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Maart
Met dit maartnummer van Vrijzinnig Perspectief heeft
u alweer het derde exemplaar van dit activiteitenjaar
in handen. U leest o.a. informatie over de komende
bijzondere bijeenkomst op 25 maart met als onder
werp ‘Het Thomas Evangelie’, maar ook de Verhalen
karavaan komt voorbij. De muzikale ontmoetingen
blijven succesvol, een afgeladen zaal genoot van het
Jong Nederlands Blazers Ensemble. En op 22 maart
wordt de serie voor dit jaar afgesloten met een optre
den van De Flageolettes. Deze opsomming is slechts
een greep uit de artikelen en berichten die u deze keer
in dit blad zult vinden.
Het bestuur en de programmacommissie zijn inmid
dels ook bezig met de voorbereidingen voor het jaar
2018-2019. Het preekrooster 2019 is rond en aan de
samenstelling van het rooster voor de bijzondere
ontmoetingen wordt hard gewerkt. Ook worden er
voorbereidingen getroffen om de website te vernieu
wen. We hopen dit in de loop van 2018 te realiseren.
En dan is er binnenkort ook een nieuwtje: in het kader
van ‘Omzien naar Elkaar’ wordt er in een speciale
middag georganiseerd voor onze ‘oudere’ leden. Ook
Maja Nieuwenhuis zal daarbij aanwezig zijn. Voor
deze bijeenkomst zullen aparte uitnodigingen worden
verstuurd.
Al met al een bruisend geheel van activiteiten, waar
bij ik u graag hoop te ontmoeten.
 
Met vriendelijke groet,
Dick Vermeij,
voorzitter
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Concept-verslag ledenvergadering
Het concept-verslag van de ledenvergadering
van november 2017 is op te vragen via vrijzinni
gen@gmail.com. Tijdens de vergadering gaf het
bestuur een toelichting op de financiële situatie
van de afdeling. Deze is ‘gezond’ te noemen en
het boekjaar werd afgesloten met een positief
resultaat. Ons jubileumprogramma sprong er in
alle opzichten positief uit. 
Er is besloten in het voorjaar een seniorenmiddag
te organiseren voor onze leden van 75+. De or
ganisatie wordt verzorgd door ‘omzien naar el
kaar’. Ook de collectes op de laatste zondag van
de maand voor een goed doel blijven gehand
haafd. Verder is afgesproken dat de program
macommissie m.i.v. januari 2019 elke eerste
zondag van de maand een bijzondere bijeen
komst organiseert i.p.v. ‘een reguliere dienst’. Dit
geldt niet voor de zomermaanden. Ook zal
worden bekeken op welke manier de website
een facelift kan krijgen. Jan Fransooijs werd ge
kozen tot bestuurslid, de aftredende bestuursle
den werden allen herkozen. 
 
 

Succesvolle muzikale ontmoeting
Op 25 januari was er wel een heel bijzonder
concert in ons gebouw. Tien jonge talentvolle
muzikanten van het beroemde NBE (Nederlands
Blazers Ensemble) traden voor ons op. Het was
een van de zes jong-talent-ensembles van het
NBE, dat optreedt onder de naam jongNBEwest.
Ze vormen een kweekvijver voor het landelijke
NBE. Alle muzikanten zijn gevorderde amateurs
of beginnende leerlingen van een conservatori
um en ze bereiden zich dan ook voor op een
professionele loopbaan in de muziek. Of het nu
kwam doordat er drie talenten uit de Hoeksche
Waard meededen of door iets anders, maar de
zaal was tot aan de laatste stoel uitverkocht. De
eerstvolgende muzikale ontmoeting is op 22
maart met een optreden door de Flageolettes.
Een trio met een breed repertoire van zang en
instrumenten, van tango tot jazz en van Neder
land tot Zuid-Amerika en Rusland/Balkan. De
verwachting is dat ook die ontmoeting geheel
uitverkocht zal zijn.
Meer info op onze website of via vrijzinnigen@g
mail.com 
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Regiodag in Schiedam
Beste Regiogenoten,
Graag nodigen wij u uit voor de Regiodag 2018,
 op zondag 22 april a.s. in onze kerk aan de
Westvest 90 in Schiedam. Vrijzinnigen Schiedam
en Rotterdam vouwen de handen ineen, met als
thema  Muziek in de Vrijzinnigheid.  Want er
wordt veel muziek gemaakt in Schiedam. Vanuit
de muziek stappen we de ‘stilte’ in voor een
rondvaart met de Fluisterboot door de grachten
van Schiedam, en later in de middag vertelt Tom-
Eric Krijger ons over de geschiedenis van de
Vrijzinnigen, met name die van Rotterdam en
Schiedam. Een gevarieerde dag, vol woorden,
muziek en bezinning.
Programma:
10.30 uur       Inloop en koffie
11.00 uur       Welkom door Richard van der Keur,
voorzitter Vrijzinnigen Schiedam
11.05 uur       Inleiding door Ivo de Jong over
muziek in de Vrijzinnigheid
11.15 uur       Concert
12.15 uur       Koffiepauze met versnaperingen
12.45 uur       Vertrek naar de opstapplaats
Fluisterboot (achter de kerk)
13.00 uur       Rondvaart Fluisterboot
14.00 uur       Lunch en ontmoeting
15.00 uur       Lezing Tom-Eric Krijger  ‘Geschiede
nis van de Vrijzinnigen’ 
(met name Schiedam/Rotterdam)
16.00 uur       Afsluitende borrel met hapjes
Graag vernemen wij uiterlijk 6 april met hoeveel
personen u zult deelnemen.
U kunt zich opgeven via een e-mail naar secre
taris
Maarten Bijl: bijlhoudt@hotmail.com of telefo
nisch: 010 – 470.75.22
Wij zien uit naar uw komst!
Met vriendelijke groeten,
Bestuur Vrijzinnigen Rotterdam en Schiedam

