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Overdenking:

Het is december en dus adventsti jd. Maar wat betekent advent nu
eigenlijk en waar komt het vandaan? Het vieren van advent komt
nergens in de Bijbel voor. Toch is het al een heel oude christelijke
traditie.

De adventstijd staat in het teken van verwachting en voorbereiding.
We bereiden ons niet alleen voor op het feest van Christus' komst naar
deze wereld tweeduizend jaar geleden, maar ook op Zijn wederkomst.

'Advent' is afgeleid van het Latijnse woord adventus, dat 'komst'
betekent. Met advent leven we namelijk toe naar het kerstfeest,
wanneer we vieren dat Christus naar deze wereld is gekomen als een
klein Kind in een kribbe. Die tijd van voorbereiding duurt vier weken.
Op de vier zondagen die in deze periode vallen, wordt in veel kerken
elke week een kaars aangestoken. Daarmee wordt gesymboliseerd dat
we steeds iets dichter naderen tot Kerst, het feest van het Licht.
Meestal staan de kaarsen in een adventskrans: Een krans van
dennengroen waarin vier kaarsen steken. De krans was van oorsprong
een middel om mensen mee te onderscheiden of te kronen. Op deze
manier verwijst de adventskrans naar het komende Koningschap van
Jezus, wanneer Hij terug zal komen om over ons te gaan regeren.

Minder bekend, maar minstens even belangrijk, is dat de adventstijd
ons ook wil richten op de nog te verwachten komst van Christus:
Zijnwederkomst. Ook dat is altijd een belangrijk onderdeel geweest
van de adventsverkondiging.

Advent vierde men al in een heel vroege periode. Waarschijnlijk
ontstond het gebruik in de vierde eeuw na Christus in de Oosterse
kerk. De traditie van advent verspreidde zich al snel westwaarts. In
Gallië, het huidige Frankrijk, werd er verder vorïn aan gegeven. In de
vijfde eeuw maakte men in dit gebied de adventstijd tot een

vastenperiode van zes weken. Die periode begon op 1l november, de
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feestdag van Sint Maarten, een bisschop die bekend stond om zi.jrr

liefdadigheid aan dc armcn en die door de kerk tot heilige was
verklaard. De periode vrn hct vasten met advent liep parallel aan hct
vasten voor Pasen: nel als me:t Pasen begon hct vasten met een soort
carnavalsdag (Sint Maarten), duurde het vccrtig clagen en liep het uit
op de viering van een belangrijk christelijk Í'ecst. Ti.jclcns de
vastenperiode werden de gelovigen geacht vaak naar clc kerk te gaan,
veel goede werken te verrichten en op een sobere manier te leven. In
de kerkdiensten wijdde men aandacht aan de vier histrlrische
gebeurtenissen die plaatsvonclen vóór de geboorte van Christus en die
beschreven zijn in Lucas l, namelijk de boodschap aan Zacharias en
aan Maria, het bezoek van Maria aanBlizabeth, de geboorte van
Johannes de Doper en de menswording van het Woord in Maria.

Pas in de zesde eeuw drong de traditie van advent door tot de kcrk van
Rome. Eerst duurde de periode nog zes weken, maar door paus

Gregorius de Grote (590-604) werd ze teruggebracht tot de huidige
lengte van vier zondagen. Gregorius was ook degene die mct aclvcnt
niet alleen de historische menswording van Christus centraal wilclt:
stellen, maar ook de wederkomst van Christus in de eindtijd. Doordat
de Roomse gebruiken geleidelijk aan de overhand kregen over dc
kerkelijke gebruiken van andere gebieden, werd een vierwekcli.jks
advent in de kerk van heel Europa tot norm.
Binnen de kerk van de Reformatie wilde men aanvankelijk niets weten
van advent. Ook niet van het kerstfeest overigens. Een
synodebijeenkomst in Dordrecht sprak over de beide 'Roomse'
feesten in 1514 nog haar afkeuring uit. Op de verwerping van Kerst
kwam men al snel terug (in 1578), maar van advent was er binnen de
reformatorische kerken pas vanaf de negentiende eeuw sprake.

