
 

 

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  
     

 
 
 

 

Koper van de ziel 

 
 

… U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed.. 
Openbaring 5: 9 

 
 
Tedere en tegelijk onmetelijk rijke heilszaken worden hier genoemd. 
In de eerste plaats dat “Lam”, op zichzelf al zo’n teder dier. Maar 
mateloos verrijkend, door Zijn bloed, als offerande voor onze 
zondeschuld. Dat Lam heeft een werk gedaan, dat niemand doen kon: 
mensen voor God gekocht. 
 
Wie doet dat: een ander, een zondaar vrijkopen door betaling met eigen 
onschuldig bloed? Jezus Christus, Hij is dat Lam. “Ziet, het Lam van 
God!” (Joh. 1:36). 
 
Ja, zie niet af van Hem, maar zie op van Zijn heilswerk. Zie ook uit naar 
Zijn wederkomst! Want dat is ook ’t laatste gebed in de Bijbel: 
 
“Kom, Heere Jezus!” Kom koper van mijn ziel, goddelijk Lam en verwissel 
mijn klein geloof in stralend aanschouwen! 
 
 

Lezen: Openbaring 5: 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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46e Jaargang, no. 1258, 21 november 2022 
 
 

KERKDIENSTEN 

Zondag 27 november 2022    1e advent 

10:00 uur: ds. W.M. Roseboom 

18:30 uur: ds. G.J. Glismeijer, Nieuwegein 

1e collecte: Diaconie 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Onderhoudsfonds 
 

Zondag 4 december 2022    2e advent 

10:00 uur: ds. B.J. van der Kamp, Harderwijk 

18:30 uur: ds. J. van Dijk, Zeist 

1e collecte: Gevangenenzorg Nederland 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 

Zondag 11 december 2022    3e advent 

10:00 uur: ds. W.M. Roseboom  

18:30 uur: ds. R.R. Eisinga, Gorinchem 

1e collecte: Stichting Gave 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 

 

Donderdag 15 december 2022 

19:00 uur: Kerstviering Avondlicht  

 m.m.v. Soli Deo Gloria 
 

Zondagsschool 

27 nov. Luk. 1: 5-25  Zacharias opgeschrikt tijdens zijn werk 

  4 dec.  Luk. 1: 26-38 Maria opgeschrikt uit haar toekomstplannen 

11 dec.  Luk. 1: 39-56 Maria en Elisabeth vinden rust in hun geloof 
 

Crèche 

27 nov. Leontien van Arkel 

  4 dec. Corline de Fockert en Elin Hobo 

11 dec. Lia van Baalen en Rens van Zante 
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Schoonmaakrooster 

28 t/m   2 dec: Lijntje en Anne van der Weerd 

  5 t/m   9 dec: Rika van Brakel en Lies de Bruijn 

12 t/m 16 dec.: Monique Hobo, Eline van Baalen, Lia van Baalen, Netty Pippel 

 

 

 
 
Wel en wee 
Nellie Blom-van Wijgerden (Onderweg) kreeg teleurstellende uitslagen 
van scans. Er zijn weer tumoren gegroeid en ze moet opnieuw een traject 
van chemokuren in. Verdrietig voor haar en allen om haar heen. We 
bidden hen de troost van de Here God toe, Zijn kracht in de tijd en zegen 
over de behandelingen. 
Ook Mieke van de Minkelis-Batenburg (Rijshoutstraat, Sliedrecht) kreeg 
moeilijke uitslagen, omdat een tumor te veel is gegroeid. In deze week 
moet meer duidelijk worden welke behandeling het beste kan worden 
ingezet. Na eerdere berichten is het al bijzonder dat er een behandeling 
mogelijk is. Het zal zwaar zijn om deze fase weer in te gaan en we bidden 
of Mieke en haar gezin zich gedragen mogen weten. 
 
We zijn in gebed verbonden met hen die doorgaand kuren, 
behandelingen, onderzoeken krijgen of dat van dichtbij meemaken. We 
leggen het allereerst in de zorgende hand van onze God. 
We denken ook aan gemeenteleden en dorpsgenoten die in de 
afgelopen weken afscheid moesten nemen van een geliefde. We wensen 
hen Gods nabijheid toe. 
 
