
 

 

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 

 

OUDERLINGEN-  

KERKRENTMEESTER H. de Bruin 

J.A. Hobo 
G. de Joode 

     
 

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

J.W. Boogert 
 

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  

 
 

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

mailto:predikant@nhkherwijnen.nl
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Onder de terebint  
     

 
 

Bekering 
 

 

Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE. 
Amos 4:6b 

 
 
Als een refrein komt in het vierde hoofdstuk van Amos de droeve 
verzuchting van God over Zijn volk voor:  
“Toch hebt u zich niet tot mij bekeerd”. 
 
En dat is toch het allerbelangrijkste waartoe God ons roept, dat wij een 
instrument in Zijn hand zouden zijn, tot zegen van anderen en tot eer van 
Hem. 
 
Geldt die verzuchting van God ook voor óns? 
 
Of zal onze binding en toewijding aan de zonde vandaag plaatsmaken 
voor toewijding aan God, wéderdienst aan God, uit dankbaarheid voor 
de reddende genade van God aan ons, in het bijzonder aan het kruis van 
Golgotha? 
 
“Neem mijn leven, laat het Heer’, toegewijd zijn aan Uw eer!” 
 
 

Lezen: Amos 4: 6-9 
 

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. 1253, 4 juli 2022 
 
 

KERKDIENSTEN 

Zondag 10 juli 2022 

  9:30 uur: ds. C.N. van Dis, Nieuwegein  

18:30 uur: ds. D.C.G. van der Kraan, Gouda 

1e collecte: Nederlands Bijbelgenootschap 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 

Zondag 17 juli 2022 

  9:30 uur: ds. J. van Dijk, Zeist 

18:30 uur: ds. J.H. de Vree, Achterberg 

1e collecte: Diaconie 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 

Donderdag 21 juli 2022 

15:00 uur: dhr. Van Steenis 

 Dienst woon- en zorgcentrum Avondlicht 
 

Zondag 24 juli 2022 

  9:30 uur: dr. J. van Eck, Lexmond 

18:30 uur: dhr. R. Verkaik, Hardinxveld 

1e collecte: Voedselbank Leerdam 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 

Zondag 31 juli 2022 

  9:30 uur: ds. W.M. Roseboom 

18:30 uur: ds. H.O. ter Beek, Varik-Heesselt 

1e collecte: st. Hulp Oost Europa 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Onderhoudsfonds 

 

Zondag 7 augustus 2022 

  9:30 uur: ds. W.M. Roseboom 



3 

 

18:30 uur: ds. J. Brouwer, Veen 

1e collecte: Bloemengroet 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 

 

Zondag 14 augustus 2022 

  9:30 uur: prop. A.K.A. Mostert, Leerdam 

18:30 uur: ds. J. Hogenhout, Meteren - Est 

1e collecte: Diaconie 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 

 

Zondag 21 augustus 2022 

  9:30 uur: ds. W.M. Roseboom 

 Afsluiting VBSW, gezamenlijke dienst  

18:30 uur: ds. H. Markus, Leerdam 

Ochtendcoll.: VSBW 

1e collecte: PDC De Herberg Oosterbeek 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 

 

Zondag 28 augustus 2022 

  9:30 uur: prof. dr. W.H.T. Moehn, Hilversum 

18:30 uur: ds. W.M. Roseboom 

 Voorbereiding heilig avondmaal 

1e collecte: GZB 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Onderhoudsfonds 

 

Zondagsschool 

10 juli Hand. 8: 26-40  een Ethiopïer wil Jezus volgen 

17 juli Hand. 9:1-11  Saulus door Jezus geroepen 

24 juli Hand. 9: 32-43  Petrus bij Eneas en Dorcas 

31 juli Hand. 10  Ook Cornelius moet het evangelie horen 

7 aug. 2 Sam. 5: 1-16  David als koning in Jeruzalem 

14 aug. 2 Sam. 6: 1-23  De ark van God in Jeruzalem gebracht 
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21 aug.  2 Sam. 9: 1-13  David ontfermt zich over Mefiboset 

28 aug.  2 Sam. 11  David en Bathseba 
 

Crèche 

Tijdens de zomervakantie wordt de oppas verzorgd door de 
Gereformeerde kerk. 
 

