DIENSTEN FEBRUARI 2020
Zondag 2 februari

10.00u - Ds. B.K. Nobel
ZWO dienst
Uitgangscoll.: Kameroenproject ZWO

Zondag 9 februari

10.00u - Pastor H. de Jong, Terwolde
Uitgangscoll.: Orgelfonds

Zondag 16 februari 10.00u - Ds. W. van Iperen, Barneveld
Uitgangscoll.: Orgelfonds
Zondag 23 februari 10.00u - Ds. B.K. Nobel
H.A.
Avondmaalscollecte: Voedselbank

Zondag 1 maart

10.00u -Ds. G. van Asselt, Apeldoorn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Predikant
ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff
Kolkweg 19b
7396 AH TERWOLDE
(0571) 29 22 13

48ste Jaargang
Februari 2020

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Nieuws en achtergronden
VANUIT DE PASTORIE
Leve de breiende kerk!
Een column van ds. Wim Beekman,
classispredikant in Friesland.

Vanaf mijn vroege jeugd is de kerk verbonden met
breien. Vanwege Opoe. Zij breide eigenlijk altijd, en
overal. Opoe was een lieve vrouw, altijd in het
zwart gekleed, met de voeten op een bankje en een boel breipennen
onder de arm. Opoe breide enkel sokken.
Eén keer per jaar mocht ik met haar mee naar de Bazaar van de
hervormde vrouwenvereniging ‘de lampen brandende’. Opoe zat dan
achter een tafeltje met een berg sokken die gretig aftrek vond. Zij was
erkend sokken breister en van de opbrengst van haar breiwerken konden
de lampen van de Oude Kerk waar zij elke zondag te vinden was, een jaar
lang branden.
Opoe was blij dat ik dominee wilde worden. Toen ze stierf, liet ze een
eigenhandig geschreven brief na waarin ze alles onder kinderen en
kleinkinderen verdeelde. “Mijn Statenbijbel is voor Wim omdat hij voor
dominee leert”.
Bij de studie theologie heb ik nooit iets over ‘de breiende kerk’ geleerd.
Wel leerden wij dat de kerk het ‘lichaam van Christus’ was. ‘Gods Heilig
Verbondsvolk op aarde’ en zelfs de minst hoogkerkelijke theologen gingen
niet lager dan ‘Vergadering van Gelovigen’.
In onze dagen zijn wij ervan doordrongen dat wij ‘missionaire gemeente’
moeten zijn. En staat ‘pionieren’ hoog op onze agenda’s. Maar vrouwen
met breiwerkjes die de kerken in stand houden, kwam en komt in geen
enkele theologische studie voor.
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Zij zijn altijd gebleven. Onlangs nog kwam ik ze tegen. Voor vier parochie
besturen in de Zuidwesthoek van Friesland mocht ik een lezing houden
over mijn studie naar de dorpskerk. Daarbij heb ik eigenlijk maar één
boodschap: “Dat het dorp toekomst heeft en de dorpskerk al evenzeer.
Mits wij noest doorgaan met gewoon gemeente te zijn, en er zo in slagen
in het dorp de Godslamp brandend te houden.”
Dat beeld van de Godslamp heb ik geleend van de rooms-katholieken.
Elke katholieke kerk heeft zo’n lampje dat altijd brandt. Op zondag en door
de week, dag en nacht, in een volle en in een verstilde kerk. Het is mijn
diepe overtuiging dat het doel van de kerk is dat we op de plaats waar wij
leven op de een of andere wijze een Godslamp, teken van Gods
aanwezigheid, brandende houden.
Mijn katholieke gehoor
knikte instemmend. Eén
van de vrouwen zei wat
beschroomd: “De kosteres
van onze parochiekerk
houdt een dagdeel in de
week open huis. Zij gaat
dan breien en ieder uit het
dorp die dat wil, kan erbij
komen. En mee breien. Dat
heeft een grote samenbindende invloed op de vrouwen van onze
dorpsgemeenschap en onze kerkelijke gemeenschap. Wij vrouwen hebben
veel aan elkaar op ons dorp”, voegde zij er een beetje beschroomd aan
toe.
In de dorpen waar ik jarenlang dorpsdominee ben geweest is, kennen we
zulke vrouwengroepen ook. Zij breien samen, drinken koffie met elkaar,
gaan bij elkaar op verjaardagsvisite, bespreken met elkaar de toestand in
het dorp en situatie in Syrië, zwemmen samen, gaan samen naar de kerk,
en houden met elkaar de eenzaamheid buiten de deur. Eén keer per jaar
houden zij samen de Bazaar.
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O ja, ik weet, het is van ver voor onze tijd, maar het dorp denkt daar
anders over. Ruim de halve dorpsgemeenschap, jong en oud, komt
opzetten en ontmoet elkaar rond de gebreide sokken, de grabbelton, de
caviabak waarin één cavia steevast Wim heet, en het draaiend rad.
Ik mocht raddraaier zijn. Het was mijn meest missionaire dag in het jaar.
Ik sprak er al mijn schaapjes, degenen die trouw kwamen, degenen die
afgedwaald waren en degenen die van een andere of van geen kerkelijke
kudde waren. Zij vertrouwden mij onder de koffie en de koek hun wel en
wee toe, en ik maakte afspraken hen eens te bezoeken. Hier, op de
Bazaar, lagen mijn kansen.
‘Meienoar-ien’ heet de vrouwengroep die
dit allemaal organiseert. Hun eenheid is
allen in het dorp bekend, en de eenheid
die zij brengen is onbetwijfeld.
De eenheid tussen jong en oud, want deze
‘grand old ladies’ kennen ieder kind bij
naam, en de kinderen kennen hen.
Zij bevorderen de eenheid tussen dorp en
kerk, want de grenzen tussen beide
vloeien hier in elkaar over. En zij werken
aan eenheid tussen wie hulp nodig heeft
en wie hulp biedt. Diaconie is hier een
dagelijks en vanzelfsprekend gebeuren.
De zondag na de Bazaar zitten deze
vrouwen weer samen in de kerkdienst.
Benieuwd wat de breiende kerk heeft opgebracht dit jaar. Zo houden
samen de lamp Gods brandend.
Opoe zou trots op hen geweest zijn. Net als ik. Leve de breiende kerk!
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Gebroken arm
Helaas blijft het herstel van mijn arm wat achter bij de verwachtingen.
Dat betekent nog zeker een maand rust en daarna verder kijken.
Misschien is er alsnog een operatie nodig, misschien ook niet.
Ik blijf dus nog 50% werken. Autorijden en fietsen kan en mag niet en
typen gaat langzaam. Wat ik wel kan, doe ik, zij het in een langzamer
tempo en verder is het vooral geduld hebben. Bedankt voor het meeleven!

