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HET LICHT IS UITGEZAAID
Het Licht is uitgezaaid,
dit stralend Woord van den beginne;
een ster geboren, die
ons wijst waar God zich hier laat vinden.
Dit Licht zal als een lopend vuur
de nacht voor altijd winnen.
Het Licht is uitgezaaid,
niet door weer en wind te doven.
Hoe diep het donker ook,
wij zullen in zijn kracht geloven.
Want ook de langste nachten gloeit
dit Licht als Morgenster te boven.
Het Licht is uitgezaaid
in ons, opdat wij zullen stralen.
In onze liefde wil
het zich in duizendvoud herhalen.
Maak ons tot sterren in de nacht
voor al wie met ons adem halen.

Sytze de Vries

Vier jaar geleden heeft Sybe Sijbesma voor het kerstnummer van Kontakt dit gedicht uitgekozen.
Het Licht dat is uitgezaaid heeft ook aan Sybe gewezen waar God zich
laat vinden.

Overdenking
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GODS TIJD
Hoe bijzonder is tijd voor ons! We vieren onze verjaardagen en
we herdenken gebeurtenissen, zoals momenteel 75 jaar bevrijding van het duivelse Naziregime. ’s Zondags om half tien begint
onze kerkdienst. Klok en kalender zijn belangrijk in ons bestaan.
Wat leven we toch in een bijzondere tijd! Via onze mobieltjes
kunnen we elkaar overal en altijd bereiken en kunnen we op ieder
moment informatie oproepen. We krijgen klein en groot nieuws
mee van over de hele wereld via kranten, TV en internet.
Wat leven we toch in een bijzondere tijd! De techniek levert ons
steeds meer (hulp)middelen en de wetenschap geeft steeds meer
inzichten in alle mogelijke richtingen. We zoeken in het kleine
naar de opbouw van levensvormen, bv. via DNA-onderzoeken. En
we zoeken in het grote naar sterren, planeten en heelal.
De afstanden in het heelal zijn gigantisch. Daarom worden afstanden in tijd gemeten. Het licht van de zon doet er ruim 8 minuten over om de aarde te bereiken. En de afstand naar sterren
wordt gemeten in lichtjaren, en dan gaat het al snel over duizenden lichtjaren. Onvoorstelbare afstanden en onvoorstelbare tijd.
In dat onvoorstelbaar grote heelal leven wij als mensjes op deze
aarde met al onze mogelijkheden en beperkingen, met ons geluk
en onze zorgen, met onze liefde en aversies, met ons geloof en
ongeloof.
Wij mogen geloven in een God die eigenaar en bestuurder is van
het heelal. Die het grote in zijn hand houdt en tegelijkertijd het
kleine. En die oog heeft voor ieder afzonderlijk leventje, dus ook
voor ieder van ons.
Ruim 2000 jaar geleden bestudeerden mannen de sterrenhemel. Waren het wijzen, magiërs, koningen? (De vertalingen weten er
kennelijk niet goed raad mee.)
En vanuit het heelal kregen ze een boodschap via een ster.
Hoe lang zou dit licht onderweg zijn geweest
voor het hun ogen bereikte, precies op het
goede moment? En hoe sterk kan zo’n boodschap zijn om te bereiken dat je alles achterlaat en de Koning gaat zoeken die geboren moet zijn op een flinke
reisafstand? Maar ze gingen en ze vonden Hem.
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God, de Heerser over het heelal, de Eeuwige, toonde in Jezus
hoezeer Hij met de mens is begaan. En die boodschap heeft na
ruim 2000 jaar nog niets aan inhoud verloren. En nu techniek en
wetenschap ons steeds meer mogelijkheden en kennis bieden,
blijft toch die boodschap een wonder van eenvoud.
En wij mogen vieren:

God
is met ons in

- Vader, Zoon en Geest Kerst, Pasen en Pinksteren.

Onze kalender geeft hiervoor verschillende data aan,
maar inhoudelijk mogen ze ineen vloeien:

Kerst, Pasen en Pinksteren op één dag,
zelfs op alle dagen van ieder jaar.
Ook nu in 2019 en straks in 2020.
Ik bid dat we ieder voor zich en ook samen dat mogen uitstralen
als een boodschap voor velen.
Ik eindig met een citaat van Abraham Lincoln (16e president VS):
“Ik heb leren begrijpen dat men de aarde kan bezien en atheïst
zijn. Maar ik kan onmogelijk begrijpen dat men ’s avonds naar de
sterrenhemel op kan kijken, en beweren dat er geen God is.”
Ik wens u Gods zegen toe voor elke dag,
Jan van Wijk
Leven is geen zaak van jaren
van ‘wat je viert’ of ‘wat je lijdt’
ergens is het nog iets anders
dan alleen een zaak van tijd.
Leven is geen zaak van jaren
leven heeft een diepere zin
je kunt het voelen ‘aan het einde’
en op je weg vanaf ‘het begin’.