De Verhalenkaravaan
"Kortavonden is een Hoeksche-waerdse oitdruk
king om aen te gèven dat men ’s avonds van
ongeveer kwart ôver zèven tot kwart ôver negen
bai elkaer op visite ging om nieuwties oit te wis
selen, verhaalties te vertellen en spelleties te
doen. Hiermee werden d’n lange donkere win
termaenden “korter” gemaekt. Bôvendien slaet
“kort” op d’n duur van d’n visite. Glad nie te lang,
want d’n volgende morgen moest men weer
vroeg op om naer z’n werk te gean."

Van wanneer de oorspronkelijke kortavond da
teert, is niet precies bekend. Wel is zeker dat het
begrip begin 1900 al zijn intrede deed, om in de
jaren vijftig onder invloed van radio en televisie
weer te verdwijnen. Bij hen die van het eiland
komen en er getogen zijn, is het fenomeen nog
wel bekend.
Vanuit de kortavonden is de verhalenkaravaan
ontstaan. En woensdagmiddag 21 maart 2018
zullen ze ons kerkje bezoeken. We zullen onder
andere worden getrakteerd op Joodse vertellin
gen. De rest blijft nog een verrassing.

Aanvang 14.00 uur. (eindtijd ong. 16.00 uur).
Toegang gratis inclusief koffie of thee met wat
lekkers.
Vrijwillige bijdrage bij de uitgang wordt op prijs
gesteld. 

Jarigen in:
Maart:
02: A. Steenman-Schilthuis
02: P. Stougie
21: M. van Onzen
31: D. Fransooijs
April:
05: E Stougie-van der Stel
15: M. Meerman-Plugge
21: A. van Balen Blanken
24: A. Kruithof
Mei
05: G. van Balen Blanken-v.d. Steen
10: J. van Rikxoort
16: J. Vermeij-Loggers
27: F. Vlielander-Dijkstra
Iedereen van harte gefeliciteerd.
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25 maart: het Thomas-Evangelie
Op zondag 25 maart is er weer een bijzondere
bijeenkomst i.p.v. een reguliere dienst. Dit keer is
Jos Stollman onze gastspreker, over “het Thomas-
Evangelie”
In het begin van de jaren '80 stuitte Jos Stollman
bij toeval op het Thomas-Evangelie. Daarin ont
moette hij een Jezus die in zijn uitspraken een
sterke verwantschap met Zen vertoonde. De
teksten werden hem zeer dierbaar en dat leidde
tot het schrijven van het boek “Zenmeester Je
zus”. In dit boek wordt een reflectie gegeven op
de uitspraken, de “logia” van Jezus. Daarnaast
is er per logion een oefening die de lering van
Jezus vertaalt naar onze tijd. Hierdoor ontstaat
een verdieping van het eigen leven in het “hier
en nu”.
Jos geeft op deze zondag een kort overzicht van
het vroegste Christendom en de plaats van  het 
Thomas-Evangelie daarin. Daarna worden er
een aantal logia door hem uitgelegd.
Jos studeerde in Utrecht na zijn  gymnasiumop
leiding. Hij raakte geboeid door spiritualiteit,
mystiek,  oosterse religies en filosofie. Zijn defini
tieve thuis heeft hij gevonden in het  Zen-Boed
dhisme. In Zen  komen de lijnen van de christe
lijke mystiek en oosterse filosofie op een prachti
ge wijze bijeen. Hij doceert wiskunde, informatica
en algemene natuurwetenschappen.

