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De liturgische kleur tijd van Advent: paars  
Kerst tot en met Epifanie: wit 

4 december  Zondag Volk van Sion 
9:30  Ds. I. Boersma-Prins        adventsproject 
19:00  Ds. I. Boersma-Prins             praisedienst 

Oud. v. dienst ochtend Mw. N. Dubois-Bastiaans 

 avond Dhr. A.C. van de Beerecamp 

Collecte  1. Werelddiaconaat 2. Kerk  
Uitgang: Gebouwen en onderhoud 

11 december  Zondag Verblijdt u 
10:00  Ds. I. Boersma-Prins        adventsproject/ 

           De Regenboog/koffie na de dienst 

Oud. v. dienst  Dhr. A.C. van de Beerecamp 

Collecte  1. Diaconie 2. Kerk  
Uitgang: kosten erediensten 

18 december  Zondag Dauwt hemelen 
9:30  Ds. J.M. Weststrate uit Heerde   

                                          adventsproject 

18:30  Kinderkerstfeest / aanvang buitenspel 
18:00 uur 

Oud. v. dienst ochtend Dhr. R. van Marle 

 avond Mw. N. Dubois-Bastiaans 

Collecte  1. Jeugd- en jongerenwerk 2. Kerk  
Uitgang: Doelcollecte 

24 december  Kerstnacht 

22:00  Ds. J.P. van Ark uit Wapenveld 

Oud. v. dienst   Mw. A. van Oosten 
Collecte  Kerstzendingscollecte 
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Tijdens de ochtenddiensten is oppas aanwezig. 
 
 

25 december  Kerstdag 

10:00  ds. I. Boersma-Prins  

Oud. v. dienst  Dhr. A.C. van de Beerecamp 

Collecte  Kerstzendingscollecte 

31 december  Oudjaar 

19:30  Ds. J.P. van Ark uit Wapenveld 

Oud. v. dienst   

Collecte  1. Bloemenfonds 2. Kerk  
Uitgang: Orgelfonds 

1 januari   Nieuwjaarsdag 

10:00  Alien Koetsier 

Oud. v. dienst  Mw. A. van Oosten 

Collecte  1. Diaconie 2. Kerk  
Uitgang: Beeld en geluid 

Collecte  1. Diaconie 2. Kerk  
Uitgang: kosten erediensten 

 avond Dhr. J.A.S. Hiemstra 

8 januari   

9:30  ds. I. Boersma-Prins       
voorbereiding Heilig Avondmaal  

koffie na de dienst 

19:00  ds. I. Boersma-Prins         Taizédienst 

Oud. v. dienst ochtend Dhr. W. Zonnenberg 
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KERKKALENDER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 december Gemeente groeigroep. Om de week op woensdag-
avond bij 1 van de leden thuis.  
Contact: Jan en Nanda Dijk 

8 december Wandelen. Elke donderdagmorgen 9:30 uur na 
app-contact. Informatie: Jenneke Zonnenberg. 

11 december Tienerdienst om 10.00 uur op de jeugdzolder. 

11 december Kleinkoor Glorify met Nine Lessons and  
Carols, 16.00-17.00 uur in de kerk. 

13 december Bijbelkring in de Rots, 9.30-11.00 uur.  
(elke 2e dinsdag van de maand) 

18 december Kinderkerstfeest, aanvang buitenspel 18.00 uur, 
start dienst 18.30 uur. 

23 december Kerstmiddag voor ouderen, 15.00 uur in de Rots. 

28 december Inlevering kopij Wegwijzer januari 
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OM OVER NA TE DENKEN 
 
