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DIENSTEN  JULI 2020 
 

 

Zondag 12 juli 10.00u - Ds. H. Marsman, Deventer 
    Uitgangscoll.: Jeugdwerk KND 
     

Zondag 19 juli 10.00u - Dhr. C. Boers, Terwolde 
    Uitgangscoll.: Orgelfonds 

     
Zondag 26 juli 10.00u - Dhr. R. Bloemendal, Apeldoorn 
    Uitgangscoll.: Orgelfonds 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Predikant 
 

 ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff 
 Kolkweg 19b 
 7396 AH  TERWOLDE   48ste Jaargang  
 (0571) 29 22 13  Juli 2020  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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De kerk gaat weer open! 
 
De kerkenraad heeft op 1 juli besloten de diensten op zondagmorgen 12 
juli te hervatten. Er blijven echter zorgen, want het virus is niet weg. Toch 
hebben we gemeend zonder al te veel risico weer kerkdiensten te kunnen 
houden. 
De kerkenraad heeft een gebruiksplan goedgekeurd. Dit gebruiksplan is 
opgesteld volgens de richtlijnen van het RIVM en de PKN. 
We hebben ons gerealiseerd dat veel van onze regelmatige kerkbezoekers 
behoren tot een risicogroep. Als iedereen zich aan de regels houdt, moet 
het naar onze mening toch mogelijk zijn om weer naar de kerk te komen. 
We hebben er begrip voor dat ondanks alle voorzorgen mensen niet naar 
de kerk durven komen. Daarom blijven we de kerkdiensten met beeld en 
geluid via de website uitzenden. Ook zullen er zoals altijd geluidsopnames 
op aanvraag beschikbaar zijn via een USB-stick.  
Een aantal gemeenteleden heeft zich beschikbaar gesteld als welkomst 
commissie. Zij zijn herkenbaar aan een gekleurd hesje.  
Onze vraag is of u zich aan hun aanwijzingen wilt houden. 
In het kort volgen hier een aantal punten uit het gebruiksplan. 
 

1. Houd minstens anderhalve meter afstand. 
 

2. Handen schudden doen we niet. 
 

3. Kom niet naar de kerk als u vermoedt dat u corona gerelateerde 

klachten heeft. 
 

4. Gebruik alleen de ingang onder de toren. Daar kunt u uw handen 

ontsmetten. 
 

5. Wilt u uw jas meenemen naar uw zitplaats? Zo voorkomen we 

besmetting via de kleding. 
 

6. Neem alleen plaats op de met een sticker aangegeven plaatsen.  

Neem eerst plaats in de voorste banken en zo vervolgens naar 

achteren. Indien nodig kunnen ook de zijbanken in de noordbeuk 

gebruikt worden. Vervolgens kunt u plaatsnemen in de koorbanken en 

op de stoelen in het koor. Na afloop van de dienst verlaten we in 

omgekeerde volgorde de kerk: eerst de achterste banken, dan de 

zijbanken en tenslotte het koor. 
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7. Personen uit hetzelfde huishouden kunnen naast elkaar gaan zitten. 
 

8. Gebruik liever niet het toilet. Gebruikt u het toilet, ontsmet dan uw 

handen. 
 

9. We zingen niet, maar neuriën de liederen met het orgel mee. Over het 

zingen is landelijk nog discussie. Misschien veranderen de regels 

binnenkort nog. We gebruiken niet de liedboeken van de kerk om 

besmetting te voorkomen. De te zingen liederen zullen op de 

schermen mee te lezen zijn. Uiteraard kunt u wel uw eigen liedboek 

gebruiken. 
 

10. In de dienst geven we geen collectezakken door. Bij de uitgang onder 

de toren staan links en rechts tafels met mandjes waarin u uw gaven 

kunt deponeren. Bij elk mandje staat het doel van de collecte 

aangegeven. 
 

11. Er worden opnames gemaakt van de dienst. Volgens de wet op de 

privacy moet u dit weten. Wilt u niet in beeld komen, neem dan plaats 

in de banken in de noordbeuk. 

 
Voor de oppas, de kindernevendienst, het avondmaal, een doopdienst, 
enz. gelden extra richtlijnen.  
Indien nodig maken we die later bekend. 
 
Het volledige gebruiksplan staat op de website. Ook kunt u dit opvragen bij 
de scriba. 
 