Boeken van zijn hand zijn “Zenmeester Jezus” en
 “De Zen van het leven.”
De bijeenkomst begint om 10.30 uur. Een ieder
is van harte welkom. Na afloop is er koffie en/of
thee en kan er nog even nagepraat worden.

Beste mensen,
Toen ik op een zondag in november 2014 voor ’t
eerst uw mooie kerk kwam binnenlopen, trof me
de gemoedelijke sfeer.
Tegelijkertijd hoorde ik Anton van Dijk zeggen: ”
Bij de Vrijzinnigen moet niets, alles mag!”  
Toen ik ook nog even omhoog keek en de
woorden: “Het Koninkrijk Gods is binnen in u” las,
wist ik dat ik mijn plek gevonden had.
Fijn was het om de mooie en vaak leerzame
diensten bij te wonen en om na de dienst een
kopje koffie te blijven drinken en te luisteren naar 
o.a. uw  verhalen van vroeger.
We mochten zelfs in maart vorig jaar een collec
te ontvangen voor onze school in Machakos te
Kenia, een kostschool voor gehandicapte kinde
ren in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar. We hebben
met deze collecte en andere giften warmwater
voorzieningen kunnen aanbrengen. Nu kunnen
de kinderen in de kille regenperiode tenminste
onder een lekkere warme douche. Namens de
kinderen willen we u daar heel hartelijk voor
bedanken.
Jammer genoeg komt er een eind aan mijn
kerkbezoek in Oud-Beijerland. Begin maart ver
huizen mijn man en ik, na 14 jaar Hoeksche
Waard, naar Bergambacht (bij Schoonhoven).
Het dorp waar we opgegroeid zijn en later ge
trouwd zijn. Terug naar onze “roots” ….dichterbij
onze kinderen en kleinkinderen en ook dichterbij
onze familie en vrienden.
Ik zal u, de kerkdiensten en ook de saamhorig
heid zeker gaan missen. Vanaf hier wens ik u
allen het goede en Gods zegen toe.
Hartelijke groeten,
Gieneke Kleijn

Uitzonderlijke broederschap
Van 17 februari t/m 3 juni is er in het Noordbra
bants Museum een tentoonstelling over 700 jaar
uitzonderlijk broederschap.
In 1318 stichtte een groepje geestelijken in de
Bossche Sint-Jan een religieuze broederschap.
Samen vereerden zij met gezang en gebed de
Moedermaagd Maria. Hun initiatief groeide uit
tot een religieus, maatschappelijk en cultureel
instituut van de eerste orde, dat in het laatmid
deleeuwse ‘s-Hertogenbosch een toonaange
vende rol vervulde. Maar ook buiten de stad had
de broederschap een bijzondere reputatie. Vele
tienduizenden, uit alle delen van de Nederlan
den en ook ver daarbuiten, sloten zich aan.
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Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd de broeder
schap omgevormd tot een sociëteit van notabe
len, van wie de helft katholiek en de andere helft
gereformeerd. Ruim drie eeuwen hadden de
broeders in vriendschap hun geloof beleden.
Voortaan zouden zij vooral hun geloof in vriend
schap belijden. De illustere Lieve Vrouw Broeder
schap, ook wel bekend als de Zwanenbroeders,
telt vorstelijke personen onder haar leden, onder
wie prinses Beatrix en koning Willem-Alexander.
In 20I8 vieren de Bossche Zwanenbroeders hun
700-jarig bestaan. Daarmee is het een van de
oudste nog bestaande verenigingen in Neder
land.
 Over deze broederschap is ook een boek ver
schenen met ca. 59 abeeldingen in kleur en
zwart-wit. ISBN 978 94 625 8259 0 Prijs: € 19.95

Orde van Sint-Lazarus
Militaire en Hospitaal Orde van Sint-Lazarus van
Jeruzalem
Op 4 februari jongstleden ging bij ons voor Kees
Bakker, Senior Chaplain van de Orde van St.
Lazarus van Jeruzalem. Wij vroegen hem om een
kort historisch overzicht van deze Orde. Hieronder
zijn bijdrage.
In Jeruzalem, buiten de muren van de heilige
stad, stond vóór de kruistochten een ziekenhuis
voor leprozen, dat gewijd was aan Sint-Lazarus.

