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4 september 2022 Startzondag
Presentatie jaarthema en jaarprogramma
2022-2023 verzorgd door de Programmacommis
sie met medewerking van Tonha Schot
 
Inspiratiebron voor ons nieuwe jaarthema vormt
het gedicht ‘Dat licht’ van de Zeeuwse kunstena
res en dichteres Tonha Schot. Tonha schreef het
gedicht eind vorig jaar. Het moest dienst doen
als inspiratiebron voor deelnemers aan een door
haar opgezette workshop ‘Intuïtieve Dotpainting
Aboriginal Style’. Het gedicht kreeg ook een
plaats op een kerstkaart, die ze verstuurde aan
familie, vrienden en bekenden. Van het één
kwam het ander: Vanaf een Amsterdamse kan
sel kwam het gedicht, met hulp van een zoek
machine, bij de Programmacommissie terecht.
Het gedicht raakte ons. We legden contact met
Tonha. Er volgde een persoonlijke ontmoeting.
Het klikte. Het gedicht bleek meer te zijn dan
zomaar een tekst op een uitnodigingskaart of
een kerstkaart. Hoe wonderlijk kunnen de dingen
soms lopen…                                   

In het eerste deel van het programma van de
Startzondag draagt Tonha haar gedicht voor en
vertelt ons iets over het waarom van en de ach
terliggende gedachten bij haar gedicht.
Tijdens de pauze is er koffie of thee.
Daarna neemt de Programmacommissie het
woord en wordt het nieuwe jaarthema en het
jaarprogramma 2022-2023 gepresenteerd en
toegelicht. Dan wordt ook verteld hoe het ge
dicht zal doorklinken in een aantal Bijzondere
Bijeenkomsten.
 

2 oktober 2022 10.30 uur
Preek van de Leek door Bram van Hemmen
 
Geboren en getogen Rotterdammer Bram van
Hemmen (1973) studeerde sociologie aan de
Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij was 10 jaar
werkzaam in ‘de automatisering’ en is vanaf 2004
politiek actief. Het begon allemaal in de deelge
meente Rotterdam-IJsselmonde, waar hij lid  was
van de deelgemeenteraad en, vanaf 2006,
wethouder. In 2012 werd hij burgemeester van
Sliedrecht. In 2020 gevolgd door het burgemees
terschap van de gemeente Hoeksche Waard.
Sinds 1 juli 2022 is hij waarnemend burgemeester
van de gemeente Midden-Delfland.

 
Sinds 2015 is Van Hemmen voorzitter van het
bestuur van de Stichting House of Hope; een
stichting die present is in de Rotterdamse wijken
Beverwaard, Katendrecht en Tarwewijk. De
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stichting biedt een hoopvolle en familiaire plek
aan mensen die gebukt gaan onder armoede,
eenzaamheid en gebrokenheid.
 
Bram van Hemmen neemt voor zijn Preek van de
Leek een strofe uit het gedicht ‘Dat licht’ als uit
gangspunt. Welke strofe precies … dat maken
we bekend tijdens de presentatie van het jaar
programma tijdens de Startzondag.

6 november 2022 10.30 uur
Muzikale lezing door Albert Ringer en Bram
Lagendijk
 
De Bijzondere Bijeenkomst met Albert Ringer en
Bram Lagendijk, resp. rabbijn en chazzan van de
Liberaal Joodse Gemeente van Rotterdam, staat
al langere tijd op ons programma en is al diverse
keren aangekondigd. Steeds weer strooide ‘
corona’ roet in het eten en moest hun muzikale
lezing worden afgelast.
 
Het idee voor een Bijzondere Bijeenkomst als
deze dateert van begin 2019, toen in onze ge
loofsgemeenschap een kring werd gehouden
over het Onze Vader. Daarin kwam aan de orde
dat dit bekendste christelijke gebed in feite een
door en door Joods gebed is. Raakvlakken met
gebeden als het Achttiengebed, het Kaddisj-ge
bed en het Avinoe Malkeinoe bleken er volop te
zijn. Aan meer inzicht in deze gebeden, met
name vanuit Joodse kant, bleek behoefte te zijn.
Op 6 november a.s. gaat het, hopelijk, dan toch
gebeuren: de muzikale lezing met als thema:
Joodse Gebeden - gezongen en uitgelegd.

