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Op de omslag “Trap voor Booker T.” (1996) 
een kunstwerk van Martin Puryear (1941) bij Genesis 28:12b:  

 

“en zie op de aarde was een ladder opgericht,  
waarvan de top tot aan de hemel reikte” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de dienst: om 10.00 uur om 13.00 uur om 17.00 uur 
 

voorganger: ds. Werner Pieterse ds. Bara van Pelt ds. Werner Pieterse 
ouderling: Rina Ran Rianne Clerc Pieter Licht 
diaken: Chris Aalbersberg Geraldineke Licht Roeltje Mentink 
voorlezer: Rina Ran Rianne Clerc Pieter Licht 
muziek: Leo Kramer Leo Kramer Leo Kramer  



 
3 

VOORBEREIDING 
 
 
Welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 
Stilte 
 

(gemeente gaat staan) 
 

Antifoon 
“Voordat de aarde was voortgebracht, zijt Gij, 
 God, van eeuwig tot eeuwig” 

 
Er wordt gezongen: “Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen” 

(Psalm 90: vers 1 en 2) 

 
Antifoon 

“Voordat de aarde was voortgebracht, zijt Gij, 
 God, van eeuwig tot eeuwig” 

 
Onze hulp 

(gemeente gaat zitten) 
 

Inleiding op de dienst 
 
Gebed 
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HET WOORD 
 

Schriftlezing: Genesis 28:10-22 
 

Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. Op zijn 
tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de 
zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar 
lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen 
slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de 
aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij 
Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag hij de HEER bij zich 
staan, die zei: ‘Ik ben de HEER, de God van je voorvader Abraham 
en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan 
jou en je nakomelingen geven. Je zult zo veel nakomelingen krijgen 
als er stof op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het 
westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken 
op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je 
nakomelingen. Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen, 
waar je ook heen gaat, en ik zal je naar dit land terugbrengen; ik 
zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd.’  
 Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op deze plaats is 
de HEER aanwezig. Dat besefte ik niet.’ Eerbied vervulde hem. ‘Wat 
een ontzagwekkende plaats is dit,’ zei hij, ‘dit is niets anders dan 
het huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn!’ De volgende 
morgen vroeg zette Jakob de steen die hij als hoofdsteun had 
gebruikt rechtop, en wijdde hem door er olie over uit te gieten. Hij 
gaf die plaats de naam Betel; vroeger heette het daar Luz. Daarna 
legde hij een gelofte af: ‘Als God mij terzijde staat en mij op deze 
reis beschermt, als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn 
lichaam, en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de 
HEER mijn God zijn. Deze steen die ik gewijd heb, zal dan een huis 
van God worden – en ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal 
afstaan van alles wat u mij geeft.’ 

 



 
5 

Er wordt gezongen: “Het eerste licht raakt Jakob aan” 
(Lied 815: vers 1 t/m 4) 

 
Preek 
 
De zanggroep zingt: “Een venster door de tijd” 

(tekst: Alfred C. Bronswijk, muziek: Leo Kramer) 
 

1. Breng ons de pijn te boven, verlos ons van de nacht. 
Leer ons in licht geloven, dat op de morgen wacht. 
Al leven wij ten dode, gebonden aan de tijd. 
Wees ons het woord, de bode, de taal van eeuwigheid. 
 

2. Leer ons die taal te spreken als weerwoord op verdriet, 
als leven af moet breken, het oog slechts leegte ziet. 
Als wij vervuld van zwijgen het pad van raadsels gaan, 
wees dan de God van leven die ons te na wil staan. 
 

3. Ga met ons mee langs wegen van afscheid en gemis, 
kom onze tranen tegen voor wat verloren is. 
Wij sterven hier ten leven, als zaad voor eeuwigheid. 
Wil ons Uw uitzicht geven, een venster door de tijd. 
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GEDACHTENIS 
 
 
Gedachtenisgebed 
 
Stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 
 

Na een korte stilte noemen we de namen van de 
gemeenteleden die het afgelopen jaar overleden. 

