
Verschijnt iedere veertien dagen 83e jaargang no. 2 27 januari 2023
Voor alle aankondigingen geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.

MEDITATIE
Aan allen die belast en vermoeid zijn

Lucas 19:2-4
2 Er was daar [Jericho] een man die Zacheüs heette. Deze Zacheüs was hoofd tollenaar, en hij was erg 
rijk. 3 Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet 
vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. 4 Daarom liep hij snel vooruit en klom in een 
vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer Hij voorbijkwam.

Elke dag lig ik op de bank, of op bed, of soms op de achterbank van onze auto. 
Oordoppen in, ooglap op, in totale stilte en duisternis lig ik daar maar te niksen, of te herstellen zoals dat
heet. En soms als ik niks anders te doen heb dan denken, malen en bidden, word ik boos. 
“Heer, waarom lig ik hier? Er is zoveel te doen en er zijn al zo weinig werkers, waarom heeft U mij 
uitgeschakeld?” 
En op de zwarte stille muur zie ik een hele lijst met van alles dat ik nu óók had kunnen doen, als ik 
energie gehad zou hebben. Als ik niet ziek was geweest. Op goede dagen, wanneer ik niet ’s morgens 
wakker word met het gevoel alsof er de hele nacht een storm over mijn bed heeft geraasd. 

God gaf ons oren om noodkreten te horen, ogen om nood te zien, voeten om er naartoe te snellen en 
handen om te verlichten. 
En dan lig je maar op die bank, te wachten tot het misschien wel nooit echt beter wordt. 
Dan sta je in die lift. 
Die, als je maar naar het knopje ‘kelder’ kijkt naar beneden suist, terwijl je hem met de hand weer 
omhoog moet trekken naar een beetje begane grond. 
U verft mijn denken wit en wist de woorden die ik wil zeggen. 
Waarom?

God vraagt van ons, dat we geven van wat we hebben. 
Sommigen zijn gezegend met een energie die de kamer volledig doet oplichten. 
Ik wil ook die lamp zijn, roep ik frustrerend naar de hemel. Mijn hart brandt als de zon, maar ik ben een 
klein waxinelichtje geworden met maar vier uur brandtijd per dag. 

En terwijl ik maar lig te wachten, met mijn ogen en oren gesloten; terwijl mijn handen leeg zijn en mijn 
voeten niet vooruit gaan, zie ik een kromgebogen weduwe met een slecht gehoor voorbij schuifelen. 
Ze heeft niets te geven, is voor niemand nog een luisterend oor, wat voegt zij nou nog toe? 

Het vrouwtje schuifelt naar de tempel. Daar haalt ze van het niets dat ze heeft toch nog ergens een 
muntje vandaag.  Ze legt het stilletjes bij de offergaven. Dan draait ze zich om, kijkt me aan en geeft mij
haar mooiste glimlach. 
‘Dank u wel mevrouw.’ zeg ik, maar ze hoort me niet en schuifelt naar huis. 

Als je veel hebt, strooi dan rijkelijk. 
Als je weinig hebt, geef dan ook dat kleine beetje. 
Want dat kleine beetje licht dat jij schijnt is in Gods ogen net zoveel waard als het grote licht dat de 
ander mag zijn. 
Op duistere paden is soms dat kleine kaarsje alles wat iemand heeft, is een glimlach soms alles 
bepalend. Op dagen dat ik heel de dag op bed lig, komt altijd weer even dat vrouwtje voorbij schuifelen,



om haar offer naar de tempel te brengen. En dan kan ik weer opstaan en de boosheid uit mijn ogen 
wrijven.   

Als je maar één zaadje hebt gekregen, steek deze niet angstig in je zak om het niet ook nog eens 
verliezen. Uit dat kleine zaadje dat je uit je handen laat rollen omdat je de kracht niet hebt om het ook 
nog eens te begraven, kan God een vijgenboom laten groeien. 
Een vijgenboom, waar op een dag misschien wel een kleine man in klimt om de Redder van de wereld 
te kunnen zien. 

