KerkKlanken
Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten,
november - december 2017

Het Licht op de kandelaar gesteld

Het is een bekende propagandaprent uit de tijd van de Reformatie, die u in deze maand – 31 oktober is
het hervormingsdag – op de voorkant van de Kerkklanken ziet. Deze voorstelling is in tal van variaties
verspreid. We zien een tafel waar Luther en Calvijn in alle rust en overtuiging achter zitten geflankeerd
door hun secondanten Melanchthon (tweede man naast Luther) en Beza (opvolger van Calvijn). Achter
hen staat een gezelschap van andere reformatoren, van wie de naam niet is vermeld. Er is een grote
variatie van prenten, maar de centrale personen zijn steeds dezelfden: Luther, de eerste onder de
reformatoren, en Calvijn, zijn beste leerling.
Beide reformatoren houden hun hand op een boek, waarbij opvalt dat dat van Luther het grootst is. Het
feit dat hij een pen in de hand houdt lijkt aan te duiden dat het hier gaat om een eigen geschrift. De
geschriften van Luther zijn binnen korte tijd door heel Europa verspreid en konden op die wijze een
geweldige reformatorische invloed uitoefenen. Het boekje waar Calvijn de vinger op legt is kleiner. Is
dat omdat de tekenaar vond dat Calvijn toch niet van eenzelfde statuur was als Luther? Misschien is dat
het geval. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat het boekje dat Calvijn aanwijst een psalmboek is.
Was Calvijn niet zelf een psalmberijmer, die het grote belang van de gemeentezang heeft benadrukt?
Hoe het ook zij, niet de boeken die deze twee reformatoren onder handen hebben zijn het licht zelf dat
in de reformatie is aangegaan. Als goede dienaren van Hun Meester wisten ze: wij zijn het licht niet,
maar we zijn gezonden om van het Licht te getuigen. Dat Licht wordt heel centraal verbeeld door een
eenvoudige kaars op de kandelaar, midden op de tafel. Het Licht is niet door de reformatoren
aangestoken, dat is van Boven geschied, dat heeft Hij Zelf gedaan, Die gezegd heeft: ‘Ik ben het Licht
der wereld’, de Heere Jezus Zelf. Reformatoren dienen de kerk niet met hun eigen nieuwe licht, maar
zijn er om van het Goddelijk Licht van Zijn Woord te getuigen.
Het Licht dat op de kandelaar is gesteld, dat is het beeld van wat God gedaan heeft in de Reformatie van
Zijn Kerk. In een tijd van menselijke verduistering heeft Hij het Licht van Zijn Woord weer helder laten
schijnen. En geen vijand krijgt dat ooit weer uit!
Dat verbeeldt de kunstenaar ook nog door ook een wonderlijk gezelschap af te schilderen aan de
onderrand van de tafel. Een bont groep van kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, een monnik, een
kardinaal en zelfs de paus in eigen persoon. Samen met wereldlijke machthebbers als koning en keizer
en uiteraard ook met de zwarte duivel zelf proberen ze met alle macht de kaarsvlam uit te blazen. Maar
het is duidelijk dat ze dat niet lukken zal. Als God het Licht van Zijn Woord weer aan doet, wie zal het
dan nog uit kunnen krijgen?
Ds. M. A. van den Berg (Zoetermeer) – overgenomen uit kerkblad
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Kerkdiensten en collecten
1 november
Dankdag

15:00 Ds. B.M. van den Bosch
19:30 Ds. B.M. van den Bosch

1. Kerk en Eredienst
2. Uitgang: Onderhoud gebouwen

5 november

09:30 Ds. A.C. Kortleve - Veenendaal
18:30 Ds. M.J. Tekelenburg - Reeuwijk

1. Kerk en Eredienst
2. Diaconie
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

12 november

09:30 Ds. B.M. van den Bosch
17:00 Ds. B.M. van den Bosch
Dienst met oog voor anders begaafden

1. Vakantiereizen anders begaafden
2. Project 10.27 - Geloven in Spangen
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

19 november

09:30 Ds. B.M. van den Bosch
18:30 Ds. P. Nobel - Monster

1. Kerk en Eredienst
2. GZB najaarszending deelgenoten
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

26 november 09:30 Ds. B.M. van den Bosch - Voorber H. Avondm
18:30 Ds. P. Baas - Houten

1. Kerk en Eredienst
2. Dagboekjes Ouderen
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

3 december

9.30 Ds. B.M. van den Bosch - Heilig Avondmaal
18:30 Ds. B.M. van den Bosch - Dankz. H. Avondm

1. Kerk en Eredienst
2. IZB
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
Kelken Heilig Avondmaal (en 's ochtends bij uitgang): Stichting De Ondergrondse Kerk