Overigens: stelt u het pastoraat van de gemeente vooral op de hoogte bij 
behandelingen, vreugdevol of verdrietig nieuws. Het is lastig om mee te 
leven, wanneer we niet worden ingelicht 
. 
 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Adventsperiode 
Het hoofdthema in de Adventstijd is bij de diensten aan de Waaldijk ‘De 
engel is gekomen’. Naar aanleiding van de verkondiging uit het 
profetenboekje Maleachi (betekenis: Mijn engel/boodschapper), lijkt het 
me mooi om dit in deze periode dieper uit te werken. 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

UIT DE GEMEENTE 
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Van de zondagsschool – (voorbereiding) kerstviering 
De kinderen en leiding van de Zondagsschool zijn druk met de 
voorbereidingen van de kerstfeestviering, die we op DV vrijdag 
23 december a.s. om 18.30 uur hopen te houden. 
Zet u deze datum vast in uw agenda? 
 
i.v.m. de kerstfeestviering willen we op DV zondag 11 en 18 december 
na de dienst met de kinderen oefenen in de kerk. 
Het zou heel erg fijn zijn als alle kinderen deze data allemaal aanwezig 
kunnen zijn! Na ongeveer een uurtje kunnen de kinderen weer opgehaald 
worden. 
Als u wilt kunt u in de tussentijd een kopje koffie of thee drinken in het 
kerkelijke centrum. 
  
Begin december zal er bij de leden van onze kerk weer een brief worden 
bezorgd voor de kerstcollecte van de zondagsschool. In deze brief staat 
uitgelegd hoe u een gift kunt geven. 
Alvast hartelijk dank hiervoor. 
 
We hopen u allemaal te zien, u kunt ook online meekijken of luisteren, 
op vrijdagavond 23 december! 
 
Avond met twintigers en dertigers van 35- 
Regelmatig gaat het in de kerk over de twintigers en dertigers in de kerk. 
Meestal gaat het dan echter óver de twintigers en dertigers. Op 23 
november houden we om 20.00 in het kerkelijk centrum een avond mét 
de twintigers en dertigers van 35-. Voordat we allemaal mooie activiteiten 
bedenken, eerst weer eens met elkaar in gesprek: wat betekent kerk voor 
jullie? Hoe verhoudt dit zich tot ons leven en geloof? Is er ergens 
behoefte aan en hoe zou dat gezamenlijk ingevuld kunnen worden?  
De twintigers en dertigers van 35- hebben een uitnodiging in de bus. 
Mocht je de uitnodiging gemist hebben, dan kun je dit bericht als 
uitnodiging beschouwen. 

We zien er naar uit! 
Jeugdouderling Alex Ruitenburg en ds. Wilhelm Roseboom 

 
 
Follow Me (12-16) 
We hopen elkaar te zien op de woensdagavonden t/m 14 december om 
18:45u. 
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Bijbelgesprekskring 
De volgende bijeenkomst staat gepland op 29 november om 10:15. We 
gaan verder met het boekje Gaan op Gods weg, hoofdstuk 6.  
Datum ter overweging voor de keer daarna: 27 december. 
 
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 
 
Een individuele transactie via de website kostte tot nu toe 29 cent, maar is recent 
verlaagd naar 24 cent.   
 

Mededeling  
Deze collecte-informatie en de gegevens van het apphulp team 
worden voortaan bij de vaste gegevens, op de achter-binnenzijde 
van het kerkblad vermeld. 
 

 

VERANTWOORDING 
Collecten 
30 okt.   1e collecte € 145,20 MAF Nederland 
  2e collecte € 124,60 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   131,00   Onderhoudsfonds 
 
2 nov.   1e collecte € 166,40 Diaconie 
  2e collecte € 89,15 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   2.603,50   Dankdagcollecte 
 
6 nov   1e collecte € 141,50 Najaarszending. GZB  
  2e collecte € 94,95 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   141,00   Pastoraat en prediking 
 

about:blank
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13 nov   1e collecte € 106,30 Diaconie  
  2e collecte € 99,40 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   119,80   Pastoraat en prediking 
 Avondm.coll €   185,00   World Vision 
 

Voor al deze giften heel hartelijk dank 

 

Giften 
Ds. Roseboom ontving € 50,00. 
Bezoekbroeder J. van Kuilenburg ontving € 10,00. 
Voor de collecten Kerkrentmeesters is de afgelopen periode per bank 
 € 200,00 ontvangen. 
In oktober is voor de collecten diaconie ontvangen € 103,00. 
 

