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Christus Triumfatorkerk
Juliana van Stolberglaan 154, hoek Laan van Nieuw-Oost Indië

Onze vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede,
een wereld met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid,
en brood gerechtigheid is, en genade –
waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.
Huub Oosterhuis
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Van U is de toekomst
Opnieuw een seizoensgids. Een compleet overzicht van de vele activiteiten in onze kerk. Op hoop van zegen natuurlijk. Omdat we na het afgelopen seizoen heel goed weten dat wij mensen wel van alles kunnen
bedenken, maar dat het leven niet maakbaar is. Dat we afhankelijke
mensen zijn.
Vandaar ook het thema: Van U is de toekomst. Als verwijzing naar het
geloof dat in ons is. Wij mogen God verwachten en daaruit mogen wij
leven. In vertrouwen dus, maar ook onwetend over wat de toekomst
brengt.
Dat thema: Van U is de toekomst, is ook de titel van de ‘visienota’ van
de Protestantse Kerk in Nederland. ‘Ontvankelijk en waakzaam leven
van genade’ is de ondertitel van dat boekje. Het is te vinden via de
website van de PKN: www.protestantsekerk.nl. Dit thema ‘Van U is de
toekomst’ zullen we ook in ontmoetingsgesprekken bespreken. Het is
een leidraad om met elkaar het geloofsgesprek te voeren en r te ontdekken wat woorden als toekomst, genade en Koninkrijk betekenen.
Dit alles onder de voorwaardelijkheid van het coronavirus dat nog
steeds niet volledig is uitgebannen. Houd dus de Samenspel, de wekelijkse nieuwsbrief en de website (www.ctkerk.nl) in de gaten of de geplande activiteiten ook echt doorgaan.
Graag wens ik u en jou een inspirerend nieuw kerkenwerkseizoen toe!
ds. Jaap van den Akker.

blz. 2

Inhoud
Startzondag

3

Kerkdiensten

4

Gespreksgroepen & Verdieping

8

Geloofsopvoeding

13

Verdieping 30

14

60-jarig bestaan CTK

15

Open Kerk

16

Feest bij het 50-jarig bestaan van de CTK

blz. 3

Startzondag
Een nieuw seizoen vol hoop ligt voor ons. De start is op zondag 12 september. We hebben dan een vroege kerkdienst, die al om 9.30 uur begint! Het
thema is Van U is de toekomst.
Het wordt een afwisselende dienst waarin we nadenken over de toekomst en
waarin ook een wisseling van de wacht is van een aantal aftredende en aantredende ambtsdragers.
Na de dienst drinken we – indien mogelijk – koffie op het plein en is er een
korte workshopronde. We sluiten af met een lunch. Zo kunnen we elkaar na
een coronajaar en na de zomer weer ontmoeten.
Op de zaterdag van ditzelfde weekend is de kerk ook open: van 11 tot 16 uur.
Onze kerk doet dan mee met de Openmonumentendag en Parels van Bezuidenhout. In het kader daarvan zijn er enkele grote kunstobjecten te bewonderen, zoals er op vele andere plaatsen in Bezuidenhout ook kunstwerken zijn te zien (zie https://bezuidenhout.nl/parels).
Informatie over de startzondag bij Bo Rodenhuis:
borodenhuis@hotmail.com of tel. 06 236 41 369.
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Kerkdiensten
Zondagse kerkdiensten
Elke zondag en op de christelijke feestdagen is er een kerkdienst. De aanvangstijd is 10 uur. Precieze informatie over tijd en plaats van de kerkdiensten is te vinden op www.ctkerk.nl of in het kerkblad Samenspel.
Elke zondag is er crèche voor de allerkleinsten (0-3 jaar) en tijdens de preek
kinderkerk voor basisschoolleerlingen. Elke eerste zondag van de maand is er
tijdens de preek tienerdienst voor middelbare scholieren (12-16 jaar).
Als u moeilijk naar de kerk kunt komen, kunt u op zondagmorgen worden opgehaald. U kunt daarvoor terecht bij Wouter Múller:
muller.pronk@casema.nl of tel. (070) 386 16 42. Via YouTube kunt u de kerkdienst ook live meevieren of later terugkijken.