VANUIT DE JULIANALAAN 15
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Overleden:
Op 19 oktober overleed zr. Alie Blom-van der Galiën in de leeftijd
van 88 jaar. Dat was binnen een week nadat ze was gevallen. Op
23 oktober was er een afscheidsbijeenkomst in onze kerk, geleid
door Martha de Bont-Dank.
Op 7 november overleed na langdurige ziekte br. Sybe Sijbesma
in de leeftijd van 67 jaar. Op 13 november was er in onze kerk
dankdienst geleid door ds. Henk van Kapel.
In de afgelopen jaren was Sybe werelddiaken en betrokken bij het
maken van beleidsplannen.
Over de diensten:
Zondag 1 december vieren we het Heilig Avondmaal. Voorganger is ds. Otto Grevink.
We starten het adventsproject met de kindernevendienst dat afgesloten zal worden op Eerste Kerstdag.
Op de zondagen voor Kerst 1, 8, 15 en 22 december is er om
17.00 uur een vesperviering. Informatie elders in dit nummer.
In de dienst op zondag 8 december zal Marleen KuijpersBranderhorst in het openbaar belijdenis doen van haar geloof. Ter
voorbereiding heeft zij belijdeniscatechese gehad van ds. Bert van
der Linden, die in deze dienst zal voorgaan.
Op dinsdag 24 december om 17.00 uur vieren we het kinderkerstfeest in onze kerk. Lees de uitnodiging elders in dit nummer.
De Kerstnachtdienst zullen we dit jaar vieren in de Kerk aan de
Haven in Waalwijk. Omdat voor de zanggroep van PG Waalwijk
versterking werd gevraagd van onze cantorij heeft de kerkenraad
besloten tot een gezamenlijke viering. Aanvang 22.00 uur.
Woensdag 25 december is de heer Flach onze voorganger.
Dinsdag 31 december om 19.30 uur houden we de Oudejaarsdienst. Voorganger is ds. K.D. van den Hout.
Woensdag 1 januari om 10.00 beginnen we het nieuwe jaar
met een morgengebed. Na de dienst is er tijdens de koffie en thee
gelegenheid elkaar een gezegend Nieuwjaar te wensen.
Zondag 19 januari nemen we afscheid van zr. Leny Sijbesmavan Dommele als ouderling. Voorganger in deze dienst is ds. Henk
van Kapel.
Zondag 26 januari is een Kerk-School-Gezinsdienst in de kerken
in Sprang-Capelle. In de weken daaraan voorafgaand is in de
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scholen het thema Water in de Bijbel aan de orde. De dienst is de
afsluiting van het project, waarvoor ideeën zijn ingebracht door
overleg van de predikanten.
In de afgelopen weken zijn er per sectie bijeenkomsten gehouden
met de contactpersonen, waarbij de nieuwe ledenlijsten zijn besproken. In verband met het aftreden van zr. Leny Sijbesma en
haar komende verhuizing zal zr. Marco Bolkenbaas in sectie 2 de
coördinatie op zich nemen. De zrs. Jeanet van Oversteeg en Miny
van Peer zijn in deze sectie nieuwe contactpersonen.
Er wordt gewerkt aan een nieuw ‘rood’ boekje met gegevens over
wie deelnemen aan de verschillende activiteiten in onze kerk. Dat
willen we uitbrengen samen met het volgende nummer van
Kontakt.
Henk Hoogendoorn
DANK
In de afgelopen weken ondervonden mijn vrouw Gerda en ik warme
belangstelling in verband met onze gezondheid. De kleine operatie
aan mijn rechterhand op 24 oktober was natuurlijk erg zichtbaar,
maar de meeste activiteiten kon ik gewoon voortzetten.
Op 4 december krijg ik dezelfde operatie aan mijn linkerhand.
Ingrijpender waren de gevolgen van het vallen van mijn vrouw over
een oneffenheid in het trottoir op 27 oktober bij het uitgaan van de
kerk. Veel kerkgangers zagen de gevolgen. We zijn dankbaar voor
het optreden van Armand Lagrouw en Serge Sterrenburg, die haar
overeind hielpen en eerste hulp verleenden. Geweldige steun was er
van Derek Lagrouw die ons zowel naar de huisartsenpost in Waalwijk
als naar de spoedeisende hulp in het Elizabeth Ziekenhuis bracht.
Veel waardering voor allen die daarna informeerden hoe het met haar
en mij ging. De verwondingen aan het gezicht zijn intussen vrijwel
hersteld en door de thuiszorg met advies van de huisarts worden de
gevolgen voor haar linkerbeen behandeld.
Wij wensen u gezegende feestdagen en een gezond 2020.
Henk Hoogendoorn

LIEVE MENSEN VAN KERK “DE BRUG”,

In de afgelopen drie en een half jaar, gekenschetst door ziekte,
kuren, operaties en tenslotte gemis, werden wij gesteund door
honderden kaarten met warme woorden, telefoontjes, bezoekjes
en het belangrijkste… jullie gebed.
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Het was als een warme deken om ons heen.
Wij mochten vlak voor die grote en ingrijpende operatie de Paaskaars van 2016 ontvangen die altijd brandde tijdens de operaties
en als Sybe verhinderd was om naar de kerk te gaan.
Hij luisterde dan thuis mee en wist zich zo verbonden met de gemeente.
Het “Licht van Christus” gaf hem moed en kracht om door te
gaan en mocht ook branden tijdens de afscheidsdienst.
Dat Licht zal nog vaak ontstoken worden om ons tot steun te zijn
en op bijzondere momenten.
“Niemand leeft voor zichzelf
en niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.”
Zo heeft Sybe geleefd en in die zekerheid is hij gestorven.
Met die wetenschap mogen ook wij verder leven de toekomst tegemoet en ons gedragen weten in de liefde van zijn God die ook
onze God wil zijn.
Heel, heel hartelijk dank ook namens de kinderen,
Leny Sijbesma van Dommele.

Gereformeerde Kerk Sprang-Capelle e.o.

Kort verslag van de vergadering van de kerkenraad van 09 september 2019.
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Opening
Br. Hoogendoorn leest uit het boekje “Knipoog in de wind” geschreven door Rob Favier.
Het gedeelte heet “Springtouw aan de preekstoel”. Hij gaat voor
in gebed.
Ingekomen en verzonden post:
Van PKN Nederland een bericht over consideraties. De kerkenraad
gaat akkoord met voorgestelde wijziging.
De kerkenraad stemt in met een bijdrage aan de pioniersplek van
de Juliana van Stolbergschool van € 400.
De heer Overeijnder uit ’s Gravenmoer blijft afgevaardigde naar
de classis namens de PGML.
Catechese
Er zijn weinig catechisanten. Misschien is er een
mogelijkheid om aan te sluiten bij Waspik bij ds.
Van Kapel, of bij HG. Sprang bij ds. Van Wijk.
Vanuit de kerkenraad wordt aangegeven om op
deze manier een vorm van samenwerking aan te
gaan met de Gereformeerde kerk Sprang-Capelle.
De jeugdraad bij de PGML gaat ondersteunend
worden. Het jeugdwerk Friends is momenteel al
zelfsturend. Brenda coördineert via de jeugdraad het jeugdwerk
binnen onze kerk. De peuternevendienst wordt aangestuurd door
Linda Wijnstroom.
Invulling kerkdiensten
-Zondag 16 februari 2020 zal het HA. worden gevierd met dominee Bloklander als predikant.
-Zondag 19 januari 2020 is dominee Van Kapel predikant bij de
bevestiging/aftredingsdienst van ambtsdragers.
-Voor de Kerk-School-Gezinsdienst op 26 januari 2020 wordt
mevrouw Klaassen uitgenodigd.
De kerkenraad stemt hier mee in.
Classis zaken
Bezoek van ds. Marco Luijk d.d. 25 september. De commissie
Toekomst wordt uitgenodigd voor toelichting op hun contacten
met Waalwijk.
Bespreekpunten. Situatie eigen predikant. Gebrek aan en zoeken
naar ambtsdragers. Het jeugdwerk. De PGML. Viering van het HA.
Rondvraag
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Het kinderkerstfeest wordt gevierd op 24 december.
17 november is er een jeugddienst in de Gereformeerde kerk van
’s Gravenmoer. In Kontakt wordt een artikel geplaatst.
Censura Morum
Alle aanwezige kerkenraadsleden verklaren van harte met elkaar
samen te kunnen werken in de opbouw van de gemeente van
Jezus Christus.
Kees van Eersel sluit de avond met een dankgebed.
Matty Zoutewelle.

