
 KerkKlanken  

         Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten, november - december 2016 

   

 

 

Uit de Brief aan Diognetus   

Geschreven rond 150 na Chr, door een ons onbekende christen, die aan een ongelovige uitlegt wat 
het christen-zijn inhoudt  

De christenen onderscheiden zich niet van andere mensen door taal, vaderland of kledij. Zij 
wonen immers nergens in eigen steden, gebruiken geen afwijkend dialect en leven geen 
uitzonderlijk leven. Hun leer is niet uitgevonden door de vindingrijkheid of het overleg van 
mensen die zich met nutteloze problemen bezighouden en zij zijn niet, zoals sommigen, de 
verdedigers van een menselijke leer. Zij wonen in steden van Grieken en barbaren, zoals aan 
ieder het lot beschoren was en zij leven volgens de zeden van het land, wat betreft kledij, 
voeding en andere levensomstandigheden, en geven zo blijk van een verwonderlijk en naar aller 
mening paradoxaal burgerschap.  
Zij wonen in hun eigen vaderland, maar als vreemdeling;  
zij kwijten zich van hun burgerplichten en verdragen als vreemdeling alles.  
Ieder vreemd land is hun vaderland en ieder vaderland is een vreemd land.  
Zij trouwen als ieder ander maar leggen hun kinderen niet te vondeling.  
Zij delen hun tafel maar niet hun bed.  
Zij leven in het vlees maar niet naar het vlees.  
Zij wonen op aarde maar zijn thuis in de hemel.  
Zij gehoorzamen de heersende wetten maar overtreffen ze in hun eigen leven.  
Zij hebben iedereen lief en worden door iedereen vervolgd.  
Zij worden miskend en veroordeeld; ze worden gedood en ten leven gewekt.  
Zij zijn arm als bedelaars maar maken velen rijk.  
Zij hebben aan alles gebrek maar leven in overvloed.  
Zij worden veracht maar ze worden verheerlijkt door de verachting.  
Ze worden belasterd maar worden gerechtvaardigd door de laster.  
Zij worden bespot en ze zegenen. Ze worden beledigd en bewijzen eer aan zij die hen beledigen.  
Hoewel zij goed doen, worden ze gestraft als misdadigers.  
Zij die hen haten kunnen geen reden opgeven voor hun haat."   

"In één woord, wat de ziel is voor het lichaam, dat zijn de christenen in de wereld. De ziel is 
verspreid over alle delen van het lichaam en de christenen over alle steden van de wereld. De 
ziel verblijft in het lichaam, maar is niet van het lichaam. Christenen zijn in de wereld maar niet 
van de wereld."   
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Kerkdiensten en collecten       
 
 
  

 
2 november 09:30 

 
Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst 

Dankdag 18:30 
 

Ds. B.M. van den Bosch 2. Uitgang: Onderhoud gebouwen 

      6 november 09:30 
 

Ds. J.J. ten Brinke - Stolwijk 1. Kerk en Eredienst 

 
18:30 

 
Ds. J.J. van den End - Oudewater 2. GZB zendingscollecte deelgenoten 

    

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen 

      13 november 09:30 
 

Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst 

 
17:00 

 
Ds. B.M. van den Bosch 2. Vakantiereizen anders begaafden 

   

Dienst met oog voor anders begaafden 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen 

      20 november 09:30 
 

Prof. dr. H. van den Belt - Woudenberg                                                                    1. Kerk en Eredienst 

 
18:30 

 
Ds. B.M. van den Bosch 2. I.Z.B. 