Namens de kerkenraad, 
Kees Visser, scriba 
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Nieuws en achtergronden 

VANUIT DE PASTORIE 
 
Jezus zegt: “Kom naar mij, allen die vermoeid zijn en onder lasten gebukt 
gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want 
ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust 
vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht”. 
    Matteüs 11: 28-30 
 
 
Moe 
 
Als ik dit schrijf is het de één na laatste dag voor mijn vakantie.  
En waar ik ook over wil schrijven, ik voel vooral “ik ben moe”.  
Het was een veelbewogen seizoen, dat voortvarend van start ging, maar 
vast begon te lopen in november.  
Een reeks aan gebeurtenissen volgden elkaar op. Ik raakte energie kwijt 
aan mijn gezondheid, aan gebeurtenissen in mijn familie, aan de zorg om 
veel mensen in coronatijd, aan het anders werken. Op alle vlakken vroeg 

het steeds weer omdenken en aanvaarden 
en dat kost kracht. Ik leerde ook veel bij, 

met name op het gebied van digitaal 
kerk-zijn, maar ik mis tegelijkertijd 

de menselijke contacten die mijn 
werk zo boeiend maken. Hier 

en daar lees je: Elke crisis is 
een kans! En we hebben de 
kansen aangegrepen, door 
nieuwe vaardigheden te 
leren en te gebruiken, door 

samen te werken met anderen, dat was fijn, maar het nam het gemis van 
‘het oude normaal’ niet weg. 
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Ik schrijf dit niet om medelijden op te wekken, maar omdat ik denk dat 
velen van u het gevoel van moe-zijn herkennen in deze spannende tijden. 
Zo langzamerhand sijpelen, ook in onze directe omgeving,  de verhalen 
door van zorgmedewerkers die zich nu echt uitgeput voelen, van 
leerkrachten die het vanwege alle 
aanpassingen bijna niet meer 
trekken, van mensen bij wie de 
zorgen om werk of bedrijf nu echt 
beginnen door te wegen. Ook de 
mensen die iemand verloren in 
de afgelopen tijd, voelen meer en 
meer dat het oude niet meer 
terug komt. Dat zij zonder deze geliefde mens verder moeten. En mensen 
die ziek geworden zijn door het coronavirus, wachten soms nog steeds op 
het terugkeren van hun oude energieniveau.  
 

Het is allemaal heel begrijpelijk, maar soms maken we het onszelf nog 
moeilijker door ons schuldig te voelen over alles wat we door welke 
omstandigheden dan ook niet hebben kunnen doen.  
Het gebeurt nogal eens dat je meer stress hebt over de dingen die je niet 
gedaan hebt, dan over de dingen die je te doen hebt. Had ik eigenlijk niet 
(ook nog) dit of dat gemoeten? Heb ik wel genoeg voor iedereen gezorgd. 
Ben ik niemand vergeten of voorbijgelopen?  
Had ik toch beter “ja” kunnen zeggen op dat verzoek van mijn collega, 
toen ik “nee” zei omdat ik moe was? En nog vermoeiender wordt het 
wanneer je je dan ook nog gaat afvragen wat anderen wel niet zullen 
vinden van alles waar je naar je gevoel in gebreke bent gebleven. 
 

Daarom voor mijzelf en voor u 
allemaal de woorden van Jezus 
uit het evangelie naar Matteüs. 
Hij nodigt ons uit om bij Hem 
rust te vinden.  
Hij weet wat je hebt gedaan en 
ook wat je niet hebt gedaan of 
niet hebt kunnen doen, maar hij 
oordeelt daar niet over.  
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Hij zegt: Kom maar bij mij, want mijn juk is zacht, mijn last is licht. Het 
leven legt ons soms een juk op, maar Jezus zegt: ik ben er niet om die last 
zwaarder te maken, maar juist om jou weer ademruimte te geven. 
 

Ik hoop dat het u en mij lukt om onszelf die rust te gunnen, die Jezus ons 
belooft. Hij zegt: Kom maar bij mij als je vermoeid bent en onder lasten 
gebukt gaat. Ik geef je rust.  
 
Een goede zomer gewenst! 
 