Als muziekliefhebber deel ik graag bij elke meditatie een bijpassend lied: 
Lied: Dear God – Cory Asbury

Yael Bogaard

KERKDIENSTEN

ZONDAG 29 JANUARI
Wijk 2:   9.00 uur: Ds. J.C. van Trigt, Gouderak
Wijk 1: 10.30 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen
Wijk 2: 18.30 uur: Ds. D.J.W. Kok
Collecten: 1. Wijk 1: One hope Malawi;  Wijk 2- GZB Willem-Henri en Ditteke den 

Hartog 2. Instandhouding eredienst ; 3. Onderhoud orgel

ZONDAG 5 FEBRUARI
Wijk 2:   9.00 uur: Ds. D.J.W. Kok
Wijk 1: 10.30 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen
Wijk 2: 18.30 uur: Ds. M. van Dalen, Noorden
Collecten: 1. Wijk 1: Werelddiaconaat; Wijk 2-Project 1027 Malawi 2. 

Instandhouding eredienst; 3. Plaatselijk jeugdwerk

VAN DE REDACTIE
De eerstvolgende Kerkklok verschijnt D.V. 10 februari . Deze is voor drie weken. Kopij dient uiterlijk  
vrijdag 3 februari binnen te zijn. Let op! De kopij voor wijk 1 bij ds. F.J.M. van Veldhuizen. De 
algemene berichten en de kopij voor wijk 2 bij Anneke Kok, kerkklok02@gmail.com. De bezorging 
wordt geregeld door fam. Boele.
Graag inleveren als Word-document in Times New Roman 11.

COLLECTEN
Digitale collecte
Op de website www.hervormdstolwijk.nl vindt u in de rechterkolom een link naar de webpagina van 
SKGcollect. Als u hierop klikt, ziet u een formulier waarbij u per collecte (anoniem) een gift kunt 
geven. Het eindbedrag kunt u eenvoudig en veilig overmaken via iDeal.

KERKRENTMEESTERS
Vrijwillige bijdrage: Rabobank: NL64 RABO 0361 4024 73
Algemeen: Rabobank: NL76 RABO 0361 4007 05
E-mail: kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl 

Collectemunten bestellen en ophalen
Het kerkelijk bureau is elke dinsdag avond tussen 19.00 - 20.00 uur geopend in Rehoboth voor het 
ophalen van de bestelde collectemunten. Bestellen kunt u op twee manieren doen:
1. Digitaal: Ga naar de webpagina www.hervormdstolwijk.nl/collectemunten en klik op de knop ‘Bestel 
uw collectemunten’. 
2. Formulier: Neem het invulformulier mee naar het kerkelijk bureau en de munten kunnen gelijk in 
ontvangst worden genomen.
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Actie Kerkbalans 2023
De Actie Kerkbalans 2023 heeft een mooi bedrag opgebracht. Wij danken u allen daar hartelijk voor.
Wij willen ook alle vrijwilligers bedanken die ons hierin hebben geholpen.
Maar bovenal danken wij God, dat Zijn werk mag doorgaan in onze gemeenten. Hij zegene ons en onze 
gave voor 2023.
Hartelijke groet, Ouderling-Kerkrentmeesters.

KERKELIJK BUREAU    
Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk / kerkelijkbureau@hervormdstolwijk.nl 

Heeft u wijzigingen voor de kerkelijke administratie, dan kunt u dit doorgeven per email of per post op 
bovengenoemd adres. Voor kopieerwerk:
- wijk 1: J. van Vliet
- wijk 2: A. Verdoold

CENTRALE DIACONIE
Rabobank: NL59 RABO 0361 4019 81
E-mail: collegevandediaconie@hervormdstolwijk.nl 

Oude metalen helpen de Voedselbank
Oud ijzer, en ook andere metalen, kunnen prima hergebruikt worden. Het gaat om: ijzer, koper, lood,
aluminium, RVS etc. U kunt ze brengen in de “oud ijzerbak” bij dhr. J. van Dam. 
Let op; andere materialen geven extra onkosten! Door oude metalen hier in te leveren draagt u niet 
alleen bij aan hergebruik van materialen maar steunt u ook een goed doel. Elke kwartaal wordt er door 
de diakenen een doel uitgekozen.
In de maanden januari, februari en maart is de opbrengst van de oude metalen voor de Voedselbank
IJssel en Lek. Met deze opbrengst worden groenten en fruit gekocht om voedselpakketten aan te vullen. 
Alvast hartelijk dank voor uw metalen.

