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Ik open het raam
Buiten zingt een roodborst, de beuk kleurt donkerrood
Het is niet zomaar een mooi decor
Het raakt mijn ziel, wij zijn verbonden
Een levensadem verbindt ons
Luister, voel, laat het stromen
Een gevoel van verbondenheid met al het levende
Geeft mij innerlijke rust en vertrouwen
En het doet een appel, iedere dag weer
Te kiezen voor behoud van de aarde en al het levende
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Advent is een tijd van verwachten. De liturgische kleur is paars.
Er wordt geen loflied gezongen, hooguit de lofzang van Maria of
Zacharias. Het is een tijd van ingetogenheid en inkeer.
Een tijd van naar binnen kijken in je ziel.
Het hierboven door Jan Joost Kessler geschrevene laat zien dat we
diep verbonden zijn met de natuur rondorn ons.
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Open staan voor de natuur om ons heen kan ook een spirituele diepte
in ons doen ontwaken waarvan we ons nog niet bewust waren. Een
lange wandeling in een bos dat zich heeft voorbereid op de winter,
terwijl je de kou op je wangen voelt kan je verfrist laten thuiskomen.
Lichamelijk verfrist door de ontspanning na de inspanning maar ook
geestelijk kun je behoorlijk opfrissen vanbezigzijn in de natuur. Je
onderdompelen in de schoonheid van Gods schepping door gewoon
buiten op een bankje te zittenmet een dikke wintersjas aan. En daarin
in jezelf een sprankje hoop aanraken en opnieuw leren verwachten en
verlangen naar licht, naar lichtheid en warmte.

Op de gemeente-avond hebben we gezien dat de overweldigende
natuur van lona een mens uitnodigt tot stilte en inkeer. Juist daar word
je aangeraald door de Eeuwige, maar het is niet rnoeilijk om op het

Groninger platteland ook zr"rlkr: prachtige eenzame plekke tc virrrlcrr.
Het blijkt voor ons gelovigcn lrcsl rnocilijk te zijn om onze cr'v:u irrr,.cn
met de Eeuwige te delen door cr rrrel clkaar over de spreken. Wc
houden geloof en geloofservaringen vanl< voor onszelf terwijl ecn
gedeeld geloofje verder kan inspircr"cn"
De ervaringen van anderen kunnen ook in.icze lí'ie ts krsrnaken
waardoor je nieuwe kracht kunt aantrorcn.

de aarde die aangeraakt wordt ) maat ook de mensen worden geraakt.
Eerst al de herders en niet te vergeten de wijzen uit het Oosten, maar
daarna vele en vele andere mensen, en steeds meer en steeds meer.
Een gestaag groeiend aantal mensen wordt geraakt door de mens
Jezus, die tegelijkertijd mens en God is, die vanuit de hemel de aarde
heeft aangeraakt, maar vanuit de aarde ook weer de hemei aanraakt,
immers Hij is meer dan mens alleen.
Hij brengt het aardse naar het goddelijke en het goddelijke naar het
aardse. Jezus belichaamt die wisselwerking.

Kessler schrijft: 'verbondenlreid rnet de naluur is een kernbegrip in de
Keltisch-christelijke traditie. Met je gevoel aandacht en tijd besteden
aan het zijn in de natuur is goed voor je innerlijke rust en je spirituclc
ontwikkeling. En hoe geeft je uitdrukking aan je gevoelens (dichíerr"
schilderen, mediteren; fie zou ook aan tuinieren kunnen denken)). ( i;r
ook eens na hoe je verbondenheid met de natuur praktisch uitwrrl'rt.
Hoe ga je om met de leefomgeving om je heen, je voeding, de
energiebronnen en produkten dieje gebruikt?'

Geraaict door de mens Jezus, geraakt door het evangelie. Aangeraakl
zijn door God, door het woord van God dat vleesgeworden is.
De veranderingen worden langzamerhand duidelijk.
Hierdoor veranderen mensen. Het leven staat in een ander perspectief,.
Ook jouw leven is aangeraakt en staat opeens in een ander verband.