Wat hebben we hier in de kerk een prachtige ontmoetingshal! 
Een plek waar je wordt begroet als je binnenkomt! Een plek 
waar je elkaar na de dienst kunt ontmoeten! Om tegen iemand 
te zeggen: ‘wat fijn dat je er bent’! Om tegen iemand te zeggen: 
‘dankjewel voor wat je doet’! Om iemand te vragen: ‘hoe gaat 
het met je in alles wat je moet meemaken’!  
Prachtig dat we dat niet buiten hoeven te doen in regen en 
storm, maar in een mooi gebouw! Er zit wel een minpuntje aan 
die hal…..: op een of andere manier komen stemmen van  
mensen daar niet tot hun recht. Alles klinkt hard en je moet heel 
erg goed je best doen om tussen al die stemmen die klinken die 
stem te horen van diegene met wie je praat. 
In de veelheid van geluiden kan net het geluid van die ene je 
ontgaan! 
Zo kan ook in het drukke leven van alledag de stem van de Ene 
je ontgaan…. mooi om in de adventstijd daar eens bewust en 
met aandacht bij stil te staan. 
Welke stemmen hoor ik, aan welke stemmen geef ik voorrang, 
welke stem zou ik willen horen?  
Hoor je bijvoorbeeld de stem van de hoop? Ja, ik weet het…. 
wat fluistert die stem zacht naast de stem van de nieuwsberich-
ten. Hoor je Jesaja nog wel roepen: “troost, troost mijn volk!” 
Kunnen we die stem laten voortrollen over de wereld, in hulp, in  
bemoediging, in geborgenheid, in uitzicht? Dat mag heel klein  
beginnen, in de gemeenschap, in de ontmoetingshal, op straat, 
in een huiskamer, op de werkvloer. Een woord, een gebaar van 
troost. Als je het nieuwe testament leest dan merk je dat alles 
doortrokken is van de hoop en verwachting op de komst van  
Jezus: dan zal het goed worden op aarde!  
Maar het uitblijven van Jezus riep toen en nu allerlei reacties op. 
Sommigen gaan rekenen, goochelen met getallen uit de bijbel 
en menen dan zeker te weten wanneer het zal zijn. En dat terwijl 
Jezus zelf waarschuwt dat alleen de Vader, dus ook Hij niet,  
alleen de Vader de dag en het uur kent… 
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 Een andere reactie zullen we misschien meer herkennen: je zet 
de hoop en de verwachting maar op een heel klein pitje… Dat 
Gods Koninkrijk komt en alles anders zal maken, dat sluimert 
misschien ergens op de achtergrond.  
De bekende Johannes de Heer heeft eens gezegd dat we in de 
kerk het toekomstperspectief verloren hebben, we nestelen ons 
op aarde alsof we daar eeuwig zullen leven…. 
En dan heb je nog de mensen die er echt niet meer in kunnen 
geloven. Alles anders? Jezus die komt? Kom nou! Het blijft zoals 
het altijd geweest is.  
Toen de Amerikaanse zanger Bob Dylan in de zeventiger jaren 
christen werd, was zijn eerste album Slow Train Coming.  
Langzame trein in aantocht! 
De trein is een veelgebruikt beeld in de Amerikaanse muziek. 
Met de trein op weg naar een nieuw land, pelgrims onderweg 
naar het land van belofte. En iedereen mag mee: rijk en arm, 
jong en oud. De treinliederen uit Amerika zijn liederen van hoop, 
gezongen door slaven en arbeiders.  
Maar het is wel een langzame trein en op de hoes van de elpee 
is prachtig uitgebeeld waarom….. 
Daar zie je dat de grond nog egaal moet worden gemaakt, rails 
moeten nog worden gelegd, het spoor in aanbouw…. 
Dat past in het Bijbelse beeld van uitzien naar de toekomst van 
God. Dat is niet met de handen over elkaar, dat is in de lijn van 
Jesaja 40: baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in  
de wildernis een pad voor onze God, laat ruig land vlak worden.  
Slow train coming. Langzame trein in aantocht… maar hij komt...  
 Misschien hoor je de fluit, misschien  
 zie je de rookwolken al… 

 het Koninkrijk komt. 
 

