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Actie ‘Verleg een steen’
Zie pagina 7 t/m 10.
Wintermaaltijd - 30 november!
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Meditatie

‘De dood vieren?’

‘Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is
eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.’ (Rom. 6: 23)
Een jaar kun je op verschillende manieren indelen. Ons kalenderjaar begint
op Nieuwjaarsdag en eindigt met Oudejaarsdag. In de protestantse kerk delen
we het jaar in aan de hand van de christelijke feestdagen. Het eerste feest is
Kerst en de weken van verwachting voorafgaand aan Kerst – advent – zijn
daarom de eerste weken van het kerkelijk jaar. Het kerkelijk jaar eindigt op de
eeuwigheidszondag, de laatste zondag vóór advent. In de oude Keltische cultuur was het nog weer anders. Daar begon een jaar op 1 november en was 31
oktober oudejaarsavond.
Tijdens een jaarwisseling zijn we gewend om terug te kijken op het afgelopen
jaar. Dat doen we op 31 december, maar in de kerk ook op eeuwigheidszondag. We herdenken de gemeenteleden die ons zijn voorgegaan. Hoe deed
men dat in de Keltische cultuur? Men geloofde dat tijdens de oudejaarsnacht
de geesten van de gestorvenen van dat jaar tot leven kwamen om te proberen
een levend lichaam in bezit te nemen voor het volgende jaar. Goede geesten
probeerden de Kelten aan te trekken door voedsel voor de deuren te leggen.
Uit angst voor boze geesten droeg men maskers, om hen af te schrikken. Dat
doet ons denken aan Halloween.
Halloween heeft zijn wortels onder meer in het Keltische oudejaarsfeest. Vandaag wordt Halloween door de meesten niet bewust gevierd als een religieus
feest. Toch zitten er religieuze trekken in. Er wordt iets gevierd, namelijk het
kwaad en de dood. Hoe griezeliger, hoe mooier. En dan heb ik het nog niet
eens over de occulte elementen die er ook zeker zijn.
Vanwaar die fascinatie voor het kwaad en de dood? We zijn tegen geweldsverheerlijking van IS, maar juichen dezelfde praktijken (afgehakte ledematen
bijvoorbeeld) toe tijdens Halloween. Moeten het kwaad en de dood onze
vrienden worden om er vrede mee te krijgen?
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Als ik de Bijbel goed lees, hoort de dood niet bij het leven zoals God heeft
bedoeld. De dood is het gevolg van een leven zonder God. Paulus schrijft: de
dood is ons loon voor de zonde. Daar is niets moois aan. Een aangrijpende
realiteit die God nooit heeft gewild.
Wat wel mooi is en het vieren waard? Eeuwig leven dat Jezus mogelijk heeft
gemaakt. Dat leven is een genadegave van God: een geschenk dat we niet
verdienen, maar toch krijgen. Laten we dat leven vieren, of beter nog, Jezus
Christus loven en prijzen, nu en voor eeuwig!
De kerk heeft in de 9e eeuw, toen de Britse eilanden werden gekerstend,
geprobeerd het Keltische oudjaarsfeest te vervangen door een christelijk
feest, namelijk Allerheiligen en Allerzielen. Op die dagen werden (en worden
in de rooms-katholieke kerk nog steeds) de overleden heiligen en gestorvenen herdacht. De protestanten hebben deze feestdagen in de 16e eeuw om
begrijpelijke redenen afgeschaft. Maar de vraag is nog wel actueel: wat zetten
we als christenen tegenover Halloween? Hoe laten we als christenen zien wat
onze manier van omgaan met de dood is?
Op eeuwigheidszondag (dit jaar op 25 november 2018) noemen we in de
kerk de namen van overleden geliefden. We vieren niet hun dood. Daar is
niets moois aan. We bidden om kracht en troost voor de pijnlijke wond die is
ontstaan in het leven van geliefden. En tegelijkertijd loven en prijzen we Jezus
Christus die de zonde heeft weggedragen en de dood heeft overwonnen. En
zo kijken we niet alleen terug, maar kijken we ook vooruit. Naar Jezus die
weer komt om iets nieuws te scheppen: een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde. We leven van verwachting. Advent!
Ds. Martin (M.H.) Bil
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Zieken
We bidden voor deze en andere zieken om hoop en kracht en, indien mogelijk, herstel. Ook bidden we voor de mensen om hen heen, die vaak dag in
dag uit zorg en liefde geven.