    

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen 

      27 november 09:30 
 

Ds. B.M. van den Bosch -Voorb H. Avondm 1. Diaconie  

 
18:30 

 
Prof. dr. W. Verboom - Harderwijk 2. Bijstand Pastoraat 

    

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen 

      4 december 9.30 
 

Ds. B.M. van den Bosch - Heilig Avondmaal 1. Diaconie  

 
18:30 

 
Ds. B.M. van den Bosch - Dankz. H. Avondm 2. De Wingerd 

    

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen 

   

Kelken Heilig Avondmaal (en 's ochtends bij uitgang): St. De Ondergrondse Kerk 

      11 december 09:30 
 

Ds. B.M. van den Bosch                                                                                                                 1. Kerk en Eredienst 

 
18:30 

 
Ds. G.H. Vlijm - Nieuwer ter Aa   2. Dagboekjes ouderen 

    

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen 

      18 december 09:30 
 

Ds. B.M. van den Bosch - Heilige Doop 1. Kerk en Eredienst 

 
18:30 

 
Ds. J.T. Maas - Vinkeveen  2. Wycliffe bijbelvertalers 

  
   

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen 

      25 december 09:30 
 

Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en eredienst 

1e kerstdag 18.30 
 

Ds. B.M. van den Bosch 2. ZOA (vluchtelingen Zuid Oost Azië) 

    

3. Uitgang: GZB 

      26 december 09:30 
 

Kerstfeestviering voor jong en oud 1. Jeugdverband / Diaconaal doel 

      31 december 19.30 
 

Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en eredienst 

Oudejaarsdienst 
  

2. Plaatselijk Jeugdwerk 

    

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen 

      1 januari 9.30 
 

Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en eredienst 

Nieuwjaarsdienst 
  

2. Gevangenenzorg Nederland 

    

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen 
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Verjaardagskalender  
 
In de maanden november en december hopen de volgende gemeenteleden hun 
verjaardag te gedenken. 

 
 
 

       3 nov. 
Mevr. A.C. van Ringelesteijn – v.d. Heuvel 

       Liefhovendijk 46 
 3461 EX   Linschoten 
 
 
8 nov.  16 nov.   
Mevr. A. van Drunen – Honkoop  Mevr. G.G. Gerritsen-Broekhuizen  
Oudelandsweg 60  kamer 14  Strick van Linschotenstraat 1 
3443 AH  Woerden  3461 ED  Linschoten 
 
 
18 nov.  23 nov. 
Dhr. J. Brink  Mevr. G.A. Ruting-Gaikhorst 
Vaartkade ZZ 12  Esdoornstraat 1 
3461 CK  Linschoten  3461 ER  Linschoten 
 
 

      24 nov.  25 nov.  
      Dhr. A. de Lange  Mevr. P.A. Hilgeman-Baak   
      De Hoorn 2  Raadhuisstraat 10  

3461 HS  Linschoten  3461 CV  Linschoten  
 
 
11 dec.  11 dec. 
Mw. N.T. van Dam-van Beest  Dhr. N.C. Slootweg 
Str. van Linschotenstraat 21  Korte Linschoten OZ 19 
3461 ED  Linschoten  3461 CG  Linschoten 

       
  
      17 dec.  17 dec. 

Mevr. N. Stigter-Blok  Mevr. C.A. ten Have - van Wijngaarden  
Weddesteyn  Str. van Linschotenstraat 1   
Utrechtsestraatweg 50  3461 ED  Linschoten  
3445 AS  Woerden 

 
 
 
 
 
 

Namens de lezers van de Kerkklanken hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag. 
Wij wensen u Gods zegen toe in het nieuwe jaar dat voor u ligt. 
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Ook dit jaar mogen wij onze kerstgroeten sturen naar de volgende adressen:  

 
 
Susanne Pak  Henk van Eijk 
Kromwijkerdijk 21  “de Hucht” 
3448 HW  Woerden  Cuneraweg 
  3911 RL  Rhenen 
 
  
 Cor van Dijk  Dhr. J. Belo  
 IJssellaan 6  p/a Sterrenberg 
 3744 NE  Baarn  Amersfoortseweg 56 
   3712 BE  Huis ter Heide   
                                                                   

 
      Gerda Spruit  Marie Bloemheuvel 

p/a Strick van Linschotenstraat 89  Kon. Maximastraat 21 
3461 EE  Linschoten  3411 BE  Lopik 