Maaltijd van de Heer
Zo’n acht keer per jaar vieren we het Avondmaal in de zondagse vieringen.
Dit jaar op: 29 augustus, 10 oktober en 28 november 2021 en op 16 januari,
27 maart, 14 april (Witte Donderdag), 15 mei en 7 augustus 2022.
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Doopviering
Vier keer per jaar is er de mogelijkheid om kinderen te dopen: 26 september
en 31 oktober 2021 en 13 februari en 19 juni 2022. Daar gaan een aantal gesprekken aan vooraf. Er is ook een informatieboekje over de doop en de
doopviering beschikbaar.
Informatie bij ds. Jaap van den Akker:
predikant@ctkerk.nl of tel. (070) 220 37 69.

Kind-op-Schoot-viering
Ongeveer drie keer per jaar organiseren we een korte viering speciaal voor
de allerjongsten (crècheleeftijd), waarbij uiteraard ouders, grootouders,
broers en zussen ook welkom zijn. Deze vieringen vinden plaats vóór de ‘gewone’ zondagochtenddienst en duren ongeveer 20 minuten. De eerste ‘Kind
op schoot-viering’ is op 31 oktober 2021, aanvangstijd 9.15 uur.
Informatie bij ds. Jaap van den Akker:
predikant@ctkerk.nl of tel. (070) 220 37 69.
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Bijzondere vieringen
•

Elk najaar is er een viering gezamenlijk met leerlingen en personeel van
het Christelijk Lyceum Zandvliet. Dit jaar op 7 november 2021.

•

Op zondag 21 november 2021 herdenken we onze overleden gemeenteleden. De families worden daar persoonlijk voor uitgenodigd. Ook gemeenteleden kunnen in deze dienst een naaste herdenken.

•

Op 6 maart wordt in onze kerk het bombardement op het Bezuidenhout
van 3 maart 1945 herdacht in een oecumenische dienst met de roomskatholieke parochie Maria Sterre der Zee en de Anglicaanse Kerk van
St. John & St. Philip in Den Haag.

•

Vlak voor de zomervakantie is er de zogenaamde ‘overstapdienst’. De
kinderen uit groep acht worden in het zonnetjes gezet voordat ze overgaan naar de middelbare school. Dit jaar is deze dienst op zondag 3 juli
2022.
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Partnergemeente Mariënbrunn
In het weekend van Hemelvaart ontvangen we als gezamenlijke kerken in
de Haagse Hout gasten uit onze partnergemeente in Leipzig.
Sinds 1985 onderhoudt de Duinzichtkerk een partnerschap met de Evangelisch Lutherse Kirche in de wijk
Mariënbrunn in Leipzig. Sinds enkele
jaren neemt de CTK ook deel aan
deze uitwisseling. Het ene jaar is er
een groep gemeenteleden uit Marienbrunn te gast in Den Haag, het andere jaar gaan er zo’n dertig Hagenaars naar Duitsland. De uitwisseling
vindt altijd plaats in het weekend van
Hemelvaart.
In 2022 hopen wij weer Duitse gasten te ontvangen. De Hemelvaartviering
vindt plaats op 26 mei 2022 in een gezamenlijke dienst in de Christus
Triumfatorkerk, de zondagse dienst van 29 mei 2022 in de Duinzichtkerk.
Informatie bij Joke Dekker:
a.dekker@solcon.nl of tel. (070) 323 80 25.

Predikant
ds. Jaap van den Akker (wijkpredikant):
predikant@ctkerk.nl of tel. (070) 220 37 69.