Voor ieder ontsteken we een kaars aan de Paaskaars,  
het Licht van Christus. 

 
Govert Hoogerwerf 

Aukje Wilhelmina de Hoop–Weevers 

Elizabeth Boesaart–Worm 

Johannes Hendrik Zondag 

Emma Johanna Verhoef–Bek 

Anna Maria Quint–den Breeje 

Johanna Flora van der Pol–van de Koppel 

Hermanus Duchateau 

Geertruida Huiberdina van Doorne–Jansen 

Adriana Brandes 

Henderika Pieterdina Meinema–Hut 

Jacoba Lena den Boer 

Aaltje de Jonge–van Gorkum 

Sifra Hugorina Luirink–Nooter 

Catharina Krommenhoek–Henschen 
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Dick Hissink 

Rinze Hellingwerf 

Willem Kors Jurriën 

Martha Bos–de Vries 

Theodora Maria Mertens–van Casand 

Kornelia Wisse–Spijkerboer 

Martha Zijlstra–Bergsma 

Aukje Antje Feenstra–Idsinga 

Johannes Wielemaker 

Jacob Willem Adrianus Peeters 

Hendrik Rensenbrink 

Christina Elisabeth Moens–Farenhorst 

Désirée Cézanne Adrienne Françoise Schuringa–Huguenin 

Jeannette Suzanne Trof–ten Brink 

Marco Christiaan van Leeuwen 

Jeltje Martje van der Vliet–van Garderen 

Wijnand Arie Slingerland 

Jan-Willem Meij 

Sytske Molleman–Klaver 

Hendrik Daniël Molleman 

Harmke Haitsma–Ringnalda 

Saartje Jozina Brakman 

Jannetje van der Baan–Capelle 

Agnita Sijtsma–van der Vliet 

Arie van Zadelhoff 
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Er wordt gezongen: “Heer, herinner u de namen” 
(Lied 730: vers 1 t/m 3) 

 
De laatste kaars branden we voor de anderen die we aan de 
dood verloren, dit jaar of langer geleden. 
 
Als alle kaarsen branden, 
zingt de zanggroep: “Lied van het licht” 

(tekst: Stijni Stoeckart, muziek: Leo Kramer) 
 

1. Als de avond valt in de nacht staan sterren als bakens van licht. 
“Kom dichterbij”, weet een ster die je wacht. 
“Kom dichterbij”, laat dat licht in je hart. 

 

Refrein: 

De Heer is je herder bij dag en bij nacht. 
Hij zet een lamp voor je voet en een licht op je pad. 
Hij heeft jou en mij, ieder mens groot of klein, 
zo onvoorwaardelijk liefgehad. 

 

2. Als het morgenlicht overwint, dat licht jou met liefde omringt. 
“Kom dichterbij”, zie de parels van dauw. 
“Kom dichterbij”, zie het licht wacht op jou. 

 

Refrein. 

 
Slotgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Er wordt gezongen: “Mensen, wij zijn geroepen om te leven” 

(Lied 827: vers 1 t/m 4) 
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Wegzending en zegen, beaamd met: 
 Jos van der Kooij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na afloop van de dienst is er voor wie wil in de kerk 
ruimte voor stilte, muziek en gesprek. 

 
We nemen daarbij de Corona maatregelen in acht: 

bij verplaatsing een mondkapje,  
te allen tijde 1,5 meter afstand. 
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Uitleg bij de schikking 
 

De zuil is een deel van een bouwwerk en geeft houvast en 
steun, het verwijst naar standvastigheid. Door een naam 
wordt de mens gekend. Het krijgen van een naam maakt de 
mens tot een uniek persoon en haar/zijn naam blijft in Gods 
naam geborgen tot in eeuwigheid. 
 

