
 
 

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 
   H. Vervoorn 
 

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  
     

 
 

Waar moet het heen? 

 

De Heere regeert…. Psalm 93: 1a 
 
Waar moet dat toch naar toe met de wereld? Voor een christen is dat 
geen vraag denkt u misschien. Mensen die geloven, weten dat God 
regeert en dat Hij bezig is zijn heilsplan uit te voeren. Het gaat aan op 
zijn heerlijk Koninkrijk. Stel je voor, dat het niet zo was. Hoe zou je dan 
het nieuwe jaar tegemoet kunnen zien? Jawel, maar het geloof in Gods 
koningschap is nooit zonder aanvechting. De golven van je levenszee 
moeten maar eens onstuimig tekeergaan zoals in Psalm 93. Dan kunnen 
we ons ineens afvragen: “Waar moet het heen? Heere, waar bent U en 
waar blijkt nu uw heerschappij? Hoe weet ik dat het U niet uit de hand 
loopt, dat U sterker bent dan het geweld van de wateren?”. 
Waar moet het heen? Met de volkerenwereld, met de kerken, met ons 
persoonlijk leven? Het antwoord lees je niet in de kranten en raap je ook 
niet op uit de omstandigheden, maar gelukkig reikt de dichter van deze 
psalm het ons aan. Dat zegt het Woord ons. En op dat Woord kun je aan, 
want Gods getuigenissen, Gods beloften zijn zeer getrouw (vs. 4). Als 
dat ergens gebleken is, dan wel op Golgotha toen Christus de beloften 
van zijn Vader ondertekende met het rood van zijn bloed. In Hem zijn ze 
ja en amen. Zouden we het daarmee niet kunnen wagen? Dan weet 
niemand wat de komende tijd ons brengen zal. Maar één ding staat vast: 
Gods Koninkrijk komt! In die verwachting mag gezegd en gezongen 
worden: “Ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zij nacht, God 
mijn God zal mij behoeden, Hij houdt voor mijn heil de wacht” 
 
 

Lezen: Psalm 93 en 2 Korinthe 1 : 15 - 20 
 

Uit: Bijbels dagboek “Elke dag een psalm” 

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. 1260, 9 januari 2023 
 

KERKDIENSTEN 
 

Zondag 15 januari 2023 

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

18:30 uur: Dr. M. Dubbeldam, Hardinxveld-Giessendam 

1e collecte: Bloemengroet 

(Voor bloemenbezorging in de gemeente) 
2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 

Donderdag 19 januari 2023 

15:00 uur: Dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam 

 Dienst in WZC Avondlicht 
 

Zondag 22 januari 2023 

10:00 uur: Ds. R. de Knijff, Molenaarsgraaf 

18:30 uur: Ds. E. Meijer, Werkhoven 

1e collecte: IZB Impact 

(Verbindende projecten in pioniersplaatsen) 
2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 

Zondag 29 januari 2023  -  Voorbereiding Heilig Avondmaal 

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

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

1e collecte: Open Doors 

(Ondersteuning van vervolgde christenen) 
2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Onderhoudsfonds 
 

Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool 

15 jan:  1 Koningen 16: 29 – 17: 6 Achab en Elia 

22 jan:  1 Koningen 17: 7 – 24 Elia bij de weduwe in Sarefat 

  Psalm 105: 5 

29 jan:  1 Koningen 18  Elia offert op de Karmel 

  Psalm 105: 5 
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Kinderoppas:  

15 jan:  Marleen Ruitenburg en Vera Hobo 

22 jan:  Jacco Ruitenburg en Elin Hobo 

29 jan:  Annette Blom 
  

Schoonmaakrooster 

  9 tm 13 jan: Anne en Lijntje van der Weerd 

16 tm 20 jan: Carolien Boogert en Helma van Mourik 

23 tm 27 jan: Monique Hobo, Eline van Baalen, Lia van Baalen, Netty Pippel 

 

 

 

Gezondheid 
Petra Hobo-Werner (Meerenburg) is met een nieuw traject van 
verschillende kuren begonnen, nu in de afgelopen periode de tumoren 
niet zijn gegroeid. Ook deze week begint weer een driewekelijkse sessie 
van chemokuren. Daarna zal er een scan worden uitgevoerd. Het geeft 
dankbaarheid dat de situatie nu zo is. Maar natuurlijk is de ziekte heftig 
en slopend, we bidden haar en haar gezin daarin alle moed van God toe.  
 