Rabbijn Ringer zal de theologische kant voor zijn
rekening nemen. Chazzan Lagendijk, die ook
bekend is van zijn medewerking aan de 4 mei-
herdenking bij het Joods Monument aan de
Havendam in Oud-Beijerland zal de gebeden
voor ons zingen.
 

4 december 2022 10.30 uur
Lezing door Mirjam Tirion-Ietswaart
 
‘Van donker naar licht’ … onder deze titel hoopt
Mirjam Tirion-Ietswaart op de zondag van Twee
de Advent bij ons een lezing te geven.
In een toelichting zegt Mirjam: “In de periode
voorafgaand aan kerst is er vooral aandacht
voor het licht; de straten, huizen en tuinen han
gen vol verlichting. Maar door ook aandacht te
besteden aan het donkerder worden van de
dagen, wordt het ritueel van kerst, de wederge
boorte van het licht, geladen met diepte en
betekenis.  
Mensen uit alle culturen en tijden hebben naar
antwoorden gezocht op de dualiteit van licht en
duister die ze ervoeren in de wereld om hen heen
en in zichzelf. Tijdens deze lezing kijken we hoe
de wijsheid uit het christendom, uit de Keltische
traditie en uit de Mithras-godsdienst inspiratie
kunnen bieden om de donkere weken voor kerst
en de kerstdagen zelf, intenser en met meer
bezinning te beleven.
De lezing gaat in op de kerstperiode als een
gezamenlijk ritueel op dit ene moment in het jaar,
en als een hoogstpersoonlijke innerlijke weg die
wij het hele jaar door gaan.”

 
Mirjam Tirion-Ietswaart (1964) is zo’n 20 jaar
werkzaam als zelfstandig coach en trainer en
geeft regelmatig lezingen. Rode draad daarin
vomt het verbinden van je ‘dagelijks ik’ met je
ziel: de diepe bron van betekenis, bezieling en
kracht die in ieder van ons aanwezig is. Daarmee
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kan het gewone leven een voor ieder mens
unieke uitdrukking worden van dat wat van
grootste waarde is. Zij put daarbij uit de rijke bron
van verschillende wijsheid tradities, in het bijzon
der de joodse mystiek, en uit mythen en sprook
jes. Zij is coauteur van de bestseller Dagboek van
de Ziel, de zeven levensfasen. Opgeleid in inte
grale en Jungiaanse psychologie heeft zij jaren
lang als begeleider bij het ITIP, school voor leven
en werk, gewerkt. Nu biedt zij naast haar coa
chingpraktijk online seminars aan voor mensen
die ‘voeding voor de ziel’ zoeken en die verrijking
willen op hun weg van persoonlijke ontwikkeling.
Daarnaast biedt zij online programma’s voor
coaches de willen leren werken met het onbe
wuste. Elke zondag schrijft zij een ‘Inspiratie voor
de Week’, een korte overdenking over een uni
verseel thema met een aantal reflectievragen als
‘voeding voor onderweg’ voor ieder die houdt
van de weg van de mens.
 Ook Mirjam heeft een strofe uit het gedicht van
Tonha Schot uitgekozen. Welke dat is … dat
wordt tijdens de Startzondag verteld.

Jarigen
15 sept. H. Koolschijn
18 sept. H. Hoek
26 sept. P. Roskam
 
05 okt.  G. Stougie
05 okt.  A. Troost
16 okt.  M. Veller
 
04 nov.  S. Knol
29 nov.  M. Melis 

Iedereen van harte gefeliciteerd!