Voor al deze giften heel hartelijk dank. 
 

Dankdagcollecte 
De collecte op Dankdag heeft opgebracht € 2.603,50. Iedereen die een 
bijdrage heeft geleverd aan dit prachtige resultaat, heel hartelijk bedankt. 
Fijn dat mensen ook op deze manier meeleven, uit dankbaarheid voor 
alles wat we in ons leven mogen ontvangen.  
Mocht iemand nog een gift willen geven, dat kan op de bekende 
manieren: een bedrag overmaken via internetbankieren (NL42 RABO 
03280 00531 of NL10 INGB 0000950925). En gift meegeven aan iemand 
kan uiteraard ook. 

 
 

Legaat 
De kerk heeft uit een nalatenschap een legaat ontvangen van 5.000 euro. 
In overleg met de nabestaanden is afgesproken dat niet wordt vermeld 
van wie het legaat is.  
Het is altijd om stil van te worden, als geloof en kerk in het leven van 
mensen zo'n belangrijke plaats innemen, dat zij een legaat bestemmen 
voor de kerk. Het draagt er, net als alle andere giften, aan bij dat het werk 
in Gods Koninkrijk kan worden voortgezet. Dat is ook iets om God voor 
te danken. 
Het legaat is in dankbaarheid aanvaard, in het besef dat aan een legaat 
altijd een verdrietige gebeurtenis voorafgaat, namelijk het overlijden van 
een geliefde. Daarom willen we de nabestaanden ook vanaf deze plaats 
Gods Zegen toewensen bij het verwerken van het gemis en het verdriet. 
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Kosten voor kerkblad stijgen 
In dit kerkblad treft u een inlegvel aan, waarmee we u vragen een 
bijdrage over te maken voor de kosten die zijn verbonden aan het maken 
en verspreiden van het kerkblad en voor de kosten van de kerkapp. 
Zeker bij het kerkblad hebben we te maken met een forse kostenstijging, 
van 24 procent om precies te zijn! 
De gegevens om een bijdrage over te maken staan op het inlegvel; u 
kunt ook gebruikmaken van een QR-code, die eveneens op het inlegvel 
staat en ook hieronder staat afgedrukt. 
U kunt uw bijdrage ook overmaken via banknummer:   
NL82 RABO 03280 24643  
ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen  
inz. Kerkblad/Kerkapp 

Hartelijk bedankt alvast! 
 
Kerkbalans; toezegging al omgezet in een gift? 
We zijn langzaam maar zeker de balans aan het opmaken over 2022. 
Ook financieel. Nog niet iedereen heeft zijn eerder dit jaar gedane 
toezegging voor de Actie Kerkbalans 2022 omgezet in een concrete gift. 
We willen daarom vragen of u dat in uw administratie zou willen nagaan. 
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 2022. 
 
Omdat het zomaar kan gebeuren dat u door omstandigheden bent 
vergeten uw toezegging over te maken, sturen we in de loop van 
december een herinnering. Mochten die brief en uw betaling elkaar 
kruisen, dan kunt u de brief uiteraard als niet verstuurd beschouwen. 
Mochten wij een betaling over het hoofd hebben gezien of iets dergelijks: 
op voorhand onze excuses. Een foutje is snel gemaakt. 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 

College van Kerkrentmeesters 
 
Energiekosten 
Met enige regelmaat wordt de vraag gesteld of we als kerk ook last 
hebben van de hoge prijzen voor gas en elektriciteit. Het antwoord is dat 
het op dit moment meevalt, aangezien het energiecontract met vaste 
tarieven voor zowel kerk als pastorie nog loopt tot januari 2024. Dat 
neemt niet weg dat we de temperaturen een graadje lager hebben 
ingesteld en we zuinig proberen te zijn met energieverbruik. Daarmee 



8 

 

dragen we bij aan de algehele besparing op energie en we kunnen 
onszelf vast oefenen voor de volgende winter.  
We rekenen op uw medewerking en begrip. 