 
Hartelijke groet,  
ds. Ida Boersma 
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OOG VOOR ELKAAR 
 
Ieder jaar verbaas ik me weer dat ver vóór de decembermaand 
de pepernoten en chocoladeletters in de schappen liggen. Het 
lijkt wel of het steeds vroeger wordt! En “jinglebells” en “I wish 
you a merry Christmas” schalt ook al weken door de luid-
sprekers. In de kerk beginnen we met het zingen van de  
advents- en kerstliederen zodra Eeuwigheidszondag voorbij is. 
Liederen zoals “Hoe zal ik U ontvangen” en “Op U mijn Heiland 
blijf ik hopen”…. prachtig om te zingen en de tijd is zo  
afgebakend dat het jammer is als die weken weer voorbij zijn en 
we in januari zijn beland.  
Zing je mee de komende weken bij alle ontmoetings-
mogelijkheden die er zijn? Alle ouders wil ik attenderen op het 
prachtige adventsproject voor kinderen dat de kinderneven-
dienstleiding heeft uitgezocht. Kom! Er is kinderoppas voor de 
allerkleinsten.  
Ik denk bijv. ook aan de dienst van 11 december waar het koor 
de Regenboog aan meewerkt (let op: aanvangstijd is dan  
10.00 uur) en ook hartelijk welkom bij de extra samenkomst op 
zondagmiddag 11 december waar het koor Glorify bekende  
advents- en kerstliederen zal zingen.  
En wat fijn dat een grote groep zangers zich heeft opgegeven 
voor een gelegenheidskoor op eerste kerstdag!  
In deze adventstijd zijn er plenty mogelijkheden om met elkaar 
mee te leven. Natuurlijk bij die verschillende diensten en samen-
komsten die er worden georganiseerd, maar ook door via een 
kaartje of telefoontje aan iemand te laten weten dat je aan hem 
of haar denkt. Kijk eens goed rond in de gemeente aan wie je 
met een klein gebaar wilt laten weten dat je aan diegene denkt 
of voor diegene bidt.  
 
 
U weet vast en zeker deze lijst nog wel aan te vullen met men-
sen die de decembermaand met zorgen of eenzaamheid ingaan! 
Bij het ter perse gaan van dit nummer ontvingen wij bericht van 
het overlijden van mevrouw Gerrie van Renselaar-Landman. 
Meer informatie is nog niet beschikbaar, in de dienst van zondag 
4 december zullen we haar gedenken. 
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 Iedereen van harte goede en gezegende weken toegewenst, 
 hartelijke groet ds. Ida Boersma 

 
Waar de mensen dwalen in het donker  

draai je om en zie het nieuwe licht  
Zie het licht dat God ons gaf in Jezus  
Zie de mens die ieder mens verlicht 

Want het licht is sterker dan het donker  
en het daglicht overwint de nacht 

 Zoek je weg niet langer in het duister  
Keer je om en zie Gods nieuwe dag 
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KERKENRAADSVERSLAG 
 
Verslag van de kerkenraadsvergadering (kleine kerkenraad)  
gehouden op 14 september 2022 in De Rots. 
 
De voorzitter opent de vergadering met een tekst en uitleg over 
“Blij met de blijvers”. 
 
Er is 13 september een middagbijeenkomst voor alleenstaanden 
geweest, opkomst van 19 mensen. Op 21 september is er een 
bijeenkomst voor nieuwe leden en op 28 september is er een 
bijeenkomst voor allen die in het pastoraat actief zijn.  
Op 17 oktober is er weer een nieuwe vergadering. 
Op donderdag 22 september is er weer een bijeenkomst van het 
bloemblad jeugd. Op 2 oktober is er ’s avonds een jeugddienst, 
er wordt nog gekeken om ’s middags nog een leuke activiteit te 
organiseren, daarna samen te eten en aansluitend de jeugd-
dienst.  
De ZWO komt bij de diaconievergadering aansluiten. Ondanks 
dat de bezetting van diakenen bijzonder laag is, loopt alles zoals 
het zou moeten. Er wordt nog gekeken naar de avondmaals-
viering en hoe we wat meer ruimte kunnen creëren tussen brood 
en wijn in de opstelling. In de afkondiging gaan we weer vragen 
wie de bloemen kan wegbrengen. 
 
Op 9 oktober komt er een muziekgroepje uit Ruinen en op  
20 november komt De Lofstem uit Wapenveld in de avonddienst. 
We bespreken nog hoe we de muzikale invulling met de kerst 
kunnen invullen. Er zal een oproep komen voor een gelegen-
heidskoor voor op eerste kerstdag. In de Kerstnachtdienst zal 
het koor Arioso komen optreden.  
 
