DECEMBER 2019

IN EN OM
KERK EN KAPEL

Van de redactie
De kalender staat weer vol
Aan het eind van dit kalenderjaar hebben wij voor u nog een aantal mooie
diensten, bijeenkomsten en een concert. Alles hierover kunt u lezen op de
volgende pagina’s van deze december uitgave, te beginnen met een overzicht
van de kerkdiensten.
Samen aan tafel
De kerstviering in De Avezathen is dit jaar op donderdag 19 december, zie
pagina 8. Dinsdag 4 februari staat er in Huize Poelzicht een stamppotbuffet
klaar. Meegenieten van een smakelijke vegetarische wereldmaaltijd, bereid
door hobbykoks met zoveel mogelijk producten uit onze regio kunt u op
maandag 16 maart. Meer hierover vindt u op bladzijde 9.
Zit er voor u wat moois bij? Noteer de datum op de kalender of in uw agenda.
Weet u van harte welkom!
Website
Op onze website www.kerkenkapel.nl staat onder ‘Bestuur en werkgroepen’
het item Privacy. Daar is onze Privacyverklaring te downloaden, zodat u zelf
kunt lezen welke persoonsinformatie wij gebruiken.
Bij ‘Laatste nieuws’ vermelden wij eventuele wijzigingen en/of bijzondere
activiteiten bij de diensten en in beide kerken.
De redactie.
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Kerkdiensten
Diensten van de protestantse gemeente te Kerk- en Kapel-Avezaath
Kerk-Avezaath, St. Lambertuskerk, Daver 15, 4012 BA
Kapel-Avezaath, Agatha Capel, Zoelensestraat 2, 4013 CR
Datum
15 dec
22 dec
24 dec
25 dec
29 dec
31 dec
5 jan
12 jan
19 jan

22 mrt
29 mrt

Plaats
Tijd
Kerk-Avezaath 10:00u
Buren, Oranjehof 10:15u
Kerk-Avezaath 22:00u
Kapel-Avezaath 10:00u
Erichem
10:00u
Zoelen
19:30u
Rijswijk
10:00u
Kerk-Avezaath 10:00u
Zoelen
10:00u
Buren, school 09:30u
Kapel-Avezaath 10:00u
Erichem
10:00u
Kerk-Avezaath 10:00u
Kapel-Avezaath 10:00u
Buren, school 09:30u
Asch
10:00u
Zoelen
10:00u
Buren, Oranjehof 19:00u
Kerk-Avezaath 10:00u
Kerk-Avezaath 19:30u
Asch
10:00u
Buren, school 09:30u
Kapel-Avezaath10:00u
Kerk-Avezaath 10:00u

5 apr
9 apr
10 apr
11 apr
12 apr

Kapel-Avezaath 10:00u
Zoelen
19:30u
Buren
19:30u
Kapel-Avezaath 21:00u
Kerk-Avezaath 10:00u

26 jan
2 feb
9 feb
16 feb
23 feb
1 mrt
6 mrt
8 mrt
11 mrt
15 mrt

Voorganger en bijzonderheden
Ds. E. Hagen, 3e advent
Ds. E. Hagen
Ds. E. Hagen
Ds. E. Hagen, kerst,
Ds. M. de Mik, streekdienst
Ds. H. Fonteyn, oudejaarsdienst
Ds. G. v.d. Velde, kleine streekdienst
Ds. A. v.d. Berg
Ds. L. de Borst, streekdienst
Connection, ds. E. Hagen
Ds. E. Hagen, dienst met Erichem/Asch
Ds. M. de Mik
Ds. E. Hagen, dienst met Erichem/Asch
Pastor J. de Koster, streekdienst
Connection, ds. L. de Borst
Ds. M. de Mik
Ds. E. Hagen, 1e zondag 40 dagen tijd
Wereldgebedsdag
Ds. E. Hagen, dienst met Erichem/Asch
Ds. E. Hagen, biddag
Ds. M. de Mik, streekdienst
Connection, ds. L. de Borst
Ds. E. Bakker, dienst met Erichem/Asch
Ds. E. Hagen dienst met Zoelen en Buren
Handoplegging en zegen
Ds. E. Hagen, Palmpasen
Witte donderdag
Goede vrijdag
Paaswake
Pasen, ds. E. Hagen
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Binnenkomer
Open je wereld
In de tijd van advent bereiden we ons voor op het kerstfeest. Vanouds zingen
we dan liederen in de kerk over hoe we Jezus zullen ontvangen.
Hoe openen we ons om Hem binnen te laten? Hoe maken we ruimte voor dit
kind? Dat gaat vooral om ruimte in ons hart en om tijd maken om aandacht te
geven aan God in ons leven. Maar hoe doe je dat? Er zijn ook heel veel
advents- en kerstverhalen waarin dat heel concreet wordt. God laat je binnen
door je te openen voor de mens die op je pad komt. Voor de ander die jouw
ontferming nodig heeft.
22.000 kinderen zoeken een stabiel en veilig thuis om op te groeien. 22.000
kinderen zoeken een pleeggezin. Gewoon in Nederland, om de hoek. Elke keer
als er weer een campagne van de pleegzorg nodig is, schrik ik ervan. Zoveel
kinderen die vriendelijkheid en duidelijkheid nodig hebben. Regels en warmte.
Zoveel kinderen van 0 tot 18 voor wie een veilig thuis niet vanzelfsprekend is.
Kinderen voor wie het niet goed is om bij hun biologische ouders op te groeien,
of bij wie het door ziekte of nood niet kan. In elk geval voor een tijdje, nu even
niet, mogelijk voor veel langer. Het klinkt heel veel 22.000. Bijna niet om aan te
beginnen… Maar dan denk ik aan al die gezinnen die er in Nederland zijn. Zo
ontzettend veel meer dan 22.000.
Zou er niet een bord bij kunnen aan tafel? Een paar laarsjes extra aan de
deur? Pleegzorg is er voor gezinnen die bij de eigen kinderen nog wel een bed
kunnen bijschuiven. Voor ouders van wie de kinderen al groter zijn, maar die
wel een plekje hebben voor een jonger kind. Als broertje of zusje van een kind
dat enig kind is. Als je geen eigen kinderen kunt krijgen, of alleen gebleven
bent maar wel een kind kunt grootbrengen.
Pleegzorg is er ook in allerlei vormen. Je kunt een kind opvangen in het
weekend, of juist door de weeks. Je kunt als gezin een tijdelijk thuis vormen,
als kinderen in een crisissituatie verkeren en met spoed uit huis moeten. Je
kunt ook juist voor langere tijd kinderen opnemen in je gezin, omdat het er naar
uit ziet, dat de ouders voorlopig niet in staat zullen zijn om hun kind veilig groot
te brengen.
Wij zijn zelf pleegouders geweest. Ik zal de laatste zijn om te zeggen dat het
makkelijk is. Maar ik zal de eerste zijn om te zeggen dat het zo de moeite
waard is. Wij kunnen ook over het algemeen terugkijken op een goede
samenwerking met de pleegzorg en de jeugdzorg. Ik weet natuurlijk niet hoe
dat nu is, na vele rondes bezuinigingen. Maar ik weet wel dat er mensen
werken die met hart en ziel de zorg voor kinderen en jongeren zijn toegedaan.
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Die samen met de pleegouders er het beste van willen maken voor de kinderen
die deze zorg nodig hebben.
We hebben in die periode ook heel veel geleerd. Bijvoorbeeld dat je altijd goed
voor jezelf en je relatie moet zorgen, juist in een tijd dat kinderen veel van je
vragen. En ook, dat je nooit alleen een kind grootbrengt, maar anderen nodig
hebt, een netwerk van familie, vrienden en buren.
We hebben meegemaakt hoe het is om hulp te vragen en te ontvangen.
We hebben leren genieten van kleine dingen en kleine veranderingen die je
bijna over het hoofd zou zien, omdat ze voor jou zo vanzelfsprekend zijn. Al die
kleine stapjes bij elkaar maken een hele grote. Juist omdat je weet van hoe ver
je samen gekomen bent, kun je zo ongelofelijk dankbaar en blij zijn als je mag
zien hoe een kind uitgroeit tot een volwassen mens.
Open je wereld is nu het motto van de campagne van de pleegzorg. Dat is wat
er gebeurt. Je opent de deur van je huis en van je hart en er gaat een hele
nieuwe wereld voor je open. De wereld van het gezin van herkomst van het
pleegkind allereerst. Vaak zo anders dan dat van jou. De wereld van het kind,
dat zich steeds een beetje meer laat zien, met alles wat hij of zij heeft
meegemaakt, maar ook met alle talenten en verrassingen die het nog in zich
draagt. De wereld van hulpverlening, toewijding en zorg.
Het heeft wel iets weg van kerst…Jozef is niet de biologische vader. Maar hij is
100% vader voor dit onbekende Kind. De herkomst van dit Kind wijst naar de
hemel, naar God en Zijn grote hart. Hij opent door dit Kind een wereld van
vrede, waar Jozef alleen nog maar van kan dromen. Maar het begint er mee
dat Jozef zich inzet, voor een kind dat niet het zijne is, maar dat een warm
thuis nodig heeft om te kunnen aarden. Een vader, die hem wegwijs kan
maken in het leven.
Nee, makkelijk is het niet, dit Kind groot te brengen en zijn eigen weg te zien
gaan. Onbegrijpelijk soms, niet te volgen. Vreemd en anders. Maar zo de
moeite waard!