Tegenwoordig wordt in praktisch alle kerken advent gevierd. De
periode geldt eigenlijk nergens meer als een vastcnperiode, maar staat
eerder in het teken van de vreugdevolle vcrwachting van het kerstl'ccst
en het hoopvol uitzien naar de komst van cle Messias.

Ds. Raymond Poede.

KERKDIENSTEN

l5 december 10.00 uur

22 december 10.00 uur

24 december 22.00 uur

25 december 11.00 uur
29 december 10.00 uur

Ds. D. van Vliet te Veendam.
(3" Advent.)
Pastor E. Vroom te Veendam.
(4" Advent.)
Mw. C. Dun te Veendam.
(Kerstnachtdienst.)
Ds. R. Poede. (Kerst.)
Pastor T. Huizing te Veendam.

10.00 uur Ds. A. van der Zwaag te Wildervank.
10.00 uur Ds. R. Poede.
10.00 uur Mw. M. van Vliet te Veendam.
10.00 uur Oecumenische dienst.

10.00 uur Ds. D. van Vliet te Veendam.
10.00 uur Ds. R. Poede.
10.00 uur Mw. C. Dun te Veendam.
09.30 uur Pastor E. Vroom.

(Gezamenlijke dienst met de
Herv.gemeente Muntendam)

5 januari
12 januarr
19 januari
26 januari

2 februari
9 februari

16 februari
23 februarr

ledereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande
diensten. Zijn er kleine kinderen kan er voor oppas gezorgd worden.
Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, kan er kindernevendienst
worden gehouden.

Info kerkdiensten:

Kerstnachtdienst dinsdag 24 december:
Op deze Kerstavond zullen we de traditionele Kerstnachtdienst gaan

houden, aanvang 22.00 uur. Na de dienst is er voor degene die dat wil
een kopje koffie / chocolademelk of gltihwein,zodat u nog even kunt
napraten. Meer informatie kunt u verderop in dit kerkblad lezen.
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Eerste Kerstdag.
woensdag 25 december:
Op deze dag mogen wi.j clc

geboorte van Jezus Christus
vieren. Iedereen is van harte
welkom deze dienst bij te
wonen, maar denkt u erom
dat deze dienst om
11.00 uur zal beginnen.

Zondag 5 ianuari:
Na deze dienst nodigen wij
u uit voor de traditionele
nieuwjaarsvisite in het
gebouw achter de kerk.

Zondag 26 ianuari:
Op deze zondag zal er een Oecumenische Ontmoetingsdienst worclcn
gehouden in de Rooms Katholieke Kerk te Veendam,
aanvang 10.00 uur, voorganger is ds. S. van de Vrie.

Zondas 23 februari:
Op deze zondag zullen we een gezamenlijke dienst met dc Hcrvonnde
Gemeente Muntendam houden. De dienst zal in de kerk van Muntcndam
plaatsvinden, aanvang 09.30 uur.

Giften voor het kerkblad: Giften voor de bloemen:

Bedankt:

Langs deze weg wil ik hartelijk dankzeggen voor het boeket bloemen
dat ik heb mogen ontvangen i.v.m. een open hartoperatie, welke
ook nog een longembolie tot gevolg had.
Het herstel heeft een zeeÍ traag verloop.
Nogmaals dank. Jan de Bruijn - Zuidwending 311.

ledereen die tijdens mijn ziekte door bezoek in het ziekenhuis en thuis,
telefoontjes, kaarten en bloemen blijk heeft gegeven van medeleven, wil
ik hanelijk bedanken.
Het heeft mij en de kinderen en kleinkinderen heel goed gedaan.

Albertje Bos.

Hartelijk dank voor de bloemen van de kerk die wij mochten ontvangen.
Vriendelijke groet van de fam. J.D. Bosscher.

Langs deze weg wil ik iedereen alvast bedanken voor de bezoekjes,
telefoontjes, bloemen en kaartjes die ik mocht ontvangen.
Het doet ons (mijn dochter en ik) erg goed, dat er aan je gedacht wordt.
Ben nu bezig met revalideren en hoop dat ik over enige tijd weer alles
kan doen wat ik graag zou willen doen.

dhr. E. Knoop.

Langs deze weg wil ik de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-
Zuidwending, bedanken voor de mooie bos bloemen die ik mocht
ontvangen na mijn operatie aan een hernia.
Ook namens mijn vrouw heel veel dank.