Nellie Blom-van Wijgerden (Onderweg) begint deze week aan een 
nieuwe serie chemokuren. Eerst was de verwachting dat dit niet mogelijk 
zou zijn. Dat is een wonder in deze omstandigheden. We wensen haar 
Gods nabijheid in de behandelingen. 
 

Arie van Mourik (Achterweg) werd opnieuw opgenomen in het 
ziekenhuis, vanwege complicaties na zijn heupoperatie. Vanwege een 
hardnekkige bacterie moest hij er ruim twee weken verblijven en bleef hij 
lang zwak. We zijn blij dat de oorzaak van de klachten is gevonden en 
wensen hem een gezegend herstel. 
 

Betje van Weelden (Kolstraat) verbleef enkele weken met verschillende 
klachten in het ziekenhuis. Uiteindelijk bleken veel klachten terug te 
voeren op een gebroken heup. Nu verblijft ze tijdelijk in Lingesteyn 
Leerdam om daar aan te sterken en in te schatten hoe het verder moet. 
We wensen haar Gods rust en allen om haar heen wijsheid bij de 
inschattingen die gemaakt moeten worden. 
 

Rien Maasland (Boutlaan) heeft een geslaagde oogoperatie ondergaan. 
Hij is weer thuis en moet verder herstellen. Dat hij in geloof het oog mag 
opslaan!

OMZIEN NAAR ELKAAR 
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Riekie de Fockert (Rozenstraat) verbleef een week in het ziekenhuis 
vanwege samenkomende gezondheidsklachten. Een goed herstel onder 
de zegen van de hemelse Vader! 
 
Aan het begin van dit nieuwe jaar is er Eén die weet hoe wij het nieuwe 
jaar ingaan. Dat we in geloof mogen gaan, waar Dietrich Bonhoeffer in 
de dodencel van getuigde:  

Door goede machten trouw en stil omgeven, 
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 

en met u ingaan in het nieuwe jaar. 
 
Verlies 
Op 30 december 2022 overleed Catharina Lydia van Krieken-van 
Maaren. We kennen haar vooral als Tiny van Krieken. Ze werd geboren 
op 20 mei 1937 en sinds 23 mei 2015 was ze weduwe van Dirk Govert 
Johannes van Krieken. De laatste maanden verbleef Tiny vanwege 
afnemende gezondheid in Lingesteyn in Leerdam. Het oude adres op 
Raayweg 3 zal voor de meeste lezers het meest bekend zijn.  
Op de rouwkaart heeft de familie twee Bijbelteksten gezet. ‘Zelfs vindt de 
mus een huis, o Heer’, en ‘Mijn genade is u genoeg’. Deze teksten 
ademen het geloof dat Tiny van Krieken in haar leven met zich 
meedroeg. Als er voor de mussen plaats is in het huis van de Heer, zou 
hij dan geen plaatsje voor ons klaarmaken? Hij zal zeker een plaats 
klaarmaken door het volbrachte werk van Jezus Christus. Zijn 
onverdiende genade is ons genoeg. 
In de afscheidsdienst lazen we de geschiedenis van Martha en Maria. 
Van Christus leren we dat in de puzzel van het leven één ding nodig is 
om te ontdekken: in Hem!  
We wensen kinderen, kleinkinderen, verdere familie en anderen in de 
kring rondom haar de troost van de grote Trooster en de shalom van de 
Vredevorst toe.     
 
