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In verband met de coronamaatregelen is ook de Wegwijzer van juni
een beknopte versie.
Daarom ook deze uitgave geen rooster met diensten.
U kunt elke zondag een dienst volgen via Kerkdienstgemist.nl.

Kopij voor het juli/augustusnummer kunt u aanleveren tot uiterlijk
woensdag 24 juni
Ook dit nummer wordt nog weer digitiaal uitgebracht.

OM OVER NA TE DENKEN
In de dienst van hemelvaartsdag hebt u al wat over Dietrich
Bonhoeffer gehoord, o.a. het door Piet van ’t Hoog prachtig
voorgedragen gedicht ‘Nachtelijke stemmen in Tegel’. We hoorden
toen hoe belangrijk hemelvaartsdag is voor Bonhoeffer; hij ziet het als
een dag van grote vreugde omdat we mogen geloven dat Christus de
wereld regeert. Dat helpt hem tegen zelfmedelijden: “het behoedt mij
ervoor om de eigen ontberingen belangrijk te vinden.” Drie dingen
vindt hij belangrijk in het nu: bidden, het goede doen en op Gods tijd
wachten.
Wijze woorden die ik graag overneem en doorgeef! Ik was benieuwd
hoe Bonhoeffer Pinksteren zou beleven in de gevangenis, hij schrijft
immers dat de christelijke feestdagen meer dan ooit steunpunten zijn
op zijn geloofsweg. Is dat ook ónze beleving, in de bijzondere
omstandigheden waarin wij verkeren: dat de feestdagen, ook al
kunnen we niet bij elkaar komen, steunpunten voor je zijn? Ik hoor
graag uw verhalen daarover!

weer kunnen verstaan; de kerk is de plaats waar dit moet gebeuren.
Dit zijn diepe en belangrijke gedachten. Leibniz heeft zijn hele leven
gelopen met het plan voor een universeel schrift, dat niet met
woorden maar met duidelijke tekens alle begrippen zou moeten
uitbeelden; een wijsgerige beschouwing op het pinksterverhaal,
uitdrukking van zijn groot verlangen de verscheurde wereld van die
tijd te helen.
---Het is weer doodstil in huis, je hoort alleen de stappen der
gevangenen die in hun cellen op en neer lopen; hoeveel trieste,
onpinksterlijke gedachten spelen in hun hoofd. Als ik
gevangenispredikant was, zou ik op zulke dagen van ’s morgens vroeg
tot ’s avonds laat langs de cellen gaan; dan zou je veel kunnen doen…
---Zo even werd, helemaal onverwacht, jullie pinksterpakketje
bezorgd. Het is niet te beschrijven hoeveel goed je zoiets doet. Je
bent volkomen zeker van het geestelijk contact met jullie allemaal,
maar toch verlangt je geest kennelijk dat die liefdesband, dat contact,
tastbaar wordt.”
Tot zover Bonhoeffer. Ik hoop dat u ook veel herkent in wat hij schrijft
en dat die herkenning helpt om vol te houden, om te bidden om de
Geest van vreugde en om elkaar tegemoet te komen in ons verlangen
naar contact, op manieren die mógen: een gesprek op afstand, een
brief of kaart, een bloemetje…

