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Het Licht schijnt in de duisternis. (Joh. 1:5)

Het is niet erg waarschijnlijk, dat Jezus echt op 25 december is geboren. Zelfs
in Israël, in de velden van Efrata, is het zo midden in de winter te koud om de
schapen ’s nachts buiten te laten blijven. En tòch is het een zinvolle gewoonte
om juist nu, als het er alle schijn van heeft, dat de duisternis het gaat winnen
van het licht, het feest te vieren van Gods nieuwe begin.
Juist nu de nachten steeds langer worden en de dagen korter, juist nu beseffen
we het belang van licht. Zonder elektrisch licht of kaarsen zouden we in het
pikkedonker onze weg niet kunnen vinden, zouden we ertoe veroordeeld zijn,
niets te doen. De donkere dagen vóór Kerst zouden voor niemand meer een
symbool van gezelligheid zijn, van de duisternis van de wereld die buiten-
gesloten blijft buiten de lichtkring van de huiselijkheid.
Juist nu de liefdeloosheid en de tegenstellingen tussen mensen steeds meer de
toon zetten, en het leven beheerst wordt door angst en dreiging, juist nu
beseffen we het belang van de vredesboodschap die ons van Godswege wordt
toegezongen, niet omdat de mensen van nature zo lief en aardig zijn, maar
omdat de Heer het er niet bij laat zitten. Hij zal niet rusten, voordat het
aangezicht van de aarde veranderd is. Hij heeft er alles voor over, dat haat en
onvrede plaats zullen maken voor Zijn Rijk van vrede en recht. Hij zet alles op
alles om genade en verzoening het laatste woord te laten hebben.
Dat mogen we met Kerst gedenken. De geboorte van het Kind van Betlehem,
dat ondanks zijn kwetsbaarheid de nacht heeft overwonnen. Van de man van
Golgotha, die dankzij zijn zelfovergave de macht van de duisternis heeft
gebroken.
Sinds zijn komst op aarde is het nooit meer volledig donker geweest. Zijn licht
is en blijft een oriëntatiepunt in ons bestaan, een teken dat heenwijst naar de
God van het leven, die ook ons heil op het oog heeft. JHB
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Kerkraad  

Op 26 oktober vergaderden we in de kerkzaal om 19,45 uur. Er was heel wat
te bespreken.
De erediensten van de afgelopen zondagen, waaronder de Jumelage zondag –
de Oogstdienst – de dienst door ds. E Van der Borght en de
Hervormingsdienst, werden geëvalueerd en goed bevonden.  
Voor SOS hulpbetoon storten we naar gewoonte het bedrag van de collecte
door, de diaconie verhoogt deze collecte met 100 €.
We bespraken de ingekomen en verzonden mails en de correspondentie,
waaronder de verhuis van Nelly en Frits ter Haar naar een aanleunflat in 
Aarschot (korter bij hun dochter en schoonzoon Rudi Van Messem). 
De vraag om in onze Kerk een TV-dienst te houden op zondag 29 mei 2016.
Het gebruik van onze kerk door de organisatie “Orgels aan de Dijle” op
zaterdag 21 november door verschillende muziekacademies (dit beschouwen
we als reclame voor onze kerk en kennismaking met het Protestantisme).
De overdracht van de kerkelijke rekeningen heeft wat voeten in de aarde
gehad, van de ene bank naar de andere, maar dit is nu in orde. Verder spraken
we over de “groothuisbezoeken” die doorgaan op 16-18-23/11 - enkele van
onze kerkleden stelden hun huis open hiervoor. Onderwerp van de groothuis-
bezoeken is de Diaconie, ook in het kader van de vluchtelingenproblematiek. 
Ook Advent – Kerst werd verder voorbereid, we volgen de te-doen-lijst. Aan de
hand van de opgaven bestellen we ook scheurkalenders, bijbelse dagboekjes
worden voor iedereen voorzien.
Ons kerkblad “De Brug”  krijgt vanaf de eerste verschijning 2016, dit is
februari, een nieuw  uitzicht.
De bezoekerslijst van onze ouderen wordt aangepast en de adressen worden
erbij vermeld.
De lectoren groep (4 mensen hebben zich hiervoor opgegeven) start met de
Eerste Advent.
Er is een Kindernevendienstlijst opgemaakt. Het jaarplan 2016, de gast-
predikanten voor de open zondagen  is zo goed als in gevuld.
Het intern Kerkreglement komt ook ter sprake en enkele data worden
aangepast.
Verder hadden we het nog over de kindernevendienst en oppasdienst, de
catechese-avond die zeer goed was meegevallen en de jeugdkerk waarvan het
aantal deelnemers dalende is. Het jaarlijks voetbaltornooi dat op 7/11
doorgaat, er waren geen kandidaten om hieraan mee te doen.
Verder hadden we het nog over de zending, waar we in mei 2016 enkele
bezoekers verwachten in onze gemeente.  
Onze predikant bracht ook nog verslag uit van zijn pastorale bezoeken.
In groot kerkverband waren er enkele Synode-documenten ter inzage.
De familieleden van onze overledenen van het afgelopen jaar krijgen een
uitnodiging om op de Voleindingszondag van 22/11 aanwezig te zijn. 
Na de rondvraag werd de vergadering gesloten met gebed.
De volgende vergadering is gepland op maandag 30 november. Heeft u iets te
melden of te bespreken voor deze vergadering laat het ons tijdig weten.  
Ons kerkblad  “De Brug” dat u vandaag ontvangt gaat over de periode van
december 2015 en januari 2016, het volgende kerkblad verschijnt op 31
januari 2016.
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Samenstelling kerkenraad