Huwelijksjubileum

Op 14 november hopen wij, Cornelis en Neeltje van Ommeren-Merkens, 55
jaar getrouwd te zijn! Met veel dankbaarheid kijken wij terug op al die mooie
jaren die we samen mochten zijn. We willen dit graag D.V. in familiekring
vieren.
Fam. Van Ommeren,
Kalkestraat 40,
6669 CR Dodewaard

Verhuizing

Mevr. G.J. van Tintelen - de Wit (Fruitstraat 45) is verhuisd naar de Vrijthof in
Tiel, afdeling Waalhof (Burgemeester Meslaan 49). Een kaartje zal haar goed
doen.
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Bij de diensten

Danklied

‘Thank You’.
De naam van de schrijver is onbekend.
Ze is jong en houdt ontzettend veel van God.
Ze bezingt wie God voor haar is. Ontroerend!
nederlandzingt.eo.nl/artikel/2016/02/jonge-vrouwverrast-met-eigen-lied

Zondag 11 november

Op deze zondag zijn er bekende gastvoorgangers. ’s Morgens proponent J.P.
Lensen uit Oldebroek en ’s avonds Ds. D.M. Heikoop uit Katwijk aan Zee. Die
ochtend mag ik een nichtje dopen in de Christelijk Gereformeerde Kerk in
Leiden.
Diaconiecollecte
Deze collecte zal bestemd zijn voor het binnenlands diaconaat met als doel
perspectief voor (ex)gedetineerden
In elf Exodushuizen in Nederland kunnen mensen na hun detentie verblijven
om zo de draad van het gewone leven in de samenleving weer op te kunnen
pakken. Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit graag achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht
te doen. Exodus Nederland biedt sinds 1982 een woon- en werkprogramma
dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen.
Exodus onderscheidt zich door een structurele aanpak. Alle aspecten van het
leven van (ex)gedetineerden komen aan bod. In Exodustermen zijn dat de vier
‘sleutels’: wonen, werken, relaties en zingeving. Verder boekt Exodus goede
resultaten door de persoonlijke en kleinschalige aanpak.
Steun dit belangrijke werk! Hartelijk dank!

Zondag 18 november

‘s Morgens gaat Ds. H.J. van Wijnen voor. ’s Avonds mag ik voorgaan en
lezen we 1 Samuel 22: 6-23. Een gruwelijk verhaal, een gewelddadige afrekening. Waarom staat dit in de Bijbel? En waar is God als mensen moorden?
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Bijeenkomsten
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Mentorcatechese

Donderdag 8 november 2018 wijken we voor een keertje af van de methode
Follow Me. We gaan in gesprek over Halloween. Afgelopen maand verkocht
de HEMA tompoezen met een skelet op het laagje glazuur, organiseerden
pretparken Fright Nights en kon je de meest griezelige outfits kopen. Halloween is gevierd op 31 oktober. Dit feest wordt steeds populairder, ook onder
jongeren. Wat is Halloween eigenlijk voor gebeuren? En hoe ga je er als
christen mee om?
‘Things to do’ voor les 4 (Allah of God) op 22 november 2018: Vraag 2 mensen in jouw directe omgeving wie Jezus voor hen is. Welke plaats geven zij
Jezus in hun leven? En waarom?