Ds. Everdien Hagen
Voor informatie over de pleegzorg: openjewereld.nu. Onderzoek eens of het
iets voor jullie is, of praat er over met je kinderen en kleinkinderen.
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Wat komt
Advent en Kerst en wat daarna komt
Een kleine genade voor mekaar, Heer,
laat de ene mens voor de andere
Uw genade zijn
hoe gebrekkig ook.
Genade van begrip, van hulp,
van opbeuring en troost,
van licht en steun, van hoop en trouw.
Genade van vriendschap
genegenheid,
van vergeving en vertrouwen.
Zoals Gij onze grote genade zijt,
laat ons, vragen we,
midden in het leven van nu,
een kleine genade zijn voor mekaar.

(Ward Bruyninckx)

Kerstmaaltijd
Donderdag 19 december (dus niet op dinsdag zoals gebruikelijk!) vieren we
kerstfeest in het Dorpshuis. De uitnodiging hiervoor staat op pagina 8 in dit
blad. Een gezellige en feestelijke maaltijd met altijd een verrassing! Van harte
welkom.
Oranjehof, Buren
Zondag 22 december zijn we te gast in Oranjehof. We kunnen dan de laatste
zondag van de advent vieren samen met de ouderen die daar wonen en
kerken. Omdat we dan samenkomen in de ruimte waar zij ontbijten en lunchen
is de tijd van de dienst iets anders: we beginnen om 10:15 uur.
Kerstavond
Dinsdag 24 december is het Kerstavond. We vieren de kerstnachtdienst in de
St. Lambertuskerk in Kerk-Avezaath. Die mooie oude kerk staat open voor
iedereen. De kaarsen branden, de stemmen zijn gesmeerd. We zingen oude
vertrouwde liederen en horen kerstliederen uit allerlei landen van Europa. We
lezen over een visioen van vrede dat altijd weer actueel wil worden. Hier en nu
onder ons.
Plaats:
Kerk-Avezaath, St. Lambertuskerk
Datum:
dinsdagavond 24 december
Tijd:
22:00 uur
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Kerstmorgen
Woensdag 25 december is het Kerstmorgen. We komen bij elkaar in KapelAvezaath. De kinderen hebben kerstliedjes ingestudeerd (zie ook pagina 19)
De kerk is versierd. We gaan op zoek naar Jezus…. Maar wat neem je dan
mee? Als de kinderen naar hun eigen ruimte zijn, is er een preek over ditzelfde
thema voor de ouderen. Het is dus een feestelijke dienst voor jong en oud,
voor iedereen dus! U bent vanaf 9:30 uur welkom. Dan is er voor iedereen iets
te drinken en de kinderen mogen zich verkleden.
Plaats:
Kapel-Avezaath, Agatha Capel
Datum:
woensdag 25 december
Tijd:
vanaf 9:30 uur, aanvang dienst 10:00 uur
Top 2000 kerkdienst

Helaas geen Top 2000 dit jaar… Drie jaar op rij was er een
Top 2000 dienst. De organisatie daarvan lag grotendeels
in handen van Elien Lammers. Het is ons helaas dit jaar
niet gelukt om op tijd iemand anders te vinden.
Maar voor volgend jaar ligt dat anders: een groep van drie
mensen wil de organisatie op zich nemen. 1 jaartje dus
zonder Top 2000, maar volgend jaar op volle sterkte terug!