Wij bereiden ons voor op het Kerstfeest. Wij zijn vol verwachtittl:, tli,
Adventstijd ingegaan. Het is niet alleen een stil verwachten, nlilirr

Geroerd zijn door Jezus, door het vieesgeworden woord van God
betekent dat je anders in de wereld staat, namelijk als getuige.
Als getuige van het woord van God. Als getuige van Jezus"
Als volgeling van Jezus. Achter Jezus gaan is Jezus volgen heroerd
door de boodschap van God, die in Jezus tot ons gekomen is. Hierdoor
zijn mensen wezenlijk anders geworden.

vooral ook een actief verwachten.

Wij zien uit naar het koninkrijk van God en zetten ons in dezc wr:r't'kl
in om iets daarvan nu al waar te maken.
Wij zijn gemeente van Christus in de wereld.
i
Met kerst wordt de aarde als het ware aangeraakl door de hemel, ot.r ol)
dat raakpunt gebeurt er iets. Op clat raakpunt wordt alles anders. De
viering van de komst van de Eeuwige onder de mensen, van het kind
Jezus dat in Betlehem geboren wordt, heeft tot gevolg dat alles anders
is. Als er iets bijzonders in je leven gebeurt, als je een kerstkaafi van
degene van wie je het niet verwacht krijgt, word je geraakt. Je wordt
geraakt door emoties, ontroerd zeg maar.
Datzelfde gebeurt ook als de henrel de aarde raakt, en op het sni.ivlal<
daarvan de geboorte van Jezus Christus plaatsvindt. Het is niet allccrr

+
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De Ander, het hemelse heeft zich in hen verankerd. Jezus in je hart.
Maar wat betekent dat? Van dat getuigen zienwe vandaag een
duidelijk voorbeeld en ook van de betekenis hiervan.
Mensen die zich inzefien voor de medemens, die proberen het hemelse
hier op aarde na te leven, door steeds weer de mensen om haar heen
die verstrikt zaten in het aardse te beroeren met het hemelse door op
den concrete manier te helpen en bij te staan
Daar waar mensen werkelijk anderen willen helpen en anderen ook
getuige willen laten zijn van het kindje in de kribbe, daar zullen
anderen ook ontroerd worden door de boodschap en het evangelie.

Maar....."............Daarvoor is moecJ nodig. Je bevinden in het raal<vlak
van het hemelse en het aardse betckent dat.ie al je moed en kraclrt e n
durf moet verzamelen om anderen iets van dat hemelse te laten
voelen, om anderen om je heen ocll< in lrcwcging te brengen door het
licht van het kindje Jezus.
Getuigen.... doen wij dat nog in ons dageliiks leven'/ Durven wij de
naam van Jezus nog te noemen in het openbaar, of praten wij als
mensen van een gemeente, hier in Ommelanderwijk en Zuidwending
nog wel eens met elkaar ov'er ons geloofl Durven wij elkaar nog te
beroeren?

Wij vinden dat vaak moeilijk. In de wereld waarin wij nu leven liiken
mensen soms steeds meer op zichzelf te zijn, steeds individuclcl tc
worden, sommigen zeggen de mensen worden steeds egoislisr":hl:r. ls
dat zo?
Toch zijn er ook nu telkens weer voorbeelden van mensen dic ttpstran,
en vanuit hun raakvlak met het evangelie zeggen: zokan hct niel
meer! We moeten iets doen en die dat vervolgens ook concreel
aanpakken. Die helpen en er zijn op de momenten dat het voor cctt
mens teveel is.
De kersttijd is een belangrijke tijd en een goede tijd om in dit opzicht
over onszelf na te denken. Laten we in gedachten eens nagaan wie we
de afgelopen tijd nog actief geholpen hebben, belangeloos, zonder
onszelf eerst op de voorgrond te stellen.
Op welke momenten hebben we onszelf opengesteld voor een
spirituele ervaring?
En dan vervolgens, wat misschien nog moeilijker is geweest, laten we
eens nadenken wanneer we het geloof nog eens aan de orde hebben
gesteld? Wanneer we nog eens open over ons aangeraakt zijn door het
kindje Jezus hebben gesproken, en met wie?.

Getuigen is meer dan aanger.aakt zijn door het hemelse.
Waarlijk getuige zijn van Jezus en achter hem gaan, en Hem volgen is
ook andere mensen weer in beweging brengen met de boodschap en
het doen van het evangelie.