Houd goede moed!
Ds. Ida Boersma-Prins

Bonhoeffer schrijft bij zíjn Pinksteren in de gevangenis:
“Nu vieren we Pinksteren ook nog gescheiden, terwijl het toch juist
het feest van de gemeenschap is. Toen vanmorgen vroeg de klokken
luidden verlangde ik sterk naar een kerkdienst, maar toen heb ik
gedaan als Johannes op Patmos, ik heb zo’n mooie dienst gehouden
voor mezelf dat ik geen eenzaamheid meer voelde; zó sterk waren
jullie allemaal en ook de gemeenten waar ik vroeger Pinksteren vierde
hierbij betrokken. Sinds gisteravond zeg ik om de paar uur het
pinksterlied van Paul Gerhardt met de mooie regels: ‘’Gij zijt een Geest
van vreugde” en “Geef vreugde en kracht”. Dat doet met goed. Het
merkwaardige verhaal van het talenwonder heeft we weer sterk
beziggehouden. De babylonische spraakverwarring, waardoor de
mensen elkaar niet meer kunnen verstaan, omdat ieder zijn eigen taal
spreekt, moet overwonnen worden door Gods taal die allen begrijpen
en die het enige communicatiemiddel is waardoor de mensen elkaar
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OOG VOOR ELKAAR
Via deze Wegwijzer willen we u oproepen en aanmoedigen om oog te
hebben voor elkaar, nu de wekelijkse ontmoetingsplek in en rondom
ons kerkgebouw wegvalt. Hoe leeft u mee met iemand die alle
krachten nodig heeft voor het werk in de zorg of in het onderwijs, een
ander die tobt over de toekomst van bedrijf of baan, iemand met
zorgen en verdriet…..oog voor elkaar geeft werk in de gemeente! Blijf
alert op mensen die - ondanks de versoepelingen in de maatregelen eenzaamheid zullen ervaren. We denken aan de bewoners van
Rehoboth, van hofje Wendakker, de verschillende locaties van
Philadelphia en alle mensen die zich eenzaam en kwetsbaar voelen in
eigen huis.
We leven mee met de kinderen, klein- en achterkleinkinderen van
Gerrit Jan van der Wal. Hij overleed op 29 april in de leeftijd van 87
jaar. Op de kaart staat: ‘dankbaar voor alle mooie momenten samen
en vol goede herinneringen nemen wij, na een periode waarin zijn
gezondheid afnam, afscheid van onze lieve vader, opa en
overgrootvader’. Ook wordt het lied genoemd dat we in onze
gemeente lieten horen bij de gedachtenis van Gerrit Jan van der Wal:
“O Heer, die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld, wijs ons de
weg der zaligheid en laat ons hart, door U geleid, met liefde zijn
vervuld.”
We leven mee met mevr. Betje van der Beek-Severs en haar zoon,
schoondochter en kleinzonen in het verdriet om haar man Peter. Hij
overleed op 30 april in de leeftijd van 80 jaar. Op de kaart staat: ‘vol
dankbaarheid voor alle goede zorgen en voor de liefde die wij van
hem mochten ontvangen geven wij u kennis van het overlijden van
mijn lieve man, onze vader en trotse opa’ en het gedichtje ‘Al een
hele tijd zijn wij je een beetje kwijt. Je was er wel en toch ook weer
niet. Vaak deed ons dat veel verdriet. Je ging steeds verder bij ons
vandaan. Tenslotte moesten wij je laten gaan.’ In de gemeente
luisterden we ter nagedachtenis aan Peter naar het lied “Heer, ik hoor
van rijke zegen”.

We leven mee met mevr. Kinket-Karssing en dochter Wilma in het
verdriet om het overlijden van hun lieve en zorgzame man en vader
Hendrikus Kinket. Hij overleed op Hemelvaartsdag in de leeftijd van
82 jaar. Op de kaart staat het gedicht: ”Mijn laatste reis. Ik weet niet
hoe het zal zijn in die dagen, wanneer ik scheep ga voor de laatste
reis; zal dan mijn schip de laatste storm verdragen, en landen aan
Gods eeuwig paradijs? Neem mij Heer God, het roer dan maar uit
handen, en laat me zingend op het voorschip staan. Dan zal mijn
schip niet op de rotsen stranden, maar veilig in Uw haven
binnengaan.” We lazen uit Psalm 121 ‘ik hef mijn ogen op naar de
bergen, waar komt mijn hulp vandaan?’ bij de korte plechtigheid in
crematorium Kranenburg. In de gemeente herdachten we dhr. Kinket
met het zingen van “O Heer, die onze Vader zijt”.
De families Van der Wal, Van der Beek, Nitrauw en Kinket wensen we
kracht en sterkte toe in hun gemis en ook bij het verwerken van de
verdrietige omstandigheden waaronder afscheid genomen moest
worden. Op afstand van elkaar en met een kleine groep, terwijl je
elkaar zo nodig hebt!
Ook de families die te kampen hebben met ziekte en zorgen wensen
we moed en kracht toe. Niet iedereen kan en wil hier in het kerkblad
worden genoemd, maar naast de verdrietige dingen die het coronavirus met zich meebrengt, zijn er ook gezinnen waar andere
lichamelijke en geestelijke zorgen opspelen.
De diensten in een lege kerk gaan voorlopig nog even door, ik hoop
dat u desondanks toch gevoed wordt met het Woord van God en dat
we door de Heilige Geest de verbondenheid met elkaar mogen
ervaren. Een gebed dat we niet zullen zingen maar wat ik wel graag
doorgeef is:

We leven mee met de kinderen, klein- en achterkleinkinderen van
mevr. Aaltje Nitrauw-Hoogers.
Zij overleed op 9 mei in de leeftijd van 93 jaar. De jaren na het
overlijden van haar man Fré in 2014 woonde mevr. Nitrauw op de
Bongerd in Hattem. Bij de korte plechtigheid op de begraafplaats
werd Psalm 23 gelezen en luisterden we naar het lied “De Heer is mijn
Herder! ‘k Heb al wat mij lust”. Dat lied zongen we ook bij de
gedachtenis van mevr. Nitrauw in onze zondagse online-eredienst.
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Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.
Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.
Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.
Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.
Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Vanuit de pastorie in Heerde
In januari verhuisden we naar de pastorie van de Ontmoetingskerk in
Heerde. We hadden niet kunnen vermoeden hoe bijzonder deze
periode zou worden. Ik had gedacht heel wat kilometers op de fiets te
maken naar Wapenveld maar het werd heel anders. Telefoon en
computer zijn de hulpmiddelen geworden om contact met
gemeenteleden te onderhouden. En voorlopig zal dat nog wel even zo
blijven. Maar één ding verandert wel en dat is dat we weer naar
Wapenveld verhuizen en wel naar de pastorie naast de kerk. Ook al is
het heel fijn wonen in Heerde, we kijken er erg naar uit! Het is nog
even puzzelen hoe je samen gaat verhuizen in een anderhalve-meter
setting, maar daar komen we wel uit…. Per 1 juli hopen we!
Juni wordt voor ons trouwens wel een aparte maand: we hadden
eigenlijk de eerste twee weken van juni vakantie om onze dochter
Anneke uit Zweden terug te verhuizen naar Nederland. Omdat de
grenzen in ieder geval dicht zijn tot 15 juni moeten we die plannen
herzien…. hóe weten we nog niet…misschien dat we de
vakantieweken wel ‘oppeuzelen’, maar de zondagse erediensten van 7
en 14 juni worden in ieder geval waargenomen door ds. Hofland. Heel
fijn dat hij - ook al is het via een onlineviering - weer in ons midden
kan zijn!
Eind juni zijn we een weekendje weg met de kinderen om ons
huwelijksjubileum te vieren en dan die maandag dus de mouwen
opstropen voor het sjouwwerk! Reuring dus in huize Boersma en ik
weet nog niet welk gezegde daarbij hoort: daar krijg je grijze haren
van óf daar blijf je jong bij….
Voor iedereen van u een hartelijke groet,
ds. Ida Boersma-Prins

VAKANTIE:
Net voor het drukken nog het laatste nieuws: De familie Boersma
heeft op het laatste moment de reispapieren voor Zweden in orde
gekregen om hun dochter Anneke op te zoeken. Anneke heeft haar
studie in Zweden afgerond en moet nu terugverhuisd worden naar
Nederland.
Ds. Ida Boersma is dus afwezig tot en met 15 juni, Heeft u pastorale
hulp nodig, meldt u dan bij uw wijkouderling/pastoraal medewerker of
bij de scriba.
Wim Westhoff
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Kerkbezoek vanaf 5 juli
Vanaf 5 juli mogen we weer met maximaal 100 personen in de kerk
bijeenkomen voor het vieren van de eredienst. Er zijn wel een aantal
beperkingen, o.a. mag er niet gezongen worden en ook dienen we
natuurlijk de ‘anderhalve meter’ maatregel in acht te nemen. In de
kerkzaal mogen dan bv. echtparen, huisgenoten en gezinnen wel bij
elkaar zitten, maar alleengaanden moeten wel op anderhalve meter
afstand van andere gemeenteleden zitten. Door de stoelen slim op te
stellen, denkt de kerkenraad ongeveer 70 tot 80 bezoekers in de
kerkzaal te kunnen toelaten.
Het plan is om weer een morgen- en een avonddienst te houden.
Graag willen we inventariseren welke gemeenteleden van plan zijn
een dienst te bezoeken en ook wie het in verband met een mogelijke
besmetting het te risicovol vindt om een dienst te bezoeken en dus
sowieso niet van plan is te komen.