Streekdienst, laatste dienst in 2019
Zondag 29 december is er een streekdienst in Erichem. Ook al een beetje
traditie. Ds. Machteld de Mik gaat voor en het is mooi om samen met onze
streekgenoten het oude jaar af te sluiten.
Plaats:
Erichem, St. Joris kerk
Datum:
zondagmorgen 29 december
Tijd:
10:00 uur
Voorganger:
Ds. M. de Mik
Streekdienst, eerste dienst in 2020
Ook een streekdienst, maar dan in Rijswijk. Voorganger is ds. Gea van der
Velde. Na afloop is de Nieuwjaars begroeting.
Plaats:
Rijswijk
Datum:
zondagmorgen 5 januari 2020
Tijd:
10:00 uur
Voorganger:
Ds. G. van der Velde
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Kerstviering in ‘De Avezathen’
‘In de stal’. Dit is het thema van Kerst 2019.
Graag nemen wij met u een kijkje in de stal. Een vreemde plaats eigenlijk. Er
gebeurden daar wel hele wonderlijke dingen. Er was genoeg ruimte. Het was
er warm. Er was beschutting, ontmoeting, verwondering, blijdschap
kwetsbaarheid, bescheidenheid, maar ook armoede, kortom daar moest je zijn.
Er lag een kind, naast hem zijn moeder en Josef.
Nieuw leven, liefde, geluk, licht, hoop én perspectief.
Graag willen we dat met u gaan beleven.
Misschien een aparte vraag, maar wel onderdeel van die beleving.
Wilt u een foto meebrengen van een, door u geliefd beestje, huisdiertje?
Kom in ieder geval en voel mee. U bent van harte uitgenodigd, namens de
Protestante Gemeente van Kerk- en Kapel-Avezaath.
Plaats:
Kerk-Avezaath, Zalencentrum & Catering ‘De Avezathen’
Datum:
donderdag 19 december
Tijd:
16:00 uur

De Avezathen
Bij vervoersproblemen kunt u contact opnemen met:
De heer en mevrouw Visser in Kerk-Avezaath T: 0344 681582
De heer G. van Scheerdijk in Kapel-Avezaath T: 0344 661452
Hartelijke groet van uw kerstvoorbereiders.
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Samen eten in 2020
Stamppot buffet
Een mooie gelegenheid om, in de stilste maand van het jaar, dorpsgenoten te
ontmoeten en bij te praten met oude bekenden.
Dinsdag 4 februari nodigen wij u van harte uit voor het stamppot buffet in
‘Huize Poelzicht’ in Kapel-Avezaath. Wij ontvangen u daar om 11:00 uur.
Plaats:
Kapel-Avezaath, ‘Huize Poelzicht’
Datum:
dinsdag 4 februari 2020
Tijd:
11:00 uur

Eet u met ons mee? Meldt u dan vóór donderdag 30 januari aan bij:
Netty Karsijns T: 0344 617454 M: 06-83207045 E: nettykarsijns@live.nl of
Bert Heideveld T: 0344 682107 E: eheideveld@gmail.com.
De diaconie neemt een deel van de kosten voor haar rekening. Aan u vragen
wij een eigen bijdrage van € 12,50 per persoon. U krijgt daarvoor een
overheerlijk buffet, een consumptie en koffie of thee met een bonbon toe.
Uitnodiging voor een wereldmaaltijd
Wij nodigen jullie uit om – net als vorige jaren – samen met een kleurrijk
gezelschap te genieten van een smakelijke vegetarische maaltijd, bereid door
hobbykoks met zoveel mogelijk producten uit onze regio.
Reserveer de datum vast!
Plaats:
Kerk-Avezaath, St. Lambertuskerk
Datum:
maandag 16 maart 2020
Tijd:
van 18:00 tot ongeveer 20:00 uur
Meer info: Jacqueline Kat T: 0344 681500
E: wereldmaaltijd.avezaath@xs4all
Meer informatie is t.z.t. ook te vinden op onze website www.kerkenkapel.nl
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Bijbel-lees-kring
Samen de bijbel lezen. In gesprek met de bijbel en met elkaar.
De bijbel gaat open. We lezen hardop het gedeelte van (een) komende
zondag. Dan is er ruimte voor associaties, vragen, informatie, inzicht, gesprek
en gebed. De dominee geeft diepgang vanuit kennis en ervaring.
Mensen die al langer meedoen laten weten dat ze het verrijkend vinden. En je
beleeft de kerkdienst waarin het gedeelte daarna aan de orde komt intensiever.
Zo willen we opnieuw in de streekgemeente graag de bijbel en elkaar
ontmoeten met ieder die aan tafel aanschuift. Je komt terecht in een open
groep, je hoeft niet alle keren mee te doen. Maar als je een keer geweest bent
wil je dat vast wel! Kom sfeer proeven en meedoen.
Plaats:
Kerk-Avezaath, consistorie St. Lambertuskerk
Data:
de tweede maandag van de maand te weten op 13 januari,
10 februari, 9 maart en 11 mei
Tijd:
van 19:30 tot 21:00 uur
Leiding:
ds. Everdien Hagen
Aanmelding:
ds. Everdien Hagen T: 0344 681500 E: ehagends@hetnet.nl
Je geloof en je leven
Ergens laat dat geloof je niet los. Het zegt je misschien zelfs heel veel. Je wilt
er ook wel eens met anderen van gedachten over wisselen. Maar dat komt er
niet zo snel van. Wat is er leuker dan het te delen met een gezellig groepje
jong – volwassenen, jonge ouders en mensen van middelbare leeftijd.
We pakken onderwerpen op die spelen in ons eigen leven, in de wereld om
ons heen en kijken ernaar vanuit ons geloof en de bijbel. Als je zelf een
onderwerp aandraagt kun je, als je dat wilt, ook een keer de avond
voorbereiden. Je komt in een kleine groep die open staat voor nieuwe mensen.
Elke eerste maandag van de maand is er een bijeenkomst. Je kunt een keer
komen kijken. Meld je aan, of kom gewoon.
Plaats:
Data:
Tijd:
Aanmelden
en informatie:

Buren, bij ds. Leon de Borst, Max. v. Egmondstraat 6, 4116 ES
elke eerste dinsdag van de maand, m.u.v. januari, dus op
4 februari (L), 3 maart (E), 7 april (l), 5 mei (E) en 9 juni (L)
van 20:15 tot 22:00 uur
ds. Everdien Hagen T: 0344 681500 E: ehagends@hetnet.nl
ds. Leon de Borst T: 0344 571283
E: predikant@hervormdegemeenteburen.nl
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Uitnodiging via de kerkenraad
Ontmoetingsavond Ring Tiel, kerk zijn * kerk blijven
Op donderdag 30 januari wordt er voor de tweede keer een ontmoetingsavond
georganiseerd voor alle gemeenten uit de vroegere classis Tiel. Deze vroegere
classis is opgegaan in de ‘grote’ classis Gelderland Zuid & Oost en heet nu
Ring Tiel. Het thema van de avond zal zijn KERK ZIJN * KERK BLIJVEN.
Dr. S. (Sake) Stoppels, lector theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede
(CHE) zal tijdens het eerste deel van de avond spreken over het thema:
‘In de marge, maar niet marginaal’.
Tijdens het tweede deel van de avond zullen er workshops worden
aangeboden, waarbij gemeenten uit de Ring Tiel initiatieven of activiteiten
presenteren die zij zelf als vruchtbaar en zegenrijk hebben ervaren. Zó
vruchtbaar dat buurgemeenten er wellicht ook iets aan kunnen hebben.
We hopen elkaar te ontmoeten op donderdag 30 januari 2020 om 19:30 uur
in Dorpshuis In de Gaard in Ingen. Gemeenteleden, predikanten en andere
ambtsdragers worden van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen.
Verdere informatie is verkrijgbaar via:
E: predikant.kerkingen@gmail.com
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Kerkrentmeesters nieuws
Eindejaarscollecte 2019
Onlangs stonden we stil bij het begrip dankbaarheid. Een thema waar we in
ons dagelijkse leven door alle besognes, misschien aan voorbij dreigen te
lopen.
Voor ons eigen welbevinden is het waardevol hier aandacht aan te geven, om
te ontdekken dat er in onze directe nabijheid vele lichtpuntjes zijn waar we blij
van kunnen worden.
Dankbaarheid voelen we omdat veel bewoners van Kapel- en Kerk-Avezaath
blijk geven van betrokkenheid voor de instandhouding van de beide
kerkgebouwen.
Met deze brief vragen wij wederom hiervoor uw financiële steun. We vragen
ook financiële steun voor andere kostenposten die bijdragen aan
verbondenheid met elkaar. Denk aan de druk- en verspreidingskosten van de
In-en-Om nieuwsbrieven en boekjes waarmee we willen zorgen voor een
goede communicatie en waarin wij u uitnodigen deel te nemen aan themaavonden. Of denk aan de inzet die geboden wordt t.b.v. geestelijke bijstand
voor mensen die steun nodig hebben. Ook hebben we financiën nodig om een
jeugdwerkplan uit te werken om te onderzoeken hoe we deze groep kunnen
ondersteunen voor hun toekomstige rol in de maatschappij.
We mogen dankbaar zijn dat dankzij ieders inzet als ‘donateur’ en/of als
vrijwilliger, we kunnen spreken van een actieve geloofsgemeenschap die oog
en oor heeft voor de ander. Het is bijzonder te ervaren waar we met zijn allen
toe in staat zijn zoals de jaarlijkse rommelmarkt waar de enthousiaste inzet van
vele dorpsbewoners- ongeacht verschil in opvattingen- zorgt voor een fraaie
opbrengst. Iedere bouwsteen draagt bij aan het grote geheel.
U kunt zich ook dankbaar voelen dat u in staat bent een steentje bij te dragen
aan genoemde doelen.
U kunt een bedrag overmaken op een van de
volgende rekeningen:
NL66 INGB 0000919071 of
NL67 RABO 0362904561
t.n.v. Protestantse Gemeente van Avezaath.
De werkgroep Kerkrentmeesters is u bijzonder
dankbaar.
December 2019
In beide Avezathen zal bovenstaand verzoek huis aan huis verspreid worden.
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Actie Kerkbalans 2020
Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien we
naar elkaar om en delen ons geloof in God met elkaar. Gedurende het
afgelopen jaar bouwden we gestaag verder aan een gemeenschap die omziet
naar elkaar.

