
 
 

KERKBLAD 
Hervormde Gemeente Herwijnen 

 



 
 

KERKGEBOUW Waaldijk 139, 4171 CC  Herwijnen 
 

PREDIKANT  Ds. W.M. Roseboom 
   predikant@nhkherwijnen.nl 
   0418 581505 

06 14600988 
 

OUDERLINGEN G. van Bezooijen 
   D. de Joode scriba 

Lunet 18, 4214 GA Vuren  
06 20047902  
scriba@nhkherwijnen.nl 
A. van der Meijden 
A. Ruitenburg jeugdouderling 
alexruitenburg@live.nl 

 
OUDERLINGEN-  

KERKRENTMEESTER H. de Bruin 

J.A. Hobo 
G. de Joode 

 

DIAKENEN  J.W. Boogert 
A.J.W. Boote 
R. van Zante 

 

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

KOSTERS  Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 
   Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 
   Marleen Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 
 

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 
 

KINDEROPPAS Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de 
   Brede School, Achterweg 35 

 

mailto:predikant@nhkherwijnen.nl
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Onder de terebint  
     

 
 
 

 

Christenkring 

 
En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de 
gemeente toe. 
 Handelingen 2 : 47 
 
Zo wordt de christenkring genoemd: zij “die zalig werden”. 
 
Behouden “uit dit verkeerd geslacht”. (vs. 40), door het verzoenend bloed 
van Jezus over hun zonden en doordat zij zich bekeerden, zich lieten 
dopen en de gave van de Heilige Geest ontvingen. 
 
En dat heil voor hen was tot zegen van anderen. 
 
Want zij “vonden genade bij heel het volk”. “En allen die geloofden, waren 
bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk”(….) en loofden God”. 
(vs. 44,47). 
 
Hoort u óók tot die gemeente? 
 
Wat een kenmerken: zalig worden door Gods toedoen;  
onderling alles gemeenschappelijk hebben;  
tot zegen zijn voor het gehele volk;  
en zich op dat alles niet verheffen, maar God daarvoor prijzen! 
 
Zo kan het dus! 
 
 

Lezen: Handelingen 2: 37 - 47 
Uit: Bijbels dagboek “Kracht naar kruis” 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YjIZZY0-B6zwxM&tbnid=hd4UPQtuwiRZqM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.holyhome.nl/bijbels_beeld_woordenboek/BIJB-37.htm&ei=MnMZVMbTK8XJOeXOgbgC&bvm=bv.75558745,d.ZWU&psig=AFQjCNH1bNlZoTyls4xTdTd7f2rAGrepWA&ust=1411040427534066
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45e Jaargang, no. 1252, 13 juni 2022 
 

KERKDIENSTEN 
 

Donderdag 16 juni 2022 

15:00 uur: Ds. J. Hogenhout, Meteren-Est 
  Dienst in Woon- en Zorgcentrum Avondlicht 
 

Zondag 19 juni 2022 
09:30 uur: Ds. A. Stijf, Ede 
18:30 uur: Ds. D. Maassen van den Brink, Well 
1e collecte: IZB – passie voor missie 
2e collecte: Kerkrentmeesters 
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 

Zondag 26 juni 2022       
09:30 uur: Ds. W.M. Roseboom - Overstapdienst  
14:30 uur: Tentsamenkomst 
18:30 uur: Ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam 
1e collecte: Evangelisatiescommissie 
2e collecte: Kerkrentmeesters 
Uitg.collecte: Onderhoudsfonds 
 

Zondag 3 juli 2022       
09:30 uur: Ds. L. van Rees. Hoog-Blokland  
16:30 uur: Ds. W.M. Roseboom -- Themadienst 
1e collecte: De Hoop 
2e collecte: Kerkrentmeesters 
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 

Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool 
19 juni:  Handelingen 4: 1 – 22  -  Psalm 42: 5 
  De Joodse leiders ondervragen de apostelen 
26 juni:  Handelingen 5: 1 – 11  -  Psalm 42: 5 
  Ananias en Saffira 
3 juli:  Handelingen 6 en 7  -  Psalm 46: 4 
  Stefanus wordt martelaar 
 

Kinderoppas:  

19 juni:  Ester Roseboom 

26 juni:  Leontien van Arkel 

  3 juli:  Miranda Pippel en Rens van Zante
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Schoonmaakrooster 