DE JARIGE 75+ IN DECEMBER en JANUARI
1 dec.
1 dec.
8 dec.
18 dec.
18 dec.
21 dec.
22 dec.
26 dec.
29 dec.
1 jan.
12 jan.
21 jan.
30 jan.

Mevr. J. Braspenning-Verbeek,
Dhr. H.J. de Gruijter,
Mevr. A.A. de Jong-v.d. Hoven,
Mevr. A.G. v.d. Schans-Mandemakers,
Dhr. J.A. Koenen,
Mevr. H.J. Baarslag-Molendijk,
Mevr. G.G. Hulst-de Raad,
Dhr. A.H. Hoefnagel,
Mevr. J.C.H. Dekker-Hommel,
Dhr. J. Korpershoek,
Mevr. L.J. Ophorst-van Oversteeg,
Dhr. P.C. van Rijsbergen,
Dhr. H. Hoogendoorn,

Namens de gemeente:

Hartelijk Gefeliciteerd!
Dat u Gods nabijheid mag ervaren in dit nieuwe levensjaar.
Een fijne dag toegewenst!!
De bloemen zijn de afgelopen periode als groet van de gemeente
gegaan naar: Mevr. Van den Assem–Vermeulen, Jan Korver, Mevr. Van der Schans-Smulders, Fam. Melis, Fam. Heijda en Mevr.
Roelofs-Kleer.

MUTATIES
Overleden:
Op 19 oktober 2019 is overleden Mw. A. Blom–van der Galiën
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Overleden op 7 november 2019, Dhr. S. Sijbesma
Mag Gods liefde kracht schenken aan de familie om dit een plaats
in je leven te geven.
Gedoopt
Op 3 november 2019 is gedoopt Flo Maria Lara Melis
Dochter van Bart en Rosalie Melis-Lagrouw
Geboren op 24 september 2019 en gedoopt op 3 november 2019
June Jette Heijda
Dochter van Gijs en Janicke Heijda–van Dalen
Gelukgewenst met dit mooie geschenk in jullie gezin!

INLOOPOCHTEND KERK DE BRUG
De decemberkoffie wordt geschonken op 3 december.
Daar zijn vast nog wel wat pepernoten te snoepen.
In januari komen we niet op woensdag 1 januari bij elkaar want
dan willen jullie thuis aan de oliebollen maar op woensdag 8
januari.
De koffie en de thee staat klaar om 10.00 uur. WELKOM!!!
Het koffieteam: Leny, Ineke, Ellis, Froukje en Marian.

ZINGEN BIJ HET HARMONIUM IN ELZENHOVEN
In de decembermaand gaan we
mooie bekende kerstliederen
zingen. Komt u mee doen?
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De volgende donderdagen kunt u na de koffie om 11.00 uur
aanschuiven in Elzenhoven:
op 12 en 26 december en op 9 en 23 januari.
We maken er een gezellig, muzikaal uurtje van.
Henk Hoogendoorn

DOOPDIENST ZONDAG 3 NOVEMBER 2019
Het is al druk als ik de
kerk binnenloop. Vandaag worden er twee
meisjes gedoopt, Flo en
June. Ik zie opa’s en
oma’s en jonge mensen
en gezinnen. Mooi, een
goed gevoel, een volle
kerk.
We zingen aan het begin van de dienst opwekkingslied 488: ‘De kracht van uw liefde’.
Ik zie dat er verschillende mensen geëmotioneerd raken. In de
families van beide doopouders is
er verlies geweest. Vreugde en
verdriet liggen dicht bij elkaar
vanmorgen.
Flo wordt de kerk ingedragen
door Derk Lagrouw en June door
Emma Timmermans. De doopkaarsen worden aangestoken. Na
de doopvragen aan de moeders
en de instemming door de vaders wordt er door dominee Van
den Hout gedoopt.
Flo (Maria Lara) tilt haar handjes op en kraait. June (Jette) is heel
stil. Fenne de grote zus van June, loopt door de kerk.
Ze vindt het allemaal prachtig wat er gebeurt en loopt van June
naar de opa’s en oma’s op en neer.
Na de doop geeft jeugdouderling Brenda, beide doopouders een
geschenk; een kinderbijbel.
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Ook broer en zus krijgen een boekje. Ze zijn blij verrast met een
cadeautje in de kerk. De kinderen gaan vrolijk tijdens het lied;
‘Ga met God want hij zal met je zijn’, naar de peuter- en kindernevendienst.
We horen in de overdenking over het nieuwe leven na het dopen.
Ook Jezus kreeg een nieuw
leven na de doop.
Als de kinderen terugkomen
krijgen de doopouders nog
een cadeau. Een poster met
van watten gemaakte schaapjes, symboliserend de Goede
Herder met zijn schapen. En
een poster met allemaal afdrukken van handjes. Met
handen kun je van alles doen,
ook dopen. Flo en June hebben ook handjes, zij horen er
ook bij.
Tijdens de collecte wordt het
lied ‘Kom tot de Vader’ afgespeeld via You Tube. De gemeente zingt spontaan mee.
Fijn om zo met elkaar als gemeente een doopdienst samen te dragen, op de weg van het Koninkrijk van Jezus.
Met een vrolijk gevoel loop ik weer naar huis en denk; wat fijn dat
er weer twee kinderen in onze kerk gedoopt zijn.
Paula Timmermans
Tijdens deze warme dienst waarin twee kindjes in Gods hand worden
gelegd, gaan mijn gedachten naar dat Kindje voor wie een voederbak

is klaargezet.
Kindje van vrede, dat op ons wacht,
jij bent gekomen als dauw in de nacht.
Parel van liefde, kwetsbare held,
jij bent gekomen als dauw op het veld.
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Vindplaats van liefde, dauwdruppel, kind,
jij laat je vinden door wie je bemint.
Kindje van vrede, leer ons te zijn,
vindplaats van liefde in deze woestijn.
René van Loenen