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 
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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.  
 
 
 

 
Actie Kerkbalans 

Van 14 tot en met 28 januari houden weer 
de actie Kerkbalans. Dat is de jaarlijkse 
financiële actie waarbij we u en jou vragen 
om een financiële bijdrage. Een bijdrage 
om al het werk van de plaatselijke 
Hervormde Gemeente mogelijk te maken. 
Van bezoekwerk, jeugdwerk en de 
zondagse kerkdiensten, tot het werk 

onder ouderen en zieken, de bloemengroet, het evangelisatiewerk, et 
cetera et cetera. Dat is allemaal belangrijk werk, dat volop wordt 
gewaardeerd. Maar het kost ook geld.  
 

Zijn de inkomsten via andere acties en collecten niet voldoende? 
Er zijn inderdaad ook andere inkomsten. Maar die zijn niet voldoende om 
alles te betalen. Via collecten, giften en acties hopen we € 60.276 binnen 
te krijgen. De uitgaven dit jaar zijn € 129.926.  Daar zitten ook kosten 
voor onder meer energie, en afdrachten aan de landelijke kerk (PKN). Er 
is dus een 'gat' van afgerond € 69.750. En dat willen we dichten via 
Kerkbalans. 
 

Kijken jullie kritisch naar de uitgaven? 
Zeker. Hoewel we op de meeste uitgaven geen invloed hebben. Denk 
aan het salaris van een predikant, vergoedingen voor gastpredikanten 
en afdrachten aan de landelijke kerk. We nemen de uitgaven waar we 
wél invloed op hebben steeds kritisch onder de loep, maar verder 
bezuinigen is amper mogelijk. Waarbij het afwachten is hoe de 
energiekosten zich ontwikkelen.

UIT DE GEMEENTE 

mailto:predikant@nhkherwijnen.nl
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En de inkomsten van de KringloopKas dan? 
Die opbrengsten komen geheel ten goede aan het Onderhoudsfonds; 
daar wordt het onderhoud aan kerk, pastorie en bijgebouwen betaald en 
dat gaat best om behoorlijke bedragen. Zeker nu we ook bezig zijn met 
maatregelen om de energiekosten te drukken. De kringloopkas brengt 
uiteraard ook kosten met zich mee, al zijn we blij dat we via de kas op 
beperkte schaal ook plaatselijke goede doelen kunnen steunen. 
 
Hoe kunnen we zorgen dat de benodigde € 69.750 binnenkrijgen? 
Door met z'n allen onze schouders eronder te zetten. Als jong en oud. 
We hebben daar ook het volste vertrouwen in, u liet ons de afgelopen 
jaren niet in de kou staan. Als we allemaal even stilstaan bij wat de kerk 
ons waard is, komt dat vast goed. Natuurlijk mag er ook geld zijn voor 
andere dingen. Maar hoeveel geven we daaraan uit, in vergelijking met 
de kerk? 
 
Zetten veel mensen er hun schouders onder? 
Dat doen ze zeker! Een flinke groep gemeenteleden geeft naar 
draagkracht (en soms meer!). Mensen beseffen dat het weliswaar gaat 
om een vrijwillige bijdrage, maar dat vrijwillig niet vrijblijvend is. Daar zijn 
we erg blij mee. We hebben aan de opbrengst van de afgelopen jaren 
gemerkt dat veel mensen nog eens goed hebben nagedacht over 
Kerkbalans. Laten we die trend een goed vervolg geven. 
 