Henk en Gretha Poot.

Even een bedankje voor alle mensen van de Hervormde Kerk, voor de

mooie bos bloemen die ik tijdens mijn ziekte van jullie mocht
ontvangen. Het gaat al weer de goede kant op.
Nogmaals bedankt' 

Fam. Koos pluim.

mw. H. te N.P.
dhr. P. te N.P.

€ r0,:
€20.:

Íam. V. te V. € 2s.-

We danken u hartelijk voor uw giften voor dc bloemen en het kcrkblad.

Richard
Rechthoek



Ziekenz

- dhr. E. Knoop, Salomon Weststraat 45, Wildervank.
- dhr. A. Nieboer, Rubenslaan2l, Nw.Pekela.
- mw. A. Mulder-Zomer, Ommelanderwijk 118.
- mw. J. Zuur,Zuidwending 46.
- dhr. K. Vos, Ommelanderwijk I10.
- mw. K. Mulder, Ommelanderwijk 251.

Omzien naar en aandacht voor elkaar.
We wensen allen die ziek zijn enlof medische behandelingen ondergaan
heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of
zich eenzaam voelen.
Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Gestorvenen:

In Memoriam Martin den Hollander:

Na een roerig leven is op 17 september jl. overleden
Martin den Hollander. De laaste weken voor zijn dood verbleef Martin
in het ziekenhuis,zijn gezondheid, die toch al niet goed was, ging
steeds verder achteruit. Maar Martin bleef opgewekt en bleef geloven
dat hij weer naar huis kon gaan. Dat heeft helaas niet zo mogen zijn,
uiteindelijk is hij overleden in Meander en daar had hij vrede mee.
We kennen Martin binnen de gemeente als organist, zo heeft hij
jarenlang de eredienst bij ons in de kerk begeleidt. Daarnaast was
Martin kunstenaar. Sommige van zijn werken zijn nog steeds te zien
in Veendam. De laatste dertig jaar woonde hij samen met
Anneke Groot op Numero dertien.In het huis waar ze woonden is
Martin zijn hele leven lang aan het verbouwen geweest en tot op het
laatst sprak hij de gedachte uit om daar weer mee aan de slag te gaan.
Martin laat drie kinderen en zijn vrouw, Anneke na.
We wensen hen veel sterkte toe

In Memoriam Jantje Keíter-Douwes:

Op 24 oktober is overleden Jantje Keiter-Douwes. Jantje Keiter was een

echte Zuidwendingse. Een groot deel van haar leven heeft ze op
dezelfde plek in Zuidwending gewoond.Ze was getrouwd met
Jan Fré Keiter, het huwelijk is kinderloos gebleven. Jan Fré en Jantje
stonden klaar voor de mensen om hen heen en men hielp elkaar, echt
noaberschap dus. Op een gegeven ogenblik konden ze met meer op de

boerderij wonen en verhuisden ze naar Veendam. Daar overleed echter
al snel haar man Jan Fré en omdat de geestelijke gezondheid van mevr.
Keiter het niet toe liet datze alleen ging wonen, is zij toen naar het
verzorgingshuis toegegaan. Omdat er geen kinderen waren werd de zorg
op latere leeftijd overgenomen door haar oude buurmeisje
Betsy Hemmes. Zijheeft mevr. Keiter tot het laatst toe bezocht en
verzorgd. Bij elk bezoek bleef de vraag steeds weer: Hoe is het op de
Zuidwending en is er nog nieuws. In haar hart heeft ze nooit afscheid
gcnomen van Zuidwending.

- 27-08-2013
- 05-09-2013
- 05-09-2013
- r1-09-2013
- 24-10-2013

dhr. P.J.H.H. Wesseling, Ommelanderwijk 199.
dhr. H. Kuntkes, Huize St. Franciscus.
mw. E.G. Takens-Schrage, Huize St. Franciscus.
dhr. M. den Hollander, Nummero Dertien 8.
mw. J.T. Keiter-Douwes, Huize St. Franciscus.

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

Op 1 I oktober jl. mocht het echtpaar L. Korthuis, Houtduifstraat 13, hun
50 jarig huwelijk vieren.