Graag horen we van u:
- Of u wel of niet een dienst zou willen bezoeken.
- Met hoeveel personen uit uw gezin.
- Of u alleen maar ingedeeld wilt worden bij een morgendienst.
- Of u alleen maar ingedeeld wilt worden bij een avonddienst.
- Of het u niet uitmaakt of u voor een morgen of avonddienst
uitgenodigd wordt.
Wilt u alstublieft reageren, dan kunnen we trachten een ‘rooster’ te
maken waarbij we zoveel mogelijk aan ieders wensen tegemoet
kunnen komen.
U kunt uw reactie, bij voorkeur per mail, doorgeven aan de scriba:
scriba@pkwapenveld.nl of u kunt tussen 15:00 en 17:00 uur en tussen
20:00 en 21:00 uur bellen met de scriba bellen op 038 4479792.
Helaas kunnen we nog geen gezamenlijk koffiedrinken organiseren.
Wegwijzer via de mail

U heeft nu twee keer Wegwijzer digitaal ontvangen, Ook het juli/
augustusnummer wordt nog via de mail aan u toegestuurd.
Vanaf september hopen we weer op de “oude” manier ons kerkblad te
bezorgen. Misschien vindt u de toezending per mail wel erg prettig en
wilt u in het vervolg Wegwijzer altijd digitaal ontvangen, geef dat dan
door aan: wegwijzerwapenveld@hotmail.com.
Op dit moment hebben we al ongeveer 35 mailadressen waar we
Wegwijzer via de mail bezorgen, zij hoeven natuurlijk niet te reageren!

VAN DE KERKENRAAD/HET MODERAMEN
De tijd tikt ondanks corona gewoon door… en enkele kerkzaken lopen
ook gewoon door. Wat wel anders verloopt, is bijvoorbeeld de
kerkenraadsvergaderingen. Er is en wordt niet fysiek vergaderd. Wel
komt het moderamen op de nodige afstand met enige regelmaat bij
elkaar om bepaalde zaken te bespreken en te regelen. Hopelijk lukt
het binnenkort om als kerkenraad digitaal e.e.a. te kunnen bespreken.
Lang leve de ‘digitale wereld’.
De onlinediensten van onze predikant verlopen goed en worden
massaal bekeken en beleefd! Geweldig dat we ook zo gemeente
kunnen zijn, al missen we de fysieke bijeenkomsten wel. De
kerkrentmeesters zien ook dat de collecteapp Givt al meer
ingeburgerd raakt bij u als gemeente. Fijn dat u hierin meedenkt en
doet!
De diaconie heeft, namens de Petruskerk, u allen een presentje in of
door de brievenbus gestopt. Helaas via de brievenbus, maar de
boodschap en het medeleven in deze bizarre tijd is er niet minder om.
In de vorige Wegwijzer werd er aangegeven dat de kerkenraad heeft
besloten om naast de restauratie van de windlade van het orgel niet
ook nog voor “uitbreiding van Octaaf 2 voet in de Mixtuur’ te kiezen.
Argument om hier niet voor te kiezen is dat we de reserves niet aan
willen spreken voor niet strikt noodzakelijk onderhoud of uitbreiding
van het orgel.
De heer Hammingh van de orgelcommissie heeft na dit besluit
aangegeven op persoonlijke titel de gelden voor de uitbreiding van
Octaaf 2 in de Mixtuur te willen vergaren. Met dit voorstel gaat de
kerkenraad akkoord.