Geloofsopvoeding

Reminder: in gesprek over geloofsopvoeding
Ben je ouder van thuiswonende kinderen / jongeren? Of vrijwilliger in het
jeugdwerk? Van harte welkom op maandagavond 12 november in ‘De Hoeksteen’. De avond gaat over geloofsopvoeding, thuis en in de gemeente, de
plek van kinderen en jongeren in de gemeente, contact van ouders onderling,
etc. Je bijdrage is zeker ook heel welkom als je kind niet (meer) naar de
kerk gaat of kan. Of als je kind nog te klein is om naar de kerk te gaan. We
willen graag nadenken over hoe onze kinderen en jongeren bezig zijn met
God en geloof en wat onze rol als ouders en gemeente voor hen is. Wat willen
we hen meegeven over God? Hoe kunnen we er als gemeente voor jongeren
en kinderen zijn? Welkom op maandagavond 12 november in ‘De Hoeksteen’.
Inloop om 19:45 uur. Start om 20:00 uur. Het zou fijn zijn om met zoveel
mogelijk ouders en jeugdwerkers van gedachten te wisselen! Voor vragen,
ideeën en opmerkingen: predikant@hervormddodewaard.nl
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Actie

Actie

“Verleg een steen”

Met deze informatiefolder willen wij u graag informeren over onderwerpen
waar het College van Kerkrentmeesters mee bezig is.
College van Kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters is druk bezig om te zorgen dat de gebouwen die wij beheren toekomstbestendig zijn en blijven. Gezien de
financiële positie van onze gemeente zijn we, samen met de diaconie,
bezig om het verenigingsgebouw “De Hoeksteen” en de Hiense kerk te
verkopen. Dit proces is al een poos aan de gang en achter de schermen hebben we contacten met verschillende partijen die een eventuele koop van één of beide gebouwen overwegen.
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Doelen
Daarnaast hebben we voor de komende periode drie doelen gesteld:
1. Het herbestemmen en opknappen van de oude pastorie om daar ons verenigingsgebouw van te maken. Al
ruim een jaar zijn gemeenteleden in de oude pastorie
aan het werk. Er zijn inmiddels al veel werkzaamheden
uitgevoerd, waaronder het aanbrengen van isolatie en
voorzetwanden, vernieuwen van ramen en het vervangen van de elektrische installatie. Verder is er een
nieuwe keuken geplaatst en worden er extra toiletten
geformeerd. Wij willen graag dat de werkzaamheden
eind mei 2019 zijn afgerond. In de zomermaanden kan
de inrichting dan plaatsvinden en kan het gebouw bij
de start van het winterwerk 2019 – 2020 in gebruik worden genomen. Uiteraard gaan we ook zorgen dat mensen met een rollator of rolstoel het gebouw in kunnen.
Naast deze activiteiten zijn we ook bezig om de bestemming van de oude pastorie te wijzigen van woonhuis naar maatschappelijke activiteiten. Met de gemeente Neder-Betuwe wordt de verlichting van het
Kerkepad besproken en het plaatsen van een fietsenstalling.
2. De staat van het orgel in de Dodewaardse kerk is matig
tot slecht. Er moet binnen niet al te lange tijd groot
onderhoud of vervanging plaatsvinden. Bij deze werkzaamheden kan er dan ook gekeken worden of het
orgel uitgebreid moet worden met één of meerdere
registers. In overleg met de organisten en eventuele
adviseurs willen we een plan opstellen en dit aan de
kerkenraad voorleggen.
3. In de Dodewaardse kerk willen we de kerkzaal zo aanpassen dat die ook geschikt is voor bijvoorbeeld gemeenteavonden. Concreet willen we een aantal van
de voorste banken vervangen door stoelen, zodat het
mogelijk is om een flexibele opstelling te maken.
Als we deze activiteiten hebben uitgevoerd, kunnen we
weer jaren vooruit.