 

Vakantie 
 
Dit jaar heb ik vakantie van 22 juni tot en met 19 juli.  
In deze periode is Ds. Theo van Staalduine uit Nijbroek beschikbaar om mij 
te vervangen. Telefoon:  0571-842188 of 06-30773755 
e-mail: predikant@kerknijbroek.nl. 

 
VANUIT DE GEMEENTE  
 
Twee kerkbladen deze zomer 
Omdat we in snel veranderende omstandigheden leven, hebben we 
besloten dit jaar het juli- en het 
augustusnummer van de 
kerkbode niet samen te 
voegen, maar apart te laten 
verschijnen. Zo kunnen we u 
het beste op de hoogte houden 
van de nieuwste 
ontwikkelingen. 
Verderop in deze kerkbode 
kunt u lezen dat het de bedoeling is dat we vanaf 12 juli weer bij elkaar 
gaan komen in de kerk. Onze scriba Kees Visser heeft veel werk verzet en 
een protocol opgesteld. In deze kerkbode kunt u lezen hoe het vanaf 12 
juli in zijn werk gaat.  
Zo worden er voorzichtig aan weer meer dingen mogelijk. 

mailto:predikant@kerknijbroek.nl
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Naar de middelbare school. 
Overgangsdienst verplaatst naar 30 augustus. 
 

Dit jaar gaan Sophie van der Scheer, Nils Overvelde en Jurre Wolff van 
Wülfing naar de middelbare school. De voorbereidingsavond is inmiddels 
geweest, maar de dienst zelf zal pas op 30 augustus plaatsvinden. Dit 
i.v.m. de maatregelen rondom corona.  
We hopen dat we eind augustus inmiddels gewend zijn aan het houden 
van diensten in het ‘nieuwe normaal’. We denken dat we eind augustus 
samen met de jongeren en hun ouders een mooie dienst kunnen houden.  
In de volgende kerkbode leest u er meer over. 
 

Verrassingstassen uitgedeeld 
 

Als Vereniging Dorpsbelangen en Protestantse Gemeente Terwolde-De 
Vecht, hebben we samen het voortouw genomen om een aantal mensen 
uit onze dorpen te verrassen met een Verrassingstas.  
 

Ondernemers uit de buurt 
hebben daar ook van harte hun 
steentje aan bijgedragen. Zoals 
Bloemisterij Teunissen, Coop De 
Lelie, Schoonheidssalon Agnes 
Nengerman, Basisschool 
Antonius, muziekvereniging Ons 
Genoegen, Park Nieuw 
Grapendaal, Molen De Ooievaar, 
B&B De Aze en verschillende 
weldoeners die een duit in het 
zakje deden.  
 

Vanuit ons netwerk en de e-mails die sommigen ons stuurden, hebben we 
adressen gekregen waar we deze Verrassingstas bezorgd hebben. We zijn 
ons ervan bewust dat we, vanwege de wet op de privacy, niet alle mensen 
die we hadden willen bereiken, ook bereikt hebben met deze 
Verrassingstas. Gelukkig konden we toch een flink aantal mensen blij 
maken.  
Het was fijn om zo samen te werken en ook nader kennis te maken met 
Tiara Dijkhof, de nieuwe Dorpscontactpersoon. 
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Bij de diensten 

In de zomer lezen we uit het evangelie van Matteüs.  
Jezus stuurt zijn leerlingen op pad om het goede nieuws te verkondigen. 
Tegelijkertijd vertelt Hij ook verhalen, zodat de leerlingen nog beter zullen 
begrijpen wat Hij bedoelt  met het volgen van zijn weg 
 

Vanwege vakantie en gastpredikanten zal het rooster niet altijd gevolgd 
worden. Hier toch een overzicht van de lezingen die op het rooster staan. 
 
Zondag 5 juli, derde zondag van de zomer  Kleur: Groen 
Online dienst 
Deze week staat Matteüs 11: 25-30 op het rooster. Jezus nodigt mensen, 
die moe en belast zijn uit om naar hem te komen. Hij zal hen rust geven.  
Op deze zondag gaat Ds. G. van Asselt uit Apeldoorn bij ons voor. 
 
Zondag 12 juli, vierde zondag van de zomer Kleur: Groen 
Dienst in de kerk 
Op deze zondag is het weer mogelijk 
naar de kerk te gaan!  
Voorganger op deze zondag is  
Ds. H. Marsman uit Deventer.  
Op het leesrooster staat het verhaal 
over de zaaier uit Matteüs 13: 1-23. 
 