  
 

Adriaan Breedijk  Alle bewoners van verzorgingshuis  
Stichting Ipse de Bruggen  de `Lindescote’  
Spoorlaan 19  Strick van Linschotenstraat 1 
2471 BP  Zwammerdam  
 
 
 
Mevr. N v.d. Woude – Van Schaik  Mevr. A. van Drunen-Honkoop  
Weddesteijn  ‘t Oude Landt 
Utrechtsestraatweg 50  Oudelandseweg 60 -  kamer 14  
3445 AS  Woerden  3443 AH  Woerden  
  
  

      Mevr. J. Bloemheuvel- Zuidam  Mevr. N. Stigter-Blok 
Weddesteijn  Weddesteijn 

      Utrechtsestraatweg 50  Utrechtsestraatweg 50 
3445 AS  Woerden  3445 AS  Woerden 
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Van de kerkenraadstafel  
 

Inmiddels is ook de periode van huisbezoeken weer begonnen. Voor uw informatie hieronder het 
actuele overzicht van de wijken met wijkouderlingen en bezoekbroeders: 

Wijk 1 - Oude kern    oud. H. Smaling    bezoekbr R. Wesselink 
Wijk 2 - Oude nieuwbouw   oud. P. Altena    bezoekbr D.G. Zuijderduijn 
Wijk 3 - Rapijnen     oud. H.A. in ’t Veld   bezoekbr E. Pak 
Wijk 4 - Overvliet     oud. A.C. van der Ree   bezoekbr A. de Lange 
Wijk 5 - Montfoort & hoek Overvliet waarnemend oud. G.J. van Halum bezoekbr J. Kok 
Wijk 6 - Voorvliet    oud. G.J. van Halum   bezoekbr J. van Essen 

Broeder E. Pak gaat dit seizoen voor het eerst mee als bezoekbroeder in wijk Rapijnen. Ook van hem 
mag u de gebruikelijke geheimhouding verwachten van wat in vertrouwen is gedeeld tijdens een 
huisbezoek. 

We hopen op goede ontmoetingen tijdens de bezoeken, en op uw medewerking bij het inplannen 
ervan. 

Namens de kerkenraad, Harrie in ‘t Veld 

 
 

Jaarthema ‘vreemdelingschap’  

In de afgelopen maanden heeft het jaarthema zijn eerste invulling gekregen. 
Tijdens de opening van het winterwerk stond Daniël 1 centraal. Daniël die in de 
vreemdelingschap in Babel zijn positie innam, maar vanuit het geloof ook een 
streep trok als het ging om de voorschriften rond de Joodse spijswetten.  

Vervolgens was er begin oktober voor catechisanten en andere belangstellenden een gemeenteavond. 
Ds. P.L. de Jong werkte het thema vreemdelingschap verder uit, en ons meenam in zijn ervaringen in 
de stad Rotterdam. Hoewel we als christenen anders zijn, hield hij ons voor ons niet te laten 
ontmoedigen en juist ook onderscheid te maken. Door anderen mee uit te nodigen op de weg van 
Jezus. Of om het mijn zijn woorden te zeggen: “Klim met ons op de kar, want we gaan in ieder geval 
de goede kant op”. Daarmee kreeg het eerste aspect van vreemdelingschap ‘Christen-zijn in een seculiere 

wereld en cultuur’ invulling.  

In november willen we een tweede aspect belichten: het pelgrimschap. We zijn op weg, en hebben een 
hemels vaderland voor ogen. Inherent hier aan verbonden is het feit dat we een andere oriëntatie 
hebben. In de morgendienst van D.V. 13 november hoopt ds Van den Bosch hierbij stil te staan, aan de 
hand van Psalm 121. 