Na de inname van Jeruzalem door de kruisvaar
ders in 1099, gingen de ridders die melaatsheid
hadden opgelopen naar het hospitaal van het
klooster Sint-Lazarus om zich te laten behande
len. Niet allen kwamen de besmetting van deze
ellendige ziekte te boven, maar veel van hen die
het overleefden bleven, uit dankbaarheid voor
hun redding in deze kloostergemeenschap en
legden daar hun geloften af, terwijl zij hun ridder
verplichtingen behielden. 
Kort hierna werden deze ridders officieel erkend
als een orde en zo is dan de identiteit van de
Orde van Sint-Lazarus ontstaan. De hospitaalrid
ders van Sint-Lazarus verzorgden leprozen en
waren verplicht ridders van andere Orden, die
met deze ziekte waren besmet, in hun kring op
te nemen.
In de loop der eeuwen hebben verschillende
fusies en unificaties plaatsgevonden en van tijd
tot tijd drukten uiteenlopende Grootmeesters en
beschermheren hun stempel op de in 23 landen
op alle continenten verspreide vestigingen van
de Orde. Het zou te lang voeren om daar in dit
bestek in detail op in te gaan; we blijven derhal
ve bij de Nederlandse afdeling.
Het unieke van de Orde, dus ook in Nederland,
is het puur oecumenisch karakter. Om toe te
treden dient men Christen te zijn en trouw te
blijven aan de drie grote pijlers van de Orde:
ridderlijkheid (je zou dit democratisch kunnen
vertalen als strijdbaar fatsoen), charitas en spiri
tualiteit. Het pastoresconvent bestaat dan ook
uit een priester, een PKN-voorganger, een voor
malige vlootpredikant van Nederlands Hervorm
de huize en een Angelsaksische vertegenwoor
diging door o.a. een Anglicaanse Archdeacon.
Veel conflicten beheersen onze wereld, die vaak
met het meest vreselijke geweld worden be
slecht. Gevechten die alleen verliezers kennen
en niets oplossen. Als weldenkend Christen
vraag je je dan af wat je überhaupt kan doen
om een steentje bij te dragen tot een betere, een
veiligere en eerlijkere wereld. De Orde van St.
Lazarus, de christelijke traditie hoog in het vaan
del dragend, probeert daar op eigen beschei
den wijze een invulling aan te geven.
De oorspronkelijke roeping richtte zich op het
verzorgen van leprozen, maar ontwikkelde zich
geleidelijk evenzeer in de richting van meer al
gemene ziekenzorgactiviteiten en het geven van
begeleiding aan kinderen met een lichamelijk
gebrek.
Momenteel spendeert de Orde veel geld en tijd
aan een groot meerjarig ontwikkelingsproject op
de Flores-eilanden in Indonesië. Met gezamenlij
ke inspanning van de plaatselijke bevolking en
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autoriteiten wordt er nu door het aanleggen van
afvoertrajecten uit hooggelegen bergbeekjes
schoon en veilig drinkwater geleverd van dorp
tot dorp, hetgeen door het realiseren van sani
taire verbeteringen een sterke reductie van in
fectieziekten tot gevolg heeft en waardoor
eveneens de mogelijkheid tot kleinschalige
tuinbouw is geschapen, om ook daarmee de
levensstandaard te verhogen.  

Enkele andere lokale dienstverleningen betref
fen o.m. een speciaal busje voor het vervoer van
minder valide ouderen (de BIJ-bus), het creëren
van fondsen ter bestrijding van de motorische
ziekte ALS, waarvoor de jongeren (Vrienden van
St. Lazarus) donaties bijeenbrengen door mee
te doen aan de jaarlijkse 2 km zwemtocht door
de Amsterdamse grachten. Deze zelfde jonge
ren, onder leiding van een van de leden, een
Cavalerie-officier, werven eveneens fondsen en
helpen fysiek mee bij het therapeutisch paardrij
den van gehandicapte kinderen.  
Zo blijven voornoemde drie pijlers van de Orde
centraal staan: ridderlijkheid, charitas en spiritu
aliteit.