Aan de klus
We zien het allemaal wel: het gebouw heeft weer eenvoudig onderhoud nodig. Door de coronatijd
kwam de klusgroep als groep(je) niet meer samen. Maar er is weer een begin gemaakt.
De trap naar het orgel wordt geschilderd, beschadigingen aan de deur gerepareerd en het 50 jaar
oude hek voor de kerk geschilderd. Dit hek werd ooit gemaakt in samenwerking met de LTS te
Oud-Beijerland. We zijn er zuinig op.
Regelmatig zullen wij weer klusbijeenkomsten organiseren. Hulp is natuurlijk altijd welkom. Aanmel
den kan via 0625065860

Open monumentendag
Op zaterdag 10 september is ons gebouw
geopend van 10:00 tot 16:00 uur. Kom ge
rust eens binnen kijken. Info over het gebouw
en onze vereniging zijn beschikbaar. Harte
lijk welkom.
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Zin in Zingen
Onlangs werd een ad hoc zanggroep gefor
meerd om in de kerkdienst van 24 juli jl. een lied
te zingen. Zes enthousiaste mensen oefenden
met elkaar en het gevolg was een mooi klinkend
resultaat. Ze lieten dat horen in de dienst van 24
juli en daar had het bij kunnen blijven, maar het
samen zingen smaakte naar meer….
Daarom starten we komend jaar een ad hoc
zanggroep op elke tweede vrijdagavond van
de maand van 20.00 uur tot 21.00 uur
(v.a. 9 september)
We zingen dan canons, madrigalen, meerstem
mige renaissancemuziek, eenstemmige liederen
en soms ook kerkelijk liedrepertoire.En we zingen
met wie er is, het is vergelijkbaar met een muziek
instuif. Je kunt één keer meedoen, vaker of altijd. 
Maar de vrijblijvendheid is geen vrijbrief voor
'gerommel in de marge', we werken wel aan de
kwaliteit. Elke zangbijeenkomst moet opleveren
dat we met een tevreden gevoel naar huis gaan
omdat: 
we een mooi klinkend resultaat hebben neerge
zet 
we nieuwe muziek hebben leren kennen
we goed hebben geluisterd naar elkaar
we elkaar muzikaal hebben ontmoet.
 
Als je hier nu zin in krijgt en denkt, 'dat is echt iets
voor mij', dan ben je van harte welkom. 
 
Aanmelden per keer is wel nodig, dat kan via de
mail of via telefoon bij Hanny Koolschijn
0186 785074
06 14056170
h.koolschijn@outlook.com
 
De zangavond kan alleen doorgaan als er ten
minste drie aanmeldingen zijn

Muzikale groet,
Hanny Koolschijn

Levensenergie
Ik heb in de laatste weken moeten constateren
dat ik me tot nu toe, ondanks dat ik hier al 20 jaar
woon, nog niet heb gerealiseerd wat het eigenlijk
betekende in de buurt van twee studentenvere
nigingen en een aantal studentenwoningen te
leven. Ik had er echt geen flauw benul van.
 
Wakker
Want het is nog nooit gebeurd dat ik de hele
nacht wakker werd gehouden door het ge
schreeuw en gebrul van de feestende menigte

die voortdurend heen en weer liep omdat drin
ken, dansen en kabaal maken niet voldoende
waren. Er moest nog een nachtduik in de gracht
genomen worden.
 
Begrip
Ben ik dan elke vorm van begrip voor de jeugd
kwijt? Nee, ik begrijp ze. Af en toe lust ik ze wel
rauw, maar ik begrijp ze toch. Ze moeten toch
wel wat met die levensenergie: dezelfde die ik af
en toe mis, zeker na een slapeloze nacht. Waar
het om gaat, is dat die levensenergie in ons tot
een levendmakende, aanspreekbare, bevrij
dende adem/geest wordt.
Gij zijt in alles diep verscholen, in al wat leeft en
zich ontvouwt. Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd…
 