Ik wil graag wat geven, is er een richtlijn? 
Een veel gehanteerde richtlijn is de tabel die we al enkele jaren 
gebruiken. De tabel staat hieronder. Als iedereen de tabel hanteert, halen 
we de € 69.750 ruimschoots. We begrijpen dat niet iedereen heeft 
evenveel te besteden. En het leven kan duur zijn, toch hebt u misschien 
nog wel wat ruimte, hopen we. Door serieus af te wegen wat de kerk u 
waard is en de tabel als richtlijn te gebruiken. 
Deed u nog niet mee aan Kerkbalans? Of kwam het nog niet tot een 
verhoging van uw bijdrage? U hebt nu de kans: geef volgens de tabel, 
dan redden we het wel! Sommige gemeenten vragen hun leden minimaal 
€ 50, € 75 of € 100 te geven, als ze het afgelopen jaar minder gaven dan 
deze bedragen. Wij vinden dat eigenlijk best een goed idee! Zullen we 
daar eens voor gaan? 
 

Kan ik ook in termijn iets geven? 
Ja hoor, dat kan. Veel mensen doen dat al, bijvoorbeeld elke maand een 
bedrag. 12 x € 30 is ook € 360. Om maar een voorbeeld te geven. 
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Ik heb een enveloppe gehad met een brief. Wat nu? 
De antwoordenveloppe met uw reactie wordt binnenkort bij u opgehaald 
door een vrijwilliger. Zij zien uw gift niet, die informatie is vertrouwelijk. 
En goed om te weten: giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.  
 

De tabel voor de Actie Kerkbalans 
Netto inkomen  Bijdrage kerkbalans Bijdrage per jaar   
per maand:           percentage              in euro’s          
€ 0 - € 500   0,5%    € 0 -  € 30 
€ 501 - € 1.000  1,0%   € 60 - € 120 
€ 1.001 - € 1.500  1,5%    € 180 - € 270 
€ 1.501 - € 2.000  2,0%   € 360 - € 480 
€ 2.001 - € 2.500  2,5%    € 600 - € 750 
€ 2.501  of meer  3,0%    € 900 of meer 
 
Wie een bedrag wil overmaken voor de Actie Kerkbalans kan dat doen 
via:   
NL42  RABO 03280 00531 
NL10  INGB 0000 950925 
tnv hervormde kerk Herwijnen; onder vermelding van Kerkbalans 2023 
 
Het college van kerkrentmeesters 
kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl  / website:nhkherwijnen.nl 
 
Eindejaarscollecte; andere opzet 
In het vorige kerkblad zat een gekleurd inlegvel voor de 
Eindejaarscollecte. Mocht u nog geen bijdrage hebben overgemaakt, 
dan kunt u dat uiteraard nog steeds doen.  De opbrengst is bestemd voor 
het werk in de eigen kerkelijke gemeente.  
En bijdrage overmaken kan via het scannen van de QR-code hieronder 
(werkt voor iedere bank); u kunt uw bijdrage ook over maken via:  
NL42 RABO 03280 00531 
t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Herwijnen  
o.v.v. eindejaarscollecte 
Uiteraard kunt u ook contant iets geven, via 
bijvoorbeeld predikant, bezoekdames, bezoekbroeders 
of kerkenraadsleden. 

Bij voorbaat hartelijk dank 
 
Bij de diensten 
In de periode tot de 40-dagentijd staan we in de verkondiging stil bij 
‘Focus op Jezus’. Het zijn tijden waarbij onze concentratie onder druk 

mailto:kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl
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staat. Ook in onze concentratie op het volgen van Jezus. Hoe leren we 
vanuit de Bijbel de focus in het (geloofs)leven te (her)vinden? De 
Bijbelgedeeltes komen voornamelijk uit de brieven aan Timotheüs.  
Het zou mooi zijn als je bij deze diensten aanwezig bent, want het eerste 
handvat is de kerkgang. Onlangs besprak ik met tieners hoe moeilijk het 
is om aan Bijbellezen toe te komen. Ze vertelden dat het tijdens de 
kerkdienst al een stuk makkelijker gaat.  
Geef hen daarom een zetje om de structuur op zondag vast te houden, 
geef jezelf een duwtje in de rug om het weer op te pakken of vol te 
houden. Het is het begin van het volgen van Jezus en een rijk en hoopvol 
leven gaat open. 
In de ochtenddienst van 29 januari passen we het thema toe op de 
zending, vanwege het bezoek van het nieuwe zendingsechtpaar (zie 
elders in het kerkblad).  
 

