
BOVEN-HARDINXVELD  
 
Zondag 5 juni – 1e Pinksterdag 
9.30 uur ds. J.C. Breugem – Openbare belijdenis van het geloof 
18.00 uur ds. J. Muller, Bleskensgraaf 
   
Collecten  
1. Plaatselijk jeugdwerk 
2. Pastoraat 
3. GZB Pinkstercollecte – Hoop voor Libanon 
  
Kinderoppas 
Geralda Honcoop, Marijke Vogel, Anna Klop 
 
 
Maandag 6 juni – 2e Pinksterdag 
9.30 uur ds. J.C. Breugem 
   
Collecten  
1. Diaconie 
2. Kerkrentmeesterlijk beheer 
3. Onderhoud gebouwen 
  
Kinderoppas 
Brenda Huisman, Sandra Baks, Lieke Klop 
 
 
Zondag 12 juni  
9.30 uur ds. J.P. Kromhout van de Meer, Groot-Ammers 
18.00 uur ds. L.M. Jongejan, Ede 
   
Collecten  
1. Werelddiaconaat – Hulp voor Jemen 
2. Pastoraat 
3. Onderhoud gebouwen 
  
Kinderoppas 
Tineke de Keizer, Dirry Blom, Daniëlle Terlouw 
 
 
Vanuit de kerkenraad 
Vervoer naar de kerk 
Zondag 5 juni: Addie van den Bout 0184-618137 
Zondag 12 juni: Jaap Koppelaar 06-57744480 
Zondag 19 juni: Erik Terlouw 0184-611571 
 
 
Van de kerkenraadstafel 
Donderdag 19 mei vergaderde de kerkenraad. Bij de opening werd de preek besproken die door 
ds. Breugem gehouden is tijdens de doopdienst op zondag 8 mei. Het is goed om regelmatig 



door te spreken over een preek die we hielden en hoorden. Het thema van deze preek was Jezus’ 
elftal. In openheid werd gesproken over de inhoud van de preek, over de centrale boodschap in 
de preek, over de raakvlakken van de preek met ons leven en het leven van de gemeente.  
In de vergadering is afscheid genomen van de broeders die eerder dit jaar de kerkenraad verlaten 
hebben, Robert van den Bout en Adriaan Verschoor. Er waren voor hen woorden van 
waardering voor het vele goede dat zij voor de gemeente betekend hebben. Waardering die 
werd onderstreept met een waardevol geschenk. Tevens werd broeder Robbin van den Bout 
welkom geheten in de kring van de kerkenraad.  
Vanuit de gemeente zijn twee reacties ontvangen met betrekking tot de procedure bij de 
aanpassing van de plaatselijke regeling (m.b.t. inzagerecht voor alle leden van de gemeente). 
Inhoudelijk werden geen reacties ontvangen waarna de plaatselijke regeling door de 
vergadering werd goedgekeurd.  
In bezinningsmomenten wordt nagedacht over de inhoud van een nieuw beleidsplan. Hiervoor 
laten we ons leiden door wat in Handelingen 2 staat over de 1ste gemeente. ‘Zij volhardden in 
de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden’.  
Inmiddels zijn we toegekomen aan het derde aspect, het breken van het brood. We denken 
diepgaand na over een visie van waaruit beleidsvoornemens gevormd worden. In de afrondende 
fase van het concept zal de gemeente betrokken worden.  
Op de kerkenraadstafel lag de jaarrekening van de diaconie. Deze is toegelicht door broeder 
Klop en zal ter inzage worden gegeven aan de gemeente (zie het volgende kerkblad). We zijn 
dankbaar dat de broeders ruim van middelen voorzien worden om hun diaconale werk te kunnen 
doen. Diaconaal werk dat door de economische omstandigheden ook dicht in de buurt meer dan 
eens nodig kan zijn. Daarover schrijven de diakenen in hun eigen berichtgeving in dit kerkblad.  
 
 
Ontmoeting 
Na de morgendienst van zondag 5 juni is er gelegenheid elkaar weer te ontmoeten bij koffie, 
thee en fris. We hopen door dit moment verbondenheid te ervaren en zien uit naar inspirerende 
ontmoetingen.  
 