Beheerders kerkgebouw - zaalverhuur
Eliz van Kampen & Mike van der Zwan zijn de beheerders van ons kerkgebouw. U kunt bij hen ook terecht voor de zaalverhuur.
koster-beheerder@ctkerk.nl of tel. (070) 383 76 55.
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Gespreksgroepen & Verdieping
Leerhuis: Exodus uit een de neoliberale droom?
De laatste decennia heeft de ordening in on ze samenleving een neoliberaal karakter gekregen. Het
vertrouwen in het oplossend vermogen van het
marktmechanisme steeg tot grote hoogte. De samenleving (en haar tradities), religieuze en politieke
levensbeschouwingen (grote verhalen) en ook de diverse overheden werden aangemerkt als hindermacht en belemmering voor
de individuele vrijheden. Recente crises vormen een wrede verstoring van
deze droom. Geeft onze christelijke traditie een richting of een duiding? Of
verkeren we in deze traditie in eenzelfde onmacht?
De Duinzichtkerk, de Christus Triumfatorkerk en DEZINNEN hebben de krachten gebundeld om de huidige impasse in onze samenleving in kaart te brengen. In enkele verdiepende bijeenkomsten (‘toerusting’) verkennen we de
grenzen van het neoliberalisme en zoeken we naar andere vormen van samenleven.
7 oktober 2021: De Neoliberale droom
Prof. dr. Gabriël van den Brink spreekt over 'Ruw ontwaken
uit de neoliberale droom'. Prof. dr. Esther-Mirjam Sent reageert op de bijdrage van Van den Brink
9 december 2021: De uittocht?
Prof. dr. Irene van Staveren spreekt over: 'Is de (internationale) markt te temmen?" en prof. Dr. Erik Borgman reageert: 'Uittocht revisited: uithouden in de woestijn?’
De derde en de vierde avond staan gepland in het voorjaar
van 2022. Houd de publicaties in de gaten.
Informatie bij ds. Jaap van den Akker:
predikant@ctkerk.nl of tel. (070) 220 37 69.
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Cursus: ‘De Bijbel in Grote Lijn’
De Bijbel in Grote Lijn is een korte basiscursus
van vijf avonden om meer vertrouwd te raken met Bijbelse verhalen. Je leert de Bijbel
van dichtbij kennen, zonder te verdwalen in
de veelheid van boeken en de weerbarstige
taal. Deze cursus is zowel bedoeld voor degenen die de Bijbel wel enigszins kennen, als
voor wie de Bijbel volkomen onbekend is. De
cursus zet in op de literaire achtergronden
van de Bijbel en vier hoofdpersonen: Abraham, David, Maria en Paulus. Je ontdekt dat
in onze eigen cultuur Bijbelse verhalen nog
steeds een grote rol spelen in de kunst, de literatuur en de muziek.
Er wordt een bijdrage van € 25,- gevraagd voor de cursus, inclusief uitgebreide cursusmap en koffie.
Data: 14, 21 en 28 september en 5 en 12 oktober 2021 van 20-22 uur
in de Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154
Meer informatie en opgave bij ds. Jaap van den Akker:
predikant@ctkerk.nl of tel. (070) 220 37 69.

Bijbel-/gebedskring
Eenmaal per maand komt de Bijbel-/gebedskring bij elkaar. In deze kring
wordt het Bijbelgedeelte besproken dat de zondag daarna aan de beurt is.
Naast de bespreking van de betreffende Bijbeltekst en het zingen van een
paar gezangen uit het Liedboek en andere bundels is er ruimte voor gebed. Er
is ruime aandacht voor dankgebed en voorbeden. De kring wordt geleid door
Kia Korteweg.
Wilt u meedoen? U bent van harte welkom! We beginnen op woensdag 15
september om 14.30 uur in een van de zalen van de kerk.
Voor informatie en opgave kunt u terecht bij Kia Kortweg:
kiakorteweg@gmail.com of tel. (070) 347 94 30.
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Gespreksgroep ‘geloven in gesprek’
Op elke derde woensdag van de maand komt de gespreksgroep 'Geloven in
gesprek' bij elkaar. Het is een gespreksgroep met zo’n tien leden, waarin we
delen van ons geloof en onze twijfel. Soms aan de hand van een boek dat we
lezen, soms ook met eigen gekozen thema’s. Het gaat om het gesprek, waarin
we onze zoektocht in het geloof verdiepen en elkaar inspireren.
Steeds van 19.45 tot 21.00 uur in de kerk.
Leiding en informatie bij ds. Jaap van den Akker:
predikant@ctkerk.nl of tel. (070) 220 37 69.

Lucas – een reisverhaal
Op 28 november 2021 begint het ‘C-jaar’. Dat is liturgisch jargon voor een
jaar waarin we veel uit het Evangelie volgens Lucas zullen lezen. We beginnen
met Lucas 1 op de eerste zondag van Advent. In dit evangelie staat de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria, het beroemde kerstverhaal
met de engelen en de herders. Deze verhalen klinken ook in december. Verderop in het Lucas’ Evangelie vinden we ook het verhaal van de rijke man en
de arme Lazarus, of de gelijkenis van Barmhartige Samaritaan. Lucas wordt
ook wel de evangelist van de armen genoemd. En zijn evangelie een reisverhaal. Reden genoeg om ons in de achtergronden van dit evangelie te verdiepen. Dat doen we op dinsdag 23 november 2021.
Leiding en informatie bij ds. Jaap van den Akker:
predikant@ctkerk.nl of tel. (070) 220 37 69.