Schoonmaakrooster 

11 t/m 15 juli Helma van Mourik, Carolien Boogert 

25 t/m 29 juli: Nel van der Linden, Corrie Hobo 

8  t/m 12 aug.: Anne en Lijntje van der Weerd 

22 t/m 26 aug.: Rika van Brakel, Lies de Bruijn 

29 t/m 2 sept.: Monique Hobo, Eline van Baalen, Lia van Baalen, Netty Pippel 
 

 

 
 

Examens 
Gefeliciteerd wanneer je een positieve uitslag binnen kreeg van je 
examens. Ga met God in de vervolgstudie. Wanneer je helaas niet 
slaagde of over mocht gaan: als je de moed ontbreekt om door te gaan, 
moedigt God je weer aan. 
 
Wel en wee 
Naomi de Fokkert (Lindenlaan) is weer thuis na haar verblijf in Ede. We 
hopen dat het haar goed heeft gedaan en dat ze haar plek weer kan 
vinden en innemen, samen met allen die dicht om haar heen staan. 
Michelle ’t Lam (Geerstraat) heeft een kleine ingreep gehad in het 
ziekenhuis en is weer thuis. Zegen bij het herstel. 
Gea van Os-de Jongh (Buitenweg) is na een dagopname weer 
thuisgekomen uit het ziekenhuis en moet verder herstellen.  
Dat ze geduld bij het herstel mag ontvangen. 
 
Binnenkort, halverwege de eerste chemokuren, krijgt Nellie Blom-van 
Wijgerden (Onderweg) een scan om de voortgang te controleren. 
Hemelse rust te midden van deze spanning gewenst. Petra Hobo-Werner 
(Meerenburg) is ook begonnen met een serie van chemokuren. Dit zal 
tot eind augustus duren en dan wordt onderzocht of de gestarte 
behandeling aanslaat. Ontferm U over haar en allen om haar heen. 
 
Evert Mannee (Pieterswaard) is toch weer in een zorgelijke 
gezondheidssituatie terechtgekomen. Enkele dagen geleden is een stent 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
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geplaatst bij de slokdarm om hem meer ademruimte te geven. Na een 
paar dagen in het ziekenhuis te hebben gelegen, is hij weer thuis. Wel 
blijft de situatie erg zorgelijk. 
Dat hij en zijn naasten de ademruimte van God in deze tijden mogen 
ontvangen. Wit u ook hem en allen die om hem heen staan, opdragen in 
uw gebed. 
 
Niek van Velzen (Waaldijk) is klaar met preventieve bestralingen. We zijn 
God dankbaar dat het voorspoedig is gegaan.  
Arie van der Bijl (Molenkamp) en Betje van Weelden-van der Maas 
(Kolstraat) kwamen thuis uit het ziekenhuis in Gorinchem. We bidden om 
Gods kracht als de eigen krachten in de afgelopen jaren minder zijn 
geworden. 
Truus van Cronenberg-van Rossum (Meerenburg) verblijft nog voor 
revalidatie in Het Gasthuis (Banneweg 61) in Gorinchem. Gelukkig is 
haar gezondheid vooruitgegaan en we bidden of dat door mag zetten.  
 
