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Voorwoord 

Onlangs had ik een gesprekje met mijn oudste dochter Smitha, waar-

van ik dacht, dat het een luchtig onderhoud zou worden, zo was ik 

van haar gewend. Maar bij de eerste toon, klonk het als iets, waar-

over ze waarschijnlijk lange  tijd had nagedacht. Wij allen leven in 

een onzekere tijd met het oog op de gebeurtenissen in Oekraïne en 

het oorlogsgeweld waarin veel mensen sneuvelen of ontheemd ra-

ken, dat grijpt eenieder aan, flitste even door mijn gedachten… maar 

in de stilte die na deze gedachte viel, legde mijn dochter haar bezig-

heden neer en vroeg mij: “ Mama, wat is jouw houvast in het le-

ven..?” Tja.. op deze vraag had ik niet meteen gerekend. Ik boorde 

vliegensvlug door alle lagen van mijn geheugen, om bij mijn uitein-

delijke antwoord te komen…want dat antwoord lag niet bovenop…

de woorden vervolgens, die ik koos, regen zich als het ware aaneen. 

Ik antwoordde: “Lief kind, mijn houvast is Jezus. Ik geloof dat Jezus 

als Zoon van God, zichtbaar en herkenbaar is geworden als mens. 

Hij is naar de aarde is gekomen om ons voor te leven, hoe wij goede 

mensen kunnen zijn, maar vrij zijn om onze eigen keuzes te maken 

in het leven. Om daar ondersteuning en hulp bij te krijgen, beloofde 

Hij, dat na Zijn Hemelvaart de Heilige Geest ons ‘kompas’ zou zijn, 

zo noem ik dat voor mezelf. Tot zover wist ze het wel van de zon-

dagsschool en waarnaar ze zelf op zoek was gegaan. ”Maar”, zo 

voegde ik eraan toe, “ Ik heb hier ook een beeld bij”, beelddenken 

kan soms verheldering geven.” Ik stel me een lange tafel voor, met 

vier grote gevulde schalen en Jezus staat achter de tafel met Zijn ar-

men liefdevol uitgestrekt naar een menigte mensen, die schoorvoe-

tend de tafel naderen..velen keren zich echter ook af bij het zien van 

de overvolle  schalen met geestelijk voedsel. Jezus nodigt eenieder 

uit, om te nemen, veel te nemen: van de eerste schaal ‘ waarnemen’, 

van de tweede schaal ‘ voelen’, van de derde schaal ‘denken’ en ten-

slotte van de vierde schaal ‘handelen/ willen’. Wij mensen hebben 

reeds het vermogen om aan te schuiven en van de schalen te mogen 
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nemen. “Neem zoveel als je wilt”, nodigt Jezus uit. Deze goddelijke 

tafel zie ik als uitnodiging, als basis ingrediënten voor goede en even-

wichtige keuzes, door Jezus voorgeleefd, voor de mens, die zich ogen-

schijnlijk aan zijn/ haar lot overgelaten voelt. Terwijl we als stoffelijk 

mens soms even vergeten dat we een menselijke geest zijn, wonend in 

dit lichaam, zeg maar ons voertuig voor onze aardse  zoektocht, maar 

wel toegerust met het vermogen dankbaar van de tafel te mogen ne-

men. Dit was ook niet nieuw voor mijn dochter. Toen werd het stil om 

ons heen, alsof zich dingetjes..gedachten..rangschikten. Toen in die 

stilte, waarin ze zo aandachtig had geluisterd, keek ze me vastberaden 

aan en zei:” Maar mama…dat is het Heilig Avondmaal”.  “Zo heeft    

Jezus dat bedoeld”. En zo smeedde zij, een aandachtige luisteraar, het 

geestelijke voedsel en het beeld dat ik zag, verrassend aaneen. 
 

Wie zich uitgenodigd voelt: Geestkunde, Freek van Leeuwen.                                                                   

Dieneke Steenbeek                                                                                   

(met dank aan dochter Smitha voor toestemming publicatie)  
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Van de bestuurstafel 

28 maart Ledenvergadering, aanvang 19.30 uur in de Een-

dracht. Wij zouden het fijn vinden als u zich van te voren even 

opgeeft bij  Johannes van der Laan, via mail of telefoon.  