 De zuil, gebouwd van stenen met daarop een laurierkrans, 
staat symbool voor dat je je gedragen mag weten naar de 
overwinning en eeuwigheid. 

 De kleur paars staat voor rouw en ingetogenheid. 
 De vele linten staan symbool voor de overledenen. 
 De bladeren van de vingerplant symboliseren de handen 

van God die ons dragen, ook in het grootste verdriet. 
 

 
 

‘De naam, waarmee zij zijn genoemd 
staat in Gods hand geschreven! 

En zal door alle donker heen, 
toch onuitwisbaar blijven.’ 

 
(Sytze de Vries) 
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Voor hen die wij niet kennen  

maar bij God geborgen zijn 

 

 

 

Voor hen die ons dierbaar zijn  

en bij God geborgen 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 22 november 2020 
  

 
 

 
 

Predikanten: 
ds. Werner Pieterse, email: dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl , 
tel. 06 41508135 
ds. Bara van Pelt, email: baravanpelt@planet.nl , tel. 0620568648 
 
Ouderenpastor: 
Trudy Joosse, email ouderenpastor@pga-b.nl, tel. 0683354924 
Laat u ons weten als u met één van ons contact wilt? Bel of mail 
ons gerust.  

 

Hoi JD12+ luitjes, 
 
we gaan zondag weer verder (in de Paaskerk deze keer) waar we 2 
weken geleden gebleven waren om naadloos door te gaan met het 
toch nog even over Corona te hebben voordat het over is ;-) Na-
tuurlijk besteden we ook aandacht aan de gedachtenisdienst, die er 
3x is deze zondag. 
Groetjes namens de JD12+ leijding, 
Anko Verburg 

 
Van de diaconie: noteer de data! 
 
De komende weken zijn er een aantal acties waarop we uw aan-
dacht willen vestigen, met name omdat ze vanwege de beperkin-
gen op een andere manier of eerder dan gebruikelijk georganiseerd 
worden:  

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:baravanpelt@planet.nl
mailto:ouderenpastor@pga-b.nl
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*Advent-pakjesactie: 
 Toiletartikelen voor de daklozen in Makom en het Stoelenproject 
in Amsterdam. Deze kunt u inleveren in de kerk op zaterdag 28 
november van 10-12 uur, én op de zondagen 29 november en 6 
december vóór de dienst. Er staan dozen klaar waar u ze in kunt 
doen. Graag kleine verpakkingen.  
 

*Tasjesactie:  
De diaconie van Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk gaan geza-
menlijk  in december een tasjesactie  organiseren voor zo’n 100 
kinderen van de voedselbank in Amstelveen. Een vrolijk tasje ge-
vuld met leuke cadeautjes waarmee wij onze verbondenheid tonen 
met deze kinderen. 
Omdat het door de Covid 19 maatregelen lastig is de tasjes door 
gemeenteleden  te laten vullen, gaat de diaconie de cadeautjes 
hiervoor zelf inkopen. 
Wij vragen u om mee te doen door een bijdrage over  te maken op 
de  bankrekening van de Diaconie A’veen-B’veldert nr. NL32 INGB 
0000 5268 33 o.v.v. Tasjesactie. 
 

Uitnodiging voor een gemeentevergadering op afstand 
op 24 november 
(inclusief hoe u zich op deze vergadering kunt voorbereiden) 
 
Geachte gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Amstel-
veen – Buitenveldert, 
De Algemene Kerkenraad organiseert op dinsdagavond 24 novem-
ber om 20.00 uur een gemeente-vergadering vanuit de Paaskerk. 
Op de agenda van deze vergadering staan de jaarverslagen over 
2019 van het College van Kerkrentmeesters en van het College van 
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Diakenen. Ook wordt u geïnformeerd over de stand van zaken 
m.b.t. de verkoop van de Pelgrimskerk. 
 