Dit is één van de psalmen die in het aanbevolen boekje ‘Psalmen beter begrijpen’ van Niels de Jong 
ook behandeld wordt. Voor de kringen die een ander boekje gebruiken, zal over ditzelfde 
Bijbelgedeelte via de kringcommissie/jaarthema commissie een ‘bijbelstudie’ beschikbaar gesteld 
worden. De kringen is via de kringleiders inmiddels voorgesteld om de kringavond voorafgaand aan 13 
november hieraan te wijden. Dat is daarmee een goede voorbereiding op de dienst van 13 november. 
Ds Van den Bosch staat open voor vragen die opkomen tijdens de bijbelkringavonden, om die dan zo 
mogelijk mee te kunnen nemen in de verkondiging. 
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De bekende brief aan Diognetus op de voorkant van KerkKlanken sluit ook aan bij het jaarthema. In 
de Bijbelstudie over Psalm 121 wordt in een vraag naar deze brief verwezen. 

We hopen op goede kringavonden rond dit thema! 
  
De commissie die e.e.a. voorbereid staat overigens open voor suggesties voor de komende maanden 
rond het jaarthema. 
 
Namens kringcommissie Arnoud Bosse 
Namens kerkenraad ds B.M. van den Bosch, Gert-Jan van Halum, Harrie in ‘t Veld 
 
 

 

Zendingscommissie 
 
 
Najaarszendingscollecte 

 
De opbrengst van komende Najaarszendingscollecte is bestemd voor ons deelgenotenproject 
‘Hart4Rwanda’ van Martin en Marleen ‘t Hart. 
 
GZB-dagboekjes Een Handvol Koren 2017 
 
Vanaf begin november komen de leden van de zendingscommissie langs om de bestelling op te nemen 
van de GZB-dagboekjes voor 2017.  
 
Vijf redenen om hét gezinsdagboek van 2017 te kopen:  
1. Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één 
voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke 
bezinning. Bekijk een voorbeeld op www.gzb.nl/dagboek;  
2. Dit dagboek is geschreven door (buitenlandse) predikanten en 
zendingswerkers van de GZB;  
3. Het dagboek biedt extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit 
de landen waar de GZB werkt;  
4. Het dagboek kost slechts € 10,90. Ruim € 7,- gaat naar het zendingswerk;  
5. Het is het best verkochte dagboek van Nederland. 
 
Mochten wij u mislopen, dan kunt u de bestelling doorgeven aan: Cora Nap, tel. 785302.  
 
Alle gemeenteleden, ouder dan 67 jaar, krijgen het GZB-dagboekje aangeboden namens de diaconie. 
De zendingscommissie zal u daarom voor het dagboekje niet benaderen. 
 
Verzamelen 
 
In Kerkklanken van april 2016 vroegen wij u om oude GZB-dagboekjes in te leveren ten behoeve van 
gevangenen in gevangenissen. Inmiddels hebben wij van de organisatie vernomen dat zij ruim 
voldoende boekjes heeft ontvangen en nu geen exemplaren meer aanneemt.  
Ook vanuit onze gemeente zijn er tientallen boekjes verzameld en als Zendingscommissie willen wij u 
daarvoor hartelijk bedanken. Wij zullen het weer vermelden als er een nieuwe oproep komt. 
 
Met vriendelijke groet van de zendingscommissie, 
contactpersonen: Teus Kok (voorzitter) tel. 419177, Arnoud Bosse (secretaris)  tel. 795033, Cora Nap 
(penningmeester) tel. 785302 
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Hart4Rwanda 

 
van HARTe 

netwerken 

Deelgenotenproject Hart4Rwanda 
 

 
Nieuws van Martin en Marleen 't Hart  
 
Als Zendingscommissie hebben we per mail een groet namens onze gemeente overgebracht aan 
Martin en Marleen. Zij mailden ons de volgende reactie terug. 
 