Oproep vrijwilligers
Gezocht: Per direct een vrijwilliger die deelnemers uit Stolwijk wil rijden naar zorgboerderij de 
Kloostertuin te Haastrecht. Er staat een kilometervergoeding tegenover. Voor meer informatie:
Marijtje de Ruijter Tel: 06-83525184

Voor elkaar vakantiereizen
Voor elkaar vakantie reizen organiseert dit jaar weer vakantie weken. Als u of jij geïnteresseerd bent 
neem dan contact op met diaken R. van Herk. 

Fruitbakjes
Afgelopen december mochten we weer mooi gebruik maken van gebouw Rehoboth en hebben we met
de vrijwilligers bijna 400 fruitbakjes gemaakt die in de gemeente rondgebracht zijn voor alle
gemeenteleden van 70 jaar of ouder alsmede diverse mensen die een fruitbakje als symbolisch
ruggensteuntje kregen.
Ook dit jaar zijn er door kleinere groepjes en op meerdere tijdstippen fruitbakjes gemaakt. De
chauffeurs meldden zich mooi verspreid om de bakjes naar de adressen weg te brengen.
We mogen terugkijken op arbeidzame momenten en een mooie samenwerking met betrokken
Stolwijkers en mensen van Wijk 1 en Wijk 2.
De diaconie wil éénieder hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet.
Dank aan de Plus de Jong Supermarkt voor de goede coöperatie. In het bijzonder een woord van dank
aan de commissieleden die hier weer veel tijd voor hebben vrijgemaakt. 
Marie, Ada, Nellie en Ineke.

Boodschappenpakketzegels Plus
In de Plus de Jong Supermarkt kunt u sparen voor een boodschappenpakket, u krijgt hier gratis zegels
voor bij uw aankopen. Mocht u deze niet zelf gebruiken, wilt u ze dan doneren?
De vier diaconieën van de kerken in Stolwijk, sparen deze zegels voor mensen die deze pakketten
goed kunnen gebruiken. Wij zorgen ervoor dat deze huishoudens een pakket ontvangen.
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U kunt uw boodschappenpakketzegels doneren in de daarvoor bestemde groene kartonnen bus die
staat in de Plus Supermarkt.
Alvast hartelijk dank voor uw hulp.
Ruth Oskam, namens de gezamenlijke diaconieën.

ALGEMENE BERICHTEN
Website: www.hervormdstolwijk.nl
Kerkgebouw: Achter de Kerk 3, tel: 06 82837439 
Hervormd Centrum Rehoboth: Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk

Tel: 341787; b.g.g. 342363
Mail: reserveringrehoboth@gmail.com 

Seniorenreis
Na een aantal (corona)jaren wordt er dit jaar weer een seniorenreis georganiseerd. Als u erbij wilt zijn, 
noteer dan de volgende datum in uw agenda: dinsdag 6 juni 2023. Tegen die tijd zal er in de Kerkklok 
en Het Kontakt meer over te vermelden zijn.

Uitnodiging algemene ledenvergadering NPV Bergambacht-Stolwijk
Thema lezing:  ‘Aandacht voor de psychisch kwetsbare mens’ door Roelande Hagendijk. 
Hoe kunt u omgaan met iemand in uw nabije omgeving die het psychisch niet goed aan kan? En wat
kunt u betekenen voor onze medemensen in de kerkelijke gemeente? We hopen met elkaar na te
denken over wat handvaten voor de aandacht en omgang met onze naasten die het psychisch moeilijk
hebben. Wat zegt de Bijbel hierover? Wat kunnen we doen in Bijbels opzicht?  
Van harte welkom op DV woensdag 22 februari om 19.45uur 
Kerkelijk centrum Rehoboth, Achter de Kerk 7 te Stolwijk

RTV KRIMPENERWAARD
De Hervormde gemeente te Stolwijk verzorgt samen met kerken uit de Krimpenerwaard iedere 
zondagmorgen tussen 9:00 en 9:30 uur het programma Rondom de Kerken.  Via de website 
www.rtvkrimpenerwaard.nl kunt u via ‘uitzending gemist’ de uitzending terug luisteren. RTV 
Krimpenerwaard kunt u vinden op 106.6 MHz in de ether en op 98.3 MHz op de kabelnetwerk van de 
Rekam.