Als wij getuigen van ons geroerd zijn door het hemelse, als wij ook
aan anderen kunnen aangeven dat wij anders zijn, anders doordat er
een Ander in ons hart woont, dan zullen we zien dat het afclalen van
God onder de mens nieuwe mogelljkheden opent voor iedereen.
In dit omvormingsproces dat wij dankzij de geboorte van Jezus
mochten ondergaan zijn wij getuigen, en in die zin martelaren, niet
omdat wij ons leven opgeven maar omdat wij ons op het snijvlak van
hemel en aarde bewust worden van de vragen die het evangelie aan
ons stelt.

Ook na Advent en Kerst gaan wij als gemeente van Christus door met
actief verwachten, doet u mee?

Met een hartelijke groet, ds. Annemiek Boonstra

KERKDIENSTEN
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decembeÍ

11.00

uur

12

december

10.00

uur

19

december

10.00

uur

Mw. T. Huizing te
(2"

Advent)

3

Veendam.
Muntendam.

Mw. E.J. Steenhuis te
(3" Àdvent)
Pastor A, Schaper te Nieuwe

Pekela.

9januari
16 januari
23 januari
30januari

uur

Ds. A.

10.00

uur

(Nieuwjaarsdienst)
Ds. A. v.d. Zwaag te

10.00
10.00
10.00

uw
uur
uur

10.00

april
april
april

10.00
10.00
1 0.00

uur
uul
uur

Mw. M. v. Vliet ts Veendam.
Ds. R. Poede te Wittewierum.
Mw. E.J. Steenluis te Muntendam.
@alnpasen)

Iedereen is van harte \ir'elkom tot het bijwonen van bovenstaande
dienstên. Tijdens de diensten is er kinderoppas. Indien er twee ofmeer
kinderen in de dienst aznwezigzijl gaan ze voor de preek naar
het Gebouw. Het bijbelverhaal wordt veÍeld en als er nog tijd is, zal
er n.a.v. het verhaal een "werkje" worden gemaakt.
Na de preek komen de kinderen terug in de kerk.

Advent)
24 december 22.00 uur
BoonsÍa.
(Kersttrachtdienst)
25 december 10.00 uw
Ds. A. Schaper.
(1" Kerstdag)
(4"
Ds. A.

2 januari

10
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Vriidaq 24 december;

Boonsta.

Kemtnachtdiensl informatie hierover vind u verderop in dit kerkblad.

Vy'ildervank.

Eerste Kerstdaq. 25 december;

dienst.
Ds. R. Poede te Wittewierum.

Oecunenische

Vieren we de geboorte van Jezus Chdstus.
Iedereen is van harte welkom voor het bijwonen van deze dienst.

Ds. D.C. van Miet te Veendam.

Zondas 2 ianuari:

februari
lebruari
februari
27 febnran
6

13
20

10.00
10.00
10.00
10.00

uur
uur
uur
uur

Mw. M. van Vliet te Veendam.
Ds. A. Boonstra.
Mw. E. v. Overeem te Vlagtwedde.
Ds. A.v.d. Zwaag te Wildervank

6
13

maaÍt
maáÍ

10.00
10.00

uur
uur

Ds. R. Poede te
Mw. T. Huizing te

Wittewierum.
Veendam.

20
27

ma

maart
t

10.00
10.00

uur
uur

Ds. A.
Mw. C. Drm te

Na de diensq nodigen wij u allen uit voor de tmditionele
nieuwjaarcvisite in het Gebouw achter de kerk.

Zondas 16 ianuari:

'

(eersiezondagveeÉigdageutijd)

Boonstra.
Veendam.

Op dezn zondag zal er een Oecumenische Ontínoetingsdienst worden
gehouden in d€ Kandela$ en ds. R, vaÍl Doom zal voorgaan in de
dienst. De dienst zal om 10.00 uurbegirnen en aan de dicnst zal
meewerkendeCantorijKielwindeweer.
Er zal kinderoppas en kinderkerk worden gehouden en na de dienst is
er gelegenheid om een kopje koffie ofthee te blijven drinken.