Belijdeniskring
In de belijdenisgroep bezinnen we ons op de vraag wat het betekent om te
geloven in deze tijd. We bespreken in dat kader een aantal centrale thema’s
van het christelijke geloof. We beginnen in januari 2022. Wie dat wil kan dan
met Pinksteren, op 5 juni 2022, in de kerkdienst belijdenis doen van zijn of
haar geloof.
De belijdeniskring gaat van start op maandag 24 januari 2022 om 20 uur in de
Christus Triumfatorkerk.
Voor meer informatie kun je terecht bij ds. Jaap van den Akker:
predikant@ctkerk.nl of tel. (070) 220 37 69.
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Ontmoetingsgesprekken
In de periode van 13 tot 27 februari 2022 worden er ‘ontmoetingsgesprekken’ georganiseerd. Dat zijn eenmalige ontmoetingsbijeenkomsten waarin
we naast nadere kennismaking ook met elkaar in gesprek gaan. Het thema
van het gesprek is ons jaarthema: ‘Van U is de toekomst’.
Deze ontmoetingsgesprekken krijgen een extra ondersteuning door een kerkdienst op 13 februari waarin ook specifiek aandacht wordt gegeven aan ons
jaarthema. We hopen dat de hele gemeente meedoet aan de ontmoetingsgesprekken. Zodat we (nader) met elkaar kennismaken en met elkaar het geloofsgesprek kunnen voeren.
Informatie en opgeven bij Hylko Weerman:
h.weerman@12move.nl of tel. 06 110 44 013
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Nagesprekken na de kerkdienst
Vorig jaar zijn we gestart om een paar keer per jaar na te praten over de
kerkdienst. Over wat er in de preek ter sprake werd gebracht, waar u vragen
of aanvullingen over hebt of wat er verder is opgevallen in de dienst. Zo’n nagesprek levert vaak een mooie verdieping op! Dit seizoen is er een nagesprek
op: 31 oktober 2021, 23 januari 2022 en 15 mei 2022.
Informatie en aanmelden bij Bo Rodenhuis:
borodenhuis@hotmail.com of tel. 06 236 41 369.

Ouderenmiddagen
Voor de ouderen in de gemeente wordt er voor het kerstfeest weer een gezellig samenzijn georganiseerd door Team Meeleven. Dit zal plaatsvinden op
woensdag 15 december 2021. We beginnen ‘s ochtends om 11 u met een
kopje koffie of thee, er zal een kleine liturgie zijn en daarna zullen we met elkaar lunchen. Noteer het alvast in uw agenda!
Begin april is er weer zo’n gezellige ouderenmiddag.
Informatie bij Joke Janse:
joke.janse01@kpnmail.nl of tel. (070) 393 34 68.
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Geloofsopvoeding
Kindercatechese
Zo’n vier keer per jaar is er kindercatechese over een geloofsonderwerp, speciaal voor kinderen van de basisschool. Steeds op vrijdagmiddag van 16 tot 17
uur. De eerste keer is dit jaar op 8 oktober en het gaat dan over het Avondmaal. Daarna volgen er nog drie uurtjes.
Informatie bij ds. Jaap van den Akker:
predikant@ctkerk.nl of tel. (070) 220 37 69.

Tienercatechese
Om de veertien dagen is er om 15.30 uur een catechese-uurtje voor de 12 tot
16-jarigen uit onze gemeente en van de Perki gemeente. Deze catechese
wordt bij toerbeurt begeleid door ds. Burret Olde en ds. Jaap van den Akker.
Je leert iets, maar we doen ook leuke dingen. In de Tabe Zijlstrazaal of ook
wel buiten. We starten op 26 september om 15.30 uur.
Informatie bij ds. Jaap van den Akker:
predikant@ctkerk.nl of tel. (070) 220 37 69.

