint de Adventstijd, op weg naar Kerst.
De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt ook wel
‘Eeuwigheidszondag’ genoemd. Een moment om terug te blikken op
het verleden en vooruit te kijken naar de toekomst. Met Advent en Kerst
in het vooruitzicht mogen we gedenken dat het aardse einde niet het
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einde is, maar dat we vol verwachting mogen uitzien naar een nieuw
begin, in de komst van onze Verlosser en Zaligmaker Jezus Christus
naar de wereld. De enige zekere weg is ons te richten op Gods belofte:
‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’.
In de avonddienst van zondag 24 november (aanvang 18.30 uur) zullen
de namen worden genoemd van onze geliefden die in dit afgelopen
kerkelijk jaar zijn gestorven. We hanteren daarbij als uitgangspunt dat
we de namen noemen van hen waarvan het overlijden ook officieel is
gemeld aan de kerkenraad. De nabestaanden zijn uitgenodigd de
dienst bij te wonen. Na afloop is er koffie.
Hierbij maken we de namen bekend.
Overleden
20-11-2018
03-01-2019
11-01-2019
06-03-2019
17-03-2019
14-08-2019
14-09-2019

in de leeftijd van
Johannis van Horssen
91 jaar
Geertruida Cornelia Kooiman-de Jongh
80 jaar
Mieke Adriana van der Meijden-Hanegraaf 77 jaar
Ina van der Meijden-de Groot
69 jaar
Maria van Maaren-de Joode
73 jaar
Wimke van Santen-van Hemert
92 jaar
Cornelis Willem van Santen
68 jaar