Het podium wordt met 1,20 meter aan beide zijden verbreed en 
er komen bredere traptreden. Tevens wordt er een pinapparaat 
aangeschaft voor in de keuken. Ook worden er voor de startzon-
dag nog batjes, pingpongballen en voetbaldoeltjes aangeschaft.  
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De voorbereiding voor de startzondag loopt goed. Ook de voor-
bereiding voor het Groot Huis Bezoek loopt. Op 8 oktober is er 
een toerusting voor het Groot Huis Bezoek gepland. 
De volgende (kleine) kerkenraadsvergadering is op  
23 november 2022. Het moderamen zal op 16 november 2022 
weer vergaderen. 
 
Nelleke Dubois sluit de vergadering met een overdenking  
genaamd ‘Dankbaarheid’ en sluit de vergadering vervolgens af 
met een dankgebed. 
 

Johan Hiemstra 
Scriba 

 
BEËINDIGING KOSTERSCHAP 

 
Na jaren trouwe dienst hebben Berend Jan en Geke Stijf  
besloten per mei komend jaar het kosterschap te beëindigen. 
Wij betreuren dat uiteraard zeer, maar na gedane arbeid mag er 
gerust worden! 
De kerkenraad beraadt zich over de invulling van de vacature. 
 
 

WERKEN EN VIEREN - CLASSICALE VERGADERING 
 
Ja, u leest het goed want dat was de inhoud van de classicale 
vergadering van 14 november. Benieuwd wat er dan werd  
gedaan, ga dan naar pknclassisveluwe.nl/classis/verslagen. 
 

Gerrit Bok,  
scriba classicale vergadering Veluwe 
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DIACONIE 
 
ZWO 
 
Spaar postzegels en kaarten voor de zending. 
Ook in de komende periode worden weer veel kaarten  
verstuurd. Voordat u ze weg wilt gooien, denkt u er dan aan dat 
de kaarten en postzegels eventueel geld waard zijn! 
 
De postzegels en kaarten kunnen worden ingeleverd in de bus 
in de hal van de kerk. U mag de postzegels op de kaarten la-
ten zitten, deze hoeven niet van de kaarten geknipt of  
gescheurd te worden. De kaarten leveren soms nog meer op 
dan de postzegels. 
 
Alvast hartelijk dank! 
 

Namens de ZWO-commissie, 
Jannemieke van Doorn 
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FINANCIEEL OVERZICHT 
 

Datum Collecte  Bedrag 
30-10  via bankrekening € 87,00 
  via collecte € 126,58 
  via Givt € 78,00 
2-11 via bankrekening € 100,00 
  via collecte € 197,45 
  via Givt € 95,50 
6-11 via bankrekening € 119,00 
  via collecte € 216,91 
  via Givt € 83,00 
13-11 via bankrekening € 101,00 
  via collecte € 221,01 
  via Givt € 108,50 
19-11 via bankrekening € 137,00 
  via collecte € 406,40 
  via Givt € 172,00 
26-11 via bankrekening € 261,00 
 

Ontvangen per bank  Doel  Bedrag 
Activiteiten  oud papier augustus € 348,10 
Activiteiten  oud papier september € 167,59 
Activiteiten  oude metalen € 450,00 
Gemeentelid  kerk € 50,00 
Gemeentelid  kerk  € 100,00 
Gemeentelid  kerk € 240,00 
Gemeentelid  kerk € 100,00 
Gemeentelid  onderhoud & beheer € 30,00 
Gemeentelid  voedselbank € 20,00 
Giften contant ontvangen  
Via  Doel  Bedrag 
Collecte  verjaardagfonds (bonnen) € 5,00 
Collecte  voedselbank € 10,00 
Collecte  voedselbank € 60,00 
Dhr. W. Westhoff verjaardagfonds € 10,00 
Mw. A. Eilander bezoekdienst € 10,00 
Mw. H. Kwakkel bezoekdienst €    5,00 
Mw. J. Oldenhof kerk (bonnen) € 20,00 
 

Ton Eilander 
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KERKRENTMEESTERS 
 