Van de (plaatselijke) overheid en van de PKN ontvangen wij veel
informatie over hoe om te gaan met het organiseren van fysieke
diensten vanaf 1 juli. We hebben verschillende gevoelens over het
organiseren van deze fysieke diensten. Enerzijds willen we elkaar
(weer) graag ontmoeten, anderzijds zijn we angstig over de eventuele
(nieuwe) verspreiding van het Covid19-virus. De kerkrentmeesters
zullen een protocol opstellen over hoe onze kerk deze diensten zou
moeten organiseren volgens de richtlijnen, zodat wij indien nodig,
tijdig en goed kunnen handelen.
Graag wijzen we u er nogmaals op, dat als u een hulpvraag heeft voor
diaconaat of pastoraat u contact kunt opnemen met uw wijkouderling,
pastoraal medewerker, de diaconie of scriba!
Voor nu rest mij u allen in deze tijd alle goeds toe te wensen met
moed, hoop, geduld, kracht, de Geest en heel veel liefde.
Mia Eilander-Colijn
Scriba
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MUTATIES
Overleden:
• De heer G.J. van der Wal, De Vree 1 k 117, 8191 JE Wapenveld op
29 april 2020 in de leeftijd van 87 jaar.
• Dhr. P. van der Beek, De Vree 1 k 214, 8191 JE Wapenveld op
30 april 2020 in de leeftijd van 80 jaar.
• Mevr. A. Nitrauw-Hoogers, Bongerd 32 122, 8051 VL Hattem op
9 mei 2020 in de leeftijd van 93 jaar.
• Dhr. H. Kinket, Uilennest 41, 8051 HA Hattem op 21 mei 2020 in de
leeftijd van 82 jaar
Geke Kegelaar

BEDANKT
Wij willen iedereen bedanken voor alle lieve reacties via kaarten,
bloemen en telefoontjes om ons te feliciteren met ons 60-jarig
huwelijk. Het was een dag om dankbaar terug te kijken voor al het
goede dat wij hebben ontvangen.
Henk en Geertje van der Scheer
Hierbij willen we iedereen bedanken voor de bloemen, de kaarten, de
steun en de belangstelling die wij tijdens het ziekenhuisverblijf van
Henk hebben mogen ontvangen.
Henk en Dikkie Schoenman
NBG
Bijbel vertaald in vijftig nieuwe talen
Zo’n 29 miljoen mensen konden in 2019 voor het eerst de Bijbel in
hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de vijftig talen waarin de
Bijbel, of een deel ervan, vertaald werd. Dit meldt United Bible
Societies
(UBS),
het
overkoepelend
orgaan
van
de
bijbelgenootschappen, in zijn vertaalstatistiek over 2019. In zes van
de bovengenoemde vijftig talen – gesproken in onder meer Mali en
Myanmar – is de complete Bijbel nu voor het eerst beschikbaar.

Oud papier
Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt
u oud papier brengen op het kerkplein en alle
dagen van de week in de container op het
erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

ACTIVITEITEN

Inspiratie uit de Bijbel bij 75 jaar vrijheid
Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding komt het Nederlands
Bijbelgenootschap (NBG) met een blogserie over vrijheid in de Bijbel.
De eerste blog verscheen op 28 april en de laatste op 5 mei.
‘Juist nu het coronavirus onze vrijheid inperkt, laten we zien hoe de
Bijbel ons kan inspireren om te leven als vrije mensen’, zegt NBGdirecteur Rieuwerd Buitenwerf.
De blogs zijn te lezen op debijbel.nl en in de Mijn Bijbel-app.
Link: https://www.debijbel.nl/blog/

Inzameling oude metalen
Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kan Tjeerd
de Kroon die te gelde maken. Hij zorgt ervoor dat de opbrengst naar
een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines,
magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude
elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard. U kunt uw
oude metalen bezorgen bij de fam. de Kroon aan de
Kwartelweg 7, tel. 038-447 04 57.
Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis TV niet worden ingeleverd bij de fam. de Kroon.
Let op: maak in verband met de ’anderhalve meter samenleving’ wel
eerst een afspraak, tel: 038 447 04 57.
Tjeerd de Kroon

Bijbels voor weeskinderen in India
India is het land met de meeste weeskinderen ter wereld. Een deel
van hen woont in een weeshuis, waar geprobeerd wordt hun een
goede basis voor hun verdere leven mee te geven.
Het Bijbelgenootschap van India ondersteunt het godsdienstonderwijs
in weeshuizen. Het Nederlands Bijbelgenootschap wil met steun van
de leden van de Bijbel per Maand-Club ervoor zorgen dat er
vijfduizend kinderbijbels uitgedeeld kunnen worden aan vijfduizend
weeskinderen in India. bron: Nederlands Bijbelgenootschap)
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Contactpersoon:
Harriët Vroling, 038-4470135 / harrietvk@gmail.com
Jolanda Liefers 038-4470509 / jjliefers@outlook.com