In onze gemeente en gemeenschap zijn ook anderen bij wie 
behandelingen afgerond zijn, in hoop op rustiger tijden. De één kreeg 
daardoor toekomstperspectief, voor een ander is juist de toekomst 
onzeker geworden. 
We gaan de zomer in, voor sommigen heerlijk om vakantie te hebben. 
Velen gaan in deze dagen op reis. Voor anderen is de zomer spannend, 
wanneer we moeite hebben met de warmte.  
We zijn allemaal op levensreis en we mogen daarin elkaar als broeders 
en zusters vasthouden, in tijden van vreugde en van verdriet. In dat alles 
mogen we weten: we kunnen samen reizen vanuit het geloof op een 
toekomst vol van hoop. Dat heeft Hij aan ons beloofd. 
 
Overlijden 
De kerkenraad ontving bericht dat op donderdag 30 juni op 88-jarige 
leeftijd is overleden, Dirk Kanselaar. De heer Kanselaar woonde sinds 
een jaar in woon- en zorgcentrum Avondlicht. Daarvoor woonde hij in de 
Boutlaan. De laatste twee jaar tobde hij weliswaar met z’n gezondheid, 
maar kon hij van veel dingen ook nog genieten. Zo bezocht hij recent nog 
samen met zijn dochter de jaarmarkt. De uitvaart heeft plaats (gehad) op 
woensdag 6 juli. 
We wensen familie, vrienden en alle anderen die verdriet hebben 
vanwege zijn overlijden veel sterkte en Gods troost en nabijheid toe om 
dit toch nog plotselinge verlies te dragen. 
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Dankbetuiging 
    Het is onmogelijk om iemand te vergeten 
     die zoveel gaf om te herinneren 
 
Troostend en bemoedigend waren de vele blijken van medeleven die wij 
mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder en 
fantastische oma 

 
Mattijsje Cornelia Overheul-van Wijgerden 

- Mattie - 
 
Het was en is voor ons een grote steun en wij willen u hiervoor hartelijk 
danken. 

Corine en Arjan 
Jurgen 

Maureen 
 
 
Bedankt 
Al zoveel weken, iedere dag mooie kaarten, lieve woorden, mensen die 
opbellen hoe het gaat. Zo fijn, dat er zoveel mensen aan ons denken, en 
voor ons bidden. 
Soms staat er binnen een bos bloemen met kaartje die iemand daar heeft 
neergezet. Of een warme net gebakken cake op de keukentafel. Of een 
lekkere verse smoothie.  
Wat leeft iedereen mee. Hartelijk dank ervoor. Het doet ons ontzettend 
goed. 
 
Twee chemo’s heb ik nu gehad (25-juni), nog 2 krijg ik er. 
We zijn op de helft. We blijven hopen en bidden. 
 

Aart en Nellie Blom 
 
Bedankt 
Graag willen we iedereen hartelijk bedanken voor de mooie woorden en 
lieve kaarten die we mochten ontvangen rondom ons huwelijk. We willen 
ook wijkouderling Govert van Bezooijen bedanken voor de fijne 
samenkomst die we aansluitend op de huwelijksplechtigheid mochten 
hebben. 
 

Rick en Marieke de Joode 
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Vakantie predikant en afwezigheid vanwege nascholing 
Vanaf 4 t/m 22 juli heeft de predikant vakantie. Voor dringende zaken 
kunt u contact opnemen met de scriba.  
Ook van 8 t/m 14 augustus is de predikant afwezig. Bij dringende zaken 
is hij in deze week bereikbaar.  
 
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.  

 
Solidariteitskas 
(Ongeveer) gelijktijdig met dit kerkblad ontvangt u een enveloppe met 
daarin informatie over de Solidariteitskas. Alle mensen die zijn gedoopt 
of die belijdenis hebben gedaan (en daarmee lid zijn van de kerk), wordt 
gevraagd 10 euro over te maken.  
De opbrengst is bestemd voor twee 
doelen. Als plaatselijke gemeente 
dragen we op basis van ons ledental 
verplicht een bedrag af aan de 
landelijke kerk. De opbrengst van de 
Solidariteitskas wordt daarvoor 
gebruikt. De rest van de opbrengst is 
voor het eigen, plaatselijke kerkenwerk.  
Via het landelijke Solidariteitsfonds van 
de PKN ondersteunen kerkelijke 
gemeenten elkaar. Dat kan zijn op allerlei gebieden. Soms zijn er heel 