VANUIT DE GEMEENTE
Kerkbalans
Eind volgende week maken we de Kerkbalans weer op.
Alvast hartelijk dank aan alle lopers en alle gevers. Samen houden we de
open plaats die onze kerk mag zijn voor de dorpen Terwolde en De Vecht
open.
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Bij de diensten
Nog één zondag lezen we uit Matteüs, daarna gaan we naar een lange reeks
verhalen uit het boek Exodus. Deze lijn loopt door tot aan Pinksteren.
Exodus is een prachtig boek met veel levendige verhalen.
Zondag 2 februari Kleur: Groen
ZWO-dienst.
In Matteüs 5 vinden we de
zogenoemde
zaligsprekingen. Woorden
van Jezus die als een echte
omdenker gelukkig prijst
wie wij ongelukkig zouden
noemen. Ons project in
Kameroen gaat het laatste
half jaar in en deze keer
staan we stil bij
voedselzekerheid voor alle
mensen. Niet als gunst,
maar als recht.
Deze dienst is samen met de ZWO-commissie voorbereid.
Zondag 9 februari Kleur: Groen
Exodus 1 staat op het rooster. De farao van Egypte maakt zich zorgen.
De Hebreeën die in zijn land wonen, worden langzaam maar zeker wel een
heel groot volk. Daar weet de farao wel iets op… Op deze zondag gaat pastor
Hein de Jong uit Terwolde bij ons voor.
Zondag 16 februari Kleur: Groen
In Exodus 2 lezen we hoe de vroedvrouwen Sifra en Pua hun tegenmaatregelen hebben genomen om de jongetjes van Israël te redden.
De pasgeboren Mozes wordt in een biezen mandje in de Nijl gelegd.
Wie zal hem vinden?
Op deze zondag gaat onze classispredikant ds. Wilbert van Iperen bij ons voor.
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Zondag 23 februari Kleur: Groen
WE VIEREN DE MAALTIJD VAN DE HEER
Mozes is in het paleis van de farao
een jonge man geworden, maar hij
weet wel waar zijn wortels liggen.
Als hij tussenbeide komt in een
vechtpartij gaat het mis. Hij slaat
een Egyptenaar dood en moet
vluchten.
Zondag 1 maart Kleur: Paars
Vandaag begint de veertigdagentijd. Het thema van dit jaar is: Sta op!
Op deze zondag gaat Ds. G. van Asselt uit Apeldoorn bij ons voor
Tot ziens in de diensten!
AGENDA
6 februari
11 februari
19 februari
26 februari