augustus 2017

Grote bedragen
Er zijn al de nodige kosten gemaakt. Voor materialen
aan de oude pastorie is al 65.000 euro uitgegeven.
Ook is er een nieuwe pastorie aangekocht welke ook
opgeknapt moest worden. Geschat wordt dat de
kosten voor het grootonderhoud van het orgel 25.000
euro zullen gaan bedragen. Dit zijn forse bedragen.
Naast deze uitgaven zijn we gestart met het aanvragen van subsidies bij o.a. de solidariteitskas van de
Protestantse Kerk in Nederland. Maar ook willen we
een beroep op u doen. Om de financiële positie van
onze gemeente niet verder te laten afnemen, zou het
goed zijn als we door eenmalige financiële bijdragen
van gemeenteleden 50.000 euro bij elkaar krijgen.
We realiseren ons dat we veel vragen, maar het is
misschien niet onmogelijk. Als 200 personen 250 euro
willen bijdragen, dan hebben het bedrag bij elkaar.

november 2018

Onze zorgen
We noemen deze actie “Verleg een steen”. We hebben van de landelijke kerk de opdracht gekregen om de kosten en baten in balans te
brengen. Het structurele tekort betekent dat we in de nabije toekomst
geen fulltime predikant meer mogen aanstellen. Een beslissing die ons
zwaar valt.

“Verleg een steen”

We hebben nu een dominee die de hele week zich kan inzetten voor
onze gemeente. De vraag is hoeveel jaar dit mogelijk is. Over vier jaar
wordt door de landelijke kerk gekeken hoe onze financiële resultaten
van de afgelopen jaren en de middelen op dat moment zijn. Als die
onvoldoende zijn, dan betekent dit dat de werktijdfactor van ds. Martin Bil voor onze gemeente wordt verminderd. We hopen dat u begrijpt
dat we hier onze zorgen over hebben. Vandaar ook deze actie.
Bij de actie “Verleg een steen” denken we aan de gebouwen
waar we afstand van moeten doen. We gaan echter niet bij
de pakken neerzitten. Nee, we nemen afscheid van bestaande
en vertrouwde gebouwen en we gaan verder met de Dodewaardse kerk en de oude pastorie. Van hieruit organiseren we al
onze activiteiten zoals de erediensten, de gebedsbijeenkomsten,
het jeugdwerk en alle andere activiteiten. We hopen dat u een
bijdrage wilt overwegen. Laat daarbij onderstaande tekst uit 2
Korinthe 8: 12-15 een richtsnoer zijn:
Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen
zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. Op
dit moment lenigt u met uw overvloed de nood van
de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen. Zo is er evenwicht,
zoals ook geschreven staat: ‘Hij die meer had, had niet
te veel; hij die minder had, had niet te weinig.’
Uw bijdrage kunt u overmaken op IBAN-nr. NL98 INGB 0000 9062
73 t.n.v. C.v.K. Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard o.v.v.
Actie verleg een steen.
Wij willen de collecte voor het college van ouderlingen-kerkrentmeesters van 18 november ook bestemmen voor deze actie.
Hartelijke groet,
College van Kerkrentmeesters
Hien en Dodewaard