I{uweliik:

Bedankt:

Op 9 oktober 2010 waren J.D. Bosscher en G. Bosscher- Huisman
ZuidwendingT2, Vffiig jaar getrouwd, alsnog onze harlelijke
gelukwensen.

Langs deze weg wil ik de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk Zuidwending hartelijk bedanken voor het mooie boeket bloemen, die
ik heb ontvangen na mijn ziekenhuisopname.
tsetsy Korthuis-Blaauw

Bedankt!
Geboorte:
21

sept.2010:

15 sept.

2010:

Wesley zoon en broertje van Gert-Jan, Linda en
Charlene de Roo Houtduifstraat23.

Ruben zoon en broertje van Roelf, Annemiek en
Mathijs Bos Beneden'Westerdiep 39.

Onze hartelijke gelukwensen.

Ook namens Babs en Ronald onze welgemeende dank aan u voor het
medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn kleinzoontje
en ons neefle Florian op 6 nov. j.l. Florian is overleden een halfjaar
nadat bij hem hersenstamkanker werd ontdekt. Hij v/as pas 8 jaar oud.
Onze predikante en de hervormde gemeente dank ik voor het
persoonlijk contact en de aandacht tijdens de kerkdiensten.
Jaap en Inessa, Carien en Jeroen, Gonnie Gezelle Meerburg

Giften voor het kerkblad:
Mw. R. te B. (Schotland) €50,-Fam. K. te W.
€20,-Dhr. K. te V.
€25,--

Zieken:
Mw. Ijzer wonende aan de Sluisweg verblijft in Beatrixoord.

Hartelijk dank voor uw gift.
Allen die getroffen zijn door ziekte enJaf zors, wensen we Gods
kracht toe. Laten we omzien naar elkaar!

Gestorvenen in de afgelopen periode:
De gemeente gedenkt:
-13 september

2010 Mw. L. Nieboer-Drenth Zuidwending i6.

-2 oklober 2010

DhÍ. M. Raa$es J. VegÍerweg 13.

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

10

Mocht u ook een gift willen geven t.b.v. het kerkblad en/of de
bloemengroet, op blz.2 van het kerkblad staan de rekeningnummers
vermeld. Ook kunt u uw gift afgeven aan iemand van de kerk.
We hebben al enkele keren gevraagd of er mensen zijn die een gift
voor het kerkblad willen geven, hier is door enkele mensen gehoor
aangegeven. De drukkosten van het kerkblad (per keer ca. 750 stuks)
zijn schrikbarend hoog. We willen proberen of we het kerkblad in de
toekomst nog steeds huis aan huis kunnen bezorgen maar we zien het
donker in. Misschien dat we het op een andere manier aanpakken daar
hoort u in de toekomst meer van. U kunt natuurlijk het kerkblad ook
op de website van de kerk lezen:
w-\yrllbglyQlmdggemeente-ommelanderwli k-zuidwendi n g.nl
11

Kerkbalans 2010:

Kerkbalans, daar geef je v00r.

Er zijn nog enkele gemeenteleden die hrrn vrijwillige bijdrage nog
(niet) of (niet helemaal) hebben overgemaakÍ.
Wij vragen u dit alsnog te doen, zodatwij de boeken op een juiste
manier kunnen afsluiten. Bedankt voor uw medewerking.

Als christenen en kerkelijk meelevenden willen wij dat alles behouden
en kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Uw
bijdrage
aan Kerkbalans 2011 is daarom hard nodig, want die maakt het mede
mogelijk dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare
functie kan blijven vervullen. Dat is van waarde. Van blijvende

Kerkbalans 201l:

waarde!
ooEen

kerk is van blijvende,waarde."
Namens het college van kerkrentmeesters.

De volgende maand, namelijk van 16 tlm29januari 2011, worden alle
gemeenteleden benaderd voor de jaarlijkse bijdrage 2011.
Deze bijdrage is geheel bestemd voor onze gemeente, waarvan u lid
bent. Daarom vragen wrj u een financiële bijdrage om het kerkenwerk
mogelijk te maken, want onze kerk is van blijvende waarde.

*

De kerk is de plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten,
zoals vele generaties vóór ons ook al deden. W.aar het niet gaat om
wat je bezit of wat je presteert,maat om wie je bent. Een plaats waar
iedereen welkom is. Dat is iets van blijvende waarde.