27 juni tm 1 juli: Monique Hobo, Eline van Baalen, 

Miranda van Baalen en Netty Pippel 

11 juli tm 15 juli: Carolien Boogert en Helma van Mourik 
 

 

Zij die elders verblijven  
 
Wel en Wee 
 

Jubileum 
Op 16 juni zijn Kees van Mourik en Helma van Mourik-Peterman 
(Molenweg, Vuren) 40 jaar getrouwd. We zijn met hen dankbaar voor alle 
zegeningen die zij hebben ontvangen. We wensen hen een mooi 
jubileum toe met allen die in het bijzonder kostbaar voor hen zijn. Alle 
zegen van God in hun verdere levensweg toegewenst! 
 

Gezondheid 
Nellie Blom-van Wijgerden (Onderweg) is begonnen met chemokuren. 
Het zal een intensief en moeilijke weg zijn. Dat Christus mee op weg gaat 
met haar en allen die om haar heen staan.  
 

Petra Hobo-Werner (Meerenburg) ontving moeilijke uitslagen, we bidden 
om wonderen en vragen om kracht bij de behandeling.  
 

Ook Mieke van de Minkelis-Batenburg (Rijshoutstraat, Sliedrecht) krijgt 
deze week weer een chemokuur. Dat deze middelen ook gezegend 
mogen worden. 
 

Arie van der Bijl (Molenkamp) werd in het ziekenhuis in Nijmegen 
geopereerd aan de verbinding tussen aorta en hart. Inmiddels verblijft hij 
om aan te sterken in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. We zijn 
dankbaar met hem en de zijnen dat de operatie is geslaagd en bidden 
mee als we moeten leren leven bij de dag. 
 

Truus van Cronenberg-van Rossum (Meerenburg) en Betje van 
Weelden-van der Maas (Kolstraat) verblijven voor revalidatie in Het 
Gasthuis (Banneweg 61) in Gorinchem.  
 

Rien Maasland (Boutlaan) verbleef voor een kleine operatie in het 
ziekenhuis.  
 

Dat de hemelse Arts hen verder herstel mag geven, aan lichaam en aan 
de ziel het meest.

OMZIEN NAAR ELKAAR 
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In onze gemeente en gemeenschap zijn ook anderen met verlies van een 
geliefde, zorgen, uitslagen die tegenvallen, langdurige behandelingen, 
verblijf elders vanwege afnemende gezondheid. U kent hen ongetwijfeld 
en u zult aan hen denken. Dat vooral de hemelse Vader het oog op hen 
slaat! 
 
Verlies 
Op donderdag 26 mei is overleden, in de leeftijd van 88 jaar,  

Nel Vos - van der Grijn 
Ze werd op 26 mei 1934 in Schoonhoven geboren en overleed op haar 
verjaardag op 26 mei 2022. Vanuit haar huis aan de Berkenlaan kon ze 
begraven worden. “De Heer is mijn Herder, Hij gaf me alles wat ik nodig 
had”, staat boven de kaart van overlijden. Wat een zegen om zo terug te 
kunnen kijken. In de afscheidsdienst hebben we dit met Psalm 23 ook 
gedaan. We mochten daarin ook vooruitkijken: vanuit het vertrouwen op 
zijn belofte zal hij ook alles geven wat we nodig hebben, in tijd en 
eeuwigheid.  
In de themadienst van februari spraken Nel en haar man Kees nog 
gezamenlijk uit wat ze wilden meegeven aan hun geliefden, namelijk hun 
lijflied: “Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand”. 
Dat dit basisvertrouwen, juist in deze tijden waarin alles snel anders is 
geworden, telkens aan Kees, kinderen en familie geschonken mag 
worden. 
 