Kersttoneel
Na de herfstvakantie wordt er een kort kersttoneelstuk ingestudeerd door de
kinderen van de basisschoolleeftijd. Op eerste kerstdag, 25 december, wordt
deze musical als onderdeel van de kerstviering uitgevoerd in de kerk.
Informatie en opgave bij Servaas van der Zijden:
info@devizion.nl of tel. (0182) 74 22 92.

Geloofsopvoeding
Zo’n drie of vier keer per jaar is er een avond voor ouders van kinderen tot 12
jaar. Het gaat dan om vragen waar je op komt als je met je kind over het geloof praat. Is dat verhaal van de Ark van Noach echt gebeurd? Hoe bid jij met
je kind? Welke kinderbijbel zal ik kiezen? Welke rituelen heb je thuis? We
wisselen uit en leren van elkaar. De eerste avond is op 10 november 2021.
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Verdieping 30
Door het jaar heen worden er in onze kerk activiteiten georganiseerd voor
mensen tussen de ca. 25 en 45 jaar die zoeken naar inspiratie, zingeving
en/of een (geloofs)gemeenschap. Hiermee wil de Christus Triumfatorkerk een
open kerkgemeenschap zijn voor jonge mensen die in Bezuidenhout of Mariahoeve wonen en/of werken, of zich via andere wegen met ons verbonden
voelen. Een plaats waar zij leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten, inspiratie
kunnen vinden en waar alle ruimte is voor goede gesprekken over de belangrijke thema's in het leven.
Wij willen met elkaar onderweg zijn door het leven. Daarbij voelen wij ons
verbonden met de christelijke traditie en de Bijbel als Gods woord voor ons
leven. Dat is onze basis waarmee wij op weg zijn.
Binnen 'Verdieping 30' worden onder andere de volgende activiteiten georganiseerd: Gespreksgroep Samen Lezen, Gespreksgroep 20-30, aangevuld
met wat losse activiteiten.
Meer info bij Sanneke Hendrich en Inge Gotink: verdieping30@ctkerk.nl.

Gespreksgroep Samen Lezen
Deze gespreksgroep komt alweer enkele jaren op donderdagen bijeen. We
zijn een vrij klassieke Bijbelstudiegroep, waarin ofwel een Bijbelboek gezamenlijk wordt gelezen of de Bijbel opengaat bij het bespreken van een
thema. Per jaar behandelen we drie thema's, waarover we dan vier avonden
doorpraten. Afgelopen jaren zijn op die manier bijvoorbeeld aan bod gekomen: duurzaamheid, het avondmaal, het Joodse volk, verhoudingen tussen
generaties en het boekje van Maarten Wisse 'Zo zou je kunnen geloven'. De
thema's van komend jaar moeten nog worden uitgewerkt. Doordat de avonden thuis worden georganiseerd en de voorbereiding van de avond bij toerbeurt wisselt, is de betrokkenheid - en gezelligheid - groot.
Als je hier belangstelling voor hebt, meld je dan aan bij Boudewijn de Jonge:
boudewijndejonge@gmail.com of tel. 06 140 312 28.
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Gespreksgroep 20-30
Een maandelijkse gespreksgroep voor twintigers of jonge starters in onze
wijk. We beginnen om 18.30 uur met een maaltijd en om 19.30 uur volgt een
inhoudelijk gesprek over een Bijbels thema of een geloofsonderwerp.
Koken en een thema inbrengen doen we om de beurt.
Opgeven en informatie bij ds. Jaap van den Akker:
predikant@ctkerk.nl of tel. (070) 220 37 69.

Dining & Wining
Dit kan bijvoorbeeld een picknick in het park zijn of een drankje met actie.
Het doel hiervan is een moment creëren waarop jonge mensen van binnen
en buiten de gemeente elkaar op een ontspannen wijze kunnen ontmoeten.
Voor deze activiteit worden ook de nieuw ingekomen leden van het betreffende halve jaar uitgenodigd. We hopen dat hieruit nieuwe verbanden en
leuke initiatieven geboren worden.
Houd de website in de gaten voor meer informatie! Of vraag Inge Gotink:
verdieping30@ctkerk.nl of tel. 06 518 91 849 en je wordt op de e-mail verzendlijst geplaatst.