Kerkenraad
In de kerkenraadsvergadering van 23 oktober jl. heeft de kerkenraad diverse
zaken besproken.
Benoeming diaken
Broeder J.H. (Henk) Roelofsen is benoemd in de vacature van diaken. Helaas
heeft hij niet de vrijmoedigheid gehad om de benoeming aan te nemen.
Diensten met Kerstfeest
De kerkenraad heeft besloten het aantal diensten op de Kerstdagen in stand te
houden. Dit betekent dat er op 1e Kerstdag 2 diensten zijn en op 2e Kerstdag
1 dienst. De kerk zal, zoals in eerdere jaren, worden voorzien van eenvoudige
versiering.
Afkondiging van overlijden
Nadat in het begin van een kerkdienst een overlijden is afgekondigd, zullen we
in het vervolg een moment stilte in acht nemen. Op deze manier hopen we dat
het overlijdensbericht los komt te staan van de overige, vaak praktische, mededelingen en er een moment van rust en bezinning kan zijn.
Magazine Petrus
Vanuit de gemeente zijn enkele vragen gesteld over het magazine Petrus dat
de Protestantse Kerk in Nederland een aantal keren per jaar gratis verspreidt.
De kerkenraad heeft besloten na het uitkomen van een aantal exemplaren een
definitieve beslissing te nemen over het uitdelen van dit blad bij de uitgang van
de kerk.
Huis-aan-huis-blad met Kerstfeest
Dit jaar wordt in het dorp, in verband met het Kerstfeest, de Elisabethbode
huis-aan-huis verspreid.
Actie Kerkbalans
Het College van Kerkrentmeesters heeft gekozen voor een nieuwe aanpak.
Mensen zullen meer persoonlijk en gericht worden benaderd over hun bijdrage.
Financiële stukken College van Kerkrentmeesters
De kerkenraad heeft de begroting voor 2019 in een eerste lezing goedgekeurd.
Ook werd de jaarrekening van 2017, onder voorbehoud van de controlerende
accountant, in een eerste lezing goedgekeurd.
Begroting College van Diakenen
De begroting voor 2019 is in een eerste lezing goedgekeurd door de kerkenraad. Voor het eerst is de begroting van ‘De Hoeksteen’ hierin opgenomen.
Open dag Hiense kerk
Voor u als gemeente en de inwoners van Neder-Betuwe wordt het kerkgebouw
op zaterdag 10 november opengesteld. Zo krijgt u de gelegenheid om op een
vrijblijvende manier de Hiense kerk nog een keer te bezoeken. Vanzelfsprekend staat het u vrij om foto’s te maken.
Het kerkgebouw is op deze dag geopend van 10.00-15.00 uur.
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Diaconie
UITNODIGING – UITNODIGING – UITNODIGING
SAMEN GEMEENTE ZIJN & SAMEN ETEN
Op vrijdag 30 november aanstaande organiseert de diaconie, net als afgelopen jaren, een winter-maaltijd. Alleenstaande gemeenteleden en alle gemeenteleden van 65 jaar en ouder worden van harte uitgenodigd deel te nemen
aan deze maaltijd. Er zijn geen kosten verbonden aan deze avond. Graag
zouden we iedereen binnen de doelgroep persoonlijk uitnodigen maar dat is
een onmogelijke opgave. Wacht niet te lang met opgeven, want vol = vol.
De avond begint om 18.00 uur en zal worden gehouden in ‘De Hoeksteen’.
Wanneer u vervoer nodig heeft, kunt u dat aan ons doorgeven als u zich opgeeft. U kunt zich voor deze maaltijd tot en met vrijdag 23 november opgeven
bij:
•
Jacob Kuiper		
: 0488-413017
•
Stefan Willemsen
: 0622783472
•
Dirk van Laar		
: 0488-429021

Begroting Diaconie 2019 ligt ter inzage

De begroting van de diaconie over het jaar 2019 is op 23 oktober jl. voorgelegd aan de kerkenraad en ligt 5 werkdagen (12 t/m 16 november a.s.)
na telefonische afspraak (tel. 452622) ter inzage bij de administratie van de
Diaconie, Jurgen Vermeer, Gandhistraat 55 in Zetten. Schriftelijke opmerkingen over de begroting kunnen tot uiterlijk 16 november a.s. worden ingediend
bij de scriba van de kerkenraad, H.J. de Haan, Matensestraat 68, Dodewaard.
Een samenvatting van de begroting vindt u hieronder.
BATEN		LASTEN

Baten onroerende zaken
12.500,00 Lasten overige onroerende zaken 5.375,00
Rente-baten en dividenden 16.350,00 Lasten kerkdiensten
6.500,00
Bijdragen levend geld
5.200,00 Verplichtingen andere organen 3.100,00
Door te zenden collecten
5.750,00 Kosten beheer en administratie 1.300,00
		 Diaconaal werk plaatselijk
9.850,00
		 Diaconaal werk landelijk
6.100,00
		 Diaconaal werk wereldwijd
8.650,00
		Afschrijving
1.050,00
Totaal baten
39.800,00 Totaal lasten
41.775,00
			