Onze gemeente vervult anno 2020 een waardevolle plek in de lokale
samenleving. Met uw hulp kunnen we dit belangrijke werk ook volgend jaar
voortzetten, bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten en nieuwe
vormen te vinden om een verbindende factor te zijn in de dorpen. Het maakt
onze kerk zo bijzonder en uw gift draagt hieraan bij!
Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn
aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd
welkom zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde
Om alle verbindende activiteiten in onze gemeente
ook in 2020 voort te kunnen zetten, doen we een
dringend beroep op u voor een financiële bijdrage.
.
Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!
Anja de Man
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Nieuws van de diaconie
Why not
Kinderen in Kenia met een ‘imperfection’ (verstandelijke of lichamelijke
beperking) krijgen niet vanzelfsprekend dezelfde kansen als andere kinderen.
Als je verder kijkt dan de beperking, zie je gewoon een kind met een eigen
karakter, behoeften en talenten.
Deze kinderen verdienen het mee te doen, gezien en geaccepteerd te worden.
Kansen te krijgen, waardoor zij zich kunnen ontwikkelen en opgroeien tot
zelfstandige mensen die bijdragen aan de samenleving. Natuurlijk geldt voor
alle kinderen meedoen op hun eigen niveau en naar eigen kunnen.
Vanuit die overtuiging werken fieldworkers van Why Not dagelijks samen met
families en de lokale gemeenschap aan de acceptatie en ontwikkeling van
kinderen met een ‘imperfection’.
Een gedreven organisatie en daarom collecteren wij in de kerk regelmatig voor
Why not. Voor meer informatie over Why not zie: www.whynotkenya.org.
Dorcas
Dit jaar hebben we als diaconie van de streekgemeente meegedaan aan de
voedselactie van Dorcas.
Het bijzondere van deze actie is dat u
gevraagd werd artikelen van een
boodschappenlijstje te kopen en op
zaterdagmorgen bij één van de kerken te
brengen. We dachten omdat de actie
voor het eerst was in onze
streekgemeente 25 dozen te kunnen
vullen.
Fout!!
In alle dorpen waren er onverwachtse
gaven die we mochten ontvangen. Zo
werden het er 54. Een prachtig begin!!
Wij hopen, gesterkt door dit resultaat
volgend jaar weer mee te doen.
Doet u dan weer de inkopen voor de
armen in Moldavië??
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Wat was
Terugblik op de gedachtenisdienst
Dit jaar, in 2019, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, oftewel 24
november, stonden we stil bij het gemis van 23 personen uit beide Avezathen.
Voorganger dominee Everdien Hagen noemde hen allen bij hun namen, te
weten:
Bernard Gerardus Wouters
Gerrit van den Heuvel
Johanna Helena Hurenkamp - van de Wilt
Henk van den Bosch
Antonie Vogelzang
Dina Snoek - Schoone
Wilma Stap
Uke Anna Christina van Beusichem
Geertruida Troost - Werkmeester
Nel van Ommeren - van Ewijk
Johanna Adamina Rabbinge - Rinsma
Jan Berend Mulder
Olga Zoetekouw - Jankovic
Bernard (Ben) Visser
Catharina Jacoba Clasina van de Water – van
Willigen
Cornelia van den Berg – van Ommeren
Elselina Josefina Vermazen – van Bekkum
Heidi Blom – van Doesburg
Neeltje Termeer – Verbeek
Adriana Stap – van Varik
Gerrie Boudewijn
Maria Hendrika Koehen – van Verseveld
Helena van den Heuvel – Muijen
Na het uitspreken van elke naam werd van achteruit de kerk een witte roos
naar voren gebracht en voor hem/haar een kaars aangestoken. Met, daarna,
een extra kaars en roos, waarmee we willen stilstaan bij al het zinloos geweld
in onze hedendaagse, zo lijkt het wel eens, dolgedraaide wereld.
Dit alles, in een kerk, bomvol verdriet?? Nee, nee, zo is en was het ook niet:
Een dergelijke dienst brengt ons vaak ‘pareltjes’ in de vorm van gezang,
voordrachten, de overweging van de voorganger. Zoals bijvoorbeeld de
volgende regels uit de liturgie:
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Je kunt niet meer praten
met iemand die er niet meer is
Je kunt net meer iuisteren
naar iemand die er niet meer is
Je kunt niet meer lachen
met iemand die er niet meer is
Maar je kunt voor altijd houden
van iemand die er niet meer is.
Zo was er ook Ardo Schelling, 11 jaar jong, die, met begeleiding van Elien
Lammers op piano, het lied zong ‘Ik zal er zijn’. We moeten wat woekeren met
de tekstruimte, daarom hierbij slechts de eerste twee coupletten van dat lied:
Hoe wonderlijk is uw uw eeuwige Naam,
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken, als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet ....
Wat een mooie bijdrage aan deze dienst, dank je wel, Ardo!
Volgen we de volgorde van de liturgie, dan komen we nu uit bij de overweging
van dominee Hagen, gebaseerd op tekst uit het evangelie van Marcus,
hoofdstuk 4, verzen 35 - 41. Het gaat hier over een boot die op het meer van
Tiberias plotseling in een heftige storm terecht komt. Jezus, die achter in de
boot ligt te slapen en door alles héén slaapt, wordt door de angstige
opvarenden gewekt: "Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan??"
Jezus zei tegen het meer: "Zwijg! Wees stil! ". De wind ging liggen en het meer
kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: "Waarom hebben jullie zo weinig
moed? Geloven julie nog steeds niet?"
De liturgie was getiteld ‘Stilte in de storm’. Dus niet vóór de storm...
Maar wat een ware parallel, in onze levens kan het ook nu soms heftig
stormen. Zo zwaar dat we meerdere keren in een heel diepe put kunnen vallen.
En toch, toch kunnen we na korte of langere tijd er weer uit omhoog krabbelen.
Waardoor? Het kracht naar kruis ontvangen is van alle tijden!
Last but not least bracht Henny Keij het volgende, door haar zelfgemaakte
gedicht, ten gehore. Eigenlijk tijdloos en heel goed verwoord. Ook voor jou
geldt, Henny: hartelijk dank voor je bijdrage aan deze gedachtenisdienst.
Johan van Ooijen, 30-11-2019
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‘Ze zeggen’
Ze zeggen dat het over gaat,
dat het slijt
Maar Oh God, die diepe pijn,
kan toch niet de bedoeling zijn?
Laatst nog, liep ik in de stad,
dat hoofd, die rug
en ik dacht stug
aan hem en zijn vertrouwde kuch.
Nog eenmaal kijken,
naar de bittere realiteit
En het voelen van echt voorbij, spanning in mij,
en toch……bijzonder zo af en toe dat wonder.
Het blijft maar komen,
In soms hele kleine dingen
Emotie aan de Linge.
Want zeg, jij bent niet echt weg.
Het gaat heel langzaam, maar over
En krijgt een warme plek.
Het slijt in de tijd
Van ruw naar zacht
Gek toch…. het geeft me ook kracht.
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Avezaaths Allerlei
Bedankavond vrijwilligers Avezaath’s Allerlei 2019
Een aantal vrijwilligers zijn bij elkaar geweest voor een gezellig samen zijn.
Een hapje en een drankje en een puzzel, gemaakt door Ilse, zorgde voor een
actieve avond. Gedurende de avond waren er nieuwe en oude foto’s te zien
van de voorgaande jaren. Leuk om buiten de markt om elkaar op een informele
te ontmoeten.
Zaterdag 6 juni 2020 Avezaath's Allerlei
Om te noteren.... zaterdag 6 juni a.s. in Kapel-Avezaath is er weer een
Avezaath's Allerlei. Hopelijk bewaart u uw spulletjes weer voor de markt.
In de weken voor de markt komen we in Kapel- en Kerk-Avezaath huis aan
huis langs om wat u te bieden heeft in ontvangst te nemen. We willen er ook
komend jaar weer een gezellige markt van maken.
Nieuw komen wonen in één van onze mooie dorpen of dit jaar meer tijd
gekregen in de agenda? We hebben veel medewerkers, maar we hebben altijd
plek voor nieuwe instroom. Het is een leuke manier om samen de schouders te
zetten onder dit leuke evenement in onze dorpen, wat bovendien bijdraagt aan
het behouden van onze karakteristieke, gezichtsbepalende, kerkgebouwen.
Hoe dan ook, 6 juni een datum om te reserveren voor Avezaath's Allerlei!