 
U kunt op drie manieren aan de beide jaarverslagen komen: 

• via de website van de PGA-B (www.pga-b.nl); OF 

• via een e-mail aan de scriba van de AK (scribaak@pga-b.nl): 
OF 

• een telefoontje naar het Kerkelijk Bureau (telefoonnummer: 
020 6413648) en u krijgt de stukken per post toegestuurd 
(dit kan vanwege de verhuizing van het Kerkelijke Bureau 
vanaf dinsdag 3 november). 
 

U kunt op twee manieren deelnemen aan deze gemeentevergade-
ring: 

• via Kerkdienstgemist en dan kiezen voor de Paaskerk 
 (https://kerkdienstgemist.nl/stations/1090-Paaskerk-
Amstelveen/events/live; in dat geval dient u uw eventuele 
vragen over de beide jaarverslagen uiterlijk op vrijdag 20 
november te sturen naar de scriba van de AK 
(scribaak@pga-b.nl). Ook tijdens de uitzending kunt nog 
een vraag stellen via SMS of Whatsapp (te sturen naar het 
mobiele nummer 06 83995520); OF 

• via het vergadersysteem Teams; laat aan de scriba van de 
AK weten dat u de vergadering via Teams wilt volgen 
(scribaak@pga-b.nl); in dat geval krijgt u een uitnodiging 
voor de vergadering en kunt u uw vragen direct tijdens de 
uitzending stellen via Teams. 

 
Tijdens de vergadering zullen de beide jaarverslagen in hoofdlijnen 
worden ingeleid. De meeste tijd zal worden besteed aan de beant-
woording van uw vragen. 
 

http://www.pga-b.nl/
mailto:scribaak@pga-b.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1090-Paaskerk-Amstelveen/events/live
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1090-Paaskerk-Amstelveen/events/live
mailto:scribaak@pga-b.nl
mailto:scribaak@pga-b.nl
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Eigentijds Zonde-begrip 

Het ziet er naar uit dat de gespreksgroep nu toch echt doorgaat. 
Zelden zal een groep zo vaak zijn gepland en toch weer uitgesteld. 
Het past wel bij het dubben van iemand die op het punt staat een 
zonde te begaan. Doet ie het wel, doet ie het niet? Ja, we doen 
het!. Komende woensdag gaan we van start, ik stuur de acht per-
sonen die zich hebben aangemeld nog een bevestiging. Er is plaats 
voor nog één persoon. 
data:                    woensdagen 25 nov.; 2 december;  

   3e bijeenkomst: in overleg 
plaats:                 Kruiskerk om 20.00 uur 
aanmelding:       bij Fokko F. Omta, 06-30346050 
                              of f.omta@protestantsekerk.nl 
 

Muzikale ontmoeting 
Op woensdag 25 november komt Florian Just weer om een tweede 
avond te verzorgen in de Paaskerk. 
Daar wordt de Winterreise door hem gezongen samen met Jan-
Paul Grijpink op de vleugel. 
Aanvang om 20.00 uur, zal open vanaf 19.30 uur. 
Opgeven bij Jany Steur: tel. 643 68 48 of via de mail:  
jany_steur@hotmail 
 

OF – liturgisch project vanuit Paaskerk Amstelveen 

zondag 29 november, 10.00 uur 
 

Op zondag 29 november om 10.00 uur wordt in de Paaskerk het 

liturgische project OF uitgevoerd. De teksten zijn van Gert Jan 

Slump, de compositie van Nico Ph. Hovius, Werner Pieterse is de 

liturg. Om deze muzikale viering bij te wonen is aanmelden ver-

plicht in verband met de coronamaatregelen. Aanmelden kan 

via koster@paaskerk-amstelveen.nl Via kerkdienstgemist.nl is het 

mailto:f.omta@protestantsekerk.nl
mailto:koster@paaskerk-amstelveen.nl
http://kerkdienstgemist.nl/
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wel voor iedereen mogelijk om de uitzending online te volgen of 

later terug te kijken.  