De avonddienst van 29 januari is weer een basisdienst, waarin we de 
basis van ons geloof leren uit de Gewone Catechismus. De vragen en 
antwoorden die aan de beurt zijn:  
 

39 Wat is er nodig om God te eren? 
Dat God zijn heerschappij vestigt in ons leven en in heel de wereld. 
Daarom bid ik: ‘Uw Koninkrijk kome.’ Laat de wereld vol zijn van uw 
gerechtigheid. Laat de vrede van Christus ons bevrijden van alle 
machten die ons willen beheersen. 
40 Wat voor Koning is God? 
Een Koning die niet heerst met kracht of en geweld, maar die van 
binnenuit ons hart verovert. Daarom vraag ik: ‘Uw wil geschiede’, nu al 
hier op aarde, in ons dagelijks leven, zoals de engelen U loven en dienen 
in de hemel. Maak ons bereid onszelf opzij te zetten en ons helemaal te 
richten op wat U van ons vraagt. 
41 Bid je ook voor jezelf? 
Ja, want ook mijn dagelijks leven, met alle vreugden en zorgen, is in de 
handen van God. Daarom zeg ik: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood.’ 
Leer ons op weg naar uw Rijk niet op onze eigen voorraden te teren, 
maar dagelijks de hand op te houden voor wat U ons geeft, tot de laatste 
dag komt en wij het beloofde land zullen binnengaan. 
 
Ontmoeting zendingsechtpaar 
Zoals in het vorige kerkblad aangekondigd is, gaan 
we het werk van de GZB op de Filipijnen steunen en 
dan in het bijzonder het werk dat William en Monica 
Jansen daar zullen gaan doen.
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Voordat ze naar de Filipijnen vertrekken, zullen ze onze gemeente op 
zondagochtend 29 januari bezoeken.  
Ook zal één van hen dan met de kinderen van de zondagsschool mee 
gaan (samen met hun 5-jarige zoontje Misha) om daar over hun werk te 
vertellen. Na afloop van de ochtenddienst drinken we met elkaar koffie 
en thee en is er gelegenheid William, Monica en Misha te ontmoeten.  
Groot en klein zijn dus van harte welkom op zondagochtend 29 januari 
om kennis te maken met ons nieuwe zendingsechtpaar. 
 
Vervolg Bidden in het Kerkenwerk 
De avond over Bidden in het Kerkenwerk afgelopen november riep 
enthousiaste reacties op. Ook was er het gevoel dat er nog genoeg te 
bespreken is op een tweede avond. Daarom zijn alle gemeenteleden op 
maandagavond 23 januari om 20:00 uur welkom op een tweede avond 
in het kerkelijk centrum. Voorkennis van de eerste avond is uiteraard 
geen vereiste!  
 
Follow Me (12-16) 
De vakanties zijn voorbij. De catecheses beginnen dus ook weer. Op 
11 januari zijn de catechisanten welkom op de vertrouwde locatie om 
18:45 uur.  
 
Bijbelgesprekskring 
We hopen elkaar op 10 januari om 10:15 uur te ontmoeten. Dan spreken 
we over hoofdstuk 7 uit het bekende boekje. Op 7 februari bespreken we 
het laatste hoofdstuk, waarna we op 7 maart een themabijeenkomst 
houden over ‘als kinderen andere wegen gaan’.  
 
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 
24-01 H.M. van Voorden 85  Lingedijk  

     
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.  
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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  
06-3139 2864). Dit in verband met de bezetting van de zalen. 
 