Op de achterzijde van de Eendracht staan voortaan uitsluitend de 

vieringen. In principe worden geen extra herinneringen meer ge-

stuurd hiervoor. 

Vanaf vrijdag 25 maart is de koffie inloop weer in het voorportaal 

van de kerk. Van 10.30 tot 11.30. Tevens wordt dan de gelegenheid 

geboden een kaarsje aan te steken in de kerk voor de slachtoffers in 

Oekraïne. 

Op 1 april is de vrijwilligersavond, meer hierover op blz. 12!  

.  

 
Omzien naar elkaar! 

 
                         Gevlucht uit Oekraïne naar Varsseveld. 
 
                                     
 
 
 
Wat een mooi en snel gebaar: de collecte-opbrengst voor een ge-
vlucht gezin! Super. 
Een enveloppe met € 200,25 voor een jong gezin uit Oekraïne, ge-
vlucht met een ernstig ziek kind. 
En ook nog een aanvullende gulle gift.  
Het gezin verbleef een aantal dagen onder ons in Varsseveld.  
Het kind met de progressieve spierziekte van Pompe krijgt nu medi-
sche behandeling in het Erasmus MC in Rotterdam.  
Het gezin heeft ook in de havenstad gratis huisvesting. 
In het ziekenhuis in Kiev was een twee wekelijks infuus niet meer 
mogelijk. 
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Huisvesting hier en in Rotterdam en de medische behandeling werd 
door Maryze Schoneveld van der Linde (dezelfde spierziekte) samen 
met haar artsen geregeld. 
Wij kunnen ons amper voorstellen dat een ziekenhuis niet meer kan 
functioneren, onbereikbaar is en medicijnen niet geleverd kunnen wor-
den. 
En wat is het mooi om met elkaar iets voor een ander te doen. 
Het gebaar: wij willen er ook voor een ander zijn in woord en...... daad. 
 

                                                                       
Grote dank van Pavlo Mostovyi, Anna Mostova en baby Mariia voor de 
geboden hulp. 
 

                  Op 23 februari overleed 
 
                 Joke Wolsink - Duitshof 

 
 

Zij werd geboren op 21 maart 1950. 
Bovenal was zij een lieve en geliefde echtgenote, een geweldige 
moeder en een supertrotse oma! Haar overlijden was, ondanks de 
flinke operatie die zij moest ondergaan, onverwacht. 
 
Ik wens haar familie en alle anderen die zij dierbaar was, kracht toe 
bij het dragen van dit verlies. Dat haar herinnering tot zegen mag 
zijn. 
 
Nicoline Swen                                                                 
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                   Activiteiten I      

                   Vrij en Zó 

 Trio Carmelita met gastmuzikant  

     Jurgen van der Sluis 
 

Het muziektrio “Carmelita” is opgericht in 2016 en bestaat uit Yvonne 

(zang), Johan (percussie en zang) en Gerrit (gitaar, mondharmonica en 

zang). Alle drie hebben ze vele jaren ervaring met het maken van di-

verse soorten muziek. Door het gebruik van drie verschillende stem-

men krijgen de nummers een eigen karakter.  
 

Jurgen van der Sluis werd bekend als bassist van vele illustere rock- 

en bluesbands in de Achterhoek. Inmiddels is hij alweer een tijdje be-

zig als jazz-bassist. Van der Sluis zocht ervaren jazzmusici uit ver-

schillende windstreken van Gelderland bij elkaar. Het leidde tot het 

bekende Gelre Jazz Ensemble. 

 

Het repertoire voor deze avond omvat een schat aan mooie  
nummers, o.a. van Eric Clapton, Simon en Garfunkel, Dire Straits, the 
Beatles, Coldplay, Boudewijn de Groot, Cornelis Vreeswijk, nummers 
uit de jaren ’60, ’70 en ’80, maar ook uit de periode 1920 – 1930 zoals 
van Madeleine Peyroux.  
Van sfeervolle luisterliedjes tot nummers uit de blues en jazz sfeer.  
Verzoeknummers uit het uitgebreide repertoire worden uiteraard 
graag gespeeld. 
 