Inleveravond Kerkbalans
20.00 Denktank
Moderamenvergadering
20.00 Kerkenraad

Consistorie
bij Berry
Bij Kees
Consistorie

Een goede maand gewenst met ruimte voor uzelf en voor elkaar
Ds. Betsy Nobel
JARIG: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
3
7
7
11
13

februari
februari
februari
februari
februari

Dhr. A.J. Witteveen
Dhr. J.G. Hamer
Dhr. A. Koers
Dhr. H. Teunissen
Mevr. M.J. Wolters - Boon

87
90
81
81
84

jr.
jr.
jr.
jr.
jr.

Onze hartelijke gelukwensen.
Mochten we iemand vergeten hebben, of stelt u geen prijs op
vermelding in ons kerkblad, laat het ons dan weten.
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VAN DE DIACONIE
De diaconie vraagt uw aandacht voor twee onderwerpen die uitgaan van
de stichting Present.
Het eerste waar wij uw aandacht voor vragen is het project match en
connect. In dit project gaat het er om om vluchtelingen gezinnen te
verbinden aan Nederlanders. Hieronder ziet u meer over de aard en
inhoud hiervan.
Match & Connect
Tientallen jonge vluchtelingen en vluchtelinggezinnen proberen in
Deventer een nieuw leven op te bouwen.
Met het project Match & Connect helpen Humanitas
en Stichting Present deze jongeren en gezinnen
hierbij. Humanitas en Stichting Present willen
Deventernaren en deze jonge nieuwkomers aan
elkaar voorstellen ('Match'), in de hoop dat er een
band ontstaat ('Connect'). Het gaat erom dat
Deventernaren deze nieuwkomers wegwijs maken in de stad, hen helpen
Nederlanders beter te leren kennen en meer te begrijpen van de
Nederlandse taal en cultuur.
Aanmelden als vrijwilliger
Eind februari begint een nieuwe training voor inwoners uit (de omgeving
van) Deventer die dit vrijwilligerswerk interessant vinden.
Zowel gezinnen/koppels als individuele personen die een jonge
vluchteling of vluchtelinggezin op weg willen helpen, zijn welkom.
Heb je hart voor vluchtelingen en wil je meer informatie of je aanmelden
hiervoor, dan kan dat via deze link:
https://stichtingpresent.nl/deventer/matchconnect/ of neem contact op
met Petra de Vries, Coördinator Match & Connect: mail naar
petra.de.vries@presentdeventer.nl of bel 0640264304.
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Drie koppels aan het woord
Drie koppels die elkaar via Match & Connect kennen, vertellen waarom zij
hieraan meedoen:
1. Arend, Elsbeth, Emma, Sil, Rogier, Furtuna en Ruth
Arend, Elsbeth, Emma, Sil en Rogier uit
Deventer hebben sinds het voorjaar van
2018 contact met Furtuna en haar kindje
Ruth. Zij komen uit Eritrea en wonen sinds
een aantal jaren in Nederland. “We maken
tijd om elkaar te leren kennen”, zegt
Elsbeth. “Zo eten we samen en leren
daardoor elkaars gewoontes kennen.
Ook hebben we gewandeld in het bos of zijn
we de markt op geweest. Soms met z'n
allen, soms alleen de vrouwen.” Enerzijds
vindt Elsbeth het mooi om te leren over een
ander land en cultuur. “Maar het is ook
moeilijk om te zien wat iemand al heeft meegemaakt en hoe verschillend
levens kunnen lopen.” Tijdens het doopfeest van Ruth kon het Deventer
gezin zich inleven in Furtuna, want toen waren zij te midden van