Zondag 19 juli, vijfde zondag van de 
zomer  Kleur: Groen 
Goed zaad en onkruid, als het net opschiet is het moeilijk te 
onderscheiden. De boer uit Matteüs 13: 24-43 laat het samen opschieten, 
om zo de goede planten niet te beschadigen.  
Op deze zondag gaat Dhr. Christiaan Boers uit Terwolde bij ons voor. 
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Zondag 26 juli, zesde zondag van de zomer  Kleur: Groen 
In Matteüs 13: 44-52 vertelt Jezus twee verhalen over de waarde van het 
Koninkrijk. Twee mensen verkopen alles wat ze hebben in ruil voor de 
schat van het Koninkrijk. Op deze zondag gaat Dhr. Ruud Bloemendal uit 
Apeldoorn bij ons voor. 
 
Goede diensten gewenst! 
 
 
AGENDA 
1 juli 20.00 uur Kerkenraadsvergadering     Kerkzaal 
 
De zomer is begonnen. Dit jaar zal het anders zijn dan anders. Plannen 
moeten worden aangepast, verwachtingen bijgesteld, maar er is ook nog 
zoveel waar we van kunnen genieten. Juist de kleine dingen worden nu 
meer zichtbaar en gewaardeerd. Dat kan ons ook veel goeds brengen.  
Ik wens u allen een goede zomer toe! 
     
Ds. Betsy Nobel 

 
JARIG: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden: 
 

 5 juli Mevr. C.H. ten Bosch-Ruijsch 83 jr. 
 8 juli Mevr. J.H. Willemsen-Schrijver 91 jr. 
 
JUBILEA:  
 

 3 juli Dhr. en Mevr. Roskam-Dekker 50 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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Denktank 
 

In de tijd dat wij voor onze gemeente het Meerjarenplan 2017 – 2021 
moesten maken hebben een aantal mensen aangegeven wel mee te 
willen denken.  
Nu zijn we een aantal jaren verder en het groepje komt nog steeds 
regelmatig bij elkaar om samen na te denken over gemeenschap zijn, 
wat betekent het geloof, hoe zie je de toekomst van de kerk en wat 
kom je tegen in je leven. Misschien klinkt dat vaag of wat heb je daar nu 
aan? Maar het is elke keer weer inspirerend en ontwapenend om zo 
zonder vaste agenda en zonder dat het ook maar van iemand moet, van 
gedachten te wisselen. Er is ruimte voor ieders eigenheid en eigen 
belevingen en eigen ideeën. Wat we bedenken geven we door aan de 
Kerkenraad en die kan er mee doen wat zij wil. Zo hebben we een jaar 
geleden een lijst met ideeën aan de Kerkenraad gestuurd als oogst van 
de groep. De kerkenraad heeft toen besloten van de lijst  8 ideeën op te 
pakken en te gaan uitvoeren. Enkele daarvan zijn: elke maand een “plus 
dienst” met een vernieuwende inspirerende vorm, contacten leggen of 
verbeteren met andere groepen in het dorp. 
 

Inmiddels leven we in een heel andere tijd. De corona maatregelen 
hebben veel in een ander perspectief gezet. De ideeën om aan de deur 
iedereen persoonlijk welkom te heten, elke maand een keer met z’n 
allen in een kleine kring rondom de preekstoel te gaan zitten, waar 
mogelijk aan het begin of eind van de dienst samen koffie te drinken, 
samen maaltijen te houden, kunnen niet meer zo als we toen dachten. 
 

Dat leert ons, dat dingen niet altijd hetzelfde blijven. En het leert ons, 
dat je van alles kunt bedenken, maar uiteindelijk heb je weinig stuur op 
hoe het leven in het echt gaat. 
 