Hartelijk dank voor al jullie meeleven!! Regelmatig zien we door de reacties op facebook, dat 
verschillende gemeenteleden met ons meeleven. Natuurlijk waren we ook heel blij met de mail. Het is 
echt enorm waardevol al dit meeleven en meebidden. 
We hebben ons thuis in Kigali wel gevonden. We hebben onze plek ingenomen. We genieten van ons 
fijne huis met prachtig uitzicht in een rustig deel van Kigali. 
 
Martins werk begint langzaamaan duidelijk vorm te krijgen. De bisschop heeft dezelfde ideeën als 
Martin heeft wat betreft de opzet van de ICT in de diocese. Dit is heel belangrijk hier. De kans van 
slagen is groter als de bisschop het met je plan eens is. 
Ik (Marleen) ben vooral oriënterend bezig geweest of ik iets kan betekenen op het departement voor 
jeugdwerk en/of onderwijs. Bij het jeugdwerk gebeuren ontzettend veel positieve dingen, zoals 
jeugddagen om jongeren voor te bereiden hoe ze als christen in de maatschappij van nu kunnen 
functioneren, studentenpastoraat, zondagsschooltrainingen, etc. Bij het onderwijsdepartement is het 
een ander verhaal. Er zit daar niemand die het departement coördineert. Het jeugddepartement 
neemt de noodzakelijke zaken voor haar rekening. Ik heb wat rondgekeken op de scholen en zie dat 
leerkrachten hard werken, maar praktisch geen werkmaterialen hebben. Dat is heel schrijnend. Op 
het moment dat ik dacht me meer te gaan concentreren op het zoeken naar hulp bij het 
onderwijsdepartement, heeft er een ingrijpende banenwissel plaatsgevonden op het 
jeugddepartement. Wat voor mij betekent dat mijn focus voorlopig niet op deze departementen ligt. 
Dat was een enorme teleurstelling. 
 
Gelukkig heb ik van alles te doen in onze eigen kerkelijke gemeente. Ik werk mee om de gemeente te 
dienen in liedkeuze tijdens de kerkdiensten. Ze zijn hier niet gewend om bij de preektekst passende 
liederen te zingen. Bovendien help ik met het leren zingen van liederen en omgekeerd leren zij mij 
liederen. Er is me gevraagd om de kinderen van het zondagsschoolkoor te leren muziek lezen. Ik zing 
mee in een Engels en een Kinyarwanda koor. Verder ben ik zondagsschooljuf geworden voor een 
groep teenagers (12 – 18 jaar). Mijn collega daar is ook onze leerkracht Kinyarwanda. Dit is fijn. Zo kan 
de zondagsschoolles in 2 talen gegeven worden. Overigens zijn de kinderen wel gewend om Engels te 
horen. Ze krijgen nl. in het Engels les. Dit is even in het kort onze laatste ervaringen in oktober. 
 
Een HARTelijke groet in Christus, 
  
Marleen (en natuurlijk ook Martin) 
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Goede DoelenMarkt in Linschoten  

Zaterdag 19 november 2016 wordt in ‘De Wingerd’ weer de 
jaarlijkse Goede DoelenMarkt georganiseerd. Deze over-
dekte markt is open van 10:00 tot 13:00 uur en wordt 
georganiseerd ter ondersteuning van verschillende 
organisaties die zijn gericht op evangelisatiewerk, 
ontwikkelingssamenwerking en hulpverlening.  
Het doel is naamsbekendheid te geven aan de stichtingen 
en financiële ondersteuning.  

 
Dit jaar zijn aanwezig: GZB, Woord & Daad, Familie Houweling, Happy Rock Center, Geef hun Hoop, 
Adullam, Vietnam Nederland, ZOA, Israël Product Centrum en Mercy Ships.  
Mercy Ships biedt u een ontbijt aan. U kunt uw bestelling nu alvast doorgeven. Van harte aanbevolen! 