_____________________________________________________________________

WIJKGEMEENTE 1
Predikant: ds. F.J.M. van Veldhuizen, predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl
Scriba: Herjan Kelder, scribawijk1@hervormdstolwijk.nl 
Info: infowijk1@hervormdstolwijk.nl 
App: HG Stolwijk 1
CD’s van de dienst: fam. A.C. de Mik

Bij de diensten
Zondag 29 januari hoop ik in uw midden voor te gaan. We gaan verder met het Marcus evangelie en we 
willen die morgen luisteren naar Marcus 4: 21-29
Zondag 5 februari zullen Sofie Renes en Jezra van Straten gedoopt worden. We luisteren dan naar 
Marcus 4: 35-41, de storm op het meer.

Meditatie
Hebt u de meditatie op de voorpagina al gelezen? Nee, dan moet u dat eigenlijk eerst even gaan doen. 
Ja? Mooie meditatie, nietwaar? Yael Bogaard bood aan om mee te gaan doen in het schrijven van de 
meditaties op de voorpagina. Daarom zullen zij en ik om beurten nu de meditatie verzorgen als Wijk 1 
aan de beurt is.

Paasgroet aan gevangenen
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland worden jaarlijks paasgroetenkaarten aan gevangenen in 
Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland gestuurd. Samen met vrouwelijke 
gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld 
staat op de paaskaarten. “Het beeldt het graf uit dat met Pasen wordt opengebroken. Jezus gaf zijn leven 
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uit liefde voor ons. Zijn opstanding geeft hoop op een nieuw begin.” Voor gedetineerden is het 
bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet 
precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de 
gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de 
gevangenis worden uitgedeeld. 

Dit jaar doet ook onze gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Tijdens de koffie in Rehoboth na de 
doopdienst op 5 februari as, zullen er setjes kaarten gereed liggen die door u geschreven kunnen 
worden, net als voorbeelden van teksten die u zou kunnen schrijven. De setjes kaarten kunnen ook bij 
één van de missionaire werkgroepleden besteld worden, zodat u ze thuis kunt schrijven. Iedereen wordt 
verzocht de geschreven kaarten vóór of uiterlijk zondag 26 februari as in te leveren (er zal een doos 
onder de Toren gezet worden waar u de geschreven kaarten in kunt doen) De commissie zal de kaarten 
voorzien van postzegels en naar de PKN sturen, die voor verdeling van de kaarten in de diverse 
gevangenissen zal zorgen.  

Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op:  protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We 
hopen dat velen van u meedoen aan deze paasgroetenactie. Bij voorbaat hartelijk dank!
De missionaire werkgroep: Willem Kastelein, Ria Leeuwenburgh, Miranda Kramp en Marion de Gier

Ten slotte
We kijken terug op een aantal prachtige diensten. Niet alleen als er bijzondere gebeurtenissen zijn, zoals
de doop of bevestiging van ambtsdragers, maar ook op de “gewone”. Daar waar wij met elkaar de Heer 
de lof brengen en Zijn woorden horen, is het goed om te zijn. Ontvang allen ene hartelijke groet, mede 
namens Coby, Marc Jan en Timo. Weet dat de Heer nabij is.
Uw ds. Frank van Veldhuizen

Agenda
Zondag 29 januari
Organist: Pleun Eikelboom
Crèche: Dieneke de Mik, Angelique Lorsé en Femke Graveland
KND: OB: Jolanda en Stijn, MB: Marielle, BB: Sanne

Dinsdag 31 januari, 19.00 uur: Geloofstraining
Dinsdag 31 januari, 20.00 uur: Moderamen
Woensdag 1 februari, 20.00 uur: Gebedsmoment

Zondag 5 februari
Organist: Marco Vos mmv het combo
Crèche: Lisa Hogendoorn, Sheila Kok en Isabel Oskam
KND: OB: Diana en Marc Jan,  MB: Naomi, BB: kerk 