Op 17 oktober jl. mocht het echtpaar R.H. Koetje, Ommelanderwijk
289, hun 60 jarig huwelijk vieren.

Op 1 november jl. mocht het echtpaar H. Bakker, Plevierstraat 22,hun
50 jarig huwelijk vieren.

Wij hopen dat de drie bruidsparen een onvergetelijke dag hebben gehad
en wensen hen nog vele goede gezonde jaren samen.

Kerkbalans en Solidariteitskas 2013:
Er zijn nog enkele gemeenteleden die hun vrijwillige bijdrage en/of
solidariteitskas nog (niet) of ( niet helemaal) hebben overgemaakt.
Wij vragen u dit alsnog te doen, zodat wij de boeken op een juiste
manier kunnen afsluiten.
Bedankt voor uw medewerking.

De Kerkrentmeesters.

Aankondiging.

Dinsdag: 24 december a.s.

Zal er in de Hervormde Kerk te Ommelanderwijk -
Zuidwending

een Kerstnachtdienst worden gehouden waarin we
ouderwetse traditionele kerstliederen zingen.

Aanvang: 22.00 uur:
Voorganger: mw. C. Dun

Organist: Dhr. M. Gelderloos
Trompettist: Dhr. L. Leutscher

Na de dienst is er voor de liefhebbers een kopje koffie,
warme chocolademelk of een glaasje gliihwein.

I
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Van de Kerkenraad:

Laatste kerkblad:
Dit zal het laatste vertrouwde kerkblad zijn, zoals u van ons gewend

bent, wellicht heeft u dit in één van de beide dorpskranten kunnen lezen.
Gezien het kostenplaatje en het vervallen van onze drukmogelijkheid,
heeft de kerkenraad besloten om samen met de beide dorpskranten één

krant te maken. Wellicht zljn er mensen die dit jammer vinden, maar op

deze manier kunnen we iedereen nog van ons nieuws op de hoogte

houden.
We zijn als redacties al een paar keer bij elkaar gerveest, om te
overleggen over de juiste lay-out, de kosten, de te versturen kranten, de

oplage, de bezorgers enz. en natuurlijk niet onbelangrijk de nieuwe

naam. Hiervoor zijn al diverse reacties binnengekomen.
In januari 2014 kunt u lezen wat het is geworden. Spannend!!

De nieuwe krant komt 10 x per jaar uit, in de laatste week van de

maand, wat voor de kerk inhoud dat we regelmatiger iets van ons

kunnen laten horen, daar we nu 5 x per jaar een kerkblad laten drukken.

De kerkenraad heeft besloten om het gedeelte (vermeld op bladzijde 2

van dit kerkblad), op de website te vermelden en een link te plaatsen

naar de site waar de gehele krant op staat.

Tevens krijgen de mensen die met de post het kerkblad ontvangen een

brief, waarin zij de keuze krijgen om dit zo te laten tegen een

vergoeding van € 20,: per jaargang of het gratis te ontvangen via email
of te kijken op onze website. Deze kosten betaalt u dan niet aan de kerk,
maar aan de redactie van de nieuwe gezamenlijke krant. We hebben een

aantal bezorgers buiten de beide dorpen, we zullen deze lijsten ook
nalopen en de mensen die lid zijn van de kerk, krijgen de krant gratis, de

overigen zullen ook deze brief ontvangen.

Het is een spannende tijd, nog even wachten dan is het zover, dat de

nieuwe krant in de laatste week van januari2014 bij u op de mat valt.
We zijn benieuwd naar uw reacties.

t2 13

Gemeenteavond:
Op dinsdag 26 november.jl. hebben we een gemeenteavond gehouden,
er waren aan gemeenteleden en kerkenraad 30 mensen aanwezig. Na de
opening met een stukje uit de Bijbel hebben we gekeken naar de
begrotingen van kerk en diaconie. Deze zijn goedgekeurd door de
aanwezigen. Daarnaast waren er een aantal mededelingen van de
kerkenraad en na de pauze hebben we geluisterd naar mw. Marleen
Oostland van de stichting Present.
De stichting Present Veendam is een samenwerking met de stichting in
Oldambt aangegaan. We hebben een uiteenzetting gekregen wat de
stichting precies doet en aan het einde van de avond hebben we haar
voor haar bijdrage met een boeket bloemen bedankt.
Nadat we de bijeenkomst hebben gesloten was er voor de liefhebber nog
de gelegenheid even na te praten.