Uitnodiging

Betuws Mannen Vocaal
Zaterdagavond 21 december geeft het Betuws Mannen Vocaal, onder leiding
van Janine Waardenburg, samen met het Tiels Vocaal Ensemble, onder
leiding van Ben Middeldorp, een kerstconcert in de St. Lambertuskerk in
Kerk-Avezaath. De kerk is geheel in de kerstsfeer aangekleed.
Plaats:
Kerk-Avezaath, St. Lambertuskerk
Datum:
zaterdag 21 december
Aanvang:
20:00 uur
Entree:
€ 10,00
Kaarten zijn ook verkrijgbaar via de leden van de koren.
Na afloop wordt er een drankje geschonken.
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Uitnodiging kinderkerstfeest 2019

Ik ga op zoek naar Jezus en ik neem mee….
We zingen oude en nieuwe kerstliedjes
Hou je van knutselen, muziek maken, zingen en spelen

Doe dan mee met het kinderkerstfeest!
Natuurlijk is daar ook voorbereiding voor nodig.
Als je mee wilt doen kom dan ook op:
Zondag 15 december 10:00 uur - 11:00 uur in de kerk in Kerk-Avezaath
Zondag 22 december 10:00 uur - 11:00 uur in de kerk in Kapel-Avezaath
Het kinderkerstfeest vieren we op kerstmorgen:
zondag 25 december
om 10:00 uur in de kerk van Kapel-Avezaath
Vanaf 9:30 uur ben je welkom om iets te drinken en je om te kleden.
Tot ziens.
Namens de voorbereiding,
Ds. Everdien Hagen en Sandra Schelling
Info en aanmelding: sandraschelling@gmail.com
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Goed Nieuws
Hulde!
Opeens kreeg ik zin in een middagje boulevard Scheveningen, het was alweer
augustus, en voor je er erg in hebt is de zomer 2019 voorbij!
Woensdag 7 augustus was het zover: met de trein uit Tiel naar dochter Jo'anne
die in Den Haag woont en werkt. Met de tram van Den Haag CS naar
Scheveningen.
Nou, we hebben genoten! Een echte zomerse zonnige middag, dus lekker een
paar terrasjes gepakt, inclusief lekker gegeten en mensjes gekeken. Ook al zijn
het maar een paar uurtjes, het gaf toch een fijn vakantiegevoel.
Enfin, eind van de dag weer met de trein terug richting Tiel. Op Utrecht CS
moest ik overstappen: een roltrap omhoog naar de stationshal, daarna naar
beneden naar de Sprinter richting Tiel. Op de eerste roltrap ging het echter
fout: ik stapte er blijkbaar niet goed op, verloor m 'n evenwicht en viel
achterover op de roltrap. Mensen riepen gelijk: "Meneer, je moet gaan stáán!!"
Maar dat lukte niet en de trap rolde door naar boven. Daar aangekomen
trokken helpende handen me op vaste ondergrond. Gelijk waren er mensen
van de NS-politie bij en wat later ambulancepersoneel. Na even te zijn
bijgekomen hesen ze me in een rolstoel en werd ik overgebracht naar de
EHBO-post op het station.
Daar leek de schade mee te vallen, alleen waren er wel gemene pijnscheuten
aan de rechterkant van m’n ribbenkast (waar ik nog 'n week of drie last van
hield). Het NS-personeel vond het echter op dat moment niet verstandig om mij
nog verder te laten 'treinen' en er werd een taxi gebeld. Daarmee ben ik, op
kosten van de NS, netjes naar mijn voordeur thuis in Tiel gebracht.
Later ontving ik zelfs tweemaal beterschapswensen van het NS-team Utrecht.
We mopperen nog wel eens over van alles en nog wat, maar van deze
hulpverlening en service kan ik alleen maar zeggen: NS- team Utrecht: hartelijk
dank en alle hulde voor jullie handelwijze. Compliment en chapeau!
Johan van Ooijen
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Website: www.kro

Tiel | Geldermalsen | Culemborg

T. 0344 61 11 11 | T. 0345 57 33 00 | T. 0345 51 51 41

S c h o o n h e i d s s a l o nWebsite: www.krolreizen.nl

Het Masker
Is er Tiel
voor |iedereen
die tijd neemt
voor
Geldermalsen
| Culemborg
zichzelf en even lekker wil relaxen.

T. 0344 61 11 11 | T. 0345 57 33 00 | T. 0345 51 51 41
Website: www.krolreizen.nl
Bep Klein
Zoelensestraat 14
4013 CR Kapel-Avezaath
0344-615303 / 06-12526907

www.schoonheidssalon-hetmasker.nl
info@schoonheidssalon-hetmasker.nl

Klussenbedrijf ,,Voor mekaar”
De Schoorsteen 23b, Kerk-Avezaath
Telefoon 693983
Timmerwerk
Zonne-energie
Waterleiding

Dakbedekking
Centrale verwarming
Metaalconstructie

Lood- en Zinkwerk
Gas
Diversen

Tiel | Geldermalsen

T. 0344 61 11 11 | T. 0345 57 33
Website: www.krol

Tiel | Geldermalsen | Culemborg

T. 0344 61 11 11 | T. 0345 57 33 00 | T. 0345 51 51 41
Website: www.krolreizen.nl

Tiel | Geldermalsen | Culemborg
T. 0344 61 11 11 | T. 0345 57 33 00 | T. 0345 51 51 41
Website: www.krolreizen.nl

Sfeervolle ruimte

TE HUUR
voor
muziekuitvoeringen,
lezingen en exposities.