 
Zondag voor de vervolgde kerk 
Op de 1ste zondag na Pinksteren wordt in veel gemeenten stil gestaan bij de vervolgde kerk. 
Deze dag is niet zomaar gekozen. In het Bijbelboek Handelingen kunnen we lezen dat snel na 
de uitstorting van de Heilige Geest ook de vervolging van de Christelijke gemeente begonnen 
is. Vervolging waar overal ter wereld nog steeds sprake van is. Vervolging die op veel plaatsen 
toeneemt. Goed om daar op de dagen na Pinksteren en ook in de diensten bij stil te staan. Tijdens 
de avonddienst van zondag 12 juni die geleid wordt door ds. Jongejan uit Ede zal aandacht 
gegeven worden aan de vervolgde kerk. Wat een zegen om in vrijheid de samenkomsten van 
de gemeente te kunnen bezoeken.  
 
 
Heilig Avondmaal 
Op zondag 26 juni zal het Heilig Avondmaal bediend worden in de gemeente. Vanaf de 
komende viering zal het Avondmaal weer alleen in de morgendiensten bediend worden. Tijdens 
de vorige avondmaalsviering ging de schaal met brood rond, terwijl de wijn voor ieder gereed 
stond op de tafel. Bij de viering op zondag 26 juni zal de beker ook weer rondgaan. Hiermee 
benadrukken we de belangrijke symboliek van eenheid bij het Avondmaal. In één van de laatste 
uitgaven van de Waarheidsvriend schreef dr. M. Barnard de volgende woorden: “Tegelijkertijd 
bindt de Geest ook de gemeente in broederlijke en zusterlijke liefde aan elkaar. Zowel van die 



gemeenschap met de Heere als van de onderlinge verbondenheid zijn het ene brood en de ene 
beker het symbool.” Omdat we ons bewust zijn van de verschillende gevoelens die hierbij 
kunnen leven zal naast de beker die rondgaat ook bij iedere plaats nog een bekertje wijn gereed 
staan. U bent vrij om de beker door te geven en zelf de wijn te drinken uit het kleine bekertje. 
Laten we hierin niet over elkaar willen heersen, maar ons samen richten op het offer van Jezus 
Christus.  
 
 
Jarigen 75+  
De volgende gemeenteleden mogen in de komende weken hun verjaardag vieren: 
4 juni: mevr. G.J. Rikkers-Verheij, Prinses Irenestraat 24, 3372 CM, 75 jaar 
Per abuis in het vorige kerkblad vermeld bij 3 juni 
8 juni: dhr. H. de Jong, Houting 16, 3372 VG, 76 jaar 
8 juni: dhr. D.C. Klop, Rivierdijk 129, 3372 BK, 82 jaar 
9 juni: mevr. A. Deventer-Vogel, Jul van Stolbergstraat 59, 3372 CH, 85 jaar 
15 juni: mevr. J.A. Hoornaar-van Felius, Prinses Irenestraat 38, 3372 CM , 85 jaar 
15 juni: mevr. W. van den Berge-Ouburg, Rembrandthof 119, 3372 XV, 95 jaar 
We feliciteren u van harte met uw verjaardag en wensen u bij het klimmen van de jaren Gods 
nabijheid toe. Na Hemelvaart zingt een lied: 
 Al is Hij opgenomen, 
 houd in herinnering, 
 dat Hij terug zal komen, 
 zoals Hij van ons ging. 
 Wij leven van vertrouwen, 
 dat wij Zijn majesteit 
 van oog tot oog aanschouwen 
 in alle eeuwigheid.  
 
 
Jubileum 
Zondag 5 juni is het 25 jaar geleden dat Erik en Jaccomiene Terlouw-van Vuren, Weteringstraat 
12, 3372 CS elkaar trouw beloofden voor het leven. We zijn met hen dankbaar voor deze dag 
en alle zegen die zij samen met hun kinderen Rianne, Stephan en Daniëlle mochten ontvangen. 
We wensen jullie veel van Gods Geest voor de jaren die als God het geeft volgen.  
 
 
Na de leerdienst 
Zondagavond 22 mei stond in de verkondiging het geloofsartikel centraal dat Jezus is 
nedergedaald ter helle. Dr. Van ’t Veld dichtte hierbij de volgende woorden, te zingen op de 
melodie van Psalm 22. 
 De diepste trap van Zijn vernedering 
 was bovenal toen Hij aan ’t kruishout hing, 
 door God verlaten, helse pijniging 
 moest door gaan maken. 
 Groot is het heil dat ik voortaan mag smaken: 
 Hij zal altijd in al mijn leed en lijden 
 van helse pijn, benauwdheid mij bevrijden. 
 O, welk een troost! 
 