Predikant: ds J. Brouwer 015 - 20 51 54
Ouderlingen: Mani Kanza 0489 - 86 38 41

Georgette Saliba  015 - 41 31 85 
Geert Van Cammeren 015 - 31 97 64

Diaken: Georges Vandensavel 015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

Dienstlijst kindernevendienst

06 december Eva
13 december Herrmien
20 december Hanne
25 december Kerstviering
27 december Hanne

03 januari Hermien
10 januari Guyny
17 januari Eva
24 januari Hanne
31 januari Guyny

06 februari Hermien

Bij verhindering graag zelf ruilen, daarna doorgeven aan ds. Brouwer.

Verjaardagen

01 december Renate Huhn  e. P. De Smet       
01 december Yunus Dirlik       
28 december Chris Du Meunier  e.  G. Vandensavel
29 december Sara Sakur

01 januari Pore Dirlik        
01 januari Mecide Sakur
01 januari Georgette Saliba  e.  S. Younan
04 januari Elyas Maghi
13 januari Wilda Dijkers  e. L. Huibregtse
15 januari Godwin  Ntamba        
23 januari Jan Sakur        
25 januari Sandra Ogiamen  e. H. Wilmaerts
26 januari Sara Dirlik

We wensen jullie Gods zegen voor deze fijne dagen. 
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Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, 
aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

zondag 06 december organist: P. Oerlemans
ds. E. Van der Borght 2° collecte: Kerkblad

zondag 13 december organist: E. Poncin
ds. J. Brouwer 2° collecte: Kindernevendienst/Jeugd

zondag 20 december organist: J. van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° collecte: Zending

donderdag 24 december organist: J. van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° collecte: Rwanda
20 uur Kerstavonddienst

vrijdag 25 december organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer
Kerstviering

zondag 27 december organist: J. van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° collecte: Synodale Kas

zondag 03 januari organist: P. Oerlemans
dhr. H. Fresen 2° collecte: Diaconie

zondag 10 januari organist: E. Poncin
ds. J. Brouwer 2° collecte: Kerkblad

zondag 17 januari organist: J. van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° collecte: Synodale Kas

zondag 24 januari organist: J. van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° collecte: Kindernevendienst/Jeugd

zondag 31 januari organist: J. van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° collecte: Leprazending

Bankrekening Diaconie

Door omstandigheden heeft de diaconie van bank moeten wisselen. Het nieuwe
rekeningnummer is BE97 7512 0773 6149 (BIC: AXABBE22) t.n.v. Diaconie
Keizerstraat. Omdat de oude rekening niet meer in gebruik is, verzoeken we
iedereen die een gift aan de diaconie wil doen, vanaf nu dit nieuwe nummer te
gebruiken.
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Groothuisbezoeken

Op de groothuisbezoeken hebben we gesproken over onze opdracht om onze
naasten de helpende hand te bieden, ook dichtbij huis, in Mechelen. Dat blijkt
niet altijd mee te vallen, vanwege het grote aantal gemeenteleden dat buiten
de stad woont. Toch blijkt iedereen bereid naar vermogen mee te doen.
Concreet willen we proberen om enkele mensen die zijn gevlucht voor het
oorlogsgeweld  in het Nabije Oosten en die in België een verblijfsstatus hebben
gekregen, te helpen hun weg te vinden in onze samenleving. Wellicht wordt
ook u daarover binnenkort aangesproken.