anderstaligen en een andere cultuur. Elsbeth: “Furtuna leert Nederlands en
vindt het fijn om met een Nederlands gezin om te gaan. We kunnen samen
lachen! Het is waardevol om bij iemand betrokken te zijn die anders niet
zomaar op je pad komt. Ook de kinderen genieten hier van.”
2. Egbert en Fiyameta
Fiyameta is 19 jaar en komt uit Akroedt in
Eritrea, Egbert is 61 jaar en komt
oorspronkelijk uit Sneek. Door Match &
Connect zijn ze elkaar in Deventer
tegengekomen. Al een jaar trekken ze samen
op, ook samen met de vrouw en twee
dochters van Egbert.
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“Ik heb van Fiyameta geleerd dat ik het met haar over allerlei dingen kan
hebben, waarvan ik dacht dat ze eerst moeilijk zouden zijn”, geeft Egbert
aan. “Bijvoorbeeld over de vraag of je oogcontact mag maken of hoe je
elkaar een hand geeft. Het leuke is dat Fiyameta daar ook iets van vindt en
dat je het daar gewoon over kunt hebben met haar. Zij is daarin gewoon
een gelijke. Ook bewonder ik haar optimisme en hoeveel zij onderneemt:
school, stage lopen, werken, cursussen etc.”
Fiyameta zegt op haar beurt te hebben geleerd dat Egbert het
vrijwilligerswerk serieus neemt en haar helpt. “Ook heb ik geleerd dat hij
altijd overlegd, en aan mij vraagt: 'wat wil jij gaan doen?' Egbert, zijn
vrouw en kinderen zijn aardig en behandelen mij met respect.” Dat is voor
Fiyameta belangrijk om te ervaren, want ze was best bang toen ze voor het
eerst in Nederland was. “Omdat ik helemaal niet wist hoe Nederlanders
zijn en hoe ze doen. Door het contact met Egbert en zijn gezin heb ik
geleerd hoe Nederlanders zijn en hoe ze doen. Dat heeft mij geholpen om
ook met andere Nederlanders contact te maken.”
Egbert heeft wel een advies voor Deventenaren die erover denken dit
vrijwilligerswerk op te pakken. “Ik raad het aan dit te doen, omdat het
gewoon leuk is om te doen, omdat ik leer van haar over hoe zij kijkt naar
ons en over hoe het is om hier 'in den vreemde' te zijn.”
3. Efrem en Jetske
Efrem is 21 jaar, komt oorspronkelijk uit
Eritrea, woont sinds 4 jaar in Nederland en
sinds 2,5 jaar in Deventer. Hij woont hier
samen met zijn moeder en zusje.
Jetske komt uit Holten. Sinds oktober 2018
kennen ze elkaar via Match & Connect.
“Efrem leert de taal en de Nederlandse
cultuur sneller”, zo merken ze op als wordt
gevraagd wat ze hebben geleerd van elkaar.
Daarnaast helpt Jetske hem soms met school
en hoe je bijvoorbeeld een sollicitatiebrief en
CV maakt.
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Ondertussen leert Jetske veel van de Eritrese cultuur en ook de verschillen
tussen Eritrea en Nederland. Daarnaast heeft ze van Efrem geleerd om
blijven te geloven in je dromen.
“Op deze manier leer je de taal en cultuur sneller, waardoor je
zelfvertrouwen ook groeit. En het is erg gezellig!”, zo zegt Efrem als hij
omschrijft wat dit voor hem betekent. “Ik vind het sowieso leuk om in
contact te komen met anderen en om andere culturen te leren kennen.
Net wat Efrem zegt, het is erg gezellig!”, vult Jetske aan.

