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 GENESIS
Met veel verwondering en vol spirit zijn we met de
Bijbelkring de afgelopen wintermaanden bezig ge-
weest met de hoofdstukken 1 tot en met 4 uit het bij-
belboek Genesis. We ontdekten dat we deze hoofd-
stukken anders gaan verstaan als we bedenken dat
ze er als het ware aangeplakt zijn, toen in de Babylo-
nische ballingschap de eindredaktie ,van wat bij ons
het Oude Testament heet, vorm kreeg.
 
De oorspronkelijke geschiedenis van het volk Israël
begint in hoofdstuk 12 van het bijbelboek Genesis,
met de geschiedenis van Abraham. Eerst was er de
mondelinge overlevering, later werden stukken daar-
van ook opgeschreven. In de Babylonische balling-
schap is het tot een eindredactie gekomen , zo leer ik
van de rabbijnen, de theologen in Israël.
 
Als onder de Perzische koning Kores het overblijfsel
van het volk Israël mag terugkeren naar het land
Kanaän, zegt Kores: "wie tot het volk Israël be-
hoort: hij/ zij trekke op!" Bijzonder zijn trouwens ook
de woorden die hieraan voorafgaan in Kronieken 36:
22 en 23 : "dat de Here de geest van Kores opwekte
om het volk terug te laten gaan naar Jeruzalem".
 
En als ze dan terug zijn in Kanaän is er voor de Israë-
lieten de synagoge om naar toe te gaan (de tempel is
nog verwoest) waar voorgelezen wordt uit de boekrol-
len. Die boekrollen ontstaan tijdens de ballingschaps-
periode. Eigenlijk toch een groots gebeuren, in de
ballingschapsperiode!!  Ze hebben zich niet lijdzaam
onder laten gaan in negatieve gevoelens en denken,
maar het verhaal van God met mensen opgeschreven
als troost en bemoediging om in die duistere periode
vol hoop verder te kunnen leven. In die donkere tijd
( van 70 jaar !!!) zijn ze geconfronteerd met de Baby-
lonische verhalen over schepping, zondeval, zond-
vloed en de torenbouw van Babel. (Genesis 11)
En als antwoord daarop (het is eigenlijk troep, ellende
en chaos waaraan zij overgeleverd waren)  zijn in die
duistere/donkere periode de verhalen ontstaan van
Genesis 1 tot en met 11 als een geloofsbelijdenis rond
het bezig zijn van de Here God. Daarin vonden ze hun
houvast en inspiratie om verder te gaan en niet bij de
pakken te gaan neerzitten.
 
Het gaat in Genesis 1 t/m 11 over de OER- geschie-
denis met accenten op de essentiële dingen voor het
leven, die van belang zijn tot en met de dag van
vandaag voor ons leven met elkaar.  (alles staat er in
de tegenwoordige tijd!!!)
Het bezig zijn met de teksten op de dinsdagmorgens
werd voor mijzelf - na jaren van zoeken rond het
verstaan van de eerste hoofdstukken van de bijbel een
heel spannende en inspirerende ontdekkingstocht. En

naar ik begreep ook voor allen die meededen.
 
Op 26 april hebben we onze  "tocht"  afgesloten met
een heerlijke lunch. Als verrassing was er een dank-
brief van de kerkenraad voor mijn inzet, vergezeld van
een prachtige bos bloemen, alsook nog 2 attenties
van van de Genesisgroep.
 
Gaan we in het najaar weer verder ? was de grote
vraag. Dat hangt van het overleg met de - dan hopelijk
aanwezige - nieuwe predikant af. Wat mij betreft gaan
we het afmaken.
 