Boodschap van de synode van 14 november 2015.

We openden de Synodevergadering met 1 minuut stilte vanwege de aanslagen
in Parijs van de vorige avond, waarbij we onze gevoelens van machteloosheid
uitdrukten.
We stuurden volgende boodschap aan onze zusterkerk in Frankrijk

"De VPKB is geschokt door het bloedbad dat plaatsvond in Parijs op 13
november.  De Synodevergadering van 14 november wil u graag haar steun en
medeleven betuigen. De VPKB wil  graag onderlijnen dat eenieder het recht
heeft op leven en dit gerespecteerd dient te worden. Wij blijven ondersteboven
van de gebeurtenissen en staan jullie bij in onze gebeden."

Tijdens de liturgische opening hoorden we de gelijkenis van het mosterdzaadje
en hebben de bemoediging gehoord om onze missie in deze hoop na te jagen.
Welke invloed zou onze kleine kerk kunnen hebben op onze samenleving?
Met de voorstellen van "Eigentijds kerk zijn", een onderwerp dat veel aandacht
kreeg in de vergadering, willen we hier vorm aangeven.

In de vergadering werd besloten een fonds te stichten om vluchtelingen in  de
eerste fase van verblijf in België te ondersteunen naast onze diaconale
betrokkenheid.

Wij delen de zorg over de toekomst van het protestants godsdienstonderwijs
en zullen als kerk de ouders blijven aansporen de keuze voor protestants
godsdienstonderwijs voor hun kinderen te maken.

Met respect voor de verscheidenheid binnen onze kerk doch in eenheid door
solidariteit willen we de kerk een gezicht geven in onze samenleving.

De commissie van advies:
I. Detavernier
G. Duterre
L. Lenstra
A. Knop
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Stille nacht aan de Walembrug (een hedendaags kerstverhaal)