Saldo baten minus lasten			
- 1.975,12

Verantwoording collectes en giften

Collectes en giften Diaconie

Onderstaand de verantwoording van collectes en giften van de afgelopen
periode:
• Collecte 10 juni: Werelddiaconaat 	
€ 166,67
• Collecte 24 juni: GZB, Thailand
€ 364,84
• Collecte 8 juli: Vakantie Bijbelweek
€ 415,62
• Gespaard door jeugdwerk voor Uganda
laatste periode seizoen 2017/2018 	
€ 66,35
• Collectes juni t/m september 	
€ 1538,05
• Collecte 26 augustus: ‘De Hoeksteen’ 	
€ 196,55
• Collecte 9 september: Jeugdwerk
€ 225,75
• Collecte 7 oktober: Christenen voor Israël 	
€ 204,77
• Collecte 14 oktober: Noodhulp Sulawesi
€ 888,70
Deze laatste collecte wordt door de diaconie verdubbeld overgemaakt.
Hartelijk bedankt voor uw bijdrage

Ontvangen giften aan College van Kerkrentmeesters
In de afgelopen weken zijn de volgende giften ontvangen:
Via Ds. M.H. Bil: 1 x € 25,00.

De collecteopbrengsten van de maand oktober 2018:
• Onderhoudsfonds College van Kerkrentmeesters:
• Collecte t.b.v. het werk van College van Kerkrentmeesters:
• Collecte t.b.v. Eredienst en kerkmuziek

€ 401,83.
€ 502,47.
€ 98,95.
Hartelijk dank

Verkoping van de vrouwenvereniging
•

Het gewicht van de appeltaart was 4034 gram. De appeltaart ging naar
Sieny van Syda. 2e prijs: Neeltje van Ommeren en 3e prijs: Marian Timmer
• Het bedrag van de boodschappenmand was € 26,50. Deze boodschappenmand ging naar Joke van Dodeweerd.
De totale opbrengst was € 1303,30.
Iedereen die heeft geholpen, in welke vorm ook: Hartelijk Bedankt!

Verjaardagsfonds

De verjaardagszakjes van oktober hebben € 260,80 opgebracht.
Onze hartelijke dank hiervoor
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Mantelzorg geven is vaak zwaar. Je wilt graag voor
je geliefde zorgen, maar het is wel heel intensief en
vaak eenzaam werk. Daarom kan het fijn zijn om er
even tussen uit te gaan. Even ontspannen, koffie
drinken en je zorgen delen. Op dinsdag 20 november is er om 10.30 uur een ontmoetingsbijeenkomst
voor oudere mantelzorgers uit Dodewaard en omgeving. Aanwezig zijn onder andere huisarts Ingrid
Corten, dominee Martin Bil en de thuiszorg STMR.
We horen graag uw verhaal en zullen ook iets vertellen. Het idee is om deze bijeenkomst wekelijks terug
te laten keren voor wie daar behoefte aan heeft. Als
u degene die u verzorgt, niet alleen kunt achterlaten,
kunt u 06-82278064 of mailen naar huisvandodewaard@gmail.com. Dan wordt er gezocht naar een
oplossing.
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Nieuws van buiten
Thema-avond ‘geloof & autisme bij
tieners’

Tieners met autisme hebben vaak een
andere geloofsbeleving dan leeftijdsgenoten
zonder deze aandoening. Ze lezen en interpreteren de Bijbel vaak erg letterlijk. Hoe
kunnen ze hun geloof praktisch toepassen?
Donderdagavond 15 november 2018 is er
in Amersfoort een thema-avond over ‘geloof
& autisme bij tieners’. Naast de presentatie
van een nieuw Bijbels dagboek voor tieners is er een inhoudelijk programma. Zie
voor meer informatie en aanmelding: www.
opwegmetdeander.nl/bijbelsdagboek. Als u
van plan bent om er heen te gaan, meld het
dan even aan Ds. Martin Bil, dan kunnen we
wellicht als groep gaan.