AGATHA CAPEL,
KAPEL-AVEZAATH
Voor informatie zie:
www.kerkenkapel.nl
of bel naar:
Roodakker 4
4016 DB Kapel-Avezaath
Telefoon: 0344 661386

J. Kat,
tel. 0344-681500

www.schildersbedrijfmemel.nl

Stichting De Boekenlegger verkoopt het hele jaar door tweedehands
boeken ten behoeve van straatkinderen in Tanzania.
Vleesstraat 12a
4001 BC Tiel
Tel. 0344-683246
www.boekenleggertiel.nl

Openingstijden:
ma. t/m vrij 10.00 – 17.30 uur.
za. 10.00 – 17.00 uur.
do. koopavond van 1 april tot
30 september.

Schildersbedrijf Memel
wordt m.i.v. 01-01-2020
overgenomen door
P. Dolron, Tiel.

Ingekomen stukken
Stille Nacht, Heilige Nacht
Hieronder drie van de genomineerde prachtige teksten
van de vorig jaar door KRO-NCRV uitgeschreven
wedstrijd ‘Schrijf een nieuwe kersttekst op de melodie
van Stille Nacht, Heilige Nacht’.
De wedstrijd was ter gelegenheid van het 200-jarig
bestaan van het wereldberoemde kerstlied van de
Oostenrijkers Franz Xaver Gruber (muziek) en priester
Joseph Mohr (tekst).
Elien Lamers
Tekst van Dirk van de Glind uit Apeldoorn
Stille macht, breekbaar en zacht, vonk van hoop in de nacht,
ongewapend, voorbij elk geweld wordt jouw boodschap van liefde verteld.
Raak met zachtheid ons aan, leer ons jouw stilte verstaan.
Stille macht, lieve kracht, bron van hoop in de nacht
wij vertrouwen ons toe aan jouw licht willen leven op liefde gericht.
Raak met mildheid ons aan leer ons in vrede te gaan.
Tekst van Marjolein Kool uit Schalkwijk
Stille nacht, veilige nacht, tablet uit, YouTube zacht.
Facebook, e-mail en smartphone op stil, geen gebliep en gezoem en getril.
Wie niet swipet maar weer streelt, voelt hoeveel meer je dan deelt.
Stille nacht, veilige nacht, scherm op zwart, ruim je hart.
Knip die digistreng eindelijk door. Hashtag-naaste vindt dan pas gehoor.
Wie geen selfies meer zendt, wordt pas ten diepste gekend
Stille nacht, veilige nacht, zie omhoog, hemelboog.
Engelen zetten hun glorielied in: ‘Eer aan God en zijn nieuwe begin.’
Like hun ware bericht, twitter loos, schitterend licht.
Tekst van Cees Rutgers uit Engelen (de winnaar)
Stil is de nacht. Schitterend zacht straalt van ver sterrenpracht.
Mensen komen, mensen gaan.
Door hun vluchtig, voorbijgaand bestaan ademt eeuwige kracht.
Wonderlijk stil is de nacht. Stil is de nacht.
Iedereen wacht op het licht, op de kracht die verdrijft de duisternis,
en die groeien doet al wat er is, die verzoent en verzacht.
Wonderlijk stil is de nacht. Kijk om je heen.
Mensen bijeen zingen zacht: stille nacht.
Wat onzegbaar is, wat je niet ziet, houdt zich schuil in dit goddelijk lied.
Volg de stem van je hart, Zing door het nachtelijk zwart.
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Dorpsraad Kapel-Avezaath
Samen werken aan de toekomst van ons dorp
Sinds eind 2016 hebben we een ambitieus Dorps Ontwikkelings Plan (DOP)
voor de komende 5-10 jaren met een 50tal projecten.
Enkele daarvan lopen al. Er is een communicatie werkgroep Al het zwerfafval
wordt regelmatig door een kleine groep verwijderd. In enkele straten van ons
dorp is buurtpreventie en een uitbreiding naar de kom van het dorp is in
voorbereiding Een aantal mensen is een ontwerp aan het maken voor
dorpsverfraaiing en biodiversiteit. De eerste AED is geplaatst, namelijk aan de
buitenzijde van Huize Poelzicht. De tweede komt eraan met aansluitend een
cursus voor hartrevalidatie.
Het DOP kent nog veel meer
projecten. Het bestuur van de
Dorpsraad wil dan ook graag deze
in de komende jaren realiseren.
Daarvoor zijn mensen nodig die
een klein gedeelte van hun tijd
willen geven aan de ontwikkeling
van ons prachtige dorp. Daarvoor zijn mensen nodig.
Op dit moment bestaat het bestuur van de Dorpsraad uit 3 leden te weten Cor
Oostveen (voorzitter) en Olof Kooij (secretaris) en Wendy Wildeman. Voor het
realiseren van bestaande, dan wel nieuwe projecten is een uitbreiding van het
bestuur en projectgroepen op kort termijn noodzakelijk. We willen graag in
contact komen met enthousiaste dorpsbewoners die een paar uur per maand
willen geven aan de verdere ontwikkeling van ons dorp. A.u.b. geeft u op bij
Olof Kooij (o.kooij@upcmail.nl). Samen werken aan de toekomst van ons dorp.
Uitnodiging
We nodigen iedere bewoner van Kapel-Avezaath van harte uit voor de
nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 16 januari. Onder het genot van een
lekker drankje en een borrelhapje, heffen we het glas en toosten we op een
goed & gezond 2020.
Daarnaast krijg je ook informatie over de voortgang van de projecten uit het
Dorps Ontwikkelingsplan. Genoeg redenen om (even) aan te sluiten, toch?
Plaats:
Kapel-Avezaath, Huize Poelzicht
Datum:
donderdag 16 januari 2020
Tijd:
vanaf 20:00 uur
Voor wie:
voor alle inwoners van Kapel-Avezaath
Hopelijk tot dan, want voor ons allen geldt:
Samen werken aan de toekomst van ons dorp. Ook in 2020!
Cor Oostveen, voorzitter
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Internationaal Transport- & Overslagbedrijf
-> Ook uw adres voor autocleaning <-

E. Boudewijn & Zonen B.V.
Zoelensestraat 40 A – 4013 CS Kapel-Avezaath
Telefoon 0344- 661223 – Fax 0344-661685

Studio Elly
Kapsalon, schoonheidssalon en nagelstudio

Woerd 4
4012 BZ Kerk-Avezaath

Tel: 0344-621872
Web: www.studioelly.nl
E-mail: info@studioelly.nl

Supermarkt - Drogisterij

MCD Boudewijn-van Est
Moleneind 12, Kapel-Avezaath
Tel. 0344-661342, Fax 0344-662624
Voor al uw boodschappen, brood, banket, drogisterij artikelen en speelgoed.
Tevens PostNL service punt!