Gezamenlijke ontmoetingsavond
Als kerken van Herwijnen houden we ook dit jaar weer een
gezamenlijke ontmoetingsavond en wel op donderdag 28 november.
Dit jaar hebben we een actueel onderwerp gekozen; Sociale media in
het gezin.
De afgelopen jaren is het gebruik van sociale media enorm
toegenomen. Juist onder kinderen en jongeren is het niet meer weg te
denken uit het dagelijks leven. Als (groot)ouders zorgt dit voor een
nieuwe uitdaging in de opvoeding. Hoe ga je hier mee om in de
(geloofs) opvoeding. Deze avond wordt met medewerking van de HGJB
verzorgd.
Jong en oud is van harte welkom op deze avond, aanvang 20:00 uur in
het kerkelijk centrum.
De koffie staat klaar vanaf 19:45 uur.
Bijdrage voor kerkblad
Graag vragen we uw aandacht voor het inlegvel dat u bij dit kerkblad
aantreft. Daarop een verzoek voor een bijdrage in de kosten van het
kerkblad. We weten hoeveel mensen steeds uitkijken naar het blad en
hoe fijn veel mensen het vinden via het kerkblad geïnformeerd te
worden. Het maken van het kerkblad kost echter wel geld, vandaar een
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min of meer dringende oproep een bijdrage over te maken.
Het banknummer is:
NL82 RABO 0328024643
ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen inz. kerkblad
Uiteraard kunt u ook contant iets geven, via bijvoorbeeld predikant,
bezoekdames, kerkenraadsleden of kerkelijk werker.
Nieuwe collectebonnen
Er zijn nieuwe collectebonnen gedrukt. De kleur van de blauwe bonnen
(€ 1,00) wijkt iets af van de vorige blauwe kleur.
Dankdagcollecte
Afgelopen woensdag was het Dankdag. Met 's morgens de
schooldienst in de kerk en 's avonds een reguliere dienst. Die dag
mochten we ook de dankdagcollecte houden, waarbij iets van onze
dankbaarheid voor alles wat we ontvangen, mogen uitdrukken in een
gift. Wie nog een gift wil overmaken kan dat doen via NL42 RABO
03280 00531 of NL10 INGB 0000950925, ten name van de Hervormde
Gemeente Herwijnen. Graag onder vermelding van 'Dankdag 2019'.
Een gift meegeven aan iemand anders of in de collectezak doen, mag
uiteraard ook.
Kerkbalans 2019; toezegging al omgezet in gift?
Terwijl de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2020 alweer zijn
begonnen, moet uiteraard ook de Actie Kerkbalans 2019 worden
afgerond. Nog niet alle toezeggingen die begin dit jaar zijn gedaan, zijn
omgezet in concrete giften. We willen daarom vragen of u in uw
administratie na zou willen gaan of u uw toezegging al hebt omgezet in
een gift. Mocht u de gegevens van de kerk niet zo snel bij de hand
hebben:
Hervormde Gemeente Herwijnen
NL42 RABO 03280 00531 of NL10 INGB 0000950925.
Graag onder vermelding van Kerkbalans 2019
Verkoopdag
Vrijdag 18 oktober hebben wij de jaarlijkse verkoopdag gehouden.
Het was weer een groot succes. De netto-opbrengst was € 11.293,95.
Een prachtig bedrag waar we erg dankbaar voor zijn!
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Hartelijk bedankt voor alle hulp, medewerking en sponsoring; in welke
vorm dan ook.
Ook werd de trekking verricht van de loterij. De prijswinnaars zijn:
1e prijs: 200 euro
S. vd Meijden
2e prijs: 100 euro
C. van Baalen
3e prijs: tuindecoratie
M. vd Bosch
4e prijs: Levensmiddelenpakket W. van Zandwijk
5e prijs: Cadeaubon
T. van Zante
De volgende verkoopdag is op vrijdag 30 oktober 2020.
Nogmaals iedereen van harte bedankt!
Commissie Verkoopdag
Komst ds. en mevrouw Roseboom
Graag praten we u bij over de komst van dominee en mevrouw
Roseboom naar onze gemeente. Na het intensieve traject van het
beroep en alles wat daarbij komt kijken, is het even 'stil' geweest, maar
inmiddels kunnen we weer wat melden. In onderling overleg is besloten
dat ds. Roseboom op zondag 1 maart zal worden bevestigd en intrede
doet als predikant van onze gemeente. Nadere bijzonderheden
daarover worden verder uitgewerkt.
De datum van 1 maart is wat verder weg dan de gebruikelijke periode
van maximaal drie maanden die geldt als uitgangspunt voor de periode
tussen aannemen van beroep en bevestiging en intrede. Die iets
ruimere periode heeft te maken met de gezinssituatie van de familie
Roseboom. Als alles goed mag gaan, wordt rond 7 januari hun eerste
kindje geboren (maar het kan natuurlijk ook zomaar een week later
zijn). De geboorte zal plaatsvinden in de vertrouwde omgeving van
Oudega. Uiteraard vraagt een bevalling enige tijd van herstel. Ook met
het oog op de verhuizing en alles wat daarbij komt kijken, is gekozen
voor de datum van 1 maart.
In overleg met de kerkenraad is afgesproken dat ds. Roseboom gebruik
zal maken van de regeling rond ouderschapsverlof, onderdeel van de
arbeidsvoorwaarden van de PKN. Dat betekent concreet dat
ds. Roseboom vanaf 1 maart één dag per week (onbetaald)
ouderschapsverlof opneemt, voor een periode van twee jaar.
De kerkenraad denkt nog na over de vraag of en zo ja hoe, de
20 procent van de werktijd ingevuld gaat worden. Daarbij wordt ook
rekening gehouden met een opstartfase van ds. Roseboom, het
contract van kerkelijk-werker de heer Baas, de hoeveelheid werk in de
gemeente, met onze financiële situatie en met ons ledenaantal. Wat dat
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laatste betreft is al eerder uiteengezet dat de vuistregel is één fulltime
predikantsplaats (100 procent) per duizend leden (doop- en belijdende).
Ons ledenaantal rechtvaardigt dan inmiddels eerder een 80-procents
predikantsplaats, dan 100 procent.
Zodra over die verdere invulling meer te melden is, hoort u daarvan.
Het zijn wellicht allemaal wat zakelijke mededelingen. Laten we daarom
vooral niet vergeten een zegen te vragen over alle voorbereidingen die
worden getroffen en afwegingen die de komende tijd worden gemaakt.
Dat alles mag zijn tot opbouw van de gemeente. Daarbij God dankende
voor de komst van ds. Roseboom naar Herwijnen.
De kerkenraad
Verkiezing ambtsdragers
Via de afkondigingen was al bekendgemaakt dat de kerkenraad
ambtsdragers had benoemd in de nog openstaande vacatures. In de
vacature van ouderling D.J. van Arkel was benoemd: de heer
J.G. de Fokkert (Zworrelstraat); in de vacature van ouderling
T.J. Hijkoop was benoemd de heer J.A.J. van Mourik (Mijnliefflaan).
Beiden hebben na een periode van serieus overwegen helaas besloten
te bedanken voor hun benoeming. De kerkenraad beraadt zich nu op
de verdere invulling.
We willen u vragen de beide broeders, het verkiezingswerk én het
kerkenraadswerk op te dragen in uw persoonlijk gebed.
Bloemengroet
De bloemengroet is namens de gemeente de afgelopen periode
bezorgd bij;
Familie de Fockert Achterweg
Mevr. Zeiderveld Achterweg
Mevr. Van Krieken Raayweg
Hilde Vervoorn Geerstraat
Alex Ruitenburg Kolstaat
Danique de Joode Meerenburg
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
22-11

Naam
C. Vos

Leeftijd Adres
85
Berkenlaan 5
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VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 13-okt
1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €

156,65
126,00
136,55

Hulp verv christenen
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Donderdag 17-okt Collecte
€
80,10
Dienst in WCZ Avondlicht
Zondag 20-okt

Zondag 27-okt

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

€
€
€
€
€
€

122,35
304,10
102,15
137,40
77,20
154,15

De opbrengst collecte voor VBSW
(1 september jl.) is geworden € 1144,60.

van

Diaconie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking
GAIN
Kerkrentmeesters
Onderhoudsfonds
gezamenlijke

dienst

Ontvangen via:
De bank € 200,00 ovv 'uit dankbaarheid'
Voor al deze giften heel hartelijk dank.