Op het moment dat we dit schrijven hebben we geen bijeenkomsten 
meer in de zondagse kerkdiensten. We kunnen nog wel vieringen 
organiseren met muziek, zang en overdenkingen en die delen via 
internet. Daar hebben we eerder wel eens over gedacht, maar het 
kwam er niet van. Het was onbekend. En misschien zou het niks worden 
of misschien zou er dan wel niemand meer in de kerk komen.  
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Allemaal overwegingen. Nu is het voorlopig de enige weg om elkaar te 
horen, te zien en samen te overdenken. Dan mis je wat. Maar er zijn ook 
nieuwe kansen. Via internet bereik je ook mensen die anders misschien 
niet in de kerk komen. De vorm van de dienst verandert, er kunnen meer 
verschillen aan bod komen.  
We kunnen het nog verder uitbouwen met filmpjes, muziek, interviews 
en bijvoorbeeld interactiever maken. We weten dat jeugd en jongeren 
bijna niet meer in de kerk komen. Maar misschien kunnen we via 
internet wel contact leggen en houden met jeugd en jongeren. Dat 
vraagt dan wel om ons daar meer op te richten. 
 

De goede kanten van het kerk-zijn uit het verleden hoeven we natuurlijk 
niet weg te gooien, samenkomen, samen zingen, samen delen in 
vormen die mogen en kunnen. Maar er kunnen nieuwe vormen bij 
komen passend in de ontwikkeling van de tijd. 
 

Volgend jaar moeten we weer een volgend Meerjarenplan maken. 
Welke tijd gaan we tegemoet? Wat betekent geloven in deze tijd van 
corona maatregelen en veranderingen in de samenleving? Wat is de 
kern van het kerk-zijn? Waardoor laten wij ons leiden in ons leven en in 
ons geloof? Hoe kunnen we elkaar steunen in de nieuwe verhoudingen? 
Wat vergt dat van onszelf en wat verwachten we van de ander? 
 

Graag willen we daar met meer mensen over van gedachten wisselen.  
Wat denk jij daarover? Wat wil jij daar over tegen een ander zeggen of 
hoe zou jij kerk-zijn willen invullen de komende jaren? Blijf niet stil, maar 
doe mee, denk mee, laat je horen.  
Neem contact op met iemand van de denktank of met de scriba van de 
kerk; wij zijn:  Hermien Teunissen (teunissenfam@hetnet.nl)  
 Berry Bellert (bellertjes@gmail.com)  
 Coen Gronert (c.gronert@upcmail.nl)  
 Ben Pas (b.pas28@hetnet.nl)  
 Linda Terwel (lindaterwel@hotmail.com)  
 Betsy Nobel (predikant@pknterwolde-devecht.nl)  
 Piet Winterman (piet.winterman@hetnet.nl) 
 Scriba Kees Visser (scriba@pknterwolde-devecht.nl). 

  

mailto:teunissenfam@hetnet.nl
mailto:bellertjes@gmail.com
mailto:c.gronert@upcmail.nl
mailto:b.pas28@hetnet.nl
mailto:predikant@pknterwolde-devecht.nl
mailto:piet.winterman@hetnet.nl
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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  

 U kunt contact opnemen met Lien Uenk 

 

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, Bandi jk (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 OOV: 
 

 5 juli PK Twello 10.00u 

 12 juli PK Voorst 10.00u 

 19 juli PK Terwolde 10.00u 

 26 juli PK Nijbroek 9.30u 

 
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 
 
BANKNUMMERS:   
 

College van Kerkrentmeesters (CvK) NL77 RABO 0347 6019 52 

Diaconie   NL79 RABO 0347 6057 96  

Kerkbode    NL98 INGB 0004 1652 79 
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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. Terwolde- 

de Vecht, met vermelding van het aantal. 

 

GIFTEN: 
 

Bloemengroet via: Bank: div. giften 70,00 70,00 

     Actie ivm Corona via: B. Hiddink 5,00 5,00 

     Pastoraal fonds via:  Bank: 28 juni 30,00 30,00 

     Onderhoudsfonds via:  Bank: 30 juni 100,00 100,00 

     Ontvangen via bank: 

   t.b.v. collekten: CvK 

 

125,00 

 

 

Diaconie 270,00 

 

 

Orgelfonds 120,00 

 

 

Plaatselijk Jeugdwerk 20,00 

 

 

KiA: Opvang, hulp ontheemden 20,00 

 

 

Collectedoelen juni 30,00 

 

 

Christenen Marokko 10,00 595,00 

 
  

TOTAAL 800,00 

      

Voor al deze giften onze hartelijke dank! 

 
 

 

 
 

  



   16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 27 JULI vóór 16.00 uur  

bij Sari Wolters: s.g.wolters@planet.nl  
 

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