UIT DE GEMEENTE 
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goede ideeën, doen gemeenten er zelf al alles aan om die ideeën ook uit 
te voeren maar ontbreekt menskracht of geld. Kerken kunnen dan een 
bijdrage vragen uit de Solidariteitskas. 
In 2019/2020 mochten wij als Hervormde Gemeente een prachtige 
bijdrage ontvangen voor de renovatie van het dak van de kerk. 
 
VERANTWOORDING 
Collecten 
15 mei   1e collecte € 97,50 Diaconie 
  2e collecte € 98,00 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   113,70   Pastoraat en prediking 
 
22 mei   1e collecte € 119,20 Stephanos 
  2e collecte € 98,00 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   98,60   Pastoraat en prediking 
 
26 mei   1e collecte € 85,00 Bloemengroet 
  2e collecte € 49,90 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   65,70   Pastoraat en prediking 
 
29 mei   1e collecte € 190,00 Pinksterzending GZB 
  2e collecte € 94,90 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   90,80   Onderhoudsfonds 
 
5 juni   1e collecte € 189,85 PKN Kerk in actie 
  2e collecte € 114,85 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   125,35   Pastoraat en prediking 
 
12 juni   1e collecte € 95,25 Diaconie 
  2e collecte € 97,65 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   94,40   Pastoraat en prediking 
  Avondm.coll.€   160,35   
 
16 juni  1e collecte .€   76,70   Dienst Avondlicht 
 
19 juni   1e collecte € 125,70 IZB Passie voor missie 
  2e collecte € 89,15 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   99,60   Pastoraat en prediking 
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Giften 
In mei en juni is per bank voor de collecten diaconie ontvangen € 28,00. 
Jacolien van Zante ontving € 10,00 tijdens het bezorgen van de 
bloemengroet. 
Diaken Arjan Boote ontving € 10,00 voor de diaconie. 
Via Dyke de Joode: € 70,00 voor de kerk en € 10,00 voor het kerkblad. 
 
In de afgelopen periode van 6 weken ontvangen: 
Via ds. Roseboom € 50,00;  2x € 30,00; en € 20,00 voor de kerk. 
Via de bank (collecten) € 25,00 voor werk kerkrentmeesters. 

 
Voor al deze giften heel hartelijk dank. 

 

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 
27-07   M. de Fockert-van Arendonk  90  Kolstraat  
30-07 A.J. Hobo - Grandia   87  Sluimerskamp  
01-08 dhr. G. van Bezooijen  92  Sluimerskamp  
11-08 dhr. A.C. van Arendonk 86  Achterweg  
24-08 A.F.A. Kaldenberg - Spijker 88   Waaldijk  
 
Bloemengroet  
De bloemengroet uit de gemeente is de afgelopen periode gegaan 
naar: 

- Rien Bijl (Boutlaan) 
- Gea van Os (Haaften) 
- Michelle ’t Lam (Geerstraat) 

 
 

 

Zanguurtje 
Op D.V. zondag 10 juli zal aansluitend aan de avonddienst weer een 
‘zanguurtje’ worden gehouden. Voordat we met elkaar gaan zingen 
drinken we eerst een kopje koffie of thee. Ondertussen spelen we 
koormuziek af voor de luisteraars thuis. 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!  

Activiteiten  
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Het volgende zanguurtje staat gepland voor D.V. 
zondag 4 september. 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 deze naar alexenmarleen@live.nl. 
 