 
Wat is er te koop op de Goede DoelenMarkt?  
Er is voor elk wat wils. Met de feestdagen voor de deur kunnen 
er originele en leuke cadeaus worden aangeschaft, iets leuks voor 
uzelf of om het huis gezellig te maken. Er zijn authentieke 
artikelen uit Kenia, India en Israël. U kunt komen snuffelen 
tussen de vele tweedehands boeken. Verder zijn er volop CD's, 
(kerst)kaarten, kettingen en armbanden en home-decoratie 
artikelen.  

Ook zijn er deze dag allerlei lekkernijen te koop zoals: 
kruidnoten, kaas, appelmoes en nog veel meer. Buiten op de 
marktkramen kunt u plantjes, appels, uien en aardappels 
verkrijgen. Natuurlijk is er ook de gelegenheid om koffie, thee of 
iets anders te drinken met wat lekkers erbij en bij te praten met 
elkaar. Tijdens het middaguur zullen er ook diverse lekkernijen 
verkocht worden.  
 

Misschien bent u/jij nog 
nooit langs geweest op de 
Goede DoelenMarkt, kom 
eens kijken en laat u 
verrassen!  
 
Van harte WELKOM! 
 

Voor vragen kunt u contact 
opnemen met: Caroline Binnendijk (tel. 06-48832431) en Henk van Dijk (tel. 423367) 

 

Ook zin in een ontbijt op zaterdag 19 november? 
Het wordt bij u thuisbezorgd. 
U steunt hiermee “Mercy ships” 
 
Opgeven graag per mail: ontbijtLinschoten@hotmail.com of app naar 06-42990363 vóór 16 
november. Kosten: volwassenen € 5,00 en kinderen € 2,50  

 

mailto:ontbijtLinschoten@hotmail.com


 9 

 

Kerkgeschiedeniskring 
 

Bekende namen uit de negentiende eeuw zijn het die langskomen op de volgende bijeenkomst van de 

kerkgeschiedeniskring.  

We bespreken de zogenaamde Afscheiding uit 1834 van Hendrick de Cock (1801-1842) uit Ulrum, de 

eerste breuk met de Nederlandse Hervormde kerk in ons land. Veel afscheidingen zouden volgen. 

Abraham Kuyper (ofwel: Abraham de Geweldige, 1837-1920) probeerde de kerk van de 19e eeuw van 

binnenuit te hervormen; hij was de voorman van de opwekkingsbeweging van Het Réveil.  

Ten slotte Herman Friedrich Kohlbrugge (1803-1875), die geen enkele stroming vertegenwoordigde, 

maar tot op de dag van vandaag gelezen wordt. Bekend is zijn preek over de woorden Wij zijn vleselijk, 

verkocht onder de zonde uit Rom. 7 :14, waarin alles draait om de komma in deze woorden. We lezen 

onder meer teksten van Kohlbrugge en Kuyper. Donderdag 17 november om 20.00 uur in de Wingerd!     

 
 
HGJB-Kerstconferentie ‘Opgewekt’ (@ Stadskanaal, 27-30 december) 
 
Als je band lek is… Als je wekker te vroeg afgaat…. Als de koffiefilters op zijn... Of erger. Er zijn genoeg 
momenten waarop je je schouders wilt laten hangen. Gelukkig is de Geest die in ons leeft dezelfde 
Geest die Jezus heeft opgewekt uit de dood. Tijdens de Kerstconferentie duiken we in de 
Kolossenzenbrief en ontdekken we hoe we uit Jezus’ opstandingskracht kunnen putten en opgewekt 
onze relaties en ons werk kunnen laten opbloeien. ’s Ochtends zijn er Bijbelstudies over het 
onderwerp, ’s middags spreek je er over door in je gespreksgroepje en natuurlijk is er gedurende de 
rest van de dag veel ruimte voor gezelligheid en ontspanning! Denk aan lasergamen, squashen, een 
sporttoernooi of een themafeestje. De Kerstconferentie wordt georganiseerd op 27 tot 30 december in 
Stadskanaal (v/a € 129 p.p.). Inschrijven kan via hgjb.nl.  
 