Wim van der Kooij
 

KERKDIENSTEN
Zondag 5 juni, ds. Wouter Koelewijn, Eerste
Pinksterdag, aanvang 10.00 uur
 
Op zondag 5 juni, eerste Pinksterdag, hoop ik bij u
voor te gaan. Ik wil het dan hebben over “Het zuchten
van de schepping, van Gods kinderen en van de
Heilige Geest” naar aanleiding van Romeinen 8:
20-28. Natuurlijk wordt ook Handelingen 2: 1-13 ge-
lezen. Het is de eerste keer dat ik bij u mag voorgaan.
Ik hoop op een fijne dienst.
Ouderling van dienst: Henny Roelofsen
Lector: Jeske Alblas
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Zondag 12 juni, ds. Wim van der Kooij, aanvang
10.00 uur
 
"Er vertoonden zich aan hen t o n g e n als van vuur,"
zo lezen we in het bijbelverhaal van Pinksteren.
(Handelingen 2: 3). We borduren daar deze zondag-
morgen nog even op door naar aanleiding van wat de
apostel Jacobus ons daarover schrijft in zijn brief.
Laten we als voorbereiding eens bij onszelf nagaan
hoeveel spreekwoorden, gezegdes en uitdrukkingen
er zijn met het woord "t o n g?"
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"Wie in zijn spreken niet struikelt ,is een mens die in
staat is om zelfs zijn gehele lichaam
in toom te houden " schrijft Jacobus en hij heeft het
daarbij ook over zichzelf en wie de schoen
past, trekke hem aan. Jacobus gebruikt in de lezing
van deze morgen drie vergelijkingen om duidelijk te
maken hoe iets kleins tot grote dingen in staat is.
Het thema voor de dienst is: “oh, die t o n g !”
Schriftlezing: Genesis 11
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Zondag 19 juni, ds. D. Kruijt, aanvang 10.00 uur
…….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Alieke ter Meer
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Zondag 26 juni, ds. Wilma Hartogsveld, Open-
luchtdienst met medewerking van muziekvereni-
ging ‘Eendracht’, aanvang 10.00 uur
 
In de hoop dat het prachtig weer is, is er op 26 juni
een dienst op het veld voor de kerk gepland. Muziek-
vereniging ‘Eendracht’ zal de muzikale begeleiding en
omlijsting verzorgen. Het thema is 'Het beste zit van
binnen', en heeft te maken met zelfvertrouwen, ver-
trouwen op God en je beste beentje voorzetten bij het
inzetten van je talenten.
De lezingen zijn Jesaja 41: 10-14, waarin het over
vertrouwen gaat en uit het evangelie naar Mattheus
horen we het verhaal over de talenten.
Ouderling van dienst: Else van Setten
 
Zondag 3 juli, ds. Wim van der Kooij, aanvang
10.00 uur

 
Dit zijn de weken van  V R I J  –  zijn! Even helemaal
los van alles, geen zakagenda die je leven dicteert.
Niemand die bepaalt wat je moet doen ..... nee, ge-
woon alles zelf uitmaken.  Heerlijk!  Leve de vakantie-
tijd !
V R I J – zijn, de Israëlieten hebben daar ook naar
verlangd toen ze in Egypte leefden onder de dictatuur
van de Farao’s. (wat dat betreft is er voor veel volken/-
mensen vandaag nog niet veel veranderd). Wat een
moment moet dat zijn geweest toen de Here God hen
uit het slavenleven in Egypte bevrijdde. Na hun
doortocht door de Schelfzee hebben ze natuurlijk
liederen van bevrijding gezongen met Mirjam op de
tamboerijn en het volk in reidans. (Exodus 15: 20).
Daarna begon hun tocht door de woestijn naar beloofd
land. Als we goed lezen is er na 3 dagen van de hele
vrijheids-euforie niets meer over. Het water is op en ‘t
water dat ze vinden is bitter. Hoe gaan ze daar mee
om? In het bijbelverhaal heeft het er alles van dat het
leven in vrijheid eindigt in een debacle. Hoe voorkom
je dat, ook vandaag?
Het thema:  “van b i t t e r  naar  z o e t !”
Schriftlezing: Exodus 15: 22 – 27
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke
 

NIEUWS UIT DE KERKENRAAD
Naar aanleiding van de notulen wordt opgemerkt dat
de CCBB (Classicale Commissie voor Beroep en
Bezwaar) weliswaar kritiek heeft geuit op de procedu-
re die door de kerkenraad gevolgd is bij de behande-
ling van de jaarrekeningen maar dat de jaarrekeningen
zelf wel zijn goedgekeurd. De CCBB vond namelijk
dat het tijdpad van- en de volgorde waarin de kerken-
raad de jaarrekeningen heeft behandeld en goedge-
keurd, wel snel maar niet helemaal correct is geweest.
De kerkenraad heeft beloofd e.e.a. volgend jaar ge-
heel volgens de regels uit te voeren.
 