Op een afstand staande, aan de overkant van de
steenweg die Walem doorsnijdt, durfde ze niet
eens haar blik naar de hemel te richten. “God,
wees mij zondares genadig”, prevelde ze. Vanuit
de kerk op het heuveltje weerklonk wenkend
“Stille Nacht”, maar Assunta sloeg een
kruisteken en stapte langs de Koning
Albertstraat in de richting van Antwerpen. Enkele
sneeuwvlokken dwarrelden neer.
In gedachten zag ze terug hoe haar immer
dronken vader haar kettingrokende moeder
afranselde met zijn broeksriem. Na vaders
vroegtijdige dood aan een levercirrose, had het
gezin harde tijden beleefd, iets waaraan de stoet
minnaars van moeder niks had veranderd. En
toen moeder zich op een dag dood hoestte,
stond Assunta er alleen voor.
Haar eigen liefdesleven was anders ook niet zo’n succes… Neem nu Ahmed, de
kleine crimineel met losse handen die van haar strikte onderwerping had
geëist. Of Fons, wiens beloofde echtscheiding jarenlang telkens met één of
andere smoes werd uitgesteld. Adolf was dan weer een extreem rechtse
Vlaams-nationalist en met zijn kaal geschoren kop leek hij niet alleen
gevaarlijk, hij was het ook. 
En na nog een paar anderen was er dan Cupido geweest, zoals hij zich graag
liet noemen door zijn werkneemsters. Cupido was haar baas bij de bank toen
ze daar werkte als uitzendkracht. ’t Was dezer dagen aartsmoeilijk om een
vaste baan te vinden, en nadat hij geduldig naar haar levensverhaal had
geluisterd, had Cupido laten uitschijnen dat hij als directeur misschien mogelijk
voor haar wel iets zou kunnen doen. Maar voor wat hoort wat, zo had hij er
met een knipoog aan toegevoegd terwijl hij suggestief in zijn kruis tastte.
Aanvankelijk had ze hem afgewezen, maar hij bleef aandringen en uiteindelijk
had ze dan toch toegegeven. Ze kon zich immers niet veroorloven zonder werk
te vallen, want uit haar tijd met Ahmed had ze schulden overgehouden. En
haar appartementje, waar Cupido haar daarna wekelijks in het geheim
bezocht, moest betaald worden. Een vast contract had het haar niet
opgeleverd en na twee en een half jaar als tijdelijke kracht, had ze afscheid
moeten nemen van haar inmiddels vertrouwde collega’s. Zonder
toekomstperspectief was ze op weg om een kopie van haar moeder te worden.
Intussen was Assunta bij de Walembrug aangekomen en ze klom op de muur.
Ze schopte haar laarsjes uit en liet haar dikke mantel naar beneden glijden. Ze
gooide haar muts weg en schudde haar blonde haren. Nu droeg ze alleen nog
het sexy verpleegstersuniform waarmee ze zo dikwijls Cupido’s fantasieën had
uitgespeeld. Het begon harder te sneeuwen en het leek haar of ze van ergens
ver weg opnieuw “Stille Nacht” hoorde zingen. En toen sprong ze.
Cupide De Konkelaar was een telg uit een voorname nijveraarsfamilie en
directeur van een belangrijke bank. Hij woonde met zijn vrouw Philarguria in
een sjieke Rijmenamse villa. Hun liefde was al lang verdord, maar Cupide bleef
bij zijn vrouw voor het geld, zij was immers een rijke erfgename. Philarguria
was naast de kerstboom de beursberichten aan het lezen, terwijl Cupide
achteloos in een ander stuk van de krant bladerde, intussen genietend van een
kop dampende koffie. Maar plots verslikte hij zich, luid hoestend en koffie
morsend op zijn ochtendblad. Nabij de Walembrug, zo las hij, was uit de Nete
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het lijk gehaald van een jonge vrouw, die achteraf een zekere Maria Assunta
Dupont bleek te zijn en die bizar genoeg een sexy verpleegstersuniform droeg.
Zonder op te kijken mompelde Philarguria dat haar aandelen waren gezakt. 
De nieuwe uitzendkracht, die zich voorstelde als Astrid Butare, was nog mooier
dan voorheen Assunta, vond Cupide. Hij riep haar naar zijn eigen kantoortje
met ondoorzichtig glas en hoorde haar uit over haar leven. Ze was ambitieus,
maar ’t was dezer dagen aartsmoeilijk om ergens een vaste baan te krijgen, zo
zei ze. Cupide liet uitschijnen dat hij misschien mogelijk als directeur voor haar
wel iets zou kunnen doen. Maar voor wat hoort wat, zo voegde hij er met een
knipoog aan toe terwijl hij suggestief in zijn kruis tastte. Tot zijn grote
frustratie echter, draaide Astrid zich om en wandelde zijn bureau uit.
Vervolgens hengelde Cupide maanden lang tevergeefs naar een afspraakje,
met lokaas gaande van slijmende uitnodigingen voor etentjes tot nauwelijks
verhulde dreigementen. Finaal kwam hij op het idee haar een dringend rapport
te laten schrijven waardoor ze ’s avonds langer zou moeten blijven. Zodra de
andere bediendes weg waren, belde hij haar op om naar zijn bureau te komen.
Toen ze Cupides kantoor binnenstapte, zat haar baas daar met zijn broek op
zijn enkels op haar te wachten. Astrid pakte snel haar mobiel en nam een foto,
iets waar Cupide, die niet tijdig zijn broek weer opgetrokken kreeg, niet op
gerekend had. Woedend eiste hij dat Astrid hem haar mobiel zou geven, maar
zij sprong als een bliksemschicht naar de andere kant van de schrijftafel.
Cupide sloot de deur af en trachtte Astrid te pakken te krijgen, maar zij was
sneller en draaide telkens om de tafel heen, wat zijn razernij alsmaar
verergerde. Wanneer Astrid struikelde kon Cupide haar dan toch grijpen en
meteen rukte hij haar bloes open met zoveel geweld dat de knopen in het rond
sprongen. In paniek griste Astrid een perforator van de tafel en gooide die met
volle kracht door de ondoorzichtige ruit, die aan scherven vloog. Dit
alarmeerde de bewaking, die al spoedig Astrid kwam ontzetten. 
Die avond werd Cupide thuis in Rijmenam opgebeld door de politie. Of hij zich
wilde aanmelden voor ondervraging, één van zijn medewerksters had namelijk
klacht ingediend wegens ongewenste intimiteiten en geweldpleging. Cupide
stapte in zijn Porsche en vertrok. Hij belde naar enkele bevriende ministers,
maar die bleken geen van allemaal beschikbaar, dat was nog nooit gebeurd.
De commissaris kon hij ook niet bereiken, evenmin als de voorzitter van de
bankencommissie. Cupide begreep wat er aan de hand was en reed in
Mechelen de Antwerpse Steenweg op. Hij parkeerde bij het oude gemeentehuis
van Walem en ging te voet verder. Vanuit de kerk op het heuveltje weerklonk
wenkend “Stille Nacht”. Was het alweer Kerstmis? Cupide haalde zijn
schouders op en stapte langs de Koning Albertstraat in de richting van
Antwerpen. Enkele sneeuwvlokken dwarrelden neer. In gedachten zag Cupide
het Keerbergse kasteeltje terug waar hij zijn jeugd had doorgebracht en hij
herinnerde zich zijn tijd op het kabinet van minister Verknoeidt die hem dan als
regeringsafgevaardigde bij de nadien geprivatiseerde staatsbank had geplaatst
waar hij later directeur was geworden. Een schitterende loopbaan. Het begon
harder te sneeuwen…
Op Cupide De Konkelaar zijn begrafenisdienst in Sint-Rombout onderstreepte
de ene politicus na de andere bankier de uitzonderlijke merites van de aflijvige
voor ’s lands economie. Zo aangrijpend was het dat zelfs Philarguria, nu de
rijkste weduwe van België, erin slaagde een traantje weg te pinken. Astrid was
er ook, zij had van de bank een vaste baan en een smak zwijggeld gekregen.
En beste lezers en lezeressen, zoals de mens veel bedekt met de mantel der
liefde, zo bedekte een dik, maagdelijk wit sneeuwtapijt het onbevlekte
kerstlandschap.