 



Tenslotte 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allen. We zien met dankbaarheid 
terug op de diensten (rond) Hemelvaartsdag. Zo hoorden we onder andere over de vrucht van 
de Hemelvaart. “En zij aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. 
En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen” (Lukas 24: 
52, 53). Wat zijn we gezegend als dit ook onze gemeente kenmerkt. Aanbidding en blijdschap, 
God lovend en dankend en het goede voor elkaar zoekend! 
We groeten met name hen die deze zondag hun geloof mogen gaan belijden voor God en de 
mensen. We staan in dankbaarheid om jullie heen. God gaat door met Zijn werk!  

Jaap Ritmeester 
 
 

Kopij kerkbode 
Het volgende nummer – een uitgave voor 2 weken – verschijnt op vrijdag 17 juni. De kopij 
graag uiterlijk zaterdag 11 juni om 12.00 uur inleveren. Dit kunt u doen via het gebruikelijke 
mailadres kerkbodehgbh@kpnmail.nl.  
 
 
Vanuit de pastorie 
Van zondag… 
Afgelopen zondag gingen twee gastvoorgangers u en jou voor. Het Woord kwam tot ons vanuit 
Openbaring 12 en Lukas 24. Hopelijk kunt u terugzien op gezegende diensten.  
 
 
Uit de gemeente  
Mw. N. Sterrenburg-de Bruin, Rembrandtstraat 42 verblijft nu in het Gasthuis in Gorinchem. 
Een vreemde en onwennige plek voor haar. We dragen haar en haar man aan de Heere op.  
Dat doen we ook met Mw. E.A. van der Walle-den Toom, Graaf Lodewijkstraat 9. Ze moest 
onder andere vanwege een zouttekort worden opgenomen in het ziekenhuis. Daar vinden ook 
onderzoeken plaats.  
Mw. R. Otto- Klop, Rivierdijk 112 is dinsdag 24 mei geopereerd, mocht inmiddels weer 
thuiskomen en is dankbaar voor hoe het tot dusver gaat. De Heere zij u allen nabij!  
 
 
Verhuizing 
Mw. R. de Blauw is verhuisd naar de Rembrandthof 20. Het zal een flinke overgang voor u 
zijn, na al die jaren aan de Prinses Margrietstraat. We wensen u een goede tijd in uw nieuwe 
woning. Onze aardse woningen moeten eens verlaten worden. We bidden u het uitzicht toe op 
een eeuwige woning bij de Heere!  
 
 
Geloofsbelijdenis 
Het afgelopen seizoen heeft een flinke groep jongeren belijdeniscatechisatie gevolgd. 
Inhoudsvolle avonden met mooie en diepgaande gesprekken liggen achter ons. Veel vragen zijn 
er over tafel gegaan. We hebben in de Bijbel gezocht naar antwoorden. Deze vrijdag is er de 
aannemingsavond en spreken we met een delegatie van de kerkenraad over de persoonlijke 
brieven van acht jongeren: Rieneke Alblas, Ferdinand Bolstraat 5 en Ariën Klop, 
Zevenhuizenseweg 10, 4147AG te Asperen;  Jaco van den Bout en Louise van den Bout-
Roobol, Van Ruysdaelstraat 14;  
Anne Breugem, Kerkplein 2;  



Hilde Breugem, Kerkplein 2;  
Joop Groeneveld, Rivierdijk 107;  
Jorine Veldman, Essenlaan 30, 3931 ZS, Woudenberg.  
Draagt u hun in uw voorbede en meeleven? Dankbaar kijken we terug, hoopvol kijken we 
vooruit en leven we biddend naar de belijdenisdienst en de daaropvolgende periode toe.  
 
 
Ontvangen 
Door ds. J.C. Breugem voor de kerk € 10,- en € 20,- 
 
 
Hardinxveld – Katwijk aan Zee 
We leven mee met onze buurgemeente en haar predikant, nu ds. W.J. Westland het beroep van 
de Hervormde Gemeente in Katwijk aan Zee heeft aangenomen en wensen gemeente en 
predikantsgezin daarbij veel sterkte en de blijvende zegen van de Heere. 
 