Open vrouwenochtend in Ommeren

In ‘De Bron’ aan de Dr. Guepinlaan 26 in
Ommeren wordt op woensdag 21 november
van 9.30 uur tot 11.30 uur een Open Vrouwenochtend gehouden met kinderoppas en
boekentafel.
Deze ochtend spreekt Dinie Stortenbeker
over het thema: “Geloven? Zeker weten!”
Info: Corrie Both (corriebthuis@hotmail.
com) en Jeannette van Dorp (0344-603896).

Toerusting

Komende 14 november hopen wij in Andelst
weer een evangelisatie-toerustingsavond
te houden. Ditmaal zal evangelist Jan-Dirk
Liefting (stichting Sjofar) de avond verzorgen i.v.m. verhindering van ondergetekende.
Het thema is de veelvoorkomende en
zwaarbeladen vraag: ‘waarom het lijden?’
We beginnen om 19.30 uur en hopen rond
21.30 uur weer af te sluiten.
Victor van der Meer

Colofon
Predikant: Ds. M.H. Bil, Acaciastraat 1,
6669 EM Dodewaard. Tel. 0488-427411
bij voorkeur alleen ‘s middags.
Woensdag is zijn rustdag.
predikant@hervormddodewaard.nl
Scriba: Oud. H.J. de Haan,
Matensestraat 68, 6669 CJ
Dodewaard, tel.: 0488 - 410551
06-28442800
E-mail: scriba@hervormddodewaard.nl
Bijstand pastoraat:
Ds. J.H. de Vree,
Achterbergsestraatweg 197, 3911 CS
Achterberg. tel.: 0317-612906
E-mail: jacobdevree@gmail.com
Website:
www.hervormddodewaard.nl
Verenigingsgebouw “De Hoeksteen”,
Margrietlaan 13. Tel.: 411406
Beheerder: Dhr. J.H. Breunisse:
Tel.: 412447
Diaconie
Banknr.: NL 52 RABO 0314 206175
t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente
Hien en Dodewaard,
p/a Gandhistraat 55, Zetten
College van Kerkrentmeesters
Banknr.: NL97 RABO 0314 2573 57
Gironummer: NL98 INGB 0000 9062 73
t.n.v. C.v.K. Hervormde Gemeente Hien en
Dodewaard, p/a Bellefleur 62 te Zetten
Zendingscommissie
Banknr.: NL69 RABO 0314 208100
t.n.v. Hervormde Gemeente inz.
Zendingscommissie H. en D.,
p/a Lindenlaan 5, Dodewaard
Nr. 23 verschijnt op 23 november.
Inleveren kopij: uiterlijk 19 november
bij kopij@hervormddodewaard.nl
Nr. 24 komt uit op 7 december.
Nr. 25 komt uit op 21 december
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Agenda
Zondag 11 november - Dodewaard
10.00: Prop. J.P. Lensen,
Oldebroek
In “De Hoeksteen”
Oppas: Annemarie Bil,
Lisa Kuiper en
Claudia Huibers
KIdsChurch
18.30: Ds. D.M. Heikoop,
Katwijk aan Zee
Diaconiecollecte:
Binnenlands Diaconaat
Jongerenavond
Maandag 12 november
18.30: Parels
20.00: Gespreksavond voor
ouders met thuiswonende
kinderen en jeugdwerkers
Dinsdag 13 november
19.30: Hervormd Kerkkoor
Woensdag 14 november
18.30: TOV
19.00: Uur van gebed
Donderdag 15 november
19.30: VV. ‘Bidt en Werkt’
Vrijdag 16 november
19.30: 10Rclub
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Zondag 18 november - Dodewaard
10.00: Dr. H.J. van Wijnen,
Nieuwegein
In “De Hoeksteen”
Oppas: Ditsy Verwoert,
Geran de Vogel en Claudia
18.30: Ds. M.H. Bil
Collecte C.v.K.: Actie:
‘Verleg een steen’
Maandag 19 november
18.30: Parels
Dinsdag 20 november
14.30: Ouderenkring
19.00: Kris Kras Klub
19.30: Hervormd Kerkkoor
Woensdag 21 november
18.30: TOV
19.00: Uur van gebed
Donderdag 22 november
19.00: Mentorcatechese