 
Jongeren werkgroep Gambia op punt van 
vertrek 
De jongeren uit Herwijnen en omstreken die met 
de werkgroep Gambia in dat land gaan bouwen 
aan een school, vertrekken zaterdag 16 juli vanaf Brussel Airport. Op 
D.V. woensdag 3 augustus hopen ze veilig en wel weer thuis te komen. 
Uit onze gemeente gaat Janieke de Bruin mee. In de avonddienst van 
zondag 10 juli wordt in de Gereformeerde Kerk aandacht besteed aan de 
werkvakantie. 
Via een link op onze website (www.hervormdherwijnen.nl) kunt u op de 
hoogte blijven van de ervaringen en het werk in Gambia. 
 
Start lotenverkoop 
De commissie Verkoopdag begint een dezer dagen weer met de verkoop 
van loten voor de grote verloting. De loten kosten een euro per stuk, de 
trekking is op zaterdag 17 september. Wie loten wil (of één of meerdere 
boekjes wil verkopen!), kan dat melden bij Dyke de Joode 
(dykedejoode@gmail.com of 06 - 33752315) of Amanda de Bruin 
(amandadebruin@upcmail.nl of 06 - 55323121). Ook komen mensen 
langs de deur om loten te verkopen. Te winnen is een aantal mooie 
geldprijzen. 
Bedankt alvast voor uw medewerking. 
 
Koffiezetapparaat staat soms nog aan 
De laatste tijd is een paar keer na een bijeenkomst het koffiezetapparaat 
in de keuken aan blijven staan. Soms met daarop een koffiepot met nog 
een klein beetje koffie, soms met een lege pot erop. Een enkele keer 
stond het bovenste warmhoudplaatje nog aan, zonder iets erop. In alle 
gevallen is dat uiteraard niet de bedoeling. De plaatjes worden erg heet, 
kleine hoeveelheden koffie gaan aankoeken en in het uiterste geval zou 
een glazen pot kunnen springen. Vandaar het verzoek om na een 
vergadering of bijeenkomst even te kijken of het koffiezetapparaat uit is 
gezet. Let daarbij ook op: soms doet een lampje het niet, maar staat een 
plaatje toch aan! 

Dank voor uw medewerking 

mailto:dykedejoode@gmail.com
mailto:amandadebruin@upcmail.nl
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Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie 
ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl 
 
Zondag 10 juli   20u Zanguurtje 
Zaterdag 16 juli   Vertrek werkgroep Gambia 
Zondag 4 september  20u Zanguurtje 
Vrijdag 21 oktober   Online Draai avond 
 
 
 
Dijkpraat 
Wat kunnen woorden regelmatig anders overkomen dan ze zijn bedoeld. 
Een mooi voorbeeld daarvan kreeg ik van Mettien van Mourik. De Tien 
Geboden zongen we de afgelopen twee zondagen met Lied 594. In elk 
couplet worden twee geboden bezongen. In de laatste twee regels van 
het zesde couplet staat: ‘Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft. 
Je wordt zielsgelukkig, als jij zo leeft.’ 
Tien vertelde dat hij een por in zijn zij kreeg, en dat in zijn oor gefluisterd 
werd: ‘deze is speciaal voor jou, Tien’.  
 
Vanaf de dijk wensen we u een weldadige zomerperiode. Vrede en 
goeds in elk huis en op alle reizen! 

 
Ds. Wilhelm Roseboom  

 

 
 

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

Volgende inleverdata zijn: 
19 sept.  Voor 3 weken  21 nov.  Voor 3 weken 
10 okt.  Voor 3 weken  12 dec.  Voor 4 weken 
31 okt.  Voor 3 weken  9 jan. 2023 voor 3 weken 
 
  
 
 
 

DIJKPRAAT 

AGENDA D.V. 

VAN DE REDACTIE 

http://www.nhkherwijnen.nl/
mailto:kerkblad@nhkherwijnen.nl
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Zomervakantie! 

 
 
 
 



 

 

 

 

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.hervormdherwijnen.nl 
 
 
APP (voor leden)   Hervormd Herwijnen (via playstore/ appstore) 
 
 

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

http://www.hervormdherwijnen.nl/