In memoriam Jurrie Overheul 10 april 1947-21 mei 2022 
Kort na de oorlog werd op 10 april 1947 Jurrie Overheul geboren aan de 
Korfstee in Hellouw. Hij werd gedoopt als Jurrien Overheul. Hij groeide 
op in een gezin van vier zussen en één jongere broer. Zijn moeder 
overleed al op jonge leeftijd, waardoor hij voor een deel werd 
grootgebracht door zijn zussen. Na de ambachtsschool, moest Jurrie in 
dienst. In deze tijd ontmoette hij de Friese Hennie, zij was met haar 
ouders in Herwijnen komen wonen. In 1968 trouwden ze. De 
huwelijkstekst die ze hier in de kerk ontvingen was Colossenzen 3:15. In 
de jaren erna werden ze gezegend met drie kinderen. 
Als monteur werkte hij in de landbouwmechanisatie. Met een hamer en 
een tang hielp hij vele boeren weer op gang. In 1973 kreeg Jurrie een 
zwaar auto-ongeluk. Een wonderlijk herstel volgt uiteindelijk, na een 
lange weg van revalidatie. Met veel wilskracht kon hij sporten en aan het 
sociale leven deelnemen, zonder dat de gevolgen opvielen.  
Jurrie was in het vrijwilligersleven volop actief bij onder meer de EHBO 
en brandweer. Daarvoor kreeg hij zelfs een lintje.
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Bijna zestig jaar mochten Jurrie en Hennie met elkaar optrekken. Ze 
ontvingen veel in elkaar, in kinderen en kleinkinderen. Graag had hij alles 
bij elkaar, zeker als trotse opa met de kleinkinderen. Hoogte- en 
dieptepunten hebben ze met elkaar meegemaakt. Hun gezamenlijke 
geloof was daarin doorlopend de basis.  
We bidden Hennie, de kinderen en allen om hen heen toe dat ze terug 
kunnen vallen op dankbare herinneringen, bovenal op een God die hulp 
en redding aanbiedt. In de dienst stonden we stil bij Jurrie’s liefde voor 
de natuur. De duif op het dak en in de achtertuin waren zijn vrienden. In 
de week voor Pinksteren deed ons dat denken aan de duif van Gods 
Geest:  

Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods, 
daal neder waar Gij wordt verwacht. 

ten teken dat Gij bij ons zijt. 
 

Zij die elders verblijven  
We denken ook aan hen die om uiteenlopende redenen elders verblijven.  
Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door 
b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten. 
 

Andrea van Mourik  Mw. C. van der Wal van Maren 
Griendweg 16-L  Huis ter Leede, Eiland 1, kamer 235 
4208 AA Gorinchem  4143 EN Leerdam 
 

Mw. H. van Krieken 
Hospice Lingesteyn 
Lingesteynplantsoen 20 
4141 GH  Leerdam 
 

Bedankje 
Graag willen wij iedereen bedanken voor alle felicitaties die wij mochten 
ontvangen, in welke vorm dan ook, rondom onze geloofsbelijdenis. 

Anne en Lijntje van der Weerd 
 

Afspraken bezoekwerk 
Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden 
verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en 
vrijdag: 
- per telefoon op 0418 581505;  
- per telefoon of app 06 14600988;  
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl 
Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende 
zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06 20047902. 

mailto:predikant@nhkherwijnen.nl
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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 predikant: 
predikant@nhkherwijnen.nl of meld het telefonisch via 0418 581505 of 
06 14600988 (maandag t/m woensdag en vrijdag). 
Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u 
contact opnemen met de scriba via 06 20047902.  
 

 
 
 
Bij de diensten  
 
Overstapdienst 
Op 26 juni nemen de kinderen uit groep 8 afscheid van de 
zondagsschool. We heten hen welkom op de catechese en altijd in de 
gehele kerkdienst.  
 
Compassion Tentdienst 
Zondag 26 juni om 14.30 uur organiseren beide kerken uit Herwijnen 
weer een tentsamenkomst. 
Het belooft een mooie dienst te worden met veel samenzang en een 
overdenking. 
De leiding is in handen van Sharon Kips en haar man Gilbert Thera. 
Naast zangeres en voorganger zijn zij beiden ambassadeurs van 
Compassion. In de dienst zullen zij daar ook iets van vertellen. 

Iedereen van harte welkom! 
 

UIT DE GEMEENTE 

mailto:predikant@nhkherwijnen.nl
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Themadienst 
Ga je mee op reis? 
Even een weekendje weg of een paar weken in de zomervakantie. 
Heerlijk, wat kan je ernaar uitkijken om op reis te gaan. 
Het volk van Israël ging ook op reis, niet zonder problemen en ook niet 
voor maar even. Nee, ze hebben een jarenlange reis gemaakt, maar 
kwamen toch op hun eindbestemming aan; het beloofde land. 

 

Zondagmiddag 3 juli, om 16.30 uur, gaan we ‘mee op reis’ met Mozes en 
het volk van Israël, door de ogen van een kleine jongen. 
Na de dienst hopen we weer met elkaar te eten, met mooi weer in de tuin 
naast de kerk (en anders binnen). 
We zien u/jullie graag. 