KERK-SCHOOL-GEZINSDIENST 10-11-2019
Het thema van deze dienst is dit keer ‘Goed bericht’ n.a.v. 2 Kon.
7: 1-11, waarin over het beleg van Samaria verteld wordt. Vier
melaatsen mannen ontdekken het verlaten kamp van de Arameeers met een overvloed aan eten, drinken, dieren en spullen. Met
dit goede bericht gaan ze terug naar de stad. Een en ander is
weer prachtig uitgewerkt door de kinderen van De Rank op de
posters die in de
kerk hangen.
Lotte en Fleur doen
de schriftlezing en
Brenda gaat voor in
de gebeden. In een
rollenspel door Brenda, Nienke en Petra
wordt op een leuke
manier het belang
van delen duidelijk
gemaakt. Henk
Hoogendoorn heeft een mooie overdenking, wat knap is na de
behoorlijk gruwelijke lezing uit 2 Kon. 6 vanaf vers 24 en ben ik
blij dat de kinderen in de kindernevendienst zitten. Wat ik u niet
wil onthouden is wat de kinderen op de slingers in de kerk hebben
geschreven waar ze dankbaar voor zijn:
- eteen en dringke
- dieren dat got ze geeft
- naartuur
- ik hau van got
- naar schol mogen
- bestek, vork, lepel, mes, beebie lepeltje, pleesmet
- dat we niet oorlog leeve
- dat mijn oma en mijn tante goed nieuws hebben gehad
- een mooie familie en heel blij met mij boertje en zusje
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- alle dieren, alle kleren, alle mensen alles.
U begrijpt dat ik de opmerkelijkste teksten geciteerd heb.
Brenda bedankt iedereen voor alle boodschappen die meegebracht zijn naar de kerk voor de voedselactie van Dorcas voor de
mensen in Oost-Europa. Knap hoe de betrokkenen er elke keer
weer in slagen om er iets bijzonders van te maken!
Joke Jansen

JEUGDDIENST ‘TIME FLIES!’, 17 NOVEMBER 2019
Op zondagmorgen 17 november om 10.00u zat de gereformeerde
kerk in ’s Gravenmoer bijna vol. Het is in tijden niet zo vol geweest. Er zaten jongeren en ouderen uit vele kerken bij elkaar in
de banken. Samen met de Gereformeerde Kerk ’s Gravenmoer
heeft onze kerk ‘De Brug’ een jeugddienst voorbereid en wat is
het dan fijn als de kerk vol zit.
Velen uit onze kerk waren
gekomen naar deze inspirerende dienst. Het koor Lumina uit ’s Gravenmoer heeft
prachtige liederen gezongen
en Rob Favier heeft ons
meegenomen in het thema
‘Time Flies’.
Waar zijn we toch allemaal
zo druk mee de hele dag? In
2030 heeft 25% van de bevolking een burn-out zeggen
betrouwbare bronnen!
Leggen we de lat niet veel te
hoog waardoor we nooit
meer tevreden zijn? Moeten we wel altijd bereikbaar zijn? De mobiele telefoon ligt vaak op het nachtkastje; het laatste wat we
zien als we gaan slapen is het schermpje, het eerste wat we zien
als we wakker worden is het schermpje.
God wil ons oriëntatie punt zijn in ons leven, een rustpunt en anker waardoor we keuzes kunnen maken. Een duidelijk doel in ons
leven waar we onze keuzes en prioriteiten omheen inrichten.
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Als christenen kunnen we laten zien wat belangrijk is en dat we
daarmee stabieler in het leven kunnen staan. Een mooie boodschap op een schitterende zondagmorgen in november.
Onze jeugd en de jeugd uit s’ Gravenmoer samen op de voorste
rij. Ik zag een stukje toekomst verwezenlijkt waar we in de PGML
jeugdraden zo hard voor werken.
Een inspiratie voor de komende weken op deze zondagmorgen,
hier wil je graag hard voor werken.
Brenda Kerkdijk

Geef licht
In deze adventstijd lezen we over de profeet Micha. Zijn verhalen
zijn verbeeld in een serie posters. Op elke poster staat een kerkraam. Er zijn kerkramen die twee dingen tegelijk laten zien: een
schilderij dat erop staat en het licht dat erdoorheen schijnt. Zo is
het met Bijbelverhalen ook. Ze vertellen over concrete mensen en
gebeurtenissen. Maar wie goed kijkt, ziet nog iets anders: door de
verhalen schijnt een licht. Het licht van Gods liefde voor de mensen.
Eerste Advent, 1 dec. 2019 – Micha 2
‘Wie maakt het licht?’
De profeet Micha is naar de stad gekomen
om mensen te waarschuwen: het is donker
in de stad en hij vertelt dat het weer licht
kan worden. De mensen moeten zelf wel
eerst iets aan het donker doen. Wie maakt
het weer licht?
Tweede Advent, 8 dec. 2019 – Micha
4:1-8
‘Een stralende dag’
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De profeet Micha voorspelt een fantastische dag, een stralende
dag. Op die dag komen alle mensen samen in de stad van de
Heer. Ze zijn vergeten wat oorlog is. Ze zitten ‘in de schaduw’: de
plek waar je rustig geniet van een mooie dag.

Derde Advent, 15 dec. 2019 – Micha 6:1-8
‘Hoe maak je het goed?’
De mensen schrikken van de woorden van
Micha en willen het goedmaken met God. God
wil dat wij recht doen en Zijn weg gaan. Wat
is er voor nodig om oorlogen te beëindigen?
Om vertrouwen te herstellen in mensen die
iets verkeerd gedaan hebben?

Vierde Advent, 22 dec. 2019 – Micha 7:1-7, 18-20
‘Het wordt weer licht.’
Het is donker in de stad. Verdrietig wordt
Micha ervan. De mensen kijken niet naar
elkaar om. Hoe kan het ooit nog wat worden
met Jeruzalem? Toch laat hij de hoop niet
varen want God laat ons niet in de steek.
God zal het weer licht maken.