Het is alweer december, de laatste maand van 2022. 
Bij uitstek de maand om u te bedanken voor alle gaven die u 
aan de kerk en de diaconie hebt gegeven. Wij danken u hartelijk 
voor alle financiële bijdragen die aan ons hebt gedaan in 2022. 
Hetzij uw bijdrage voor de vaste vrijwillige bijdrage (Kerkbalans), 
hetzij ook uw giften aan de kerk of diaconie en/of uw bijdragen 
aan de collecten. 
Naast de mogelijkheid om uw gaven in de collectezakken te  
deponeren, geeft uw royaal via de bank of via Givt en daar zijn 
we heel dankbaar voor. 
De kleine envelopjes voor het verjaardagfonds en ouderen-
bezoek zijn niet meer leverbaar, wellicht wilt u ook de moeite 
doen om dit via de bank af te handelen. 
 
Wilt u nog even checken of u uw toezegging voor de Kerkbalans 
2022 (volledig) voldaan hebt?!  
We willen u erop attenderen dat u uw giften aan alle ANBI- 
instellingen kunt verrekenen met uw belastingaangifte. 
In januari starten we weer met de actie Kerkbalans, die we van 
harte aanbevelen, zodat wij ook aan onze financiële verplichtin-
gen kunnen voldoen. 
 
Wij wensen u en uw geliefden een vredig en voorspoedig 2023 
toe. 
 

De Kerkrentmeesters 
 
JEUGD 
 
Hoi luitjes, 
Op 11 december organiseren wij voor de leeftijd van ongeveer 
11-16 jaar een heuze tienerdienst. Jullie krijgen dan tijdens de 
reguliere kerkdienst een eigen dienst in de ruimte boven de kerk. 
Deze dienst heeft als thema ‘EXPECT’ en begint om 10.00 uur.  
Uiteraard gaan we samen zingen en lezen uit de bijbel, maar we 
gaan vooral aan de slag met leuke activiteiten!  
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Om te zorgen dat we hiervoor voldoende spullen hebben,  
zouden we het fijn vinden als je je vooraf opgeeft door een  
mail te sturen naar mcvanselm@gmail.com of te appen naar  
06 29 34 52 90. Neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee! 

 
Graag tot 11 december, 

De jeugddienstcommissie 
 
 

 
 

Adventsproject: ik kan niet wachten! Kom je ook? 
 
Kom tot ons, de wereld wacht - met die gedachte leven we deze 
advent toe naar Kerst. De tijd van advent is een tijd van  
wachten. Het woord ‘advent’ betekent ‘komst’: we wachten op de 
komst van Jezus. We zien uit naar zijn geboorte en zijn komst 
als mens op aarde. Dat vieren we met Kerst. Traditiegetrouw 
wachten we er in deze tijd ook op dat Hij terugkomt uit de hemel. 
Dit wachten zien we overal in de Bijbel terug. De mensen in de 
Bijbel wachten op de vervulling van Gods belofte, de belofte van 
zijn goede toekomst. Dit krijgt vorm in het wachten op een  
Messias en verlosser. In het Kerstverhaal wordt over Jezus  
verteld als de vervulling van deze belofte. Hij verbindt God en 
mensen en laat ons al iets van Gods nieuwe wereld zien. Na zijn 
dood, opstanding en hemelvaart wachten we op zijn terugkomst 
en op het definitieve doorbreken van Gods goede nieuwe we-
reld. 
In de kerk hoor je iedere zondag een gedicht en we zingen het 
projectlied. Op de poster plakken we elke keer een sticker die 
past bij het verhaal. De gezinnen met kinderen tot 12 jaar  
ontvangen thuis een kleinere versie van de poster en een boekje 
voor het hele gezin. Het boekje bevat verhalen, opdrachten en 
vragen om over na te denken. 
 
Zien we jullie bij de kindernevendienst?  
 

Hartelijke groetjes van Klasina, Hetty, Anne Marie, Harm Jan, 
Evelien, Mariska en Jacqueline. 
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VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 
 
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. 

 
 

De activiteitencommissie 
 
Inzameling oude metalen 
 
Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen,  
kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen 
ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt  
denken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, mobiel-
tjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteits-
kabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard. Ook auto-accu’s 
kunt u inleveren. Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude 
koelkasten, diepvriezers, beeldbuis TV niet worden ingeleverd.  
U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 
in Marle. 
Wanneer het veel en/of groot is en u heeft er geen vervoer voor, 
kunt u ook bellen naar 06 46 99 17 10.  
 