Kees Bakker

Het vangnet van prikkebeen
Het gaat echt opvallen: er is nauwelijks nog
eenheid te ontdekken in het dagelijks verstrek
ken van nieuws door de media. Ik bedoel dat je
elke dag van de verschillende media toch een
vergelijkbaar pakket nieuws verwacht, al dan
niet gemengd met eigen commentaren. Het lijkt
er meer op dat de nieuwsgaarders er allemaal
met een eigen plannetje, een eigen netje en een
eigen techniekje opuittrekken, om ons te voor
zien van een bonte expositie van wat er allemaal
gebeurt in de wereld. Je moet eerst een cursus
feiten verzamelen volgen, voor je in de gaten
hebt wat er globaal gebeurt.
U herinnert zich vast nog wel die vlinderkasten
van school, waar de fraaiste tuinscharrelaars
achter glas opgeprikt zaten, om onze kennis van
de natuur te vergroten. Nee, de prikkebenen van
de media zijn in de ban geraakt van een ander
soort hartstocht: ze zijn fanatiek op zoek naar het
bijzondere in onze wereld, dat specifiek is voor
hun medium en hun klanten, en dat hen onder
scheidt van het algemene aanbod waar (nog)
niet iedereen over praat. Vermakelijk zijn zonder
meer de ‘profetische’ koppen boven artikelen:
‘Iedereen praat over ..., De grote trend is …, We
gaan snel naar ..., Jeugd staat voor onherken
baar grote problemen, De bestuurderloze auto
verovert het land, Wereldconflict onvermijdbaar,
Andere wereld op komst, dus...' Kon je vroeger
nog spreken van een trendje, nu wordt gesug
gereerd dat bepaalde ontwikkelingen definitief
en allesomvattend zullen zijn. Dat gaat het wor
den. En daar schrijven we nu al en bijna uniek
over.
Kijk je even verder en pak je een krant uit België
of Duitsland uit het rek, dan wordt er een andere
wereld zichtbaar, waarin een niet herkenbare
hand een geheel eigen schikking heeft ge
maakt. Al die gedrukte en gefilmde wereldbeel
den bestaan uit een soort glas-in-loodraampjes,
die, als je ze naast elkaar legt, een bonte ver
scheidenheid zonder verband laten zien. Nee, zo
is de wereld niet …, maar zo nou ook weer niet.
De suggestie dat iedereen over hetzelfde praat
in de wereld, is al helemaal een farce. Afgezien
van het feit dat verreweg de meerderheid van
de wereldbevolking met moeite tien namen van
andere landen kan noemen, laat staan drie
talen kan spreken, geeft een trouw beeld van
onze enorme verscheidenheid. In alles. Ook in
prioriteiten en wensen voor de toekomst. Ben je
je daarbij bewust van het feit dat we wel allemaal
afhankelijk zijn van dezelfde natuurwetten, zoals
klimaatveranderingen, dan gaat het duizelen.
Het AHMAS- model (Alles Hangt Met Alles Samen)
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is meer romantisch dan aanwijsbaar reëel. En
wordt weinig reëel samen beleefd. De meeste
rampen zijn erg ver weg en aan diverse oorzaken
te wijten, die allemaal ver van onze competen
ties en invloedsfeer liggen.
Laten we dus in het vervolg uitspraken vermijden
als: ‘De wereld krijgt met X te doen en zal de
confrontatie met Y niet overleven.’ Niet alles ge
beurt op dezelfde manier op dezelfde plekken
op de wereld. En den oalenn Prikkebeen hef ’t al
lang opgeaven. Wiej könt ok niks geworden met
ziene netten. Is ’t meschiens ok meugelijk wat
kotter biej zorgzamer te worden? Zodat de
waarmtegroad van de leefbaarheid kortbij wat
hoger wordt? Want ach, beste leu, wat hier en
gunterwied allemaal dreigt en gebeurt: who
cares, letterlijk.
 Anne van der Meiden
Bron: www.annevandermeiden.nl

Tuinwerk
Het is geen grote tuin, maar onderhoud is ook
dan nodig. Sietske Knol en Reina v.d. Hoek geven
daar hun energie aan (en halen die er wellicht
ook weer uit). Maar als het nodig is, komen er na
een simpel oproepje in de nieuwsbrief zeker 5
vrijwilligers helpen om te snoeien en zand tussen
de bestrating te vegen. Dan voel je de sfeer van
heerlijke betrokkenheid tussen een ieder en bij
onze vereniging.