Namens de kerkenraad, Scriba Antje Nieboer.

Gespaarde postzegels en kaarten voor de Zending:
Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers
postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in
Actie en de GereformeerdeZendingsbond. De ingezamelde postzegels
en kaarten worden uitgezocht en vervolgens op beurzen, maar ook via
marktplaats verkocht.
Vooropgesteld kan worden, dat alle postzegels en enveloppen met een
postzegel van harte welkom zijn. Ook alle enkele ansichtkaarten zijn
gewild. Hieronder staan echter enkele richtlijnen waarïnee u rekening
kunt houden voor een hogere opbrengst bij de verkoop van de
postzegels en kaarten:
I ) Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn,
zowel degene met als zonder postzegel.
2) Vooral de oudere kaaften zijn gewild en daarom extra gewenst.
3) Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op.
4) Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op, zoals (van):
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Anton Pieck, Rien Poortvliet, Marjolein Bastin, Unicef, Hartjeskaarten
'Voor het kind' (met harde achterop), geboortekaartjes.

Wat levert het op?
Fantastische bedragen! In 2012 € 33.359,:: voor de verkoop van
postzegels € 14.325,: en voor de verkoop van kaarten € 19.034,:.
Via een vooraf vastgestelde regeling lvordt de opbrengst verdeeld .80 o/o

van de opbrengst is voor het zendingswerk van Kerk in Actie, 20 o/o gaat
naar de Gereformeerde Zendingsbond. Dat betekende in 2012 voor het
zendingswerk van kerk in Actie € 26.681,20 en voor het werk van de

GZB € 6.671 ,80.
Voorgaande jaren bedroeg de totale opbrengst vanuit de inzamelacties
voor het zendingswerk van Kerk in Actie € 28.404,80 (201 1), €
2l .465,: (20 I 0), € 30.240,: (2009).

Oude mobieltjes en cartridges.
Naast de postzegels en kaarten zamelt Kerk in Actie ook oude
mobieltjes en cartridges in. Deze leverden in 2012 een bedrag van

€ 1.015,85 op. Dat geld is bestemd voor het totale werk van Kerk in
Actie. Ook oude brillen blijven welkom!

Uw kaarten enz. kunt u meegeven of inleveren hier in de kerk en ook
afgeven op Zuidlvending 3 17. Denkt u ook om de postzegels op de

nieuwjaarsenveloppen? Laten we allemaal meewerken aan deze Actie!
Iedereen: harteli.jke bedankt! ! !
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Chr. Toneelvereniging
ADVENDO

brengt dit seizoen voor u een blijspel in 3 bedrijven:

oo'Wat 'n kippedrift!"

van H. Jongman

De gebroeders Klaver krijgen een huishoudster en dit is wel nodig, want
het is niet erg schoon in huis en de gebroeders zijn liever lui als moe.

Hun zuster is het hier niet zo mee eens en er zijn dan ook wat
strubbelingen, maar

komt alles ook weer goed??

Dit kunt u zien in het gebouw achter de Hervormde kerk te
Ommelanderwijk-Zuidwending op de volgende avonden:

Zaterdag I 1 januari 2014
Zater dag 18 januari 2014
Zaterd,ag 25 januari 2014
Zaterdag 1 februari 2014

Aanvang 20.00 uur.
Zaal is open v.a. 19.00 uur.

Kaarten zijn te bestellen á € 4,00 bij:
H. Huisman, tel. 6L7061.

t6 17

Persbericht:

Kerstviering Vrouwen van NU.

Vrouwen van NU , afdeling Ommelanderwijk, organiseert een
Kerstviering op woensdag l8 december 2013. De avond begint om 20.00
uur en vindt plaats in de Hervormde Kerk te Ommelanderwijk.

In de Kerstviering zingthet Chr. Mannenkoor "Prins Alexander" uit
Hoogezand-Sappemeer. Het mannenkoor staat onder leiding van Wiebe
de Boer en Eric Pots begeleid het koor op piano.

Naast koorzang worden ook veel bekende kerstliederen samen
gezongen.