Hugo W.
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Activiteitenkalender

30 november Kerkraad - kerkzaal 19u45
07 december Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
17 december Seniorennamiddag - kerkzaal 14u30
04 januari Kerkenraad - kerkzaal 19u45
11 januari Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
18 januari Bestuursraad - kerkzaal 20 uur
20 januari Dienst Gebedsweek voor de eenheid - H. Hartkerk

(Adegemstraat) 19u30
21 januari Seniorennamiddag - kerkzaal 14u30
29 januari Catechese-avond - kerkzaal 20 uur

Kerst

Er gaat een verhaal, het is eeuwenoud
dat een Kind werd geboren
in een stal van hout
Herders en Koningen
brachten Hem, mirre, wierook en goud

Er gaat een verhaal, het is eeuwenoud
dat een Kind werd geboren
in een stal van hout
Het kwam om de wereld een weg te tonen
naar een rijk waar het goed is om wonen

Er gaat een verhaal, het is eeuwenoud
dat een Kind werd geboren
in een stal van hout
en een Man geworden, ging Hij weldoende rond
troostte wie eenzaam was, maakte zieken gezond

Er gaat een verhaal, het is eeuwenoud
dat een Man is gestorven
op een kruis van hout
Na drie dagen, is Hij opgestaan
Verrezen, wil Hij met ons verder gaan

Er gaat een verhaal, het is eeuwenoud
Wordt nog steeds verteld in winters koud
Om onze ziel te verwarmen,
Geeft hoop aan wie van hem houdt.

Jonathan, 25.11.2009
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VRT, zondag 20 december 2015
    
één 9.40 u 
Canvas: laat avond 

“Goodness and Light“
Op weg naar Kerst in de Rabot-kerk in Gent met Maria

Maria Euwema studeerde zang en sociaal werk, en werd jeugdwerkster in de
Protestantse kerk.
Doorheen dit programma is zij dan ook de vrolijke en zingende draad.
We maken kennis met een paar activiteiten van de kerk in de Gentse
Rabotwijk, en met dominee Marc Loos.  Hij brengt ons de kerstbezinning. 