Bloemengroet 
De afgelopen periode is de bloemengroet bezorgt bij; 
 

Fam. Bambacht, Nieuwe Steeg, 50-jarig huwelijksjubileum 
Fam. Van Veen, Kolstraat, 40-jarig huwelijksjubileum 
 
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 
 

De kosten van een individuele transactie via de website 
zijn verlaagd naar 24 cent.   
 
 
VERANTWOORDING 
Collecten 
11 dec.   1e collecte € 103,80 Stichting Gave 
  2e collecte € 96,25 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €  103,70   Pastoraat en prediking 
 

18 dec.   1e collecte € 121,45 Schuldhulpmaatje West Betuwe 

  2e collecte € 85,60 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   80,50   Pastoraat en prediking 
 

24 dec   1e collecte € 203,05 Leger des Heils 
 

25 dec   1e collecte € 189,55 Diaconie  
  2e collecte € 160,90 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €  158,95   Pastoraat en prediking

mailto:kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen
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31 dec   1e collecte € 71,10 Dorcas  
  2e collecte € 44,85 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €  237,20   Oudjaarscollecte 
 

1 jan   1e collecte € 98,50 Diaconie  
  2e collecte € 93,70 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   68,75   Pastoraat en prediking 
 

Contante giften via: 
Nico van der Vliet € 5,00 voor de bloemengroet 
Joja van Horssen € 20,00 voor het kerkblad + € 60,00 voor diverse 
doeleinden 
Rudi van Zante € 10,00 voor de kerk 
Jacolien van Zante 2x € 10,00 + € 20,00 voor de kerk + € 20,00 voor de 
zondagsschool 
Ds. Roseboom € 50,00 voor de kerk 
Jilis van Kuilenburg € 10,00 voor de kerk 
Alex Ruitenburg € 30,00 voor de kerstevangelisatieactie 
Jan Willem Boogert € 50,00 voor de zondagsschool 
Henk van Mourik € 22,80 voor de kerstevangelisatieactie 
Kringloopkas € 10,00 voor het Leger des Heils + € 30,00 voor de 
oudejaarscollecte 

Voor al deze giften heel hartelijk dank 
 
 

 

 
 
Dijkpraat 
De laatste tijd hadden we regelmatig logees, u weet dat bijvoorbeeld via 
het laatste kerkblad. De toplogeerkamer is de kamer met Waalzicht. Op 
deze kamer heb ik ook mijn toga in een donker hoekje hangen. Dit op 
advies van mijn vader, die eens een door de zon verbleekte toga had. 
Op een morgen kwam een logee de keuken binnenlopen, die in deze 
kamer had geslapen. ‘Wat handig dat er ook een badjas op mijn kamer 
hangt!’, zei hij.  Ik keek verbaasd om. De badjas bleek mijn toga te zijn! 

 
Ds. Wilhelm Roseboom  

 
 
 
 

 

UIT DE PASTORIE 
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Agenda 
Dinsdag 10 januari  10.15 uur Bijbelgesprekskring 
Woensdag 11 januari  18.45 uur Follow Me (12-16) 
Dinsdag 7 februari  10.15 uur Bijbelgesprekskring 
Dinsdag 7 maart  10.15 uur Bijbelgesprekskring 
Zaterdag 6 mei  2023    Rommelmarkt 
Vrijdag 27 oktober 2023   Online draaiavond 
 
Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie 
ook de website van onze gemeente, www.hervormdherwijnen.nl 
 
 
 
 
 
 

De kopij voor het volgende kerkblad dient  
uiterlijk D.V. maandag 30 januari 2023 
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij: 
 
     email: kerkblad@nhkherwijnen.nl 
     Carolien Boogert 
     Rij- en Uitweg 16 

 
 
Volgende inleverdata zijn:  
20 februari voor 3 weken 
13 maart voor 3 weken 
3 april voor 3 weken 
24 april voor 3 weken 
 
 

VAN DE REDACTIE 

AGENDA 

http://www.hervormdherwijnen.nl/
mailto:kerkblad@nhkherwijnen.nl
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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 
 
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