Kerst, 25 dec. 2019 – Lucas 2: 1-20
‘Geef licht!’
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Er schijnt een licht in de nacht. De herders in het veld horen van
een engel dat Jezus geboren is. Op hun beurt verspreiden de herders dit verhaal van licht: ze loven en prijzen God. Ook wij vieren
met Kerst dat we het licht mogen doorgeven.

ZONDAG VAN DE VOLEINDING
Bij het binnengaan van het kerkgebouw worden de gemeenteleden
diep geraakt door de mededeling die er rondwaart. Zaterdagmorgen
is plotseling overleden Arrie Korver. De verbijstering is groot. Nadat
Martha de Bont hierover wat verteld heeft aan de gemeente is er een
minuut stilte. Diep ontroerd zingt de gemeente het door de familie
gevraagde lied: Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door Uw kracht. Deze kracht wordt Jan en zijn gezin toegewenst voor de intens verdrietige weg die zij moeten gaan.
Het bloemstuk voor in de kerk laat zien hoeveel mensen deze dag
worden herdacht. Zes kaarsen zullen worden aangestoken.
De cantorij zingt een lied dat de gevoelens verwoordt van de vele
familieleden en vrienden van hen die we in deze dienst zullen gedenken. Zoals ik ben, verdoofd, verblind, tast ik naar U die mij bemint,
O lam van God, ik kom. Ds. De Ruiter heeft als schriftlezing gekozen
Psalm 16: 1 – 11. In de vroegere vertaling heet dit gedeelte: Een
gouden kleinood van David. In de nieuwste vertaling heet het: Een
stil gebed van David. David laat in zijn gebeden zijn gouden kleinood
aan God zien. Zijn dankbaarheid te mogen schuilen bij God. Met Hem
aan mijn zijde wankel ik niet. Gods genade is de belangrijkste vreugde in ons leven. De gemeente antwoordt hierop met: Als ik maar
weet, dat hier mijn weg door U Heer wordt bereid, en dat die weg,
hoe moeilijk ook, mij nader tot U leidt.
Francijn van Eersel leidt het gedenken van de overledenen.
We willen herdenken dat ze geborgen zijn bij Hem, in ’t Licht dat altijd nabij is.
In eerbiedige stilte luisteren we naar het voorlezen van de namen op
deze voor de overledenen zo belangrijke plaats.
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november 2018
december 2018
maart 2019
juni 2019
oktober2019

Elisabeth Hommel-Noorloos
Francien Sprangers-Dubois
Joke Ramsteijn-Vos
Anneke Braspenning-Rozenbrand
Alie Blom-van der Galiën

81
87
61
79
88

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
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Sybe Sijbesma

67 jaar

Als teken van hoop en vertrouwen worden nu de kaarsen voor de
overlevenden aangestoken. Licht dat ons herinnert aan de opstanding
van de Heer. Licht om de duisternis te verdrijven.
Als dochter Adje de kaars heeft aangestoken zingen we het lied dat
haar moeder, mevrouw Hommel, zo graag en vaak heeft gezongen;
Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam. Geen naam is er zoeter
en beter voor ’t hart. Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn
lied.
Eimert steekt voor zijn moeder, mevrouw Sprangers, de kaars aan en
leest een gedicht voor: De liefde van mijn moeder neem ik mee in de
rest van mijn leven. Er is niets wat iemand zo kon geven, ik mocht
van je leren wat echte liefde is. We zingen samen het lied; Heer, ik
kom tot U. Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Samen met Ans, de vriendin van zijn vrouw Joke, steekt Ad Ramsteijn de kaars aan. Hij leest het gedicht; Kwetsbaar, Liefde heeft je
kwetsbaar gemaakt. Maar het heeft Ad ook kracht gegeven zoals ook
psalm 84; Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het huis waar Gij uw
naam en eer hebt laten wonen bij de mensen.
De kaars ter gedachtenis aan Anneke Braspenning wordt aangestoken door haar dochter Marjan. Als we zingen Psalm 73:9 ervaar je de
kracht en het houvast dat Anneke heeft geput uit deze psalm;
Nu blijf ik bij U voor altijd, God die mij troost, die bij mij zijt…
Wij wensen haar man en kinderen toe ook hieruit kracht te mogen
ervaren om dit verlies een plaats te geven.
Nadat door dochter Janneke de kaars is ontstoken voor mevrouw
Blom, zingen we; De Heer is mijn herder. ‘k Heb al wat mij lust;
In gedachten zien we weer haar blijde gezicht voor ons. We kunnen
ons voorstellen dat ze deze psalm tijdens haar actieve leven vaak
gezongen zal hebben.
Anderhalve week geleden waren we in dit gebouw bij elkaar voor de
dankdienst voor het leven van Sybe Sijbesma. Opnieuw wordt een
kaars ontstoken door Leny, zijn vrouw. De psalm die Sybe kracht gaf
in zijn lange weg van lijden was Psalm 130 :4 Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit! Hiermee zal ook zijn gezin met hem
verbonden blijven.
Als vele aanwezigen, vanwege
persoonlijk verlies, een kaars ontsteken, zingt de cantorij
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Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer
dooft. Een lange rij gedenkt hierbij haar geliefden. Het is een pas-

sende afsluiting van deze troostende, hartverwarmende dienst.
Riny Visser

UITNODIGING KINDERKERSTFEEST
Beste ouders en kinderen,
Op dinsdag 24 december om 17.00 uur willen we graag samen met de kinderen in onze kerk kinderkerstfeest vieren.
Dit jaar hebben we als thema ‘Kliederend de Kerst in!’. Het
thema verraadt al een beetje wat we gaan doen, maar dat blijft
ook nog een beetje een verrassing. Een tip is wel om de kinderen
niet de beste kerstkleren aan te
doen maar iets dat wel een klein
beetje vies mag worden.
Alle kinderen zijn welkom van 0 –
12 jaar, voor de allerkleinsten is er
oppas aanwezig. De afstemming
van het niveau van het kinderkerstfeest is op kinderen van ongeveer 3
– 4 jaar. Bij jongere kindjes is het
fijn als papa of mama even willen
helpen als we gaan ‘kliederen’.
Iedereen is om 17.00u welkom voor het kinderkerstfeest en na
het kinderkerstfeest wordt er gezorgd voor drinken met iets lekkers. Voor de volwassenen is dit wellicht niet maaltijd vervangend, hou hier rekening mee.
We hopen dat jong en oud komen om samen met de kinderen in
de kerk het kerstfeest mooi te beginnen.
Joke, Nienke, Lotte, Michiel en Brenda
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Adventsvespers
2019
Met elkaar kunnen we de toekomst aan!
Het thema is:

We staan in 2019 binnenkort weer
op een grens en kijken terug naar vroeger met gevoelens van
heimwee naar hoe het toen was, zonder ons te realiseren dat het
toen niet beter was, maar heel vaak minder. Maar als we op die
grens ons omdraaien en vooruitkijken, kunnen we hopelijk onze
angst overwinnen en de toekomst met vertrouwen tegemoet treden. Immers we hoeven de toekomst niet alleen in te gaan. We
hebben elkaar en we verwachten de komst van Jezus. Als we
daaruit onze hoop putten en ons vertrouwen op hem richten,
komt Gods rijk dichterbij. Dan wordt het ik-tijdperk afgesloten en
gaan we weer voor samen. We zijn toch pas echt gelukkig als er
voor iedereen een goed plekje op aarde is om te leven. Dat we er
samen voor gaan blijkt ook uit de samenwerking van de protestantse en katholieke kerken in Waalwijk en Loon op Zand.
De oecumenische vespers worden gehouden in kerk De Brug op
de zondagen 1 tot en met 22 december.
Ze beginnen om 17.00 uur.
U bent van harte welkom!!!
Namens de Raad van Kerken Waalwijk/Loon op Zand,
Jan de Gruijter

Uitnodiging voor het senioren Kerstfeest
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Hierbij nodigen wij u uit voor het senioren Kerstfeest
op vrijdag 20 december a.s.
in kerk De Brug
Aanvang is: 15.00 uur en we sluiten af met een
gezamenlijke broodmaaltijd.
Opgeven kan tot 16 december bij:
Jenny Verhagen (06-44574139), Kees van Eersel,
Kees Rijksen, Robert Nederveen of op de lijsten
die in de hal van de kerk liggen.
U komt toch ook?
Er worden dit jaar geen aparte uitnodigingen rondgebracht.

Kerstnachtdienst op dinsdag 24 december

21
Als er een avond is waarop mensen zich meer dan welkom mogen
weten in de kerk, dan is dat op de avond van de kerstnachtdienst.
Op 24 december vanaf 21.40 uur laten solisten en koor van zich
horen. Uiteraard is er dan ook samenzang. Om 22.00 uur begint
de dienst. De voorgangers is ds. Bert van der Linden. Iedereen
hartelijk uitgenodigd om samen het Kerstfeest die avond te beleven.
De eeuwenoude Kerk aan de Haven is een hele mooie plek om in
de kerstnacht de geboorte van Jezus Christus te vieren. In een
sfeervol verlichte kerk zal het Kerstevangelie gelezen worden en
het thema ‘Lichtzoekers’
uit de doeken worden
gedaan. De wijzen die
onderweg zijn naar de
kerststal laten zich leiden door een ster. Een
nieuw licht, teken van
hoop. In de dienst gaan
we op zoek naar zo’n
teken van hoop.
Het gelegenheidskoor ‘Kerstfeest 2019’ onder leiding van Corine
Vreeken zal niet alleen voor de kerkgangers zingen, maar ook
met hen de vertrouwde kerstliederen laten klinken. De kern van
het kerstkoor bestaat uit de cantorij van de Gereformeerde Kerk
‘De Brug’ in Sprang-Capelle en de Zanggroep van de Protestantse
Gemeente Waalwijk. Verder doen er belangstellende gemeenteleden in mee.
Ook werken de Prima Donna’s, bestaande uit de sopranen Sanne
Vleugels en Anouk Antonissen, mee.
Dit jaar voor het eerst is de kerstnachtdienst een gezamenlijke
viering van de Gereformeerde Kerk ‘De Brug’ uit Sprang-Capelle
en de Protestantse Gemeente Waalwijk.
Kerstboom, kaarsen en sfeervol licht vervolmaken de ruimte.
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UIT HOOGEVEEN
Ds. Cees ’t Lam is erg dankbaar voor de vele aandacht
vanuit onze gemeente. Dit gedeelte van hetgeen hij voor
het kerkblad van de gemeente Hoogeveen heeft geschreven, brengt
ons op de hoogte van zijn leven met dit ziek zijn.(red.)

Al maanden staat mijn fiets werkeloos in de carport. De huisspin gebruikt de spaken van het wiel als stevige basis voor haar web. Bijna
dagelijks tuf ik er langs op mijn scootmobiel. Ineens zie ik het: de
voorband is zo lek als wat. Ik baal ervan. Moet ik straks ook nog mijn
band plakken. Eerst maar boodschappen doen. Onderweg moet ik er
om lachen. Het zal nog maanden duren voor ik de huisspin stoor in
haar web. Ik mag helemaal niet fietsen. Heb ik even geluk. Ach, denk
ik, misschien is er tegen die tijd wel iemand langsgekomen die de
band gerepareerd heeft. Dat noemen ze dan dus dubbelgeluk. Waar
je al niet blij mee kan zijn!
U begrijpt het al wel: mijn geluk zit in de gewone daagse dingen. Ik
zal geen opsomming geven van al die geluksmomenten, maar enkele
wil ik u niet onthouden. Zaterdags om half elf staat de marktbakker
voor de deur met gevulde koeken. We laten hem de taart van de
warme bakker zien die een gemeentelid die ochtend eerder heeft
laten bezorgen. Ineens zijn het maar kleine koeken geworden. We
lachen er om en drinken met zijn drieën koffie en laten ons de verse
koeken goed smaken. Op een keer was ik mijn krukken vergeten
toen ik naar de wc ging. Mijn kleinzoon van vier jaar staat op de deur
te kloppen: “Is opa’s been al weer beter?”
Op advies van de diëtiste besmeer ik mijn krentenboterham met echte boter en doe ik slagroom op de vla. Zo danst elke dag het geluk
wel even mijn leven binnen. Ik kan genieten van zovele kleine vreugdevolle momenten van geluk. Honderden kaarten zitten er inmiddels
in mijn kaartenmand. Even zovele blijken dus van meeleven. Op zovele plaatsen wordt mijn naam genoemd in de gebeden. En nog
steeds worden “die zieke dominee en zijn vrouw” verwend met bloemen en lekkere dingen. Ik hou vast aan de gedachte: mijn toga
hangt wel aan de muur, maar zeker nog niet aan de wilgen.
Inmiddels is het al een jaar geleden dat de eerste pijnklachten ontstonden. En heb ik al bijna een half jaar de status van ziekteverlof. Ik
ben op de helft van de chemotherapie. Het was best een spannend
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moment toen Els en ik op 8 november de spreekkamer van mijn behandelend arts binnengingen. Twee dagen ervoor was ik door de
petscan gegaan. Zou de chemotherapie al resultaat hebben? Met een
glimlach op haar gezicht toonde ze twee scans van mijn lichaam op
het computerscherm. De ene scan was van september, de andere
van november. De vier uitzaaiingen zijn niet meer te zien. En de
enorme vlek op mijn been is aanzienlijk geslonken. Wat een prachtig
resultaat! De chemo die in een frequentie van drie weken rijkelijk
door mijn aderen vloeit maakt ruimte voor intense dankbaarheid en
hernieuwd toekomstperspectief.
Met vertrouwen ga ik verder met de behandelingen. Het zal nog een
lange weg zijn. Maar ik ervaar dat Els en ik deze weg niet alleen
gaan. Er is een enorme betrokkenheid vanuit de gemeente van de
Hoofdstraatkerk. Zovelen leven mee middels een kaartje, een attentie, een gebed… En het meeleven blijft niet beperkt tot de eigen gemeente, integendeel! Hartverwarmend. Het zal nog een lange weg
zijn, zeker. Maar we gaan die weg niet alleen. Blijf in gedachten alstublieft met ons die weg meelopen. En bidt dat in alles wij met elkaar
gedragen blijven worden in de liefde van de HEER. Ik heb enorme
pech dat ik kanker heb, maar eigenlijk voel ik me gewoon een gelukkig mens.
Ds. Cees J. ’t Lam, 11 november 2019