Wanneer : Vrijdag 1 april 
Waar  : ‘t Witte Kerkje, Doetinchemseweg 5,  
         Varsseveld 
Aanvang : 20.00 uur 
Entree : Vrijwillige bijdrage 
Info  : Gerwin, 06 413 917 85 of 
   vrijenzo@gmail.com 
Aanmelden niet nodig maar wordt wel op prijs gesteld 
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Vrijdag 6 mei : N-Joy i.s.m. Duo Liverly Colors 

Vrijdag 3 juni :  Dweilorkest Kroezen Heukers + Sax on Tour                                                                                 

Zaterdag 2 juli : Open Podium ‘s middags. Voor meer info kunt u 

Gerwin bellen, tel. 06  413 917 85 
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             Activiteiten II 
                   Lezing 

   ‘de Gotiek als vrijheidsimpuls’ 

Met de bouw van de gotische kathedralen, bloeiden in 

Midden-Frankrijk de hoofse liefde en de Mariaverering op. In het kiel-

zog van de gotiek veranderde de positie van de vrouw. Grote culturele 

veranderingen kondigen zich vaak in de bouwkunst aan. Zo stonden 

gotische kathedralen aan de wieg van een brede vrijheidsimpuls, die 

vanuit Midden-Frankrijk heel noordwest Europa beïnvloedde. Dankzij 

de kathedralenbouw kwamen steden tot ontwikkeling en braken mon-

dige burgers stap voor stap de macht van het feodale stelsel af. Stads-

lucht maakte ons vrij. 

In deze lezing belicht Annemarie Sijens de esoterische achtergronden 
van deze nieuwe bouwstijl. Ze beschrijft het effect ervan op het zielen-
leven van de middeleeuwer en de doorwerking daarvan tot in onze tijd. 

Annemarie is opgeleid tot architect. Als (interim) manager, coach en 
procesbegeleider (bege-)leidde ze ontwikkelingsprocessen van mens 
en organisatie. Tegenwoordig geeft ze cursussen over de ontwikkeling 
van de ziel. Zie hiervoor www.peripatos.nl.  

Wanneer : Zondag 3 april                                                                       
Waar  : ‘t Witte Kerkje, Doetinchemseweg 5, Varsseveld             
Aanvang : 10.30 uur, inloop vanaf 10.00 uur                                      
Entree : 10,- Inclusief koffie/thee 

  
                                                                                                            
 
 
(Zondag 22 mei: Lezing Peter Samwel 
                                             10.30 uur) 

‘Enkel het Ene’ 
 
 
 

http://www.peripatos.nl/
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                 Activiteiten III 

        60+Club 

 

De vorige keer hebben we geluisterd naar een levensverhaal en geno-

ten van oude liedjes, gespeeld op de accordeon.  Deze keer gaan we de 

natuur in. Het IVN, afdeling Oude IJssel verzorgt deze middag. We 

krijgen van alles te zien wat er gaande is in de natuur. En wat zit er in 

de koffer? Bent u nieuwsgierig, kom dan op dinsdag 12 april naar de 

60+Club. 

Wanneer : Dinsdag 12 april                                                                 

Waar  : De Eendracht, Pr. Beatrixstraat 1a, Varsseveld                     

Aanvang : 14.30 uur. Zaal open 14.00 uur                                            

Entree : Vrije gift  

                       Activiteiten IV 

                           Meditatie 

 

‘Verankeren onvoorwaardelijke liefde in je hart en….’ 

15 april is het Goede Vrijdag. Een bijzondere dag. De dag waarop her-

dacht wordt dat Jezus zich liet kruisigen. Het was Zijn levensopdracht. 

Op het moment dat Hij fysiek stierf, doorliep Hij de hoogste initiatie 

op aarde. Vanuit de Bron, het Al wat is, kwam een lichtstraal vol liefde 

die de hemel doorkliefde, oogverblindend voor het mensenoog. De 

natuur steunde dit met donder en bliksem, storm in orkaankracht,     

regen en bevingen van de aarde.  
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Die lichtstraal, vol onvoorwaardelijke liefde, stroomde in Jezus, ver-

bond zich met Zijn hart en vervolgens stroomde deze lichtstraal naar 

het hart van de aarde, alwaar deze straal, Christusenergie, zich hierin 

verankerde. Het hart van de aarde werd gevuld met onvoorwaardelij-

ke liefde, Christuskracht, kristallijnen energie, Goddelijke energie, 

eenheidsbewustzijn en diverse dimensies van de 4e t/m de 13e di-

mensie. Binnen geleide meditaties gaan we ons verbinden vanuit ons 

hart met de Bron, het Al Wat Is en de Christuskracht, het kristallij-

nen web, de lichtstraal vanuit de Bron vol onvoorwaardelijke liefde, 

het eenheidsbewustzijn enz. Deze energieën en krachten verankeren 

we in ons hart, in ons hele wezen. Vanuit deze hartverbinding stralen 

we Liefde en Licht uit naar de aarde en alles en iedereen die in-op-

boven-buiten de aarde is.  