_____________________________________________________________________

WIJKGEMEENTE 2
Predikant: Ds. D.J.W. Kok, predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl
Bijstand: Ds. J. van Dijk, Ridderkerk
Scriba: A. Plug, scribawijk2@hervormdstolwijk.nl
CD’s kerkdienst: Henk Fredrikze (op maandag tussen 19:00 en 20:00 uur) 

VOORZANG:
29 jan. vm: Ps. 61:3 nm: Ps. 54:1
05 feb. vm: Ps. 65:1 nm: Ps. 59:10
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UIT DE PASTORIE

Geboren:
Op 07 januari 2023 ontvingen Erik en Leonie van den Broek uit Gods scheppende hand een dochter, die 
de namen Yara Grace heeft gekregen. Haar roepnaam is Yara. We willen Erik en Leonie van harte 
feliciteren met de geboorte van hun eerste kindje. De Heere heeft hun huwelijk willen zegenen met de 
geboorte van een gezonde dochter. Gods genade is groot! Ze verwoorden hun blijdschap op het kaartje 
met de volgende woorden: ‘Je bent het mooiste geschenk dat God ons kan geven, zo kostbaar en klein. 
Wij zijn ontzettend dankbaar dat we jouw papa en mama mogen zijn’. De HEERE, die hen verblijd 
heeft met Zijn grote daden, komt de lof en de eer toe. We wensen Erik en Leonie Gods zegen toe bij de 
vervulling van het ouderambt om hun dochter het Woord van God door te geven en voor te leven. 

Tenslotte: 
Calvijn schrijft leerzame zaken over het gebed. Zoals: ‘Het gebed is een soort communicatie tussen de 
mensen en God, waardoor mensen het heiligdom van de hemel kunnen binnengaan en God kunnen 
aanspreken op Zijn beloften. (…) Even waar is het dat wij door te bidden de schatten opgraven die ons 
geloof in het Evangelie van de Heere aangewezen heeft gezien. (Inst. Boek 3, hoofdstuk 20, par. 2, pg 
58). Een hartelijke groet vanuit de pastorie. ds. D.J.W. Kok 

VAN DE KERKRENTMEESTERS
VAN DE DIACONIE
5 februari; Project 10 27: Malawi, investeren in huwelijken
Het huwelijk- en gezinsleven in Noord-Malawi staan onder druk. Gebrek aan kennis en literatuur over 
onderwerpen als seksualiteit, rolverdeling en communicatie veroorzaakt ongezonde gezinssituaties en 
heeft een negatieve invloed op de sociale situatie in de dorpen en de gemeenschap. Dit vraagt om een 
actieve diaconale rol van de kerk, waarbij echtparen bijstand krijgen om te werken aan een gezonde 
relatie. 
Predikanten in Noord-Malawi binnen de CCAP (Church of Central Africa Presbytarian) worden 
getraind om echtparen toe te rusten op het gebied van thema’s als conflictbeheersing, trouw, vergeving 
en seksualiteit. Meer dan eens gaat het op dit vlak namelijk mis binnen de band van het huwelijk, met 
alle gevolgen van dien. 
Door deze ‘Marriage Course’ krijgt het huwelijk een nieuwe dimensie. Het biedt namelijk goede 
handreikingen om op een respectvolle wijze met elkaar om te gaan. Ook de kinderen ervaren meer 
liefde, vrede en harmonie bij hun ouders. Dit wordt opgemerkt door de omgeving en heeft een positieve 
uitstraling op de gemeenschap. 

KRINGEN EN VERENIGINGEN
Mannenvereniging “Schrift en belijdenis”
Wat is heilig? De God van de Bijbel is een heilig God. Wat betekent dat voor ons mensen en hoe gaan 
wij daar in de praktijk van ons leven mee om? Iedereen! wordt uitgenodigd om daar over te horen en na 
te denken op onze jaarvergadering op D.V. donderdag 2 februari. Deze avond hoopt ds. H.G. van der 
Ziel een lezing te houden met als titel ‘Heilig evangelie en heilig gebod’. Na de pauze is er bespreking 
van het onderwerp en de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Aanvang 20.00 uur, vanaf 19.45 uur 
staat de koffie/thee klaar. 