 
… naar D.V. Pinksterzondag 
Aanstaande zondag vieren we het Pinksterfeest. Het feest van de uitstorting van de Heilige 
Geest. Petrus verbindt de uitstorting van de Heilige Geest nadrukkelijk aan het laatste der dagen, 
de eindtijd waar Joël over profeteert. In de verkondiging luisteren wij naar Handelingen 2:16-
21. Tweede Pinksterdag had ik oorspronkelijk geruild met ds. K. Hak, maar hij moest vanwege 
een extra doopdienst in zijn eigen gemeente voorgaan. Ik hoop nu deze dienst zelf te leiden. De 
tekstkeuze heb ik nog niet gemaakt.  
 
 
Tenslotte 
Namens ons allen een hartelijke groet,  

J.C. Breugem, v.d.m. 
 
 
Vanuit de diaconie 
Inflatie 
In deze tijd van sterk stijgende energie en brandstof prijzen, maar ook van stijgende prijzen in 
de supermarkt, zijn we ons als diaconie bewust dat dit tot problemen kan leiden bij 
gemeenteleden en andere mensen om ons heen. Waar je voorheen net alles kon betalen kan het 
zijn dat dat nu of straks net niet lukt.. Als dat bij u of andere mensen om u heen aan de orde is 
of komt, willen we vragen dat ons kenbaar te maken. Neem gerust contact op of spreek één van 
ons aan! We helpen u graag.  
 
 
Hulp voor Jemen 
Zondag 12 juni is de eerste collecte bestemd voor de Jemenitische gemeenschap buiten Jemen. 
Jemen is één van de armste landen ter wereld én is nog steeds in oorlog… Er woedt een 
burgeroorlog met grote humanitaire gevolgen. Gevlucht voor de oorlog en/of vanwege hun 
christelijk geloof, leven Jemenieten vaak in slechte omstandigheden buiten Jemen. 
(Bijvoorbeeld Egypte) De GZB maakt zich sterk voor verbetering van hun levenssituatie en de 
opbouw en toerusting van hun geloofsgemeenschap. Er is voor dit project van de GZB nog € 
13000,- nodig. We rekenen op uw milddadigheid! 

De diakenen 



 
 
Vanuit de kerkrentmeesters 
Collecte-opbrengsten 
3 april: Kerkenraadswerk € 746,87; Pastoraat € 760,67; Zendingswerk Fam. Folmer € 761,64. 
10 april: Draagt elkanders lasten € 693,89; Pastoraat € 634,29; Onderhoud gebouwen € 485,33. 
15 april: Diaconie € 484,73; Pastoraat € 424,91; Onderhoud gebouwen € 336,87. 
17 april: Kerkcentrum € 601,36; Kerkrentmeesterlijk beheer € 657,04; Pl. diaconie € 445,20. 
18 april: EC € 212,32; Eredienst € 269,38; Onderhoud gebouwen € 189,18. 
24 april: Pl. jeugdwerk € 608,84; Pastoraat € 574,08; Pl. diaconie € 462,76. 
 
Hartelijk dank voor uw gaven. 

De kerkrentmeesters 
 
 
Vanuit het jeugdwerk 
Zondagsschool 
Aanstaande zondag worden alle kinderen om 14.00 uur verwacht in de kerk. We vieren met 
elkaar het Pinksterfeest en oefenen voor de afscheidsmiddag. 
De afscheidsmiddag wordt gehouden op zondag 12 juni. De kinderen die afscheid nemen zijn 
Jolanda Achterberg, Joris de Gier, Daniël Klop, Bart Klop, Daniël de Ruijter en Kimberley 
Verschuur.  
Bij dit afscheid zijn niet alleen de kinderen van de zondagsschool uitgenodigd, maar ook álle 
ouders, broers, zussen en andere gemeenteleden. De laatste 2 jaar moesten we de 
afscheidsmiddag helaas met een beperkt aantal aanwezigen doen. We zijn dankbaar dat we dit 
jaar zonder beperkingen bij elkaar kunnen komen en hopen u en jou deze middag te ontmoeten 
en zo met elkaar om deze kinderen heen te staan.  
 