Wat het beroepingswerk betreft kunnen er na 15 mei
weer stappen worden gezet, en wel als volgt:
– 15 mei wordt het voorgenomen beroep afgekondigd,
zowel in Ede als in Schaarsbergen
– 15 mei wordt een Nieuwsbrief verstuurd waarin de
gemeenteleden worden uitgenodigd voor de gemeen-
teavond van 19 mei;
– 19 mei wordt een gemeenteavond in de kerk belegd
waarin de gemeente wordt gehoord over het voorge-
nomen beroep. De te beroepen predikant zal die
avond zichzelf voorstellen.
Na een korte pauze kunnen dan gemeenteleden hun
opmerkingen kwijt richting kerkenraad.

Jezus’ ontmoeting met de verwilderde, bezeten man,
aan de overkant van het meer, in het land van de
Gerasenen, is misschien wel het merkwaardigste
genezingsverhaal in de evangeliën. Fantasierijk en
schril wordt verteld hoe een heidense, psychisch zieke
man door Jezus wordt genezen.
Nu zijn de evangelieverhalen ónze verhalen. Dat wil
zeggen zij houden ons spiegels die ons eigen leven,
alles waardoor wij ‘verward’ en psychisch ‘bescha-
digd’ raken, serieus nemen en in de lichtkring van de
genade van Jezus zetten.
De verwarde man schreeuwt: “ik ben bezet gebied”
(legioen!)! Uiteindelijk staan we dus voor de vraag hoe
dat met ons zit. Uit welk ‘bezet gebied’ zullen wij ons
moeten laten bevrijden?
En dan blijkt het evangelieverhaal over de verwilderde
man een uiterst actueel verhaal te zijn.
Schriftlezing Lucas 8: 26-39
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Daarna wordt een kerkenraadsvergadering belegd
waarin over het voorgenomen beroep wordt beslist.
Als die beslissing positief is, wordt de beroepingsbrief
vervolgens, zo snel als mogelijk is, bezorgd.
 
De uitnodigingsbrief van Niels voor de avond van 18
mei wordt besproken. Tijdens die avond zal met een
aantal mensen gesproken worden over een functie
en/of taak in de kerkenraad. De lijst met namen van
uit te nodigen personen wordt gedeeld.
Vervolgens komt de eerste versie van de lijst met taken
aan de orde. Die is globaal maar zal in een aantal
opzichten wat verder gedetailleerd moeten worden.
Daarbij komen vragen aan de orde als ‘hoe veel tijd
kost dat?’, ‘hoe vaak vindt dat plaats?’, ‘met wie wordt
er samengewerkt/overlegd?’, etc. Om die detaillering
uit te werken wordt een kleine commissie samenge-
steld.
Er wordt terug gekeken op een mooie Paascyclus, met
dank aan ds. Wim van der Kooij.
De vooruitblik betreft de komende openluchtdiensten.
Allereerst die van 8 mei, een velddienst waarin leger-
predikant Jan Derk de Bruin zal voorgaan. Daarvoor
zijn op zaterdag 7 mei ‘handjes’ nodig om tenten op-
en stoelen neer te zetten. Op zondag moet alles ook
weer worden afgebroken want alles wordt maandag-
ochtend vroeg weer opgehaald.
Op donderdag 26 mei is vervolgens de boerderijdienst
bij Joke en Teun Varekamp, ook daar moeten voor-
bereidingen voor worden getroffen.
Tenslotte is er op 26 juni weer een openluchtdienst
waarin ds. Wilma Hartogsveld voorgaat en  ‘Een-
dracht’ voor de muzikale begeleiding zal zorgen.
Met een aantal korte mededelingen wordt de verga-
dering beëindigd.
– Dit jaar zijn er weer plannen om de vrijwilligersavond
te organiseren. Dat zal een donderdag- of vrijdag-
avond worden, waarschijnlijk in juni.
– Op zaterdag 14 mei zal er een ‘klimaatcaroussel’
worden georganiseerd door de werkgroep duurzaam-
heid.
 