Adem
Maar dat betekent ook dat wij met elkaar ‘ge
trouwd’ zijn, d.w.z. onlosmakelijk met elkaar ver
bonden en tot trouw aan elkaar geroepen. Van

dit besef hangt alles af: niet alleen het antwoord
op de vraag of we de pandemie de baas wor
den, maar ook die naar de toekomst van de
aarde die gaar aan het koken is. De gevolgen
hebben we gezien: overstromingen in Canada,
in Limburg, in België, in Duitsland. Het is meer dan
‘leven en laten leven’ alleen. Het gaat om de zorg
voor elk levend wezen als de drager van dezelfde
geest die ook mijzelf bezielt. En ik beweer beslist
niet dat ‘de jeugd’ dit besef zou ontberen! Wat
ik wel zeg, is dat ik me steeds beter realiseer dat
dit de enige denkbare grondslag is waarop we
onze houding t.a.v. de werkelijkheid moeten
ontwikkelen. Zo groot is dat plaatje, maar het
begint bij het besef dat ieder van ons door de
zelfde adem wordt bezield …
 
Jarek Kubacki
www.vrijzinnigen.nl

7



Gezegend op pad
Als je groot geworden bent als jood of christen,
dan kijk je niet meer op van een zegen meer of
minder. Bij allerlei gelegenheden worden zegen
woorden uitgesproken: bij de maaltijd, bij ziekte
en wanneer de dood dichtbij is, bij rouw en bij
trouw, en ook altijd aan het einde van de samen
komst.  Zegens kennen vele bewoordingen – dat
voert nu te ver.
 
De bekendste is, denk ik:
“De Eeuwige zegene u, en behoede u
De Eeuwige doe zijn aangezicht over u lichten,
en zij u genadig
De Eeuwige verheffe haar aangezicht over u, en
geve u vrede” 
Deze woorden, afkomstig uit Numeri 6: 24-26, zijn
ergens in de vijfde of zesde eeuw voor de gang
bare jaartelling opgeschreven, maar de teksten
zijn waarschijnlijk veel ouder. Veelal vormen deze
woorden in een protestantse kerkdienst het
slotakkoord.

Pelgrimspastor
In 2019 liep ik met een reisgroep een klein deel
van het Olavspad tussen Oslo en Trondheim.
Bij het begin van de route kon je de zegen
meekrijgen van de pelgrimspastor, ds. Roger
Jensen, in Oslo. Hij deed zijn gekleurde stola om
zijn nek en zegende ons ook met deze woorden
(vertaling zie boven):
 
‘Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg
nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred’.
Dovrefjell
 
De woorden, die ik al zo ontzettend vaak heb
uitgesproken over de gemeenschappen waar ik
voorging, bleven in me rondzingen. Wat zeg je
nou met deze oude woorden, en wat is het om
‘gezegend te zijn’. Wat doe je eigenlijk met een
zegen? Wat bekent dat ‘verheffen van het aan
gezicht’? En hoezo mij ‘genadig’ zijn? En als ik
het in mijn eigen woorden zou zeggen, hoe zou
ik dat dan in Godsnaam doen?
 
Ik realiseer me nu dat ik de woorden, al lopend,
steeds maar weer oppakte. Soms kwamen er
eigen woorden –in de geest van deze zegen- in
me op. Dan liet ik het weer gaan. We kwamen
uiteindelijk aan op het Dovrefjell – een weidse
bergachtige hoogvlakte boven de boomgrens.
We boften enorm met het weer: zon! Je kunt er
ook in de dichte mist lopen. Het uitzicht was

groots! Vanaf hier zet de afdaling naar Trond
heim in.
Diens grootse ruimte om je heen voelen
Op de weidse hoogvlakte kwamen de woorden
als vanzelf. Ik gebruik ze nu ook nog weleens aan
het einde van een viering. Ik hoop dat ze jullie
mogen inspireren en bevestigen bij je gang door
het komende jaar.