Iedereen is van harte welkom aan deze bijzondere avond deel te    

nemen. 

Wanneer : Vrijdag 15 april                                                                      

Waar  : ‘t Witte Kerkje, Doetinchemseweg 5, Varsseveld         

Aanvang : 20.00 –21.45 uur. Napraten tot 22.00 uur                                 

Deur open : 19.30 uur                                                                            

Entree : Vrije gift                                                                          

Informatie : Riemke de Boer, tel. 0315 32 91 07                                   

   riemkedeboer@hetnet.nl 
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Vrijwilligersavond 

     Voor al onze betrokken vrijwilligers! 

                    

 

Een uitnodiging voor allen die op enige manier betrokken 

zijn bij onze vereniging, die een helpende hand bieden bij 

wat dan ook, klein of groot. Maakt niet uit.  

U bent van harte uitgenodigd om vrijdag 1 april om 19.00 

uur in de Kleine zaal (ingang fietsenhok) te komen voor een 

gezellig samenzijn met koffie en gebak. Daarna, om 20.00 

uur, een optreden van het trio Carmelita samen met Jurgen 

van der Sluis. In de pauze natuurlijk een drankje en bovenal 

dus: een gezellig samenzijn! We hopen op uw komst. 

 

  
Een echte vriendschap            

verdubbelt de vreugde en       

halveert het verdriet 

 

Niemand is zo arm, dat hij geen 

glimlach kan geven 
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              Witte Donderdag 
 
Zoals gebruikelijk delen we op Witte Donderdag 
brood en wijn. 
Een korte viering, op donderdagavond om 19 uur. 
 
U bent van harte welkom! 
 

                                             
             Nicoline 

        Pasen 2022 - Omstanders en opsta(a )nders 
 

Zondag 17 april is het Pasen. In de weken ervoor treffen we 
voorbereidingen. Veel mensen doen extra boodschappen voor 
een gezellig paasontbijt, voorgangers bereiden vieringen voor 
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen en ook geestelijk 
maken we ons klaar voor dit feest. Voor veel (vrijzinnige) 

mensen staat Pasen voor de opstanding van de innerlijke mens. 
 

Graag nodig ik u uit om het thema van de Paasviering en het Paasver-
haal in de bijbel eens nader met elkaar te onderzoeken. 
Wat staat er? 
Wat roept het bij mij op? 
Wat betekent het voor mij? 
 

                                                Dat wordt vast een mooi gesprek! 
Wanneer : Dinsdag 5 april 
Waar  : Kantoor 
Tijd  : 10 - 12 uur 
Kosten : geen 
Aanmelden: Gewenst 
 
Nicoline 

Maaltijd van vreugde 

Maaltijd van liefde 

Maaltijd van rust 

Maaltijd van delen 

Maaltijd van vrede  
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                 Oproep 
 
  Zullen we een leeskring starten? 
 
 
                                                                                                     
 

 
Graag hoor ik of er voldoende belangstelling is om een leeskring te 
beginnen. In eerste instantie rond het Thomasevangelie. 
Waarom het Thomasevangelie? 
Omdat dit een onuitputtelijke bron is, omdat hele korte teksten al heel 
veel gespreksstof geven en omdat de teksten ook allemaal vrij toegan-
kelijk op internet staan. 
 
Mijn voorstel is om de eerste keer samen te komen op woensdag 20 
april, van 10 tot 12 uur, in het kantoor. Van daaruit kunnen we kijken 
of dit een handig moment is voor iedereen of dat we beter naar een an-
dere dag/tijd kunnen zoeken. 
Als u 20 april niet kan komen, maar wel geïnteresseerd bent, geef dit 
dan alsjeblieft aan mij door. 
 
Sowieso is het prettig om van te voren te weten op hoeveel mensen ik 
kan rekenen. 
 
Deze leeskring staat ook open voor mensen van buiten onze afdeling. 
 