En hiermee nemen we als Protestantse Omroep afscheid. 
Dank voor het kijken en voor uw reacties !

Vrijdag 25/12 - tv één - 10u00

Kerstviering in Eurovisie
vanuit de Waldenzen Kerk in Pinerolo, Italië
verzorgd door RAI 2

Vertaling: Frank Marivoet

Radio 1, 20.03 u.

Woensdag 16 December

Familiebezoek (Luc. 1:39-45)
Bert Beukenhorst
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December 2015

Jezus als asielzoeker

Als gevolg van het geweldadige optreden van de dictatoriale potentaat
Herodes moest Jezus, aldus de evangelist Mattheüs, als pasgeboren baby
vluchten naar Egypte. Het doet, in de actualiteit van vandaag, denken aan de
oude woorden van De Prediker: “Niets nieuws onder de zon”. Ook vandaag
moeten mensen nog altijd vluchten voor geweldplegers en potentaten. 

In een ander verhaal, naar de evangelist Lucas, horen we dat er voor (de nog
ongeboren) Jezus en zijn ouders “geen plaats in de herberg” is. En ook dat
doet, in de actualiteit van vandaag, denken aan die geciteerde woorden van
de Prediker. 

En deze twee constateringen op zichzelf géven ons te denken…

De redactie wenst u, mede namens de VPKB-werkgroep MiSag (Migratie
Samenleven en Geloven) die aan dit nummer heeft meegewerkt, een goede
Advents- en Kersttijd!

Namens de redactie,
Ernst Veen

Prijzen Kerkmozaïek
• Individueel abonnement: 20,00 €
• Groepsabonnement:  15,00 € (vanaf min. 5 exemplaren naar éénzelfde adres)    
• Steunabonnement: 25,00 €

Storten
kan op onderstaand rekeningnummer van de 
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat 44 - 1070 Brussel
ING BE06 3100 0835 5022

Gebed

Gij die vrede op aarde beoogt,
versterk de hoop in ons
dat de tijd zal komen
dat zwaarden worden omgesmeed
tot ploegscharen, dat vijandbeelden plaats maken
voor gedachten van vriendschap
en wapenkreten
voor een groetwoord van vrede,
en maak ons daarbij
tot uw instrumenten.

W.R. van der Zee
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Adventsbrief

Het einde van 2015 komt stilletjes aan weer in zicht.

We zijn als kerkraad dus ook aan de voorbereidingen begonnen voor de

Advent- en Kersttijd.

Graag willen we u uitnodigen om deze periode met ons te vieren in de

zondagse erediensten in de Adventstijd en de speciale diensten op

Kerstavond en op Kerstdag.

Zoals iedere zondag zal er ook in de maand december een eredienst zijn

die aanvangt om 10.00 u, in deze diensten willen we toegroeien naar het

feest van Kerst: de geboorte van onze Heiland.

Een feestelijke dienst op Kerstavond 24 december om 20.00 nodigt u uit

om met het ganse gezin de blijde boodschap van de Geboorte te horen en

mee te beleven. 

Op vrijdag 25 december willen we dan samenkomen op het

gezinskerstfeest in de kerk om 10.00 u. Iedereen wordt uitgenodigd

hierin zijn of haar literaire of muzikale steentje bij te dragen. Uiteraard

hopen we dat ook de kindernevendienst en de jeugdkerk meewerken aan

dit familiefeest. Traditiegetrouw krijgen de kinderen een geschenkje en

besluiten we de samenkomst met een maaltijd waarbij u broodjes en

koffiekoeken aangeboden krijgt.

Om een goede ontvangst van onze gasten mogelijk te maken wil de

kerkraad graag weten wie aanwezig zal zijn op Kerstdag 25 december

en kunt u zich dus inschrijven op de lijst in de kerkzaal, eventueel 

kunt u ook de dominee per mail uw inschrijving overmaken

(jhbrouwer@protestant.com).

Uw financiële bijdrage voor de Kerstactiviteiten is van harte welkom

op de rekening van Gemeenteleven Keizerstraat waarvan u het

nummer op de frontpagina van dit blad vindt, alvast hartelijk dank.

De kerkraad
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mailto:n(jhbrouwer@protestant.com).


Oplossing op http://www.gelovenisleuk.nl/knutselen/45-raadsels/277-kerststal
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