 

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 
28-11 F.C. van Os   89  Dutry van  

Haeftenstraat  
Haaften 

10-12 W.A. van der Meijden-Kozijn 90  Waaldijk  
11-12 A.C. Verploegh- van Aalsburg 99  Zworrelstraat  
 
 
Bloemengroet  
De bloemengroet uit de gemeente is de 
afgelopen periode gegaan naar: 

- Andrea van Mourik, Griendweg 
- De heer De Joode, Waaldijk 
- Danielle van Mourik, Kolstraat 
- Fam Gobius du Sart, Vervoornlaan 

(huwelijksjubileum) 
- Fam Van Arendonk, Achterweg (huwelijksjubileum) 

 
 
1e positieve reactie op dringende oproep is binnen, wie volgt!? 
De eerste positieve reactie op de oproep voor versterking van de 
schoonmaakploeg is binnen. Daar zijn we uiteraard erg blij mee! Nu er 
één spreekwoordelijk schaap over de dam is, volgen er vast meer. Om 
en handje te helpen en te zorgen dat de kerk op zondag schoon is. Om 
te zorgen dat de toiletten schoon zijn, dat de vloer regelmatig wordt 
gestofzuigd, dat de ramen worden gezeemd. Dat uw kinderen (of ouders) 
in een opgeruimd en schoon kerkelijk centrum samen kunnen komen 
voor activiteiten. 
Wie het goede voorbeeld wil volgen om eens per zoveel weken een paar 
uurtjes de schoonmaakploegen te versterken, kan contact opnemen met 
Henk de Bruin: 06 – 53941059.  
We zitten echt verlegen om versterking, anders krijgen we de roosters 
niet rond. ‘Jong en oud’ mag zich melden, waarbij iedereen voor zichzelf 
mag bepalen wat jong en wat oud is. 
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Kerststerrenactie; bestellen t/m 27 november 
Ook dit jaar kun u kerstster bestellen via het rode formulier, dat huis-aan-
huis is verspreid. Er zijn rode en witte kerststerren, ze kosten 5 euro per 
stuk (bij 2 of meer 4,50 euro per stuk). U kunt de bestelformulieren tot en 
met 27 november op verschillende plaatsen inleveren (zie het formulier), 

onder meer bij de Kringloopkas en de kerk. 
Mailen kan ook: kerststerrenNHK@gmail.com 
(graag met daarbij aantallen, kleur en 
adres/telefoonnummer).  
U kunt de kerststerren afhalen op zaterdag 10 
december, tussen 8.30 en 12.00 uur bij de 
kringloopkas (Achterweg 57). Graag met gepast 
geld of pin betalen s.v.p. Bedankt alvast voor uw 
medewerking. 

 
 

 

Mogen wij een hapje komen eten??? 
De gezamenlijke jeugdclub van de Gereformeerde kerk en de Hervormde 
Gemeente willen dit jaar een gezamenlijke Hap en Stap avond 
organiseren. Voor deze avond zijn er een aantal locaties nodig, mogen 
ze bij u eten?? 
De Hap & Stap avond staat gepland voor vrijdag 16 december. We 
verdelen deze avond de kinderen van de club in groepjes. Elke groep 
bestaat uit ongeveer 5 kinderen en iemand van de leiding. Deze groep 
gaat bij iemand uit de gemeente het kerstdiner nuttigen. Het nagerecht 
eten we met alle kinderen tegelijk in de kerk. 
 