Themadienst-commissie 
 

Jarigen 
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 
26-06 J. van Arkel – van Driel 90  Zworrelstraat 
 
Bloemengroet 
De bloemengroet is de afgelopen periode gegaan naar: 

• Familie Treffers, Achterweg, 25-jarig huwelijksjubileum  

• Petra Hobo, Meerenburg 

• Riekie de Fokkert, Rozenstraat  

• Bevestigde en afscheidnemende kerkenraadsleden 

• Familie Van Baalen, Gasthuisweg, 12 ⅟₂-jarig huwelijksjubileum 

• Dhr. L van Baalen, Waaldijk 

• Dhr. H van Maaren, Nieuwe Steeg 

• Familie Vos, Zandsteeg, 25-jarig huwelijksjubileum 
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Financiële bijdrage voor kerkblad en kerkapp 
In het vorige kerkblad trof u een inlegvel aan, met daarop het verzoek 
(met bijbehorende informatie) om een financiële bijdrage voor het maken 
en verspreiden van het kerkblad en voor de kosten die zijn verbonden 
aan de kerkapp. Mocht u het vel kwijt zijn en toch een bijdrage willen 
overmaken:    
NL82 RABO 03280 24643  
ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen  
inz. Kerkblad/Kerkapp Hartelijk bedankt alvast!
 
Examenuitslagen 

Voor veel jongeren was (en is) het een 
spannende tijd vanwege de eindexamens. 
Gelukkig zagen we de afgelopen dagen op 
verschillende plaatsen de vlag al uithangen, al 
dan niet vergezeld van een schooltas. Voor allen 

die zijn geslaagd: hartelijk gefeliciteerd! En veel succes bij een eventuele 
vervolgopleiding, bij het vinden van een baan of mocht je die al hebben 
gevonden, met je werk. 
Er zijn ook jongeren die een herexamen hebben, of wellicht helemaal zijn 
gezakt. Ook hen wensen we sterkte en succes bij alles wat nog voor ze 
ligt.  
Het is fijn als jullie even willen laten weten of je bent geslaagd of niet; een 
berichtje aan ds. Roseboom of jeugdouderling Alex Ruitenburg wordt op 
prijs gesteld. 

predikant@nhkherwijnen.nl  -  06-14600988  
alexruitenburg@live.nl  -  06-23718906 

 
Kerkmuur opgeknapt 
Het is sommigen ongetwijfeld al opgevallen: de dijkmuur op het 
binnenpleintje is weer helemaal opgeknapt. De cementlaag waarmee de 
muur was ingesmeerd liet los en is enige tijd geleden helemaal afgebikt. 
Nu is de muur weer helemaal aangesmeerd en ook het straatwerk is 
aangeheeld. We hopen er zo weer de nodige jaren tegen te kunnen. 
Iedereen die heeft geholpen: hartelijk dank. 
 
Informatiebordje bij ingang kerk 
Rechts naast de deur van de kerk hangt een nieuw en mooi uitgevoerd 
informatiebordje, met daarop de naam van onze gemeente en de 
aanvangstijdstippen van de diensten. Fijn dat dit klusje ook weer is 
geklaard, met dank aan de vervaardiger. 
 

mailto:predikant@nhkherwijnen.nl
mailto:alexruitenburg@live.nl
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KerkApp; hulp nodig? 
Wie nog aarzelt over de KerkApp van Donkey Mobile. Probeer het 
gewoon eens, bevalt het niet dan kunt u altijd weer uit de app gaan, dat 
is geen enkel punt. De informatie over de app is terug te vinden op  
www.hervormdherwijnen.nl 
De gegevens van het A-team (het App-hulpteam): 
apphulphervormdherwijnen@gmail.com 
Bellen of een bericht sturen kan ook: 
Leontien van Arkel, 06-48425158  
Amanda de Bruin, 0418-582153
 
Verantwoording collectes 
Via Dik de Joode ontvangen: € 50,00 ‘uit dankbaarheid’ 
 

De collecten van de afgelopen periode worden verantwoord in het 
kerkblad van 4 juli. 
 