60-jarig bestaan CTK
Van 19-27 maart 2022 is er een feestweek gepland in verband met het 60-jarig bestaan van ons kerkgebouw. Feestelijke kerkdiensten, een expositie in de
kerk, een uniek inkijkje in ons bijzondere kerkgebouw en talloze andere activiteiten staan op het programma, waarvan de details nog verder worden uitgewerkt.
Informatie
bij Wilma Beeftink:
wilmabeeftink@xs4all.nl
of tel. (015) 361 82 67

Feest bij het 50-jarig
bestaan van de CTK
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Open kerk
CTK-groen
In onze kerk is een werkgroep actief die
losse activiteiten organiseert om ons bewust
te maken van hoe we met de schepping omgaan. Op de bazar was er een stand waar je
insectenhotels kon bouwen, of zaadbommen
kon maken. Geregeld zijn er activiteiten in
de kerk, bijvoorbeeld om te laten zien hoe je
minder plastic of ander verpakkingsmateriaal
nodig hebt. De activiteiten worden aangekondigd in de Samenspel, de Zondagsbrief en
op de website.
Informatie bij Joke Dekker:
a.dekker@solcon.nl of tel. (070) 323 80 25
en Elske van den Akker:
famvandenakker@casema.nl of
tel. (070) 88 890 31.

Plantenbibliotheek

Kerstvossenjacht
Op 22 december staan in het Bezuidenhout op allerlei plekken in de wijk figuren uit het kerstverhaal. Je loopt zomaar de wijzen uit het Oosten, de herders
of een engel tegen het lijf. Dat moet je meemaken!
De kerstvossenjacht start op woensdagmiddag 22 december om 14 uur.
Informatie bij Wilma Beeftink:
wilmabeeftink@xs4all.nl of tel. (015) 361 82 67

Koffie met de koster
Elke vrijdagmorgen is de kerk open voor ontmoeting en een kopje koffie of
thee. U wordt gastvrij ontvangen door de koster. De inloop is van 10-12 uur.
Informatie bij Eliz van Kampen & Mike van der Zwan:
koster-beheerder@ctkerk.nl of tel: (070) 383 76 55.
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Expressions for Justice (2021)

Kunstexposities
Er is een lange traditie van exposities in de onze kerk. Die traditie wordt dit
seizoen voortgezet. Van 30 oktober tot 21 november staat er een expositie
‘Bijbelse bomen’ gepland. Ook in maart 2022 als onze kerk zestig jaar bestaat
zal er een expositie in de kerk zijn.
Informatie op de website en in het kerkblad, of bij Frouckje van der Wal:
frouckje@gmail of tel. 06 302 81 863.

Lunchpauzeconcerten
Gedurende het hele jaar (met uitzondering van juni t/m september) vinden
lunchpauzeconcerten plaats in de kerkzaal. Deze concerten, die worden georganiseerd in samenwerking met het Koninklijk Conservatorium, worden gehouden op elke tweede en vierde donderdag in de maand van 12.30-13.15
uur. Het eerste concert van het nieuwe seizoen is op donderdag 14 oktober
2021.

Maaltijdproject
Op vrijdag 10 september start we het Maaltijdproject weer op. Vanaf die datum kunt u elke tweede vrijdag van de maand in de kerk terecht voor een
smakelijk driegangenmenu. De maaltijd kost € 5, -. De inloop is vanaf 17.30
uur, om 18 u gaan we aan tafel. Doet u mee? U bent van harte welkom!
We zijn nog op zoek naar een contactpersoon waar deelnemers zich kunnen
opgeven, maar ook hulp bij het serveren en de afwas is natuurlijk zeer welkom. Net als suggesties voor koks.

Speelgoedruilbeurs
Op 27 november is er een
speelgoedbeurs in de kerk.
De werkgroep Open Kerk
organiseert samen met de
diaken een speelgoedbeurs
waar mensen met een
kleine beurs speelgoed
kunnen verkrijgen voor de
feestdagen.
Informatie bij Wilma Beeftink:
wilmabeeftink@xs4all.nl of tel. (015) 361 82 67

Wensboom
Net als vorig jaar verrijst er ook dit jaar weer
een kerstboom/wensboom op het plein voor
de kerk. Je kunt er wensen in hangen die we op
22 december me een lichtje de wijk in brengen,
na de vossenjacht om 16 uur.
Informatie bij Wilma Beeftink:
wilmabeeftink@xs4all.nl of tel. (015) 361 82 67