VERANDERDAGEN
Het tweede project dat we bij u onder de aandacht willen brengen zijn de
VERANDERDAGEN.
Dit project loopt tijdens de 40 dagen tijd. Als diaconie realiseren we ons dat
hieraan meedoen niet iedereen gegeven is.
Maar mocht u, ondanks uw drukke bestaan, een project hiervoor aan willen
melden en hierbij ondersteuning nodig hebben, dan kunt u hiervoor een
beroep doen op de diakenen. Dit kan gaan om financiële ondersteuning,
maar wellicht ook om fysieke.
Neemt u van te voren dan even contact op met ons, dan kunnen we zien
wat we kunnen doen.
Met vriendelijke groet,
Erik Nobel
0571-292213
Email:eriknobel0571@gmail.com
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Ga met mij waar niemand met mij meegaat
Pastoraal theologe Agnes Hoffschulte geeft op
zondag 1 maart in De Klepel, parochiezaal van
de Martinuskerk, Kerklaan, Twello een korte
inleiding op de spiritualiteit van de 13e -eeuwse
middeleeuwse dichteres Hadewijch.
Aanvang 14.30 uur.
Medewerking verlenen de veertienjarige gitarist
Peter Israël en Wiel Palmen met enige
spirituele-en liefdesgedichten.
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het werk van
stichting El Mundo Thailand/Nepal.
Hadewijch schreef visioenen, brieven en gedichten. Zij geldt als
een van de grootste dichteressen uit onze literatuur.
Drs. Agnes Hoffschulte woont en werkt als pastoraal theologe in
Deventer. Eerder verscheen ‘De kruisweg:14 staties op weg naar
Pasen’. Haar vertaling van Hadewijchs gedichten werd door
kenners geprezen vanwege ‘de heldere hedendaagse taal en toch
Hadewijch’.
(Hadewijch Oerewoet. Gedichten over minne en beminnen. 2018.
Uitg. Kok Boekencentrum Uitgevers. Utrecht).
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Waar kan ik terecht?
In elke wijk is de wijkouderling het eerste aanspreekpunt van de kerk.
Omdat ouderlingen nog wel eens wisselen vindt u in de kerkbode steeds
een recent overzicht. Als u vragen of opmerkingen heeft, als u
opgenomen wordt in het ziekenhuis of thuis ziek bent, als u graag
bezocht wilt worden door een ouderling of door de predikant, kunt u
contact opnemen met uw wijkouderling. Hij/Zij helpt u dan verder.
Wijk 1:

De Vecht
Vacant

Wijk 2/3: Spekhoek-Haverkampsweg e.o.
Lien Uenk

0571 27 1382

Wijk 4/6: Wijkseweg, Bandijk (van Wijkseweg
tot Kuiperstraat), Hogeveldpad,
Kuiperstraat, Rozendaalseweg,
Christiaan Boers

0653 847 528

Wijk 7/8: Twelloseweg (vanaf Kuiperstraat),
Deventerweg, Bandijk (gedeeltelijk),
Dorpsstraat, de Kosterij, Everwijnstraat,
Lage Kamp, Kolkweg, Kon. Wilhelminastraat,
Tuindorp, Prins Hendrikstraat
Vacant
U kunt contact opnemen met Willy Jansen
Wijk 5/9: Ieuwland/Ossenkolk
Willy Jansen

0571 29 1965

POSTADRES KERKENRAAD:
Alle post, bestemd voor de kerkenraad, sturen naar:
Scriba: Kees Visser, de Kosterij 3, 7396 NR Terwolde, of naar
onderstaand mailadres.

E-MAIL ADRES & HOMEPAGE:
Mail adres:
scriba@pknterwolde-devecht.nl
Home page: www.pknterwolde-devecht.nl
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GEBRUIK KERK EN CONSISTORIE:
Voor het bespreken van kerk en consistorie kunt u bellen met
Henk Stormink: 0650 666 612,
of mailen: verhuur@pknterwolde-devecht.nl

KERKRIJDEN
Wilt u gebruik maken van het vervoer om naar de kerk te gaan, dan
kunt u zich aanmelden via dit telefoonnummer: (055) 323 16 34.
Dan wordt dit voor u geregeld.
Dorothé van Baak.