 

                                               
 
Speculaasactie Chr. Gem. Zangvereniging “Zingt Gode Lof” uit Linschoten 
 
Het koor Zingt Gode Lof houdt weer haar jaarlijkse speculaasactie. De koorleden gaan in de week van 
7 t/m 12 november op pad om bestellingen op te nemen van overheerlijk speculaas, gevulde 
speculaastaartjes, banketletters en staven Doet u ook dit jaar weer mee? 
 
Het is ook mogelijk uw bestelling telefonisch door te geven aan Nelleke de Haan (0348-475640) of via 
de mail: nhcdehaan@hetnet.nl 
 

mailto:nhcdehaan@hetnet.nl
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Agenda 
 

 

 

 2 Nov Dankdag  
 3 Nov Mannenvereniging  (Liefhovendijk 40) 20.00 uur 
 6 Nov Koffiedrinken na de ochtenddienst  
 8 Nov Vrouwenvereniging 20.00 uur 
 8 Nov Gemeente Bijbelkring 20.00 uur 
 13 Nov Koffiedrinken na de avonddienst met anders begaafden  
 15 Nov Ouderenkring    10.00-11.30 uur 
 16 Nov Christenvrouw 19.45 uur 
 16 Nov Kerkenraadsvergadering         19.45 uur 
 17 Nov Mannenvereniging  (Liefhovendijk 40) 20.00 uur 
 19 Nov Goede doelenmarkt   10.00-13.00 uur 
 20 Nov 19+ Catechese (Willeskop) over ‘christendom en wereldgodsdiensten’ 20.15 uur 
 28 Nov Vrouwenvereniging 20.15 uur 
 30 Nov Verkiezingen ambtsdragers  op de bekend te maken tijden  
 
 1 Dec Mannenvereniging  (Liefhovendijk 40) 20.00 uur 
  6 Dec Ouderenkring    10.00-11.30 uur 
 12 Dec Vrouwenvereniging 20.15 uur 
 14 Dec Kerkenraadsvergadering         19.45 uur 
 15 Dec Mannenvereniging  (Liefhovendijk 40) 20.00 uur 
 16 Dec Christenvrouw - kerstmaaltijd 17.30 uur 
 
 
 

Vaste terugkerende activiteiten 
 
Kinderkoor Emanuël vanaf 5 jaar  maandag 16.45 tot 17.30 uur 
Zondagsschool Samuel vanaf 4 jaar, t/m groep 8 zondag 14.30 tot 15.30 uur 
Meisjesclub Mirjam 1  groep 5 en 6  donderdag, oneven weken 18.45 tot 20.00 uur 
Jongensclub David  groep 5 en 6  donderdag, oneven weken 18.45 tot 20.00 uur 
Meisjesclub Mirjam 2 groep 7 en 8  donderdag, even weken 19.00 tot 20.15 uur 
Jongensclub Daniël  groep 7 en 8  donderdag, even weken 19.00 tot 20.15 uur 
Tienerclub Joy  klas 1 en 2 voortg onderwijs  vrijdag, even weken 19.30 tot 21.00 uur 
Tienerclub Manna  klas 3 en 4 voortg onderwijs vrijdag, even weken 19.30 tot 21.00 uur 
Tienercatechese 12-15 jaar, klas 1 t/m 4 v.o.  maandag 19.00 tot 20.00 uur 
Jongerencatechese 16-18 jaar  maandag 20.30 tot 21.30 uur 
Jeugdvereniging NIEK   16-25 jaar  zondag – om de week vanaf ca 20.00 uur 
Gebedskring alle leeftijden woensdag, oneven weken 19.30 tot 20.30 uur 
Ouderenkoor 55 jaar en ouder donderdag 20.00 tot 21.00 uur 
 

 

 

De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 25 december.  
Deze zal gelden voor de maanden januari en februari.  

Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 17 december  
(per mail: fam.intveld@hetnet.nl, of anders Schagen 2). 
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