De schreeuw
Een heel bekend en aangrijpend schilderij is ‘De
schreeuw’ van de Noorse kunstenaar Edvard
Munch (1863-1944). Het schilderij, ‘Skrik’ ge
naamd in het Noors, zou je als weerspiegeling
kunnen zien van de angst en wanhoop die
mensen in hun leven kunnen voelen. Hoewel het
al in 1893 vervaardigd is, raakt het mensen nog
steeds diep in het hart. Een schreeuwende per
soon of figuur, met handen voor de oren, met
open mond, lopend op iets dat een lange brug
met reling lijkt. Het is zeker geen mooie of prettige
afbeelding, hij is overdonderend, aangrijpend.
Machteloosheid, angst, verdriet, paniek of alles
door elkaar heen lijken te zijn weergegeven.
Er zijn verschillende versies van het onderwerp
van dit schilderij door Munch gemaakt. Eén is
een houtsnede in zwart-wit die, net als ‘De
schreeuw’ zelf, in het Munch-museum in Oslo

hangt. Wat ik tot voor kort niet wist, is dat E. Munch
er zelf een tekst/gedicht bij had gemaakt. Hier
onderstaand het gedicht in het Nederlands.
 
Vertwijfeling
‘Ik liep over de straat met twee vrienden -
toen ging de zon onder, de hemel werd plotse
ling bloedig rood
ik bleef staan, leunde tegen het hek,
ten dode toe vermoeid -
boven blauw-zwarte fjord en stad
lag bloed van vuurtongen
mijn vrienden liepen door en
ik bleef achter bevend van angst -
en ik voelde
de grote oneindige schreeuw
door de natuur’.
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Dit gedicht beschrijft in feite de directe aanlei
ding voor het schilderij dat Munch in een periode
van grote innerlijke emotie geschilderd en later
als houtsnede vervaardigd heeft. Veel mensen
voelen zich juist door dit schilderij gesterkt in
moeilijke periodes in hun leven. ‘Ik ben niet de
enige die dit zo gevoeld heeft’, vertelt het hun.
‘Ook anderen zijn weleens zo diep geraakt als ik
en hebben het zo uitgeschreeuwd - of letterlijk of
in stilte - om een situatie in hun leven.’ Munch
was zijn tijd ver vooruit, door op deze wijze her
kenbare gemoedservaringen te schilderen. Zijn
persoonlijke schilderijen van melancholie, angst
en ongerustheid zijn voor veel anderen een
troost.
Katrijne Bezemer
(verscheen eerder in ‘Stemmen’, Voorburg, mei
2017)
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Agenda
18 mrt. 10.30 uur dienst
o.l.v. Ds. T. Rijken (DG)
19 mrt. v.a. 20.00 uur
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
21 mrt. 14.00 uur:
Verhalenkaravaan
22 mrt. 20.00 uur:
Muzikale Ontmoeting met
De Flageolettes
25 mrt. 10.30 uur:
Bijzondere bijeenkomst over
Het Thomasevangelie
o.l.v. Jos Stollman
26 mrt. v.a. 20.00 uur
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
29 mrt. v.a. 15.00 uur
Leesclub o.l.v. Rita Dijkstra
30 mrt Goede Vrijdag
Vrije inloop 19.00 uur

1 apr. 10.30 uur: PASEN
dienst o.l.v. Ds. R. Philipp (Rem)
8 apr. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Ds. J. Kleinsma (Rem)
9 apr. v.a. 20.00 uur
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
15 apr. 10.30 uur: dienst o.l.v.
Mw. N. Verburg (Vrijz. Ned.)
18 apr. 19.30 uur:
Schilderworkshop
o.l.v. A. Nijdam (Zuidzijde)
22 apr. 10.30 uur: dienst o.l.v.
Ds. Z. Albada (Vrijz. Ned.)
23 apr. v.a. 20.00 uur
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman

6 mei. 10.30 uur: dienst o.l.v.
Mw. ds. M. Rosen Jacobson (Vrijz. Ned.)
7 mei. v.a. 20.00 uur
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
13 mei. 10.30 uur: dienst o.l.v.
Ds. A. Overdiep (Rem)
14 mei. v.a. 20.00 uur
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
20 mei. 10.30 uur: PINKSTEREN
dienst o.l.v.
Mw. ds. M. Rosen Jacobson (Vrijz. Ned.)
27 mei. 10.30 uur: dienst o.l.v.
Mw. M. Nieuwenhuis (Vrijz. Ned.)

3 juni 10.30 uur: dienst o.l.v.
Mw. I. Verberk (Vrijz. Ned.)
4 juni v.a. 20.00 uur
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
10 juni 10.30 uur: dienst o.l.v.
Dr. T. Barnard