 
Oproep leidinggevenden 
Een aantal weken geleden heeft er een oproepje in de kerkbode gestaan voor nieuwe 
leidinggevenden in het jeugdwerk. In de afgelopen weken hebben we veel gemeenteleden 
gesproken. We zijn dankbaar dat een aantal vacatures zijn vervuld.  
Helaas hebben we nog niet genoeg leidinggevende om in september te kunnen starten. Dit 
terwijl het jeugdwerk zo’n belangrijk onderdeel van onze gemeente is. Jij hoopt toch ook dat 
elk kind weet wie de Heere Jezus voor hem of haar mag zijn, een plaats in onze gemeente heeft 
waar hij of zij zich gezien en gehoord weet, zich veilig voelt en vriendschappen kan opbouwen? 
Via deze weg willen we een herhaalde oproep doen. De volgende clubs willen we extra onder 
de aandacht brengen.  

- Voor de meiden in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar zoeken we een aantal 
enthousiaste vrouwen die één keer per twee weken een avond willen verzorgen. 

- De andere groep met te weinig mensen om te kunnen starten is de dinsdagavondclub. 
Deze club voor de bovenbouw van de basisschool is nog opzoek naar meerdere 
leidinggevende (m/v). De groep die deze club vorm geeft bestaat tot nu toe alleen uit 
vrouwen. Het zou zo leuk zijn als we deze groep aan kunnen vullen met een of meerdere 
mannen. 

We willen je vragen dit serieus overwegen, we hebben uw hulp nodig. Wil je meer weten of er 
eens over doorpraten? Neem gerust contact met ons op Geert Honcoop (06-43696149) of 
Janette Egas (06-52866419). 
 



 
Examens 
De examens zitten er voor de meeste van jullie op en nu is de tijd van wachten aangebroken. 
Nog even en de uitslag is bekend. We leven en bidden met jullie mee dat je een mooie uitslag 
mag krijgen. Om niemand van jullie te vergeten, nogmaals een oproep om even een berichtje 
te sturen als je dit jaar examen doet, dan komen we rond de examenuitslag even bij je langs, dit 
kan naar 06-43696149.  

Jeugdouderling Geert Honcoop  
 

Jeugdavond 

 
 
  
Vanuit de zendingscommissie 
Pinksterzendingscollecte 
U heeft de folder vast al gevonden! De jaarlijkse Pinkstercollecte heeft dit jaar de kerk in 
Libanon als bestemming. In de folder vindt u meer informatie. Laten we bidden voor moed en 
kracht voor de christenen zo ver bij ons vandaan. Wilt u geven? Dat kan bij de uitgangscollecte 



op 1e Pinksterdag. En bedenk dit: bij het verlaten van de kerk betreden we allemáál het 
zendingsveld…   
 
 
Gemeenteavond 
… over het zendingsveld gesproken: Willem en Joanne Folmer hopen op dinsdag 29 juni in ons 
midden te zijn. (LET OP: gewijzigde datum!) Om ons te vertellen over hun werk, de afronding 
van hun periode in Congo en we zullen als gemeente en zendingsgezin afscheid nemen van 
elkaar. We mochten een aantal jaren om hen heen staan. In gebeden en giften. We waren 
betrokken bij hun werk wat ze, zoals ze ons vertelden, namens ons mochten doen. Wij zijn de 
Heere dankbaar voor alles wat Willem en Joanne hebben gedaan in het stukje Koninkrijk van 
God wat zo ver bij ons vandaan is.  
Weet je welkom!  
 
Het werk in Gods Koninkrijk gaat door! In Boven-Hardinxveld, in Congo en…  
Als commissie zijn we in overleg met de GZB om ons te oriënteren op een nieuw 
zendingsproject wat onze steun kan gebruiken. Bid u mee? Dan zeggen we in het volste 
vertrouwen: wordt vervolgd! 
 
 
Commissieleden 
Tot slot: we zoeken in de commissie nieuwe mensen! En juist nu we op zoek gaan naar een 
nieuw project is het een uitgelezen moment om in te stappen… Heeft het werk in Gods 
Koninkrijk buiten onze landsgrenzen je interesse en ben je niet bang om je handen uit de 
mouwen te steken? Trek één van de commissie leden of Robbin v.d. Bout eens aan het jasje en 
schuif aan!  
 