Fred Bosman, scriba
 
NAGEKOMEN BERICHT
De gemeenteavond op 19 mei jl is goed verlopen.
Er was een mooie opkomst en de kennismaking
met de te beroepen predikant verliep erg prettig.
In de extra kerkenraadsvergadering, die direkt
daarna in de consistorie werd gehouden,werd als
gevolg hiervan besloten, de gemeente gehoord
hebbende, een beroep uit te brengen op Ds. Theo
Pieter de Jong, thans predikant in Ede. De beroe-
pingsbrief zal hem worden bezorgd en dan wach-
ten we vol spanning zijn besluit af.
 

UIT DE GEMEENTE
Ingekomen leden:
 
De heer en mevrouw Geuzebroek-Van Wijk, wo-
nende aan de Van Ruisdaelstraat 59 te Arnhem;
 
Mevrouw Yvonne Koffijberg, wonende aan de
Sonnenberglaan 58 te Oosterbeek;
 
Verhuisd:
 
Mevrouw Marjoh Verstraten is verhuisd vanuit
Merkendal naar de Velperweg 137-15,
6824 KJ te Arnhem.

VAN DE OUDERENKRING
Dinsdagmiddag 14 juni is de laatste bijeen
komst voor de zomervakantie.
 
Om 11 uur vertrekken we bij de Dorpskerk
en gaan dan koffiedrinken en lunchen bij
Terlet.
 
Na afloop rijden we langs het monument
voor het onbekende kind, waar Corry Rap
ons over vertelde. De kosten voor deze mid
dag zijn € 15,--.
 
Namens de leiding,
Hennie van Hunen, Tel. 026-35 11 147

OPBRENGST COLLECTEN APRIL
2022
In de maand april hebben de collecten de volgen-
de bedragen opgebracht:
 
Datum   Diaconie    Kerk            Koffiepot
                               Gebouwen         
                               en terreinen
 
 3-04     € 131,80    €  74,20     € 15,60                       
                                                                                   
   
10-04    € 104,60    €   62,96     € 12,-     
17-04    € 269,03    € 154,55     
24-04    € 105,70    €   68,-        €  8,40.
  
Henny Roelofsen
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SAMEN OP STAP
Deze maand slaan we een keertje over in
verband met onze vakantie. In juli mogen we
weer op uitnodiging van Marianne Brak en
Aletta Paul mee naar “de Hoge Veluwe”. Dit
zal in de middag van 14 juli zijn.
U mag op uitnodiging gratis mee naar het
park en ook weer naar het museum. Vorig
jaar was het ons ‘Samen op Stap’ bezoek met
de meeste deelnemers!
Laat u graag op tijd weten als U mee wilt,
omdat Marianne van te voren moet aange
ven om hoeveel mensen het gaat.
Hartelijke groet, Gerra van Hunen

DE DIACONIE VRAAGT UW AAN-
DACHT VOOR:
DE PINKSTER-COLLECTE VOOR ZUID AFRIKA
 
Op Eerste Pinksterdag, 5 juni wordt er gecollecteerd
voor Zuid Afrika:
In KwaZulu-Natal wonen veel Zulu’s in heuvelachtig
land, een land dat niet erg vruchtbaar is en waar men
door klimaatverandering last heeft van toenemende
droogte. Oogsten mislukken en de gezinnen lijden
regelmatig honger. Veel gebroken gezinnen hebben
grootouders of zelfs kinderen aan het hoofd. Huizen
liggen verspreid over het gebied, waar mensen vaak
alleen aan het ploeteren zijn.
ACAT koppelt vijf gezinnen aan elkaar en leert hen
samenwerken. Via Bijbelse verhalen en de invloed
van kerkleiders zet men mensen weer tot actie aan.
Zo veranderen mensen langzaam van houding: ze
krijgen meer zelfvertrouwen, zorgen beter voor hun
gezin, zien dat hun werk op het land wat oplevert, hun
inkomsten en voeding verbeteren, ze zijn beter be-
stand tegen klimaatverandering. Ze zien dat ze samen
hun leven kunnen verbeteren.
 
Wat wil ACAT per jaar bereiken?
400 families gaan in groepen van 5 families samen-
werken;
Zij leren samen groentetuinen aanleggen en onder-
houden;
Zij leren samen spaargroepen op te zetten;
200 Vrijwilligers worden getraind om te zorgen dat het
geleerde toegepast wordt;
Het leven van 3800 volwassenen en kinderen
verbetert!
 