Hartelijke groet, Nicoline 
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Gebed 
 

Eeuwige, 
 

Met lege handen sta ik hier. 
Onmachtig ook, nu het ene land het andere binnenvalt. 

Mijn longen zitten vol met lucht om woorden te schreeuwen, 
maar mijn mond kan alleen het woord ‘Vrede’ vormen. 

Met lege handen. 
 

Wij bidden: Zend Uw Geest van Wijsheid: 
dat zij het inzicht geeft aan hen die dit geweld kunnen stoppen. 

 
Wij bidden: Zend Uw Geest van Kracht: 

dat zij hen, die beslissingen kunnen nemen, de moed geeft 
de vredesweg te kiezen. 

 
Zend Uw Geest van Barmhartigheid: 

dat mensen elkaar als mens kunnen blijven zien en met 
barmhartigheid blijven handelen, 

dat angst, woede en haat niet de raadgevers zijn. 
 

En, God, 
zend Uw Geest van Troost: 

voelbaar voor iedereen die geraakt wordt door de oorlog 
en het geweld.. 

 
Amen 
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tentoonstelling van teleurstelling 

– 

ik kon een tijd niet mezelf zijn 

dus was thuis iedereen parttime mij 

ik deed mezelf uit 

ging liggen op bed als een paar vieze sokken 

legde uit hoe ik werkte 

wat ik vooral niet deed 

wat ik nodig had om dat wel te doen 

en iedereen nam mij over 

– 

eens in de week werd er vergaderd 

welke dag wie mij was 

zo deed iedereen mijn herinneringen 

werd mijn verdriet gedeeld 

en verwerkt in acht verschillende stukken 

ze redigeerden zelfs mijn dromen 

alleen dat melancholisch gedoe 

daar wou niemand iets van hebben 

– 

eens in de paar dagen werd er een plumeau 

over mijn creativiteit gehaald 

mijn lach vernieuwd 

en de timing van mijn grappen bijgesteld 

ze hadden al mijn teleurstellingen 

uitgestald in een vitrinekast zodat 

ik zelf kon bewonderen waar het mis ging 

ik was zo opgelucht 

Joris Miedema (1978) 

Uit: De oneindige oester (2022) 
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Geloof jij ook nog in de toekomst 
ook al lijkt de kans maar klein 
dat in de verscheurde wereld 
er voor ieder plek zal zijn? 
 
Geloof jij met mij in het leven 
in je denken en je doen, 
met je liefde, je oprechtheid 
en je normen en fatsoen? 
 
Blijf jij hopen op de vrede 
in een simpel kort gebed 
voor dat ene mensenkind 
dat zich daarvoor heeft ingezet? 
 
Ik wil hopen en geloven 
dat gerechtigheid het wint 
en dat alles nieuw kan worden 
met elk pasgeboren kind 
 
Evelijne Swinkels 
 

 Een update over Tinatin 
 
Tinatin heeft in de afgelopen periode verschillende chemo immuno-
behandelingen ondergaan. Dit heeft ervoor gezorgd dat de tumor ver-
kleind is. Goed nieuws dus!  
Ze heeft hoop, geen pijn meer en krijgt weer wat meer energie. Er 
wachten haar nog diverse (chemo) behandelingen. Vanwege de kos-
ten is geprobeerd om deze behandelingen in Georgië te laten plaats-
vinden, in plaats van Istanbul. Dit is niet gelukt, zij zal in Istanbul 
blijven daarvoor. 
 

Engelien Veerbeek en Marjan Hengeveld blijven zich inzetten voor 
Tinatin. Onder meer door meer geld in te zamelen voor haar  
behandeling. 
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'Ontbreek elkaar niet, dan zal Hij/Zij/Het ons niet ontbreken.' 
 
Beste mensen, 
 

Oorlog, op nog geen 2000 kilometer van ons land. 
Het voelt onwerkelijk en beangstigend. 
 

Hoe het voor de mensen daar moet zijn, is helemaal onvoorstelbaar. 
Voor mij althans, want ook hier zijn er nog mensen die weten hoe 
oorlog voelt. 
Wat het is. De geluiden, de geuren, de beelden. 
Dat je het voorgoed met je meedraagt. 
 

Zou het hierheen kunnen komen? Ik wil er niet aan denken! 
 