In de pauze is er gelegenheid voor een kopje koffie of iets anders.

Ook niet leden zijnvan hàrte welkom op deze avond om samen de Kerst
te vieren!

Het adres van de Hervormde Kerk Ommelanderwijk is Kerkpad 5 te
Veendam (Ommelanderwi jk).
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Te zijn als Jezus.

Al draag ikzelf meestal het uniform van het Leger des Heils, ik zie graag
dat mensen zich kleurig en fleurig weten te kleden en te gedragen. Ik
vind het heerlijk als mensen openhartig zijn als bloemen. Wel jammer
dat zovelen barricaden om zich heen hebben gebouwd, afweerlinies.Ze
laten zich nooit in het hart kijken, het zijn wandelende cactussen. Maar
ik houd moed, want ook cactussen kunnen tot bloei komen.

Hoe was Jezus? Een oud versje zingt:

Ik wens te zijn als Jezus,
Zo nederig en zo goed.
Zijn woorden waren vriendelijk,
Zijn stem was altijd zoet.

Die laatste zin is natuurlijk lariekoek. De stem van Jezus was niet altijd
zoet, Hij kon behoorlijk te keer gaan tegen de hebzuchtigen en de
schijnheiligen. Maar het eerste gedeelte uit dat liedje, die nederigheid en
goedheid, wat brengen we daarvan terecht? Lijken we op Jezus? We
vergeten al te graag dat Hij na de voetwassing heeft gezegd: "Ik heb u
een voorbeeld gegeven".

Iemand zei in alle ernst tegen me: "Wie jou ontmoet, ontmoet de Heer".
Dat is nogal wat. Het maakte me dankbaar en klein. Wat een
verantwoordelijkheid! Ik voel me vaak zo nietig en onbekwaam. Net als
u. Niets menselijks is ons vreemd.
En toch: voor ons allen geldt dat we vriendelijkheid, warmte, meeleven
mogen uitstralen. Dat is mogelijk door de liefde van God in ons. Door
het werk van de Heilige Geest. Op die manier wil ik lijken op Jezus,
graag en van harte! U ook?

Uit: Wat ik u graag nog zeggen wil van Alida M. Bosshardt
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Verrassing.

We kunnen het verhaal,
van Jezus' komst wel dromen,

omdat het tekenmaal,
op 't kerstfeest wordt vernomen.

We kennen't lied, zoklaar,
vertolkt door eng' lentongen;
't wordt immers ieder jaar,

op 't kerstfeest nagezongen.

En toch, hoe menig keer,
we dit ook mochten horen,
het klinkt ons telkens weer,
als nieuw nog in de oren.

Dat God van mensen houdt,
hun Vader zelfs wil heten,

dat woord wordt nimmer oud,
dat lied raakt nooit versleten.

Ds. G.C. Ruissen

De redactie van het kerkblad van de Hervormde Gemeente
ommelanderwijk - zuidwending wil alle lezers en alle mensen op deze

Richard
Rechthoek



Bent u al lid van de Onderlinge Uitvaartvereniging
..OMMELANDERWIJK _ ZUID\ryENDING'' U.A.?

Voor het jaar 2013 is de contributie € 42,50 voor leden van 2l jaar en

ouder, voor leden van 16 -21 laar is de contributie € 40,--.

Voor alle administratieve zaken en informatie kunt u contact opnemen

met de secretaris van onze vereniging:
Aafien de Vries - Heemskerkstraat l0 -

Veendam tel. 0598-630751.

Het telefoonnummer voor het melden van sterfgevallen:
0597 -646981, 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. H. Pietersen, Zuidwending 125 ,

9644XC Veendam. tel. 0598 - 630917 .

KOPIE VOOR HET VOLGBND KERKBLAD TIJDIG
INLEVEREN BIJ DE REDACTIE/KERKENRAAD !!!!

UITERLI JKz l2januari 2014

OUD PAPIER - ELKE 3E ZATERDAG VAN DE MAAND!
21 december 2013

l8 ianuari 2014
l5 februari 2014

Oud papier ten bate van: voetbalclub DWZ, de school de

Ommewending, dorpshuis de Wending en de Kerk.

20

Richard
Rechthoek