Hoop is niet
het berekenen
van de toekomst,
maar een kracht
die de wereld
verandert.
Met deze gedachte wil de redactie van Kontakt samen met de
gemeente het nieuwe jaar ingaan.
Fijne kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar gewenst!
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DE KERSTMARKT
Op vrijdag 13 december van 16.00 uur tot 20.00 uur
zal onze jaarlijkse kerstmarkt weer gehouden worden.
Wij als activiteitencommissie nodigen u en jullie van harte uit om
onze kerstmarkt weer met een bezoekje te vereren en om mee te
helpen om dit weer tot een groot succes te maken.
Zelfs al koopt u niets… gaat een kopje koffie met wat lekkers en
een lekkere bordje boerenkool/zuurkool stamppot er altijd wel in..
Zeg het voort en nodig ook anderen uit zoals kinderen, kleinkinderen, buren, kennissen zodat onze kerstmarkt een gezellige
plaats voor ontmoeting is onder het genot van een hapje en een
drankje en u steunt er ook een aantal goede doelen mee .

Wij hopen jullie allemaal te mogen begroeten en
ontmoeten op onze kerstmarkt .
De Activiteitencommissie.

ORCHIDEEËN OP DE KERSTMARKT
BESTE MENSEN,
In de kerk liggen al weer een paar weken de lijsten om
orchideeën te bestellen.
Tot 8 december blijven de lijsten liggen en dan ga ik de bestelling
doorgeven. Op vrijdag 13 december haal ik de orchideeën op zodat u / jullie ze diezelfde dag op de kerstmarkt op kunnen halen
op ons plekje in de kerk bij de poffertjes.
Ik neem voor de kerstmarkt ook wat extra orchideeën mee zodat
je altijd nog kunt kopen als je spijt hebt dat je niet besteld hebt
maar op=op!
Bestellen is slimmer als je een mooie orchidee wilt hebben met kerst.
Tot op de kerstmarkt,
De jeugdraad

€ 20,00
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Ik -Tolleke- zit regelmatig in de kerk ‘De Brug’. In november zijn er
altijd wel een paar bijzondere diensten. Was u er ook bij de dienst in
het kader van ‘Kerk, School en Gezin’? Altijd wel mooi die verbinding
tussen de drie pijlers van onze samenleving. Of is dat wat te ouderwets gedacht van Tolleke? Maar dat zij dan zo! En het thema deed
ook veel verwachten: Goed bericht! Tolleke snapt dat
het
wat moeite kost om er een goed Bijbelverhaal
bij te kiezen. En dat moet nog te vertellen
zijn
in de klas ook. Vier mannen
gaan voor de dood of de gladiolen.
Zij willen zich overgeven aan de
vijand die de stad belegerd.
Want slechter kan het niet worden: ziek, uitgestoten, geen eten.
Maar zie een wonder is geschied.
De vijandelijke soldaten zijn gevlucht en hebben al hun kostbaarheden achtergelaten. Wat een
goed bericht! Maar nu
komt het er op aan. Wat doe je met al die rijkdommen die je zomaar
in de schoot geworpen krijgt?
Tolleke vraagt zich af welk kind ooit een belegerde stad meegemaakt
heeft? Hebben die leerlingen van De Rank wel een beeld van een
soldatenkamp? Heel wat werk aan de winkel voor de juffen en meesters, denkt Tolleke.
Maar gelukkig zit Tolleke in de kerk ‘De Brug’. En gelukkig is daar
Brenda om er een eigentijdse versie van te maken.
Terwijl de kinderen van de nevendienst voor in de kerk staan, vindt
Nienke ineens zomaar een briefje van twintig Euro. Wat een bofkont!
Had Tolleke dat maar gevonden, want € 20,00 zijn toch heel wat
centjes. En dan de hamvraag: wat doen we nu met dat geld? Dat is
toch even een gewetensvraag. De kinderen mogen daar allemaal hun
mening over geven. Gelukkig hebben ze van het voorgelezen Bijbelverhaal niks begrepen. Dus kunnen ze onbevangen antwoorden. Het
is niet van ons, wat moeten we er mee… Eén komt op een goed idee.
Naar de Plus om er snoep van te kopen. Tolleke snapt dat. Tenslotte
eindigt het biljet in de zendingsbus of bij Dorcas.
Is dat nu een goed bericht of niet!
Tot een zondag,
Tolleke Bijbelvast