“Van Godswege mag ik over je uitspreken
Dat je diens grootse ruimte om je heen mag
voelen en ervaren
dat je je vrij voelt om dáár te gaan en dát te doen,
wat nodig is voor jou en de mensen om wie je
geeft.
dat je diep van binnen weet dat het goed is dat
je er bent.
 
Dat het hoge hemelse licht van zon en maan
je zullen helpen om je weg te vinden
bij dag en bij nacht
in licht en duister
Dat je wordt vastgehouden
in hoop, in moed en in vrede”.
 
Alleke Wieringa
Alleke is predikant van de Remonstrantse Ge
meente Lochem-Zutphen
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Olavspad 
De route loopt van Oslo langs Mjøsa, het
grootste meer van Noorwegen, via het schit
terende Gudbrandsdal, over de betoverende
hoogvlakte Dovrefjell naar Trondheim.
In de middeleeuwen waren pelgrimages een
vorm van massatoerisme. Trondheim in
Noorwegen was toen net zo’n belangrijke
pelgrimsbestemming als Santiago, Rome en
Jeruzalem. De pelgrims liepen naar het graf
van de heilige Olav in Nidaros, de oude naam
van Trondheim. Diverse routes zijn opnieuw
toegankelijk gemaakt voor de moderne pel
grim (ook per fiets). Maar van massatoeris
me is hier absoluut geen sprake en vergele
ken met de route naar Santiago de Compos
tella een oase van rust.
Het Olavspad doorkruist de hele ‘druppel’
van Noorwegen, een land vol zuivere lucht
en eindeloze natuur. Je fietst/wandelt door
boerenland, langs het grootste meer van
Noorwegen, door het bosrijke Gudbrandsdal
dat steeds hoger en smaller wordt, trekt over
de ruige en betoverende hoogvlakte Dovref
jell en daalt af naar het Trondheimfjord en
de kathedraal van Nidaros.

Apatheïsme: Gods bestaan of niet-
bestaan is irrelevant
Enige tijd geleden sprak ik een buurman die zich
een ‘apatheïst’ noemde. Die term is, begreep ik,
een samenstelling van ‘apathie’ en ‘(a)theïst’.

Een apatheïst is theïst noch atheïst, en evenmin
agnost, maar iemand die het probleem van
Gods bestaan of niet-bestaan irrelevant vindt. Als

representant van het apatheïsme wordt de
achttiende-eeuwse verlichtingsfilosoof Diderot
beschouwd: ‘Het is belangrijk om dolle kervel niet
voor peterselie aan te zien, maar wel of niet te
geloven dat God bestaat is volstrekt onbelang
rijk.’

Het begrip was nieuw voor me, de zaak zelf toch
niet. Want achteraf gezien heb ik zelf wel eens
een apatheïstisch bekentenis opgeschreven
(Onbevangen, 2015). “Ik heb me nooit het hoofd
gebroken over de vraag of de personages jhwh,
elohiem, theos en kurios echt bestonden. Even
min als ik me dat ooit serieus heb afgevraagd
met betrekking tot Don Quichot, Hamlet of Ivan
Karamazow. Wie of wat zou dat overigens moe
ten beslissen, en op grond waarvan? Iemand
wiens woorden je van je stuk brengen en je le
venslang te denken geven, zou die niet ‘echt
bestaan’?”

Herlezen van wat geschreven staat
Apatheïsme dus? Misschien – al weet ik het niet
zeker, want de oordelen ‘irrelevant’ en ‘onbe
langrijk’ zou ik niet snel in de mond nemen. Liever
onderzoek ik wat we met de woorden ‘bestaan’
en ‘God’ bedoelen. Wat mij betreft ligt precies
daarin de zin van religie; een term die hoogst
waarschijnlijk afgeleid is van het Latijnse werk
woord relegere, ofwel: herlezen. Veel religies zijn
lezende en interpreterende gemeenschappen.
Ze wijden zich aan de herlezing van wat geschre
ven staat en de heroverweging van wat in ver
vlogen tijden geloofd en gedacht is.
Ik herken me in deze regels van Yehuda Amichai
(1924-2000), groot Israëlisch dichter, in ons land
nauwelijks bekend. In 2000 stond hij op de
shortlist voor de Nobelprijs, maar in datzelfde jaar
overleed hij. Een selectie uit zijn indrukwekkende
oeuvre verscheen onlangs in Nederlandse verta
ling; voor het eerst (Gedichten I, 2021). Uit het
boek Esther heb ik het bezinksel gezeefd