Collectes  
Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:  
♦ Een gift tijdens de collecte in de kerk. 
♦ Thuis sparen of meegeven aan iemand.  
♦ Een bedrag overmaken via de bank. De rekeningnummers zijn: voor 
de kerkrentmeesters: NL42 RABO 03280 00531; t.n.v. hervormde kerk 
Herwijnen; s.v.p. voor dit doel geen andere rekeningnummers gebruiken 
(m.u.v. het ING-nummer NL10 INGB 0000950925). 
voor de diaconie: NL41 RABO 0373740026 
♦ een gift overmaken via de KerkApp kan ook; hierbij de link en de QR-
code: 

https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen 
Let daarbij wel op: een individuele transactie via de website kost 29 cent  
 
Oud papier inleveren 
Het is mogelijk oud papier in te leveren. Op het parkeerterrein naast de 
Kringloop-kas (Achterweg 57) staat een speciale grote container, naast 
de container voor oud ijzer. Het zou fijn zijn als u het papier gebundeld 
of in (dichte) dozen aanbiedt en in de container gooit.  

http://www.hervormdherwijnen.nl/
mailto:apphulphervormdherwijnen@gmail.com
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen
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Gebruik kerkelijk centrum 
Wie gebruik wil maken van het kerkelijk centrum voor een vergadering of 
iets dergelijks, wordt verzocht contact op te nemen met ouderling-
kerkrentmeester Ton Hobo (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl of 
063139 2864). Dit in verband met de bezetting van de zalen. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Vakantie predikant vanwege nascholing 
Vanaf 4 t/m 22 juli heeft de predikant vakantie. Ook van 8 t/m 14 augustus 
is hij afwezig. 
 

ACTIVITEITEN 

UIT DE PASTORIE 

mailto:kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl
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Dijkpraat 
Onlangs haalde ik bij een boekhandel mijn bestelde boeken op. Onder 
aan de factuur stond geschreven: op naam van Gereformeerde Kerk 
Herwijnen? Ik had de neiging om te zeggen: uitstekend idee! Het leek me 
een sterk staaltje oecumene.
Toen deze verkoopster me vroeg of het klopte, heb ik maar gezegd dat 
ik geen idee had waarom de andere verkoopster het op de factuur had 
geschreven. U weet in ieder geval in het vervolg een goedkope manier 
van boeken aanschaffen. 

Ds. Wilhelm Roseboom  
 

 
 
 

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie 
ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl 
 
Dinsdag 16 augustus   Vakantie-bijbel-spelweek 
Woensdag 17 augustus  Vakantie-bijbel-spelweek 
Vrijdag 21 oktober   Online Draai avond 
 
 
 
 

De kopij voor het volgende kerkblad dient  
uiterlijk D.V. maandag 4 juli 2022 
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij: 
 
     email: kerkblad@nhkherwijnen.nl 
     Carolien Boogert 
     Rij- en Uitweg 16 

 
Volgende inleverdata zijn:  
29 aug voor 3 weken   

19 sept.  voor 3 weken   

10 okt. voor 3 weken   
31 okt. voor 3 weken   
21 nov. voor 3 weken   
12 dec. voor 4 weken 
2023 
9 jan voor 3 weken 
 

VAN DE REDACTIE 

AGENDA 

http://www.nhkherwijnen.nl/
mailto:kerkblad@nhkherwijnen.nl
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Horizontaal 
  2 met gevoel vragen 
  4 woorden die je zegt tegen God 
  7 snel gebed 
  9 zeggen dat je dankbaar bent 
10 goede wens die gelukkig maakt 
11 met respect 
 
Verticaal 
  1 zang om God te eren 
  3 bankje om bij te knielen 
  5 wat je vroeg, dat kreeg je 
  6 tegenovergestelde van hoogmoed 
  8 aanspreektitel voor God 
 
Let op: de letter ij wordt in deze puzzel als twee letters gezien; de i en j 

Horizontaal:  
2. smeken – 4. gebeden – 7. schietgebedje – 9. danken – 10. zegening – 11. eerbiedig  
Verticaal:  
1. lofprijzing – 3. knielbankje – 5. verhoring – 6. nederig – 8. Vader 
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KERKBLAD    Verschijnt éénmaal per 3 weken 
 
 

REDACTIELEDEN   Carolien Boogert (kopij inleveren) 
     Rij- en Uitweg 16, 4171 CN  Herwijnen 
     Telefoon 0418 842576 
     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 

 

 

 