COLLECTEN IN DE MAAND DECEMBER
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NOODHULP COLLECTE:
Op 8 december vragen wij uw aandacht voor de noodhulpcollecte
voor Zuid-Soedan. Een groot deel van Zuid-Soedan staat onder water. Ruim een miljoen mensen in het straatarme land zijn getroffen.
Er zijn geen onderkomens, er is geen eten en mensen kunnen nergens heen omdat er geen wegen zijn. De uitbraak van ziektes ligt op
de loer. Er is heel dringend veel hulp nodig. Zuid-Soedan is een van
de armste landen van Afrika. Bovendien wordt het jonge land sinds
de onafhankelijkheid in 2011 geteisterd door steeds oplaaiende gewapende conflicten. Ruim 1,8 miljoen mensen zijn er nu ontheemd.
Deze ramp verergert deze kwetsbare situatie. Het Christelijk Noodhulpcluster werkt al in dit gebied en kan daarom snel hulp bieden.
Voor deze hulpverlening is geld en gebed nodig. Geld voor het kopen
van de producten en voor middelen om de goederen bij de mensen te
krijgen die het nodig hebben. Bid u mee voor de slachtoffers van deze ramp?
GEEF LICHT!
De kerstcampagne van Kerk in Actie heet "Geef licht". Voor miljoenen
kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven
met oorlog, armoede of ziekte. Advent inspireert ons om uit te zien
naar iets nieuws, iets mooiers, een belofte die uitkomt. De geboorte
van Jezus brengt licht in een donkere wereld. Wij mogen dit licht met
elkaar delen, juist met mensen voor wie het leven vaak donker is.
Met deze kerstcampagne "Geef Licht" wordt er opgekomen voor kinderen wereldwijd.
"Geef licht" is ook het thema van de adventskalender 2019. Advent
betekent "komst". Wij kijken uit naar de komst van Jezus, het licht
van de wereld. De adventskalender brengt u iedere dag een stapje
dichterbij Kerst. Op 1 december, het begin van de adventstijd, liggen
deze adventskalenders en een speciale adventsuitgave van "Petrus"
in de hal van de kerk om mee te nemen.
15 december is "Geef Licht" bestemd voor kinderen die niet meer
thuis kunnen wonen. In Jeugddorp De Glind worden 120 kinderen en
jongeren opgevangen in een gezinshuis.
22 december is "Geef Licht" bestemd voor vluchtelingenkinderen in
Myanmar en Eerste Kerstdag geven wij licht aan kinderen in de knel
in Moldavië.
Namens de diaconie, Jenny Verhagen
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Op de Kerk-School-Gezinsdienst stonden er een paar boodschappen
in de kerk maar toen we alles uit gingen pakken en in dozen gingen
doen, bleken we vorig jaar weer overtroffen te hebben! Ik had 10
dozen meegekregen van Hervormd Sprang maar dat ging dus niet
passen! Ik denk dat we ruim 15 voedselpakketten hebben kunnen
afleveren op dinsdag 12 november in het jeugdcentrum.
Namens de stichting Dorcas willen we iedereen bedanken voor de
bijdragen! We hebben laten zien dat we omzien naar onze medemens.
Jeugdraad en Diaconie.

OUDEJAARSCONFERENCE
"ROB KNOOPT DE EINDJES AAN ELKAAR"
Aan het einde van een jaar waarin een paar hele
grote onderwerpen steeds in het nieuws kwamen
en een heleboel andere niet, probeert Rob Favier
weer een rode draad te ontdekken, want hij kan
er geen touw meer aan vastknopen. Klimaat en
stikstof, Boris en de EU, de steeds grotere verschillen in ons land: het leven lijkt soms wel een touwtrekwedstrijd.
Maar wie trekt er nu aan het langste eind? Dat is een zoektocht waar
je even voor moet gaan zitten en waar kun je dat beter doen dan bij
de zesde oudejaarsconference van Rob? Rob Favier (niet zelden ‘de
zingende dominee’ genoemd) heeft een geheel eigen stijl van optreden. Rob neemt je op sleeptouw zonder je aan het lijntje te houden
en wordt daarin bijgestaan door vijf muzikanten.
Een mooie voorstelling om samen het jaar uit te zwaaien.
Waar en wanneer kun je hem horen en zien?
21 december in Roosendaal
30 december in Ridderkerk
Andere data en plaatsen zie: www.eventes4christ.nl Rob Favier
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VORMING &TOERUSTING
Werkgroep Vorming & Toerusting van de PGML

Lectio Divina
Ds. Marleen Bloklander vertelt u over dit letterlijk
goddelijk lezen. Het is een manier om de tekst te
benaderen als een woord dat in het hier en nu beluisterd wordt als Gods stem op dit moment.
Deze leeswijze wordt in kleine groepjes geoefend.
Wanneer:
maandag 2 december, aanvang 20.00- 21.30 uur
Waar:
’t Anker Ambrosiusweg 25
Contactpersoon: Geert Hulsbos, g.p.a.hulsbos@ziggo.nl
Tel.0416 332 326

Liturgisch bloemschikken
De kerstboodschap wordt vertaald in een kerststuk. De materialen
die gebruikt worden, hebben ook een betekenis. Corina Spierings zal
de symboliek van het stuk bespreken. Ervaring is niet nodig om aan
het eind van de avond met een mooi kerststuk naar huis te gaan.
Wanneer:
maandag 16 december om 20.00 uur
Waar:
Ontmoetingscentrum De Haven Leefdaelhof 11
Kosten:
€ 17,50
Aanmelden: Corina Spierings, corina@bumblefun.nl
Tel. 06 306 991 22
(uiterlijk 9 december)
Contactpersoon Annie Noordmeijer , anordmeijer@hotmail.com
Tel. 06 283 172 07

Schilderen over bijbel-en levensverhalen
In januari 2020 gaat de schildersgroep o.l.v. Toos Fennema weer
schilderen over wat hen in hun geloof en leven bezig houdt. Thema’s
als blijdschap, vertrouwen, liefde, wanhoop, eenzaamheid, maar ook
hoop, aandacht, acceptatie kunnen uitgebeeld worden. Voor materialen wordt gezorgd. Nieuwe deelnemers… hartelijk welkom!!!

Wanneer: Zes donderdagen, de eerste 9 januari om 19.30 uur
Waar:
Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11
Aanmelden: Toos Fennema, fennema-kuijper@hetnet.nl
Tel. 0416 340303
( graag voor kerst 2019)
Contactpers.:ds. B.v.d.Linden, dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl
Tel. 0416 332 323
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