*

De kerk is vaak letterlijk een baken: een markant herkenningspunt
in de stad of in het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke
gemeenschap ook daadwerkelijk een houvast in het leven. Een
geestelijk thuis en een onbetaalban sociaal vangnet voor mensen die
dat nodig hebben.

*

De kerk is ook voor mensen die geen speciale binding met onze
kerkelijke gemeente hebben, een plek van ontmoeting en inspiratie"
We komen er samen voor de momenten in het leven, zoals doop en
huwelijk en voor momenten van rouw en verdriet.

t2

Van de Kerkenraad:
Gemeenteavond 23 november 2010.
Deze avond werd bezocht door de rneeste vaste kerkgangers.
De financiële situatie van de diaconie en de begroting van2011 van
de kerk werd besproken, ds. Annerniek Boonstra heeft een PowerPoint
presentatie gehouden en uitleg gegeven over lona.
De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje.
Open monilmentendug 20 I 0.
Onder grote belangstelling hebben wij ook onze kerk open gesteld
tijdens de la.ndelijke Open Monumentendag van zaterdag 11
september.
Daamaast zijn er nog vele mensen geweest die een ktjkje hebben
genomen in onze kerk op de Bedrijvendag op zondag 12 september
Wij willen dan ook iedereen bedanken die op welke manier dan ook
zrjnlhaar steentje hebben bijgedragen aan deze activiteiten.

'

Kerstmsrkt:
De kerk zal ook weer aanwezigziin op de kerstmarkÍ op zaterdag 11
december a.s. van 16.30 uur tot 20.30 uur, met haar traditionele
spekkendikken. Wij bevelen ze van harte bij u aan.
13

Actie Schoenendoos:
Ook dit jaar hebben wij weer meegedaan met de actie Schoenendoos,
voor de kansarme kinderen. In de schoenendozen die we mochten
ontvangen zaten s chool spullen, speel goed, to iletarti ke len, t- shirlj es.
Iedereen hartelijk dank voor de ingeleverde schoenendozen en het
geld wat gebruikt kan worden voor verzending naar de kinderen te
sturen.

Aunloophuis:
Na ruim 19 jaar zullen de activiteiten voor het Aanloophuis Veendam
worden beëindigd. Na diverse gesprekken met bestuur en
medewerkers is deze moeilijke beslissing genomen. In de eerste helft
van 201 1 zal na de nodige formaliteiten die nog rnoeten worden
afgewikkeld de stichting Aanloophuis Veendam worden opgeheven.
Wel willen wij de kerken, donateurs en sympathisanten bedanken voor
de steun die wij altijd hebben mogen ontvangen.

Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn,
zowel degene met als zonder postzegel.
Vooral de oudere kaarten zijn gewild en daarom extra gewenst.
Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op.
Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op, zoals (van)
Anton Pieck, Rien Poortvliet, Ria Kramer, Marjolein Bastin, Unicef,
Bloemenkaarten Hartjeskaarten "voor het kind" (met hartje achterop).

G.M.

Kerstconcert:
Net als voorgaande jaren, zalhet Regionual Vocaal Ensemble, onder
leiding van Gerrit Jan Rutgers, een kerstconcert geven in de R-ooms
I{atholieke Kerk, Boven Oosterdiep 77179 te Veendam.
I-{et beloofcl eenzeer afuisselend concert te worden. Naast de

bekendere Christmas Carols, zult u kunnen genieten van werken van
moderne componisten. Een deel van de lezingen zal instrumentaal
begeleid worden.

Namens de kerkenraad, Scriba Antje Nieboer.

Spaar postzegels en kqgrten voor de zending:

Het koor zai worden begeleid door zijn vaste begeleider Carel van
Aurich. Het concert zalwarden gehouden op l2 decembel t.s. en
begint om tr6.00 uar.De toegang is gratis, ter dekking van de
onkosten zal, er na afloop een coliecte worden gehouden.

Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers
postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in
Actie. Zo ook in onze eigen gemeente.
Misschien heeft u zelfs nog hele oude kaarten of postzegels in de kast
liggen? Maar hoe weet u of deze geschikt zijn voor de
inzamelingsactie?