van de ruwe blijheid en uit het boek Jeremia
het janken van de pijn in de ingewanden. En uit
het Hooglied het eindeloos zoeken
naar de liefde en uit Genesis
de dromen en Kaïn en uit Prediker de
wanhoop, en uit het boek Job.
En van wat overbleef heb ik voor mezelf een
nieuwe Bijbel geplakt.
Ik leef gecensureerd en geplakt en beperkt en in
rust.
 

Johan Goud
Met toestemming van de auteur overgenomen
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van www.remonstranten.nl
Johan Goud is emeritus predikant. Hij werkte in
de remonstrantse gemeenten Eindhoven en Den
Haag. Daarnaast was hij hoogleraar Religie en
zingeving in literatuur en kunst aan de Universiteit
Utrecht. Vanaf begin 2017 is hij post-emeritair
aangesteld als 'godsdienstfilosoof' bij de Remon
stranten Den Haag (een aanstelling die mogelijk
werd door een erfenis van gemeenteleden). Hij
gaat ook voor tijdens onze diensten.

Vrouwelijke predikanten
De EO zond een programma uit waarin vrouwe
lijke predikanten en vrouwelijke theologiestuden
ten met elkaar in gesprek waren. Het betrof
meisjes en vrouwen die bij een behoudende
christelijke gemeenschap behoorden, waar
vrouwelijke predikanten nog niet algemeen
aanvaard waren. De vrouwen beschreven eerst
in algemene zin de positie van vrouwelijke theo
logen. In hun kring was die nog steeds lastig.
Vervolgens bespraken ze een interessant voor
val: nadat twee vrouwelijke predikanten vooraf
gaand aan een kerkdienst hun toga’s hadden
aangedaan, merkte een daar aanwezige man
op: “Jullie zien er goed uit.”

Het gaat niet om je uiterlijk
Later bedachten de predikanten zich dat zoiets
nooit tegen mannelijke predikanten wordt ge
zegd als ze in toga verschijnen. Ze vonden bo
vendien dat het niet hoort. Het moet er toch niet
toe doen hoe je eruitziet? Het gaat toch om je
deskundigheid? Je wilt niet anders behandeld
worden dan de mannen. Maar ze hadden niet
snel genoeg gereageerd. Ik vroeg me af of ik een
dergelijke situatie herkende. Wij zijn als Vrijzinni
gen Nederland natuurlijk verwend met onze
vroeg 20ste eeuwse vrouwelijke predikanten

zoals Annie Zernike. Ook hebben onze gemeen
schappen de bijbelse opmerking van Paulus uit
1 Korintiërs 14 : 34    “Vrouwen moeten geduren
de uw samenkomsten zwijgen. Ze mogen niet
spreken (…)”   nooit een serieuze leidraad ge
vonden.
 

Herkenning
Ik herkende inderdaad situaties waarin ik als
enige vrouw tussen mannelijke predikanten
werd overgeslagen bij het rondje koffie. Of dat ik
werd aangekondigd met mijn voornaam. Ook
werd ik eens nadrukkelijk als enige niet gevraagd
om een theologische lezing in te brengen. Ge
lukkig waren de gebeurtenissen heel schaars.
Het betrof ook allemaal voorvallen uit de oecu
mene. Maar het voorbeeld riep helaas op een
heel ander punt ook herkenning op! Tot mijn
schrik bedacht ik mij dat ik zelf behalve tegen
vrouwen ook tegen mannen weleens iets over
hun uiterlijk zeg. Als ze met een mooi gekozen
das of jasje verschijnen waarvan ik vermoed dat
er zorg aan is besteed zeg ik wel: “Dat staat
goed” of: “Dat is een mooie das”. Ik dacht dat ze
mijn complimenten plezierig zouden vinden. Ik
denk niet dat ik het er voortaan nog op waag.
 