10 december

09:30 Ds. B.M. van den Bosch
18:30 Ds J.W. Verboom - Groot-Ammers

1. Diaconie
2. Bijstand Pastoraat
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

17 december

09:30 Ds. B.M. van den Bosch - Heilige Doop
18:30 Ds.J.W. Hooydonk - Kockengen

1. Kerk en Eredienst
2. De Wingerd
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

24 december 09:30 Ds. H. van Ginkel - Goes
18.30 Ds. B.M. van den Bosch

1. Kerk en Eredienst
2. Diaconie
3. Uitgang: GZB

25 december
1e kerstdag

1. Kerk en Eredienst
2. St. Z.O.A. (vluchtelingenhulp)
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

09:30 Ds. B.M. van den Bosch

26 december 09:30 Kerstfeestviering voor jong en oud
2e kerstdag

1. Jeugdverband / Diaconaal doel

31 december 09:30 Ds. A. Vastenhout - Den Haag
Oudjaarsdag 18.30 Ds. B.M. van den Bosch

1. Diaconie
2. Plaatselijk jeugdwerk
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

1 januari
9.30 Ds. B.M. van den Bosch
Nieuwjaarsdienst

1. Kerk en eredienst
2. St. Hulp Oost-Europa
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.
Mevr. A. van Drunen – Honkoop
Oudelandsweg 60 - kmr 14
3443 AH Woerden

18 nov.
Dhr. J. Brink
Vaartkade ZZ 12
3461 CK Linschoten

23 nov.
Mevr. G.A. Ruting - Gaikhorst
Jacob Barneveldstraat 25
3461 GA Linschoten

24 nov.
Dhr. A. de Lange
De Hoorn 2
3461 HS Linschoten

25 nov.
Mevr. P.A. Hilgeman - Baak
Raadhuisstraat 10
3461 CV Linschoten

11 dec.
Mw. N.T. van Dam - van Beest
Strick van Linschotenstraat 21
3461 ED Linschoten

11 dec.
Dhr. N.C. Slootweg
Korte Linschoten OZ 19
3461 CG Linschoten

17 dec.
Mevr. N. Stigter - Blok
Weddesteyn
Utrechtsestraatweg 50
3445 AS Woerden

17 dec.
Mevr. C.A. ten Have - van Wijngaarden
Jacob Barneveldstraat 21 M
3461 GA Linschoten

28 dec.
Mevr. W. Kroon - v.d. Kraats
Strick van Linschotenstraat 74
3461 EJ Linschoten

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
Kromwijkerdijk 21
3448 HW Woerden

Henk van Eijk
“de Hucht”
Cuneraweg
3911 RL Rhenen

Cor van Dijk
IJssellaan 6
3744 NE Baarn

Dhr. J. Belo
p/a Sterrenberg
Amersfoortseweg 56
3712 BE Huis ter Heide

Gerda Spruit
p/a Strick van Linschotenstraat 89
3461 EE Linschoten

Marie Bloemheuvel
Kon. Maximastraat 21
3411 BE Lopik

Adriaan Breedijk
Stichting Ipse de Bruggen
Spoorlaan 19
2471 BP Zwammerdam

Alle bewoners van verzorgingshuis
De Lindewaard
Jacob Barneveldstraat

Mevr. N. v.d. Woude – van Schaik
Paviljoen A - huisje de Meye
Utrechtsestraatweg 50
3445 AS Woerden

Mevr. A. van Drunen - Honkoop
Oudelandseweg 60 – kmr 14
3443 AH Woerden

Mevr. J. Bloemheuvel - Zuidam
Zuwe Zorgcentrum Groene Woud
Utrechtsestraatweg 50
3445 AS Woerden

Mevr. N. Stigter - Blok
Weddesteijn
Utrechtsestraatweg 50
3445 AS Woerden
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Zendingscommissie
Deelgenotenproject Hart4Rwanda

Hart4Rwanda
Martin en Marleen ’t Hart
www.gzb.nl/hart4rwanda
www.facebook.com/hart4rwanda

van HARTe
netwerken

Martin en Marleen ’t Hart
www.gzb.nl/hart4rwanda
www.facebook.com/hart4rwanda
Martin en Marleen mochten
afgelopen augustus bij de
bruiloft van hun zoon Wilmer
en zijn Hanneke zijn. Ze
verbleven dan ook enkele
weken in Nederland en hebben
meteen van de gelegenheid
gebruik gemaakt om vele
bezoekjes af te leggen.