We doen het weinige dat we kunnen.   
We geven spullen en doneren geld. Kan je helpen, troosten, op mo-
menten als deze? 
 

Hebben wij als 'kerk' een taak? 
 

Vragen en gedachten die door mijn hoofd blijven malen. 
 

Straks is het Goede Vrijdag en Pasen. Daarna volgen als snel 4 & 5 
mei. Dagen van herinneren en vieren. Van verlies en Nieuw Leven. 
Dagen ook van bezinnen en beginnen. Omdat de wereld van morgen 
vandaag begint. Een uiterst complexe wereld, waar vrede, welvaart en 
geluk zo vreselijk oneerlijk verdeeld zijn. Zelfs binnen Nederland. 
 

Maar het is de wereld waarin wij leven. Hier moet het gebeuren. Op 
de één of andere manier. 
Ook als wij met lege handen staan en de woorden ons ontbreken. 
Misschien in het hele kleine. In ons contact met de mensen om ons 
heen. Met aandacht en mildheid voor anderen en voor onszelf. 
Het blijft zoeken, maar ik denk dat het een begin kan zijn! 
 

Laten we elkaar in ieder geval proberen vast te houden en te bemoedi-
gen. We hebben elkaar zo nodig! 
 

 
Hartelijke groet, Nicoline 
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Namen en adressen / Colofon 
 

Voorganger:   Mevr. N. Swen-Fischer , Soerinkweg 3, 7244 AL Barchem 

         (06) 22 497 969, voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl  

Administratie:     Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o.,  Postbus 42,  

         7050 AA Varsseveld 

E-mailadres:        info@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Beheer kerk en verenigingszalen: 

         Mevr. M. Stuart, Vlakkeeweg 10, 7051 GH Varsseveld (06) 28 204 871 

Verenigingszaal:  De Eendracht, Beatrixstraat 1a, Varsseveld, (0315) 24 45 37 

Voorzitter:         Mevr. E.G. Venneker, Spoorstraat 9c, 7051 CG  Varsseveld 

         (06) 46 250 342  voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Secretaris:        Dhr. J. v.d. Laan, Gasthuisweg 41, 7051 DS Varsseveld (0315) 24 35 48 

         secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Penningmeester:  Mevr. M.B.M. Kolkman, Kostersweide 42, 7121 HH Aalten (0543) 47 68 70   

   of  (06) 21 622 855 penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Bankrekening: Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53, 

         t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld  

Inspiratie & Ontmoeting:    

60+Club  Mevr. G.W. Semmelink-Leneman 

                       (0315) 29 83 91, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Lezingen:  mevr. E. Hermsen, 06 101 235 93, hermsenels@gmail.com   

 

Samensteller ‘Eendracht’:  Mevr. E.G. Venneker 

         

Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht  

    Voor de Eendracht van  mei  :  18 april  

    Voor de Eendracht van juni/juli: 16 mei   

 

Kopij redactie:  redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Autodienst Varsseveld: Zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad. 

          Gaarne opgeven vóór 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering. 

          Coördinator Dhr. J. v.d. Laan  tel. (315) 24 35 48 

Autodienst Aalten:  Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 47 62 50 

 
Website:    www.vrijzinnigenvarsseveld.nl       
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 Zondag 
27 maart 

10.00 u. Viering 
Voorganger: dhr. M. Chevalking 
Autodienst: mw W. Mateman, tel. 0315 24 33 61 

   

Zondag 
10 april 

10.00 u. Viering Palmzondag 
Voorganger: dhr. M. Chevalking 
Autodienst: mw. D. Steenbeek, tel. 06 145 360 64 

   

Donderdag 
14 april 

19.00 u. Viering Avondmaal 
Voorganger: mw. N Swen-Fischer 

   

Zondag 
17 april 

10.00 u. Viering Pasen 
Voorganger: mw. N. Swen-Fischer 
Autodienst: mw. J. Velthorst, tel. 0315 24 33 37 

   

Zondag 
1 mei 

10.00 u. Viering 
Voorganger: mw. M. Visch 
Autodienst: mw. W. Nijhof, tel. 0315 24 12 06 
 

   

Zondag 
15 mei 

10.00 u. Viering 
Voorganger: mw. N. Swen-Fischer 
Autodienst: mw. I. ter Maat, tel. 06 221 031 70 

   

   