Vacature leden Raad van Toezicht

Voor de opnieuw in te richten Raad van Toezicht van de
Ds. Van Maasschool zijn wij op zoek naar meerdere nieuwe
leden.
Wat is de Raad van Toezicht? Sinds medio 2019 vormt de
Stichting Scholengroep IJsselrijk het bestuur van de Ds. Van
Maasschool. De Raad van Toezicht van de Ds. Van Maasschool
houdt toezicht op het bestuur van de school. Het toezicht richt
zich op een aantal wettelijke onderwerpen. Maar daarnaast is
de Raad van Toezicht ook intensief en nauw betrokken bij de
school, bijvoorbeeld door aandacht te hebben voor de lokale
identiteit van de school of door het bestuur te adviseren op
onderwerpen die voor onze school belangrijk zijn. Als
toezichthouder voel je je betrokken bij de school en sta je in
voor het belang van de school.
Wat doet de Raad van Toezicht?
De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden die elk een
expertisegebied vertegenwoordigen. Je gebruikt jouw expertise
om het bestuur te adviseren. De expertisegebieden zijn:
- Bedrijfsvoering en personele zaken.
- Financiën.
- Juridische zaken.
- Facilitaire zaken / huisvesting.
- Onderwijs.
In de Raad van Toezicht zijn een voorzitter (aanspreekpunt
voor bestuurder), secretaris en penningmeester vertegenwoordigd. De voorzitter is tevens afgevaardigde voor de RvT
van de Stichting scholengroep IJsselrijk en is daarmee een
belangrijke schakel tussen de scholengroep en de Raad van
Toezicht van onze school. De zittingsperiode van een lid van
de Raad van Toezicht is 4 jaar. De Raad van Toezicht
vergadert 4 keer per jaar. Tevens vergadert de Raad van
Toezicht 2 keer per jaar met de MR.
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Wat kun jij als lid betekenen?
In de komende jaren zijn er diverse belangrijke thema’s waarin je als
lid van de Raad van Toezicht vanuit jouw expertise en betrokkenheid
een belangrijke bijdrage kan leveren. Actuele thema’s zijn bijvoorbeeld
de samenwerking tussen de christelijke scholen in Wapenveld en de
huisvesting van onze school.
Als lid van de Raad van Toezicht beschik je bovendien over de volgende competenties die bijdragen aan een goede invulling van jouw rol:
- Hbo-/academisch werk- en denkniveau.
- Affiniteit met onderwijs.
- Vakdeskundigheid op het gebied van Bedrijfsvoering, Financiën,
Juridische zaken, Huisvesting of Onderwijs.
- Een teamspeler met een heldere, constructieve communicatiestijl.
- Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
- De identiteit moet verweven zijn in de uitvoering van de rol. Dat is
de basis waaruit je handelt. Je bent daarom meelevend lid van een
protestants-christelijke kerk of denominatie en stemt in met het
doel en de grondslag van de vereniging.
- Je bent in staat om verbinding te leggen met de omgeving van de
school zoals de MR, OR, de samenwerkende schoolbesturen en de
kerken.
Wil je meer informatie of heb je interesse?
Neem dan gerust contact op via onderstaande mailadressen.
Anko Tempelman
ankotempelman@vanmaasschool.nl
Hans Carels
hanscarels@vanmaasschool.nl
Joanie Simens
joaniesimens@vanmaasschool.nl
Theo Buitenhuis
theobuitenhuis@vanmaasschool.nl

In een persoonlijk gesprek lichten we graag e.e.a. toe.
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7 juni

9.30

Herv. gem.
Vorchten

14 juni 10.00

Vrijzinnigen
Heerde e.o.

Drs. L.C. Bulens

21 juni 9.30

Herv. gem.
Emst

Ds. E. van der Noort

28 juni 9.30

Wendakker

Ds. J. Smit

5 juli

Immanuël
gemeente

Ds. J. Zomer

10.00
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