•
•
•
•

Ontstoppen en reinigen
Camera-inspectie
Leidingdetectie
Preventief onderhoud

•
•
•
•

Twee Sluizen 5
4016 DC Kapel-Avezaath
Tel. 0344-66 16 99

Kalk en wortel frezen
Vernieuwen en herstellen
Herstel hak- en breekwerk
Grond- en straatwerk

www.aanpak.eu
info@aanpak.eu
Gsm 06-46 076 572

Onderhoud aan gebouwen en terreinen
•

Aanbouw

•

Verbouw

•

Renovatie

U kunt bij ons terecht voor timmeren, metselen, stukadoren en betegelen.
Wij verrichten zowel kleine als grote projecten. Ook voor aanpassingen
aan uw keuken en badkamer denken we graag mee. Voor grond, groen en
straatwerk bent u bij ons ook aan het juiste adres.
Twee Sluizen 5
4016 DC Kapel-Avezaath
Tel. 0344-66 19 17

www.aanpak.eu
info@aanpak.eu
Gsm 06-53 420 253

De oude Visscher (deel 4)
Vierde deel van het gedicht dat staat in een schrift dat Johan van Ooijen juni
2017 kocht op de rommelmarkt in Kapel-Avezaath. Deel 1, 2 en 3 staan op de
website www.kerkenkapel.nl bij ‘Kerkkrant In en Om’ onder de Binnenkomer.
Nu ging de leeraar huiswaarts keeren,
waar hij een stil vertrek betrad.
Daar was 't dat hij den Heer der Heeren,
voor deze verstokte zondaar bad.
Dat Hij zijn zegen neer mocht zenden,
op 't geen hij verder aan zou wenden.
En dat uit goedheid zonder peil,
het God in Christus mogt behagen.
Die oude aan 't einde zijner dagen
te brengen tot het Eeuwig heil.
En toen met de eerste Zondagmorgen het klokgelui en orgelspel.
Den mensch ontlokte aan d 'aardsche zorgen en nodigde om op Gods bevel.
In 's Heeren tempel te vergaren,
toen zag men in de vrome scharen.
Ook d'oude visscher kerkwaarts gaan en voor den preekstoel neer gezeten.
Werd menig blik op hem gesmeten, men zag hem met verwondering aan.
De leeraar had tot tekst genomen hoe Jezus langs den kant.
Der Gallileesche Zee gekomen twee broeders visschen zag aan ’t strand.
Die hij beval het werk te staken,
omdat hij plan had hen te maken.
Tot menschen-visschers op dez' aaard,
Waarop zij wilig tot Hem gingen, het Eeuwige was hun meerder waard.
Nu sprak hij in zijn tekstverklaring ‘
van bijna niets dan visscherij.
Wat hij door studie en ervaring daar slechts van wist,
dat bracht hij bij.
En daar het thans aan kracht van spreken
Zoo min als ooit hem bleek t'ontbreken
Zoo boeit zijn voordracht iedereen,
maar d'oude als in zichzelf verloren
Volgt hem met oogen en met ooren,
geen woord ontglipt die man, zoo 't scheen.
Johan van Ooijen, december 2019 (wordt vervolgd!)
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Handig om te weten
Namen, adressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers en websites
Dominee:
Ds. E. Hagen, Dorpsstraat 11, 4012 BE Kerk-Avezaath
T: 0344 681500 E: ehagends@hetnet.nl
Kerkenraad:
De heer M. Schelling
T: 0344 684580 E: scriba.avezaath@gmail.com
Financiën:
Mevrouw A. de Man
T: 0344 608301 E: a.vdhoven@christiaanbv.nl
NL66 INGB 0000919071 en NL67 RABO 0362904561
t.n.v. Kerkrentmeesterlijk beheer Prot. gemeente van Avezaath
Diaconie:
De heer S. Vink
T: 0344 631711 E: bastiaanvink@hotmail.com
NL15 INGB 0000901462 en NL38 ABNA 0538034335
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente van Avezaath
Ledenadministratie: De heer B. van Eck
T: 0344 682297 E: plexat7@hetnet.nl
Kinder- en jeugdwerk: Mevrouw S. Schelling
T: 0344 684580 E: sandraschelling@gmail.com
Jaarmarkt:
De heer P. Veltman
M: 06 53472793 E: avezaathsallerlei@gmail.com
Bezoekwerk: Kerk-Avezaath, mevrouw J. van Dee
T: 0344 682138 E: jannyvandee@hetnet.nl
Kerk-Avezaath, mevrouw Greet Visser
T: 0344 681582 E: willyengreet.visser@kpnmail.nl
Kapel-Avezaath, mevrouw R. van Buren
T: 0344 661941 E: rietvanburen@kpnmail.nl
Verhuur kerk: Kerk-Avezaath, de heer D. Grendel, verhuur St. Lambertuskerk
T: 0344 681663 E: d.grendel@planet.nl
Kapel-Avezaath, mevrouw J.M. Kat, verhuur Agatha Capel
T: 0344 681500 E: jacqueline.m.kat@gmail.com
Redactie:
Ds. E. Hagen, Dorpsstraat 11, 4012 BE Kerk-Avezaath
T: 0344 681500 E: ehagends@hetnet.nl
J. van Ooijen, Groenlandsstraatje 27-23, 4001 HK Tiel
T: 0344 661488 E: johantiel31@gmail.com
S. van Arkel, Zoelensestraat 22, 4013 CR Kapel-Avezaath
T: 0344 661979 E: kerkenkapel@gmail.com
Distributie:
W. Boudewijn, Muggenborch 29, 4013 CJ Kapel-Avezaath
T: 0344 682414 E: wilma.boudewijn@kpnmail.nl
Websites:
Kerk- en Kapel-Avezaath: www.kerkenkapel.nl
Streekgemeente: www.tussenlekenlinge.nl
De eerstvolgende In en Om, een nieuwsbrief, verschijnt medio maart 2020.
Kopij hiervoor uiterlijk vrijdag 6 maart mailen naar kerkenkapel@gmail.com.
28
December 2019