Katrijne Bezemer
voorganger van Zuid-Kennemerland en Voor
burg
Bron: www.vrijzinnigen.nl
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Agenda
4 sept. Startzondag
10.30 uur Bijzondere Bijeenkomst
5 sept. 20.00 uur DoRe-Kring
o.l.v. Dr. T. Barnard en/of Mw. Ds. H. van
Dunnee
9 sept. 20.00 uur Zin in Zingen
o.l.v. Hanny Koolschijn
10 sept 10.00 uur Open monumentendag
11 sept. 10.30 uur Dienst o.l.v.
Ds. H. Le Grand (Vrijz. Ned.)
12 sept. 20.00 uur Cursus in Wonderen
m.m.v. Erik Besteman
18 sept. 10.30 uur Dienst o.l.v.
Ds. J. Kubacki (Doopsgez.)
25 sept. 10.30 uur Dienst o.l.v.
Mw. N. Verburg (Vrijz. Ned.)
26 sept. 20.00 uur Cursus in Wonderen
m.m.v. Erik Besteman

2 okt. 10.30 uur Bijzondere Bijeenkomst
m.m.v. Bram van Hemmen
9 okt. 10.30 uur Dienst o.l.v.
Dhr. M. van Roekel (Vrijz. Ned.)
10 okt. 20.00 uur Cursus in Wonderen
m.m.v. Erik Besteman
11 okt. 20.00 uur DoRe-Kring
o.l.v. Dr. T. Barnard en/of Mw. Ds. H. van
Dunnee
14 okt. 20.00 uur Zin in Zingen
o.l.v. Hanny Koolschijn
16 okt. 10.30 uur Dienst o.l.v.
Dr. K. Holtzapffel (Rem.)
19 okt. 14.00 uur Gesprekskring
o.l.v. Mw. Nel Verburg
23 okt. 10.30 uur Dienst o.l.v.
Dr. J. Goud (Rem.)
30 okt. 10.30 uur Dienst o.l.v.
Dhr. R. van der Keur (Vrijz. Ned.)
31 okt. 20.00 uur Cursus in Wonderen
m.m.v. Erik Besteman

2 nov. 14.00 uur Gesprekskring
o.l.v. Mw. Nel Verburg
6 nov 10.30 uur Bijzondere Bijeenkomst
m.m.v. Albert Ringer en Bram Lagendijk
11 nov. 20.00 uur Zin in Zingen
o.l.v. Hanny Koolschijn
13 nov. 10.30 uur Dienst o.l.v.
Mw. Ds. L. Lafeber (PKN)
14 nov. 20.00 uur Cursus in Wonderen
m.m.v. Erik Besteman
16 nov. 2 nov. 14.00 uur Gesprekskring
o.l.v. Mw. Nel Verburg
17 nov. 20.00 uur
Muzikale Ontmoetingen
20 nov. 10.30 uur Laatste zondag kerkelijk
jaar
Dienst o.l.v. Mw. N. Verburg (Vrijz. Ned.)
24 nov. 20.00 uur Ledenvergadering
Vrijz. Ned. Hoeksche Waard
27 nov. 10.30 uur 1e Advent
Dienst o.l.v. Ds. T. Rijken (Doopsgez.)
28 nov. 20.00 uur Cursus in Wonderen
m.m.v. Erik Besteman

4 dec. Bijzondere Bijeenkomst
m.m.v. Mirjam Tirion-Ietswaart
9 dec. 20.00 uur Zin in Zingen
o.l.v. Hanny Koolschijn
11 dec. 10.30 uur 3e Advent
Dienst o.l.v. Dhr. A. Meiresonne (Rem.)
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