 
In de gemeente 
Toer voor het goede doel 
Zaterdag 11 juni vertrekt vanuit Giessenburg een inspirerende fietstocht. De inschrijving is 
inmiddels geopend. Tientallen wielrenners en gewone fietsers stappen dan op de fiets voor deze 
fietstocht, georganiseerd door de IZB. Ook vanuit onze gemeente zullen er zijn die hun 
kilometers wegtrappen om daarmee het werk van de IZB te steunen. 
De fietstocht brengt het pionierswerk onder de aandacht, de deelnemers zien wat er gebeurt, 
hebben onderweg goede gesprekken en het levert financiële ondersteuning op.  
Dit jaar is er een tocht van 60 km voor gewone fietsen en E-bikes en twee routes voor 
wielrenners, namelijk 110 en 150 km. Doet u ook mee? 
De start is bij de Rank, Kerkweg 1 te Giessenburg. Op toervoorhetgoededoel.nl vindt u meer 
informatie over de tocht en de missionaire initiatieven die hiermee gesteund worden.  
 
 
Zingen in de Zomer op Urk  
Zoals wij vele keren eerder deden, hopen we nu ook voor Boven-Hardinxvelders op woensdag 
13 juli een dagje naar Urk te organiseren. We gaan rond 11.00 uur weg. ’s Middags is er “vrij” 
zingen in de Bethelkerk. Daarna doen we stegentocht met koffie en Urker koek. En vervolgens 
gaan we lekker vis-eten in een Urker visrestaurant. Daarna gaan we terug naar de Bethelkerk 
om samen te zingen en naar “Eiland Urk” en naar een meditatie te luisteren. We hopen dan rond 
23.00 uur weer thuis te komen. We schatten de kosten all-in rond € 55,00 p.p. Ieder kan zich 



opgeven voor 1 juli bij Mieke Korten via telefoon 06-20100939 of mwkorten@gmail.com. Met 
hartelijke groet, fam. Korten. 
 
 
Activiteitenagenda  
Maandag en woensdag 
19.30 uur  Uitzending kerkradio 
   Verzoeknummers kunt u aanvragen via de website en telefonisch bij
   Mieke van den Bout, tel. 611430 of Gerry Koppelaar, tel. 615387 
 
Vrijdag 3 juni 
18.30 – 20.00 uur Christelijke bibliotheek 
19.00 – 20.00 uur Verkoop collectebonnen 
 
Zondag 5 juni 
ca. 11.00 uur  Ontmoeting na de dienst  
14.00 uur  Zondagsschool – in de kerk 
 
Vrijdag 10 juni 
18.30 – 20.00 uur Christelijke bibliotheek 
 
Zondag 12 juni 
14.00 uur  Zondagsschool – afscheidsmiddag 
 
Dinsdag 14 juni 
14.30 uur  Breiclub 
 
Vrijdag 17 juni 
18.30 – 20.00 uur Christelijke bibliotheek 
 
 
Algemene berichten 
Wie bezorg jij een fijne vakantie? 
Maandenlang kijken de gasten met een verstandelijke beperking er al naar uit: heerlijk een 
weekje weg met de VOOR ELKAAR vakantieweken! Andere gasten ontmoeten, gezellige 
dingen doen, luisteren naar Bijbelverhalen, samen zingen, vriendschap ervaren. Kortom, 
heerlijk vakantie vieren! Maar… om alle gasten de juiste zorg te kunnen bieden, zijn we nog 
dringend op zoek naar vrijwilligers! Heb jij hart voor mensen met een verstandelijke (en vaak 
ook lichamelijke) beperking, wil je een week van je vakantie met liefde in dienst stellen van je 
naaste en ben je tussen de 17 en 67 jaar? Geef je dan zo snel mogelijk op via de website, 
voorelkaarvakantieweken.nl/vrijwilliger (voorheen onderdeel van de hervormde vrouwenbond, 
sinds dit jaar een zelfstandige stichting), daar vind je ook meer informatie. We doen vooral een 
dringend beroep op je als je verzorgende/verpleegkundige bent, maar ook andere vrijwilligers 
(zowel mannen als vrouwen!) zijn nog nodig.  
 
 
Aangeleverd 
Dank 
Wij willen u hartelijk dank zeggen voor alle felicitaties en kaarten rond ons 60 jarig huwelijk. 
Wij zijn dankbaar dat God ons zo lang gespaard heeft. 



  
Gerard en Marry Dijkema-Noordermeer. 
 