Van harte aanbevolen!
Rens Plaschek

VERDER KIJKEN
Op bezoek bij de brandweer:
Bij het schrijven van kopij voor deze Kerk
klok is ons net bekend gemaakt dat we 25
mei
(in plaats van 18 mei) op bezoek mogen naar
de Brandweerkazerne in Arnhem.
Tot 11 mei was het nog niet zeker of we
daarheen zouden kunnen i.v.m. Corona.
Toen we de datum afspraken was nog niet
duidelijk wanneer de schoolkampen zouden
zijn en… die vielen natuurlijk precies op 18
mei. Gelukkig kon de brandweerman waar
mee we afgesproken hadden ook op 25 mei!
 
We zijn steeds op zoek naar locaties waar je
als kind niet één twee drie binnenkomt.
Wilt u met ons meedenken en ons inseinen
als u iets weet?
Het moet wel maatschappelijk/religieus
georiënteerd zijn en kinderen in de
leeftijdsgroep
van 10 t/m 12 jaar aanspreken. Bedankt
alvast!
Nicolien Bredenoord en Gerra van Hunen
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          P  I  N  K  S  T  E  R  C  O  L  L  E  C  T  E
 
 
 
 
 
 
                      Z U  I  D     A  F  R  I  K  A   

AGENDA
14 juni             Ouderenkring, Koffie/Lunch op Terlet,
                       11.00 uur
26 juni             Openluchtdienst m.m.v. Eendracht,
                       10.00 uur
14 juli              Samen op Stap naar Nationaal Park
                       De Hoge Veluwe
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KINDERKERKNIEUWS
 Er is er één jarig! Hoera!
Op de eerste zondag van juni is het Pinksteren. De
verjaardag van de kerk! En dat gaan we vieren! Op
deze dag hebben we weer een kinderkerkdienst.
Natuurlijk hopen we dat er extra kinderen komen van
de campings in de buurt. We beginnen in de kerk en
gaan daarna naar het Dorpshuis.    Kom jij ook?
In overleg met de kerk in Oosterbeek gaan we in juni
weer een keer met de kinderen naar hen toe. De
ideeën voor de zomervakantie week worden steeds
duidelijker en we hebben er allemaal zin in!! Daarom
ook belangrijk dat we elkaar steeds ontmoeten!
 
Hartelijke groet, Chantal en Gerra

SAMEN OP STAP NAAR PALEIS HET
LOO IN APELDOORN
We verzamelden donderdagmiddag 19 mei met mooi
weer bij onze kerk. Voor half 2 waren we op weg naar
Apeldoorn. Toen we op de parkeerplaats aldaar
stonden om wat te drinken was het nog prachtig weer,
maar er hing een dreigende lucht. Omdat het nog
zeker 10 minuten lopen was naar het paleis deelde de
groep zich in tweeën. Er gingen 11 personen lopen en
6 personen met de shuttlebus. De grootste groep was
net in het Paleis en de kleine groep zat net in de open
shuttle toen het noodweer met bliksem losbarstte!
Natgeregend kwamen we aan in een tent om te
schuilen. Een bijzondere ervaring, ons humeur leed
er niet onder! Na een half uur kon ook de kleinere
groep naar het paleis, om de rondgang door de ver-

trekken van onze vroegere koningin Wilhelmina te
maken. Prachtig om te zien en zeker de moeite
waard! Door de tuinen liepen we terug naar de konink-
lijke stallen om ook de koetsen en auto’s te bekijken.
Ook de pauw op het voorplein had veel bekijks! Iets
eerder dan afgesproken arriveerden we bij pizzeria “la
Toscana” in Apeldoorn, waar we de schilderijen van
Hans Meijerink konden bewonderen. Leuk detail is,
dat hij de olijven drie- dimensionaal gemaakt heeft
door “bruidssuikers” te gebruiken als vulmateriaal! Na
een heerlijke maaltijd waren we weer op tijd terug bij
onze kerk voor de eerste ontmoeting met de (inmid-
dels beroepen) predikant.
Het was weer een geslaagde middag!
 