ACTIVITEITEN

Het dak gaat eraf (9) (werkzaamheden afgerond)

* Een deel van de steigers om de kerk is al
enkele weken weg.

Als de afgelopen dagen zijn verlopen zoals we voor het weekend
hadden verwacht, dan zijn eind deze week de werkzaamheden aan het
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dak afgerond. Als het goed is zijn dan ook de steigers rond de kerk
weg.
Terugkijkend mogen we zeggen dat alles nagenoeg volgens plan is
verlopen en zonder veel overlast. Alle werkzaamheden die stonden
gepland zijn uitgevoerd en naar tevredenheid. Uiteraard komt je bij
werkzaamheden aan een oud en monumentaal pand soms
onverwachte dingen tegen. Dat levert soms wat meerwerk op, maar
soms ook minderwerk. En dankzij zelfwerkzaamheid hebben we ook
kosten kunnen besparen.
Het financiële eindoverzicht moet nog worden gemaakt, maar in grote
lijnen hebben we de begroting prima gehaald. Waarschijnlijk komen we
iets hoger uit qua kosten, maar exact kunnen we dat nog niet zeggen.
Vanaf deze plaats willen we alle aannemers en zeker ook onze
monumentenadviseur de heer Klaas Boeder bedanken voor de prettige
samenwerking.
* Waarschijnlijk is ook dit beeld aan het einde van de
week verleden tijd.

Hoewel de zichtbare werkzaamheden nu zijn
afgerond, zijn de kerkrentmeesters bezig met
de financiële afronding. Niet alleen als het gaat
om de afwikkeling van nota's en dergelijke, ook
als het gaat om de verantwoording naar de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Verder
hopen we de komende tijd nog enkele lopende
subsidie-aanvragen af te ronden en af te
handelen.
Het zal duidelijk zijn dat giften voor de actie dakkerk2019 nog steeds
welkom zijn! De tussenstand van de financiële actie is nu € 26.108,07!
Er kunnen nog steeds aandelen voor het dak worden gekocht (zie
formulieren bij de ingang van de kerk en op de website,
nhkherwijnen.nl). Daar is ook alle achtergrondinformatie te vinden.
Direct een bedrag overmaken kan ook, via NL42 RABO 03280 00531.
Ook andere giften zijn van harte welkom!
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met een van de
kerkrentmeesters, Arjo Hobo, Henk de Bruin, Gijs Pippel of Dik de
Joode; email: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl
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Kerststerren
Vrijdag 6 december hopen vrijwilligers
weer langs de deur te komen om
kerststerren te verkopen. Ze starten 's
morgens al bijtijds en ze hopen velen
van u thuis te treffen. U kunt ook een
kerstster van tevoren bestellen, via
Marcel de Joode (06-12968877 of
mdejoode@solcon.nl
Voor de verkoop zijn we op zoek naar vrijwilligers. De komende tijd
gaan we mensen benaderen en we hopen uiteraard op veel
medewerking. Gelukkig zijn er mensen die al vele jaren meedoen, maar
extra handen zijn altijd zeer welkom. U hoeft niet per se te wachten op
een telefoontje, maar u en jij mogen zich ook zelf opgeven. Dat kan bij
Marcel de Joode: 06-12968877; of via mdejoode@solcon.nl
Afspraken bezoekwerk
Gemeenteleden die bezoek wensen van de kerkelijk werker worden
verzocht dat te melden bij Jan Willem Boogert, die momenteel het
bezoekwerk coördineert. Hij is bereikbaar via:
pastoraat@nhkherwijnen.nl; of 0418-842576.

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.: 0183- 637092
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AGENDA
Maandag 11 nov
Maandag 18 nov
Donderdag 28 nov
Maandag 2 dec
Vrijdag 6 dec
Maandag 9 dec
Maandag 6 jan 2020

Kring Groeien in geloof
Bijbelgesprekskring
20.00 uur - gezamenlijke ontmoetingsavond
Kring Groeien in geloof
verkoop kerststerren
Bijbelgesprekskring
Kring Groeien in geloof

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 25 november 2019
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Carolien Boogert
Rij- en Uitweg 16
Volgende inleverdata zijn:
16 dec
voor 3 weken
6 jan 2020
voor 3 weken
27 jan
voor 3 weken
17 feb
voor 3 weken
9 mrt
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 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