Dus vindt u het leuk als wij deze avond bij u komen eten, geef u dan op!! 
U doet toch ook mee? Opgeven kan bij: Jordy van der Perk op 
telefoonnummer 0611091400 of via Jordyvdperk@gmail.com 
We willen om ca. 18.30uur beginnen. 
(mocht u nog vragen hebben mag u altijd contact opnemen met Marco 
van Zante 581133) De clubleiding 
 
Werk in de kerk 
Fase 1 van de werkzaamheden aan de westmuur van de kerk is 
afgerond. De kale en grijs uitgeslagen plekken zijn afgebikt en weer 
aangesmeerd. De kerk is ook weer schoon. Alle vrijwilligers en de 
schoonmaakploeg: hartelijk bedankt voor jullie inzet. Fase 2 is het 
schilderen van de westmuur. Dat staat DV gepland in de tweede week 
van januari. 

Activiteiten  

about:blank


10 

 

De banken, maar ook het orgel zijn 
vóór de werkzaamheden aan de 
muur goed afgedekt tegen het stof. 

 
 
 
 
 
 
Na 

het gedeeltelijk afbikken van de muur en 
het opnieuw aansmeren, is de kerk weer 
helemaal schoongemaakt en 
‘gebruiksklaar’.  

 
 
 
Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie 
ook de website van onze gemeente, www.hervormdherwijnen.nl 
 
Woensdag 23 november 18:45u Follow me 
Woensdag 23 november  Avond 35- 
Dinsdag 29 november  10:15u Bijbelgesprekskring 
Vrijdag 23 december  18:30u Kerstfeestviering zondagsschool 
 
 
 
 

Dijkpraat 
Bijzonder om al tijdens de zwangerschap van Esther en de 
coronaperiode van afgelopen week meelevende berichten en kaartjes te 
ontvangen. Dank daarvoor! 
We hebben ons de afgelopen tijd gebogen over het gebed in de 
gemeente. Tijdens de themadienst vertelde ik dat zelfs Boaz (bijna 3 jaar) 
al enige verlegenheid ervaart. Hij vertelde dat andere kinderen  
‘Here, zegen het lekkere eten, Amen’ bidden, maar dat hij het zelf niet 
kon. 
Blijkbaar heeft de dienst, waarin hij ook aanwezig was, geholpen. 
Sindsdien bidt hij namelijk de woorden zonder enige schroom. Ik hoop 
dat de bezinningstijd in de hele gemeente deze vrucht heeft opgeleverd. 

 
Ds. Wilhelm Roseboom  

DIJKPRAAT 

AGENDA D.V. 

http://www.hervormdherwijnen.nl/
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De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 12 
december 2022 vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij: 
   email: kerkblad@nhkherwijnen.nl 
   Carolien Boogert, Rij- en Uitweg 16  

 
LET OP: kopij volgend kerkblad is voor 4 weken 
 

Volgende inleverdata zijn: 
9 jan. 2023 voor 3 weken   
30 jan.  voor 3 weken 
20 feb.   voor 3 weken 
13 mrt.  voor 3 weken 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VAN DE REDACTIE 

mailto:kerkblad@nhkherwijnen.nl
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Kleurplaat 

Maria opgeschrikt uit haar toekomstplannen 
 
 

 
 



 

 

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 
 
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.  
♦ een gift overmaken via de KerkApp kan ook;  
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen  
 
Let op: Een individuele transactie (zonder gekocht saldo) kost 24 cent 
per keer. 
 
DIACONIE      Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373 7400 26 
 

COLLEGE VAN     Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000 9509 25 
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328 0005 31 
 

PASTORAAT EN      Bankrekeningnr. NL42 RABO 0373 7222 57 
PREDIKING 
 

ONDERHOUDSFONDS  Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373 7222 49 
 

ADM. KERKBLAD     Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328 0246 43 
 

KERKRADIO      Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373 7400 34 
 
WEBSITE      www.hervormdherwijnen.nl 
 

APP (voor leden)   Hervormd Herwijnen (via playstore/ appstore) 
Informatie over onze kerkapp: hervormdherwijnen.nl  
App-hulpteam: apphulphervormdherwijnen@gmail.com 
Leontien van Arkel, 06-48425158; Amanda de Bruin, 0418-582153 
 
COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin 

  de kerk; € 0,70 / € 1,00 

https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen
http://www.hervormdherwijnen.nl/
about:blank