Gerra van Hunen

EEN INSPIRERENDE REIS.......
......naar de negen dimensies van predikantschap
      door KEES VAN EKRIS
      preken voor tijdgenoten

In zijn boek Dialoog, dans en duel beschrijft Kees
van Ekris hoe je de boodschap van de Bijbel kunt
vertalen naar de concrete werkelijkheid van mensen
in deze tijd. Hoe kun je theologisch, contextueel en
communicatief zo preken dat je verbinding legt tussen
de wereld van de Bijbel en de ervaringen van de he-
dendaagse hoorder?
 
Dit boek is niet alleen bedoeld voor predikanten, maar
ook voor mensen, die hun geloof willen delen met
tijdgenoten.
 
Uitgever: Kok Boekencentrum
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TALENTEN GEZOCHT!
 
 
Nu en in de toekomst blijven wij u nodig hebben
voor een levendige kerkgemeenschap
 
 
Woensdagavond 18 mei jl. hebben we een bijeen-
komst gehad, waar inventarisatie van verwachtin-
gen en mogelijkheden werden besproken omtrent
de zoektocht naar hulp/ondersteuning in verschil-
lende taken binnen onze kerkgemeente.
 
 
Het is duidelijk dat men zich graag wil inzetten
voor een deeltaak, maar belangrijk dat deze dui-
delijk is omschreven. Ook de suggestie om nieuwe
mensen als buddy/maatje te koppelen aan een
kerkenraadslid, werd door ieder omarmt.
 
 
Via een nieuwsbrief willen wij een lijst met infor-
matie rondom deeltaken rondsturen. Zo wordt
inzichtelijk gemaakt, welke mogelijkheden er zijn
om actief deel te nemen en betrokken te zijn binnen
onze mooie kerkgemeenschap.
 
 
Deze 'vacature-bank' geeft u dan de mogelijkheid
om alvast uw gedachten te laten gaan en te zien
waar u zich voor zou willen en kunnen inzetten.
 
 
Hoofddoel is natuurlijk continuïteit, maar zeker
niet onbelangrijk het aspect om met plezier bij de
kerk en elkaar betrokken te zijn.
 
 
 
Op Startzondag (begin september) willen wij dan
een 'Talentenmarkt' organiseren en hopen u allen
daar te ontmoeten en met nieuwe energie het
nieuwe kerkjaar te mogen beginnen.
 
Namens de kerkenraad,
Riekje Groothedde en Niels van Hunen

 JEZUS ROEPT HIER MENSEN   
   
 
 
     Jezus roept hier mensen samen
     die in woord, gebed en lied
     Gods aanwezigheid be-amen, 
     geen belofte gaat teniet.
     Prijs nu God, die goed en trouw is,
     prijs de Zoon, die mensen kent,
     prijs de Geest die als de Trooster
     zich naar ons heeft toegewend.
 
 
 
          Jezus roept ons te belijden
          Hem, als Heer van het heelal.
          hoeder van ons broze lichaam,
          redder van wie faalt of valt.
          Zingt het uit, laat elk het horen,
          zing het heilige verhaal,
          zeg de wereld Christus' glorie
          is op aarde neergedaald.
 
 
 
     Jezus roept ons tot de ander,
     zo verschillend als wij zijn,
     ras of huidskleur, rangen, standen-
     Jezus trekt geen scheidingslijn.
     Ga met vrienden en met vreemden,
     ga met mensen, groot en klein,
     ga met zaligen en zoekers,
     die op zoek naar waarheid zijn.
 
 
 
          Jezus roept ons tot zijn tafel,
          breed en wereldwijd gedekt,
          waar de kerk bezit haar aardse
          hemelse ontmoetingsplek.
          Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,
          deel het lied van liefde weer,
          deel het feest voor heil'ge zondaars,
          \wees te gast bij God de Heer
 
                                            LB 975
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INHOUD
 
2   Colofon
 
     Foto’s openluchtdienst 8 mei
 
3   Genesis
 
     Kerkdiensten
 
4   Nieuws uit de kerkenraad
 
5   Beroep nieuwe predikant
 
     Agenda
 
     Uit de gemeente
 
     Ouderenkring
 
     Opbrengst collecten
 
6   Samen op Stap
 
     Diaconienieuws
 
     Verder kijken
 
8   Kinderkerknieuws
 
     Samen op Stap naar Het Loo in Apeldoorn
 
9   Talenten gezocht
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