Zo zijn ze ook bij de “Eben Haëzerschool” geweest in het bijzonder bij de groep van Marleen waar ze
voor de klas heeft gestaan. De kinderen genoten van verhalen, filmpjes en dia’s. Ze ontdekten het werk
van God in Rwanda. Ook deze kinderen zetten zich in om te sparen voor de missie waartoe Martin en
Marleen zijn geroepen. Ze omschrijven het zelf als HARTverwarmend.

Ter Aar, Ommeren, Kamperveen, Linschoten, Nieuwland, Meteren/Est en Herwijnen zijn de 7
gemeenten die naast gebed en meeleven Martin en Marleen en hun project ook financieel steunen.
Inmiddels hebben Martin en Marleen ook met de twee laatste gemeenten hebben zij nu persoonlijk
kennis gemaakt. “Als gezegende mensen zijn we in Rwanda aan de slag gegaan”
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Terugblik: een jaar netwerken
Aankomst
Na veelvuldig mailcontact, ontmoetten we op 16 juni 2016 dan eindelijk
Annet en Manasseh op het vliegveld in Kigali. Wat was het een warm
en hartelijk welkom.
Wonen
We wonen heerlijk in onze eigen flat. Zo noemen ze een huis met twee
verdiepingen. De veranda is onze relaxplek. Tijdens ons ontbijt, ons
kopje koffie of lunch genieten we van het prachtige uitzicht op de
bebouwde bergen.
Koren
Hoewel Martin af en toe in het mannenkoor meezingt, is Marleen
degene die iedere zondag in tenminste één koor meezingt. Daarnaast
leidt ze het zondagsschool.
Werk
Het werk bestaat naast veel kantoorwerk, gelukkig ook uit het
bezoeken van scholen en vergaderingen van de predikanten. De
persoonlijke contacten geven een extra dimensie aan het werk.

ICT als kanaal om het Evangelie te verbreiden
Kennis en ICT-middelen (zoals smartphones) zijn noodzakelijk om het
Evangelie te verspreiden. Een predikant heeft vaak niet de mogelijkheid om zelf een smartphone aan
te schaffen. Ze krijgen geen vast salaris. Predikanten zijn afhankelijk van de giften van de gemeenteleden. Soms hebben ze daarom wat extra inkomsten, bijvoorbeeld uit een stukje grond wat ze
bewerken. De bezoeken aan de vergaderingen met de predikanten zijn inmiddels achter de rug. Na
het verwerken van de resultaten in een PowerPoint presentatie heeft Martin dit met het ICT team
gedeeld. Kort samengevat:
•
•
•
•

45 predikanten hebben de vragenlijst ingevuld
4 predikanten hebben geen stroom
17 predikanten hebben geen ICT-middelen, zoals een smartphone
er is grote behoefte aan trainingen

De vervolgstap om te kijken naar (financiële) mogelijkheden om smartphones in te zetten is inmiddels
gezet. Het is niet de bedoeling om smartphones weg te geven, maar om de predikanten mee te laten
betalen in de kosten, zodat ze zich ook verantwoordelijk voelen. Het voorkomt ook het afhankelijk
blijven van hulp.
Wegwijs in ‘t onderwijs
Worden Rwandese kinderen echte talenwondertjes?
De Rwandese overheid heeft talenonderwijs hoog in ‘t vaandel. Zo horen de kinderen in de onderbouw
van de basisschool les te krijgen in het Kinyarwanda. In de middenbouw krijgen ze dan de instructie
in het Engels. Ook het vak Frans staat op het rooster. Dit jaar is er het vak Swahili bij gekomen. Net als
Europa, willen de landen in Oost-Afrika meer samen gaan werken. Het is handig om dan te
communiceren in een en dezelfde taal: Het Swahili, de taal van Oost-Afrika.
Voor de leerkrachten betekent dit beleid een enorme uitdaging.
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Het roept veel vragen op: - Wat doe je als je als Rwandese vluchteling opgegroeid bent ergens in de
omringende landen en je spreekt goed Kinyarwanda, maar hebt moeite om het goed te schrijven? Wat doe je als je een leerkracht bent uit Oeganda of Congo en je spreekt alleen Engels of Frans? - Wat
doe je als je op de PABO les kreeg in het Frans en nu moet lesgeven in het Engels? - Wat doe je met de
vele oude methodeboeken in het Frans? - Wat doe je met de gedoneerde vaak verouderde
methodeboeken gericht op de westerse wereld? - Wat doe je als er geen geld is voor training - Wat doe
je als er geen tijd in het schoolprogramma is om je collega’s wegwijs te maken in Engels? - Wat doe je
als ouders heel andere ideeën hebben dan de overheid?
Voor Rwandese kinderen is er eerder sprake van verwarring. Wat is het dan mooi, als er een groep
gepensioneerde leerkrachten uit Engeland komt om leerkrachten Engels te trainen. De Geest
doorbreekt grenzen.