Kijk voor meer informatie op www.paaskerk-amstelveen.nl. 

OF gaat over tien vrouwen op weg naar een bruiloftsfeest. Geen 

van hen is daar ooit eerder geweest. Zijn zij op weg naar niemands-

land of iemandsland? OF is tien vrouwen en vier motieven: uittrek-

ken uit je vertrouwde status, opstaan uit de wanorde, uitgaan van 

dat wat is of van dat wat komt, afstand nemen en zien. 

OF gaat over een reis in een tijd (onze tijd) waarin dwaasheid en 

wijsheid op het scherpst van de snede met elkaar strijden, mis-

schien wel in ieder van ons.  Het stuk wordt uitgevoerd in een be-

zetting van vier stemmen, een dwarsfluit en piano. 

 

De directe link naar kerkdienstgemist.nl voor de Paaskerk is: 

kerkdienstgemist.nl/stations/1090-Paaskerk-Amstelveen 

 

Zondag 29 november koffieconcert Paaskerk 12.00 uur. 
Verzorgd door het Hanna Marieke Trio: 
Pianist/zangeres: Hanna Marieke 
Contrabas: Ruben Bekx 
Drums: Timo Menkveld 
 
Laat je meenemen door eerlijke verhalen, hoogstaande improvisatie 
en spannend samenspel. 
  
De muzikale conversatie vindt plaats tussen Timo Menkveld op 
drums, Ruben Bekx op contrabas en Hanna Marieke op de piano. 
Ze spelen vooral originele composities. Lyrische jazz met vleugjes 
klassiek en gospel.  
  
Het trio draagt de naam van Hanna Marieke van Dijk. “Ik wil graag 
schoonheid laten klinken in een gebroken wereld. Daarbij prikkel ik 

http://www.paaskerk-amstelveen.nl/
http://kerkdienstgemist.nl/
http://kerkdienstgemist.nl/stations/1090-Paaskerk-Amstelveen
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met korte verhalen tussen de stukken door maar laat ik vooral de 
muziek spreken. Op een speelse manier hoop ik mensen een vredi-
ge glimlach te brengen…” 
  
In 2018 is Hanna Marieke afgestudeerd aan het conservatorium te 
Utrecht als jazzpianiste. In de door Hanna Marieke zelf geschreven 
stukken wordt al snel duidelijk dat de piano de hoofdrol speelt. Ze 
weet in alle registers een gevoelige klank te creëren. De samen-
klanken die ze speelt zijn warm maar complex, de melodieën zijn 
licht maar veelzeggend. 
 
Graag aanmelden via koster@paaskerk-amstelveen.nl 
Toegang gratis, bij de uitgang vrijwillige bijdrage welkom. 
 

Orgelconcert in de Kruiskerk Amstelveen 

zondag 29 november 16.30 uur 
 

Op  zondag 29 november wordt in de zondagmiddagconcerten in 

de Kruiskerk Amstelveen, van der Veerelaan 30a, een orgelconcert 

gegeven door Henk Trommel, de organist van de kerk. Aanvang 

16.30 uur. Vooraf aanmelden kan via concert@kruiskerk-

amstelveen.nl of via de website van de Kruiskerk. In verband met 

registratie, gezondheidscheck en plaatsaanwijzing wordt u ge-

vraagd ruim op tijd te komen. Kaarten kosten € 10,- per stuk (jon-

geren tot 25 jaar € 5,-). Kijk voor meer informatie op de website 

van de Kruiskerk Amstelveen www.kruiskerk-amstelveen.nl. 

 

 

 

 

 

mailto:koster@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:concert@kruiskerk-amstelveen.nl
mailto:concert@kruiskerk-amstelveen.nl
http://www.kruiskerk-amstelveen.nl/
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Aktie Vrijheidsmail november 
Graag vragen wij weer uw aandacht voor de Aktie Vrijheidsmail. 