Vooropgesteld kan worden, dat alle postzegels en enveloppen met een
postzegel van harte welkom zijn. Ook alle enkele ansichtkaarten en
dubbele vouwkaarten zijn gewild.

Meer dan een woord
Soms kan een geschreven woord ons raken
en zegt het precies hoe
is dat wat wordt gezegd veel waard
God stuurde met Kerst geen kaart
Hij kwam Zelf naar ons toe.
Geschreven door: Inge Klumper

T4
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Plakruodel

Voor de kinderen een opzet kleurplaat.
Kleur de stad, de stal, os,ezel, enlozef, Maria en het kind in
de kribbe. De drie platen uitknippen en de delen lb op 1a en
2b opZaplakken, dan 1c en2c op lb en2b, en je hebt een
mooie diorama om met kerst in de kamer te zetten- Succes!

Chr. Toneelvereniging

ADVENDO
brengt dit seizoen voor u een blijspel in 3 bedrijven:
ooBokkesprongen"

Aankondiging.
Vrijdag: 24 december

a.s.

Zal er in de Hervormde Kerk te Ommelanderwijk

- Ztlidwending

van
D.J. Eggengoor

Oom Frederik viert zijn verjaardag en de hele familie is bij elkaar om
dit te vieren, als er plotseling een oude jeugdvriendin op visite komt.
De aanwezige famiiie is hier niet echt blij mee. Als oom Frederik op
vakantiereis gaat en daarna zijn vliegtuig vermist wordt, wrijft de
familie zich in de handen en nemen alvast een voorschot op de erfenis.
een Kerstnachtdienst worden gehouden waarin

Dit kunt u zien in het gebouw achter de Hervormde kerk te
Ommelanderwij k-Zui dwending
op de volgende avonden:

Zaterdag 15 januari 2011
Zater dag 22i anuarí 20 L'l'
Zaterdag 29 j anuari 20 1 1

Zaterdag 5 februari 2011

we ouderwetse traditionele kerstliederen zingen.

Aanvang:22.00 uur:
Voorganger: Ds. A. Boonstra
Organist: Dhr. NI. Gelderloos

Na de dienst is er voor de lieÍhebbers een kopje koffieo warme
chocolademelk of een glaasje gliihwein.

Aanvang 19.30 uur.
Zaalis open v.a. 19.00 uur.
Kaarten zijn te bestellen á € 4,00 bij:
H. Huisman, tel. 6170 6I
na 18.00 uur.
De redactie van dit kerkblad van de Hervormde Gemeente
Ommelanderwijk - Zuidwending wil aIIe lezers en alle mensen op
en een gezond 2011 taewensen.
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Bent u al lid van de Onderlinge Uitvaarfvereniging

*OMMELANDER\ryIJK _ ZUIDWENDING" U.A.?
Voor het jaar 2010 is de contributie € 42,50 voor leden van2l jaar err
ouder, voor leden van 16 - 21 jaar is de contributie € 40,--.
Voor alle administratieve zaken en informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van onze vereniging:
AaÍïen de Vries - Heemskerkstraat 10 *
Veendam - tel. 0598-630751.
Het telefoonnummer voor het melden van sterfgevallen:
0 59 7 -6 4698 L, Uitvaartverzorging Anny Munneke.
Dit nummer is dag en nacht bereikbaar!!!

HET KERKHOF.
Voor alle zaken betreffende het kerkhof alhier,
b.v. aankoop van een graf e.d., kunt u zich wenden tot:
dhr. M.H. Bos, Zuidwending 291,
9644 XH Veendam, tel. 0598 * 617319.

KOPIE VOOR HET VOLGEND KERKBLAD TIJDIG
TNLEVEREN BIJ DE REDACTIEIKERKBNRAAD !!!!

UITERLIJK:

20 maart 2011

OUD PAPIER _ ELKE 3E ZATERDAG VAN DE MAAND!
18 december 201C1, 15 januari 201 1
1 9 februari 20lI, 19 maart 20ll

Oud papier ten bate voor: voetbalclub I)WZ, de school de
Ommewending, dorpshuis de Wending en de Kerk.
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