Actie schoenendoos 
 
Dit jaar hebben we 44 dozen weg mogen brengen voor actie 
schoenendoos en hebben we € 230 kunnen overmaken om de 
dozen te verzenden. We hebben extra dozen kunnen maken 
door extra spulletjes die we hadden en door donaties waarvan 
we spullen hebben gekocht. Hartelijk dank allemaal!  
Tip: bewaar vast een schoenendoos voor volgend jaar. Ook  
houden we ons aanbevolen voor spullen die geschikt zijn voor in 
de schoenendoos, denk aan schriften, kammen, blokjes zeep, 
knuffeltjes, klein speelgoed, (hemd)tasjes e.d.  
 

Namens de jeugdcommissie, Hetty de Weerdt 
(j.de.weerdt@planet.nl , 06 30 17 05 92) 
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Kleinkoor Glorify presenteert  
‘Festival of Nine Lessons and carols’ 

 
 

Zondagmiddag 11 december, 16.00-17.00 uur, Petruskerk 
 
 
Een Festival of Nine Lessons and Carols is een dienst die  
traditioneel rond kerst plaatsvindt, met name in Engeland. In een 
dergelijke viering wordt het verhaal van de zondeval, de  
belofte van de Messias en de geboorte van Jezus verteld aan de 
hand van negen korte lezingen, de lessons, afgewisseld met het 
zingen van carols, hymnen en koormuziek. 
 
 
 
 
 

Pastorale avond 
 

Een agendatip! 
 
Woensdag 25 januari 2023 organiseren wij weer een pastorale 
avond voor de bezoekmensen van onze kerk. Uiteraard is ieder-
een die belangstelling heeft voor bezoekwerk ook van harte  
welkom. Informatie over het onderwerp volgt later. 
 
Inloop om 19.15 uur met koffie/thee. 
Aanvang 19.30 uur. 
 

Coördinatie Team Pastoraat 
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BEDANKT 
 
Voor de belangstelling in de vorm van kaarten, telefoontjes etc. 
tijdens mijn ziekenhuisopname. Ook namens Jaap hartelijk  
bedankt. 

Greet IJzerman 
 

********************** 
 
Ik wil graag iedereen bedanken uit de gemeente voor alle tele-
foontjes, kaartjes en berichtjes die ik tijdens mijn verblijf in het 
Isala ziekenhuis en vervolgens tijdens de herstelperiode op 
Zandhove heb ontvangen. 
Ook nog een bedankje aan de kerk voor de mooie bos  
bloemen. 

vriendelijke groet 
Mevrouw H. Steenbergen 

 
 
 
Kerstkaartenactie Woord en Daad  
 
Graag bezorgen we als Stichting Woord en Daad ook dit jaar 
weer uw kerstkaarten in Heerde, Veessen, Vorchten en  
Wapenveld. Voor € 0,60 per kaart. De opbrengst is voor het 
stoppen van kindslavernij in Ethiopië.   
 
Hoe kunt u meedoen?  
1. U doet de kerstkaarten die u wilt laten bezorgen in een 

plastic zak.  
2. U doet het bezorggeld, € 0,60 per kaart, in een envelop en 

plakt die dicht. 
3. De plastic zak met daarin de kaarten en de envelop knoopt 

u goed dicht.  
4. U kunt deze vanaf 7 december inleveren bij:  

· Boekwinkel Shalom 
· Fam. Eikelboom, Nachtegaalweg 46 
· Dhr. F. Jongerman, De Vree 31 
· Fam. Palm, de Kade 9 
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Voor de eerste bezorging kunt u de kaarten inleveren t/m  
dinsdagmorgen 13 december (uiterlijk 12 uur). Voor de tweede 
(laatste!) bezorging kunt u de kaarten inleveren t/m  
dinsdagmorgen 20 december (uiterlijk 12 uur).  
 
Wij hopen dat u ons helpt om van deze actie een succes te  
maken. 

Comité Woord en Daad Heerde/Wapenveld 
 
 
 