Ouderenbijbelkring
DV woensdagmorgen 8 februari is er Ouderenbijbelkring in Rehoboth. De inloop is vanaf 9.30 uur en 
we beginnen om 10.00 uur. We bespreken hoofdstuk 7 uit het Bijbelstudieboekje over Ruth: ``Boaz als
losser’’, Ruth 4 vers 1-12. We hopen en bidden weer om een goede ontmoeting met elkaar, rond het
Woord van God! Ds J. van Dijk

Doorgronders
Op D.V. Zaterdag 4 Maart hoop dominee Vreugdenhil met ons na te denken over “Gedreven door de
Heilige Geest op het zendingsveld” Dominee Vreugdenhil is uitgezonden naar Colombia en komt ons
iets vertellen over zijn ervaringen. Uiteraard beginnen we ook nu met een lekker ontbijt om 8 uur en
zijn we uiterlijk half 11 klaar. Iedereen heel hartelijk welkom. Wel graag opgeven via
doorgronders@gmail.com zodat we weten voor hoeveel mensen we ontbijt moeten inkopen.
Verder gaan we met een bus vol mannen op D.V. vrijdagavond 14 April naar Katwijk. We verzamelen



om 17:15 bij het pand van de Vries en Verburg waar ons een warme maaltijd wordt aangeboden. Er
zijn nog ca. 25 plekken beschikbaar. De kosten zijn € 20 euro incl. busvervoer en toegang tot de kerk.
Graag ook opgeven via doorgronders@gmail.com
Allemaal weer heel hartelijk welkom!

Zet 19 maart vast in u agenda.
Op zondag 29 maart organiseren de jongeren van JV de parel een gezellig ontmoetingsmoment na de
ochtenddienst in Rehoboth met koffie, spelletjes en daarna een lunch met elkaar.
Alle ouderen van harte welkom! Verdere info volgt nog in een latere kerkklok, maar houdt 19 maart 
vast vrij en dan hopen wij u weer te ontmoeten na 2 jaar.
Groetjes van, alle jongeren van JV ‘de Parel’

OPPAS
29-jan Beneden Dirna Hogendoorn Marlies Weerheim + Tessa Uittenbogaard

Boven Colinda v Wijngaarden Harm Hulst + Nick Uittenbogaard
5-feb Beneden Hilda van den Broek Daphne van Wijngaarden + Sara de Jong

Boven Herma Benjamins Willianne Linge + Joanne Plug
12-feb Beneden Neline de Jong Jara Both + Julia Dekker

Boven Elise Cromwijk Luuk Verhoef + Lennart Weerheim

AGENDA
zo 29 jan 14.00 uur Zondagsschool "Benjamin"
ma 30 jan 19.15 uur Bijbelclub Gemiva
ma 30 jan Catechisatie groep 1 t/m 6
wo 01 feb 19.30 uur Jeugdclub "Het Anker" 2
wo 01 feb 19.45 uur Vrouwenvereniging "De Christenvrouw"
do 02 feb 20.00 uur Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis" - Jaarvergadering
zo 05 feb 14.00 uur Zondagsschool "Benjamin"
zo 05 feb 20.00 uur Jeugdvereniging "De Parel"
ma 06 feb 19.15 uur Bijbelclub Gemiva
ma 06 feb Catechisatie groep 1 t/m 5
di 07 feb 19.00 uur Tienerclub "TOV"
wo 08 feb 10.00 uur Ouderenbijbelkring
wo 08 feb 19.30 uur Jeugdclub "Het Anker" 1 + 2
do 09 feb 19.45 uur Vrouwenkring "Debora"  

SAVE THE DATE 12 februari  Verrassingsbakkie
Zin om nieuwe mensen op de koffie te krijgen? Of in een huiskamer te komen waar je niet zomaar 
binnenstapt? Geef je op voor het verassingsbakkie 12 februari. Meer informatie volgt, houdt de datum 
alvast vrij.
Groetjes, Niels en Anne en Marleen en Arie.
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