THUIS DE KERKDIENST BELUISTEREN?
Dat kan heel makkelijk! De kosters nemen de kerkdienst op, op een
USB-stick. Als u ondergetekende een berichtje stuurt, zorgen wij als
diakenen ervoor dat u de kerkdienst thuis kunt beluisteren.
Kees Visser: 0571 290 720

UITZENDROOSTER
2
9
16
23

februari
februari
februari
februari

PK
PK
RK
PK

OOV:

Nijbroek
Twello
Het Boshuis, Klarenbeek
Wilp

9.30u
10.00u
10.00u
10.00u

VERZOEKPLATENPROGRAMMA:
Aanvragen voor het wekelijkse verzoekplatenprogramma van de
Oecumenische Omroep Voorst kunt u doen bij:
Contactpersoon voor zowel Nijbroek als Terwolde:
Johan de Weerd, Middendijk 40/A, (0571) 291884

ROOSTER KERKSCHOONMAAK: (in de week van)
3 februari
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Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

J. van der Haar
H. de Groot
H. Braunius
J. van Vemde

Lochemsestraat 28
Avervoordseweg 3
Veenweg 5
Veenweg 11

ROMMEL- en ANTIEKMARKT:
Hebt u iets op te ruimen wat volgens u geschikt is voor de jaarlijkse
rommel- en antiekmarkt, bel dan met één van onderstaande
medewerkers.
E. Slijkhuis (0571) 29 10 74 - J. van Oorspronk (055) 323 1711
G. de Groot (055) 323 1261

BANKNUMMERS:
College van Kerkrentmeesters (CvK)
Diaconie
Kerkbode

NL77 RABO 0347 6019 52
NL79 RABO 0347 6057 96
NL98 INGB 0004 1652 79

COLLECTEBONNEN:
Er zijn collectebonnen van € 0,50 en € 1,25. 1 Kaart bevat 20 bonnen.
U kunt collectebonnen bestellen door het totaalbedrag van de gewenste
bonnen over te maken op rekening van CvK Prot. Gem. Terwoldede Vecht, met vermelding van het aantal.

GIFTEN:
Bloemengroet

Orgelfonds

Collekten:

via: T. Veldhuis
L. Uenk
W. Jansen

10,00
10,00
10,00

30,00

via: Concert 12 januari
Bank 14.01

545,00
600,00

1.145,00

CvK
Diaconie
Orgelfonds
Vrienden van Loamnes

159,07
155,55
148,45
109,95

573,02

TOTAAL

1.748,02

Voor al deze giften onze hartelijke dank!
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Potgrond en compostactie.
(met nieuwe, verbeterde potgrond)
Nijbroek/de Vecht: zaterdag 7 maart 2020
Terwolde:
zaterdag 14 maart 2020
Al duurt het nog ongeveer een maand voordat het zover is: de Stichting
Vrienden van Loamneş zijn alweer druk bezig met het organiseren van de
jaarlijkse potgrond en compostactie.
Er is nog steeds geld nodig voor de school in Hoghilag om daar de kinderen in
goede en met CV verwarmde lokalen onderwijs te kunnen geven.
De bovenverdieping van de school is gerenoveerd, nu zijn de lokalen beneden
nog aan de beurt en dat zal nog een fors bedrag gaan kosten.
De kas van de Stichting is echter bijna leeg, dus er moet nog weer geld komen
om hen te helpen dat te kunnen realiseren.
Het motto voor deze actie is daarom: Hou de kinderen warm.
Na de laatste actie zijn er een aantal klachten binnengekomen over de
kwaliteit van de potgrond en er is hard aan gewerkt om een betere kwaliteit
te leveren en voor dezelfde prijs.
Wij denken dat we daarin zijn geslaagd en hopen daarom weer veel van dit
product te kunnen verkopen.
De prijs van de producten is daarom nog steeds hetzelfde als voorgaande
jaren:
Potgrond € 3.50 per zak en 3 zakken voor € 10.00
Compost €2.50 per zak en 5 zakken voor € 10.00
Berken gardebezems € 7.50 per stuk
Mocht u van plan zijn meer dan 10 zakken af te nemen, dan kunt u bellen 0571291556 of mailen wvdsnel2@gmail.com en wellicht wordt uw bestelling dan apart
gebracht.
Ook als u de betreffende zaterdag van de actie niet thuis bent kunt u bellen
of mailen en dan wordt uw bestelling op de plaats gelegd die u aangeeft en de
afrekening komt dan eerder of later.
Makkelijker kunnen wij het u niet maken.
Hartelijke groeten namens de Stichting Vrienden van Loamneş,
Wim van der Snel
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 24 Februari vóór 16.00 uur
bij Sari Wolters: s.g.wolters@planet.nl
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