Indien u op deze link https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties 

klikt (als dat niet lukt de link kopiëren en in uw brow-

ser/zoekmachine plakken) ziet u alle acties die Amnesty op dit 

moment voert. Onderaan de foto’s ziet u het land waar de actie op 

gericht is en daaronder in een gele balk wat voor soort actie het 

betreft, een petitie, mail of brief. De mailacties herkent u aan stuur 

een mail! @. Als u een actie opent ziet u links een toelichting over 

de betreffende actie. Rechts hoeft u alleen uw naam, e-mailadres 

en woonplaats in te vullen en vervolgens op <verstuur mijn e-mail> 

te klikken. Doet u ook mee? 

 
 

Adventkalender 2020 - Laat je licht schijnen 

Advent is de Latijnse naam voor de vier weken voor Kerst. Het be-
tekent wachten, uitkijken naar, verlangen... 
De Protestantse Gemeente Amstelveen - Buitenveldert maakte een 
digitale adventskalender voor de 27 dagen tot kerst vanaf de eerste 
adventszondag, vanaf 29 november 2020. 
Elke dag een vakje om te kunnen openen en verwachtingsvol uit te 
kunnen zien naar Kerst. Elke dag een vakje met bemoedigende of 
verdiepende tekst, een gedicht, muziek of een activiteit. 
Om op weg te gaan naar het feest van het licht, naar de geboorte, 
naar een nieuw begin. Ga vanaf zondag 29 november naar  
www.pga-b.nl/adventskalender en laat je verwonderen. 
 

Wekelijks kerkdiensten op RTV-NH om 10.00 uur  
Elke zondag om 10 uur op RTV-NH (kanalen: KPN 509 – Ziggo 707 – 
T-Mobile Thuis 501) kunt u een kerkdienst volgen, afwisselend pro-
testants en katholieke viering, vanuit een kerk in Noord- Holland. 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
http://www.pga-b.nl/adventskalender
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Toelichting op de 1e collecte  
Kledingbank 
Ondanks dat wij in een rijke gemeente wonen, zijn er gezinnen en 
alleenstaanden die rond dienen te komen van het minimale. Voor 
deze mensen is de Kledingbank, gevestigd aan Galjoen 4. Hier kun-
nen houders van een Amstelveenpas of Amsterdamse Stadspas 
iedere woensdag van 11 tot 15 uur langskomen en voor € 2,- drie 
kledingstukken uitzoeken. Voor de vaste lasten, zoals de huur van 
het gebouw en de energiekosten is de Kledingbank afhankelijk van 
sponsors zoals de diaconie. Helpt u mee? 
 
 U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kledingbank. 
 U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 1e collecte. 
  

Toelichting 2e collecte  Landelijk pastoraat 
Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk 
Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben 
voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten 
de muren van de kerk. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend 
oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze 
Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de 
overledenen. Met deze collecte maakt u onder andere het ontwik-
kelen van trainingen mogelijk voor gemeenteleden die hiermee ook 
uitvaartdiensten kunnen leiden. 
  
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 
31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. landelijk pastoraat 
 U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 2e collecte. 

https://tikkie.me/pay/PGAB/ruJvvLxacqSN1xjDvvMSFA
https://tikkie.me/pay/PGAB/ruJvvLxacqSN1xjDvvMSFA
https://tikkie.me/pay/PGAB/e7NStbh9DXPGagVpqc6h4b
https://tikkie.me/pay/PGAB/e7NStbh9DXPGagVpqc6h4b
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1e collecte   2e collecte 
 

   
 
 

 
Agenda Kerkdiensten 
 
22 november ds. Werner Pieterse en Bara van Pelt 
29 november ds. Werner Pieterse 
6 december  ds. B. Bos 
13 december  ds. Werner Pieterse 
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