Gebedspunten
We zijn dankbaar voor:
➢ De goede vakantietijd in Nederland en de ontmoetingen met gemeenteleden, familie en vrienden. We
konden zo ook bij de bruiloft van onze zoon Wilmer en Hanneke zijn. We kijken terug op een mooie dag.
➢ De goede en gezegende retraites met de GZB en met de staf van de classis Kigali.
➢ Het resultaat van de discussies over ICT-werk met het ICT-team en de predikanten.
➢ De steun van de GZB om aan de gang te gaan om ICT in te zetten om het Evangelie te verbreiden.
➢ De toezegging voor een financiële bijdrage om op een middelbare school een computerlokaal in te richten.
Wilt u bidden voor:
➢ Wijsheid voor een goede uitvoering van het project om ICT in te zetten voor de predikanten, zodat zij de
jeugd beter kunnen bereiken.
➢ Besluiten die in de classis genomen worden zijn voor ons soms onbegrijpelijk. Bid om geduld en
doorzettingsvermogen om hier mee om te gaan.
➢ Marleen krijgt steeds meer inzicht in wat de overheid voor ogen heeft voor het onderwijs. Bid dat ze dit kan
gebruiken om de scholen te ondersteunen.

Hartelijk dank voor uw gebed!
Martin en Marleen ’t Hart

Verjaardagskaart voor Martin en Marleen
We willen Martin en Marleen namens de gemeente weer graag een
verjaardagskaart sturen. We zullen tijdens de Goede Doelenmarkt weer
een mooie kaart neerleggen zodat u er allemaal uw groet/wens op kunt
schrijven.
Martin hoopt op 17 december jarig te zijn en Marleen op 10 januari.
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Nieuw doel - ‘Moorings Clinic’
We mogen een nieuw goed doel aan u voorstellen. Het gaat om de Moorings Clinic. De organisatie “kleien op
zolder” maakt prachtige producten en organiseren workshops voor jong en oud.
De opbrengsten van de workshops en de verkoop van producten gaat geheel naar het studiefonds van de
‘Moorings Clinic’ (een ziekenhuis onder leiding van de Nederlandse arts Thea Savory-van Huis) in Zambia.
Neem een kijkje op hun site: www.kleienopzolder.nl / www.mwabuka.org

Begin 18 november met een heerlijk ontbijt en steun het goede doel
Doen jullie ook weer mee?
Bestellen kan per mail: ontbijtLinschoten@hotmail.com
of app naar Nel van Dijk (06 42990363)
Kosten: volwassenen € 5 p.p.
Kinderen € 2,50 per kind
Het ontbijt wordt thuisbezorgd!

GZB-dagboekjes “Een hand vol koren”
Vanaf begin november komen de leden van de zendingscommissie langs om de bestelling op te nemen van de
GZB-dagboekjes voor 2018.

Vijf redenen om het gezinsdagboek van 2018 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 het 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 bestverkochte dagboek van Nederland.
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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.

Najaarszendingscollecte
De opbrengst van komende Najaarszendingscollecte is ook dit jaar bestemd voor ons
deelgenotenproject “Hart4Rwanda” van Martin en Marleen ’t Hart.
Vriendelijke groeten van het team van de zendingscommissie,
Contactpersonen: Hans van Butselaar (voorzitter) tel. 433890, Arnoud Bosse (secretaris) tel. 795033, Cora nap
(penningmeester) tel. 785302

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
6 t/m 11 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

Bedankt !
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten,
bloemen en attenties, die wij voor ons 65-jarig huwelijksfeest
mochten ontvangen. Het is hartverwarmend om zoveel medeleven
vanuit de gemeente te mogen ervaren, het heeft ons beiden zeer
geraakt.
Maar bovenal willen wij God dankbaarheid betonen, die ons
gespaard en bewaard heeft en de gezondheid heeft gegeven om dit
jubileum te kunnen vieren.
Hartelijk dank en vriendelijke groet, van Bert en Nel Hilgeman
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NaZmerMarkt
Thema 2017: Boeren, Burger en Buitenlui!
Zoals we al in september hebben gemeld, zijn we zeer verheugd over de NZM.
De verschillende kramen hebben ondanks het wisselend weer het nodige opgebracht.
Naast de gezellige sfeer die mede veroorzaakt werd door het treintje van Ruyter de Wildt, de paarden
en de oude kledendracht, stonden we daar voor verschillende doelen. De maanden van
voorbereidingen, het innemen van goederen, het sorteren, het uitzoeken/censureren van de boeken
(want je wilt niet alles op de markt aanbieden) en dergelijke, was dit jaar voor:
Vereniging Oud Linschoten (VOL) die de aanjagers waren om oude tijden in het dorp te laten
herleven. Ze hebben zich met verve ingezet en de nodige zaken zelfs laten maken. Zij hebben een
symbolische vergoeding voor de kosten gekregen. De samenwerking was top en voor herhaling
vatbaar.
De kerkrentmeesters zijn ook zeer tevreden met de
opbrengst die voor het toekomstbestendig maken van
de Wingerd wordt ingezet.
De Lindewaard heeft aangegeven dat in de lente van
2018 gestart zal worden met het maken van lokale
opname zodat de bewoners zich straks op de virtuele
fiets vanuit de Lindewaard toch door de herkenbare
omgeving kunnen wanen. Het is bewezen dat ze door
die fietsinspanning langer fit en gezond blijven.
Tot slot kregen we een hartelijke groet uit Uganda van de Fam. Alblas:
In Oeganda is de werkeloosheid hoog en is het voor jongeren erg moeilijk om
een eigen bestaan op te bouwen. Om hun daarin bij te staan helpen we ze op
het gebied van zelfstandig wonen, opleiding en het vinden of creëren van werk.
Ten aanzien van het aspect zelfstandig wonen zijn we bezig plannen te maken
en hopen we binnen nu en een jaar twee de bouw van de eerste huisjes te
realiseren.
Op de website www.nacmu.org is meer informatie te vinden.
Rest ons u allen voor de enorme inzet te bedanken en Gods Zegen over bovengenoemde
bestedingsdoelen te vragen. En heeft u nog tips voor ons… geef ze dan graag aan ons door.
Met hartelijke groet,
Edwin Wubben, Hans en Marjan Vermeulen, Janneke Beumer en Peter Elenbaas
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Agenda
1 Nov
2 Nov
4 Nov
5 Nov
6 Nov
15 Nov
15 Nov
16 Nov
16 Nov
18 Nov
21 Nov
21 Nov
30 Nov

Dankdag
Mannenvereniging
Dorcas voedselactie (Boon’s markt)
Koffiedrinken na de dienst
Collectemunten uitgifte
Christenvrouw – Oud Linschoten
Kerkenraadsvergadering
Mannenvereniging
Collectemunten uitgifte
Goede doelenmarkt
Ouderenkring
Vrouwenkring Rivka
Mannenvereniging

20.30-21.00 uur
19.45 uur
19.45 uur
20.00 uur
20.00-20.30 uur
10.00-13.00 uur
10.00-11.30 uur
20.00 uur
20.00 uur

4 Dec
12 Dec
13 Dec
14 Dec
15 Dec
19 Dec
21 Dec

Collectemunten uitgifte
Ouderenkring
Kerkenraadsvergadering
Mannenvereniging
Christenvrouw - Kerstviering
Vrouwenkring Rivka
Collectemunten uitgifte

20.30-21.00 uur
10.00-11.30 uur
19.45 uur
20.00 uur
19.45 uur
20.00 uur
20.00-20.30 uur

20.00 uur

Vaste terugkerende activiteiten
Kinderkoor Emanuël
Zondagsschool Samuel
Meisjesclub Mirjam 1
Jongensclub David
Meisjesclub Mirjam 2
Jongensclub Daniël
Tienerclub Joy
Tienerclub Manna
Tienercatechese
Jongerencatechese
Jeugdvereniging NIEK

vanaf 5 jaar
vanaf 4 jaar, t/m groep 8
groep 5 en 6
groep 5 en 6
groep 7 en 8
groep 7 en 8
klas 1 en 2 voortg onderwijs
klas 3 en 4 voortg onderwijs
12-15 jaar, klas 1 t/m 4 v.o.
16-18 jaar
16-25 jaar

maandag
zondag
donderdag, even weken
donderdag, even weken
donderdag, oneven weken
donderdag, oneven weken
vrijdag, even weken
vrijdag, oneven weken
maandag
maandag
zondag – om de week

De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 24 december.
Deze zal gelden voor de maanden januari en februari.
Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 16 december.
(per mail: fam.intveld@hetnet.nl, of anders Schagen 2).
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16.30 tot 17.15 uur
14.30 tot 15.30 uur
18.45 tot 20.00 uur
18.45 tot 20.00 uur
19.00 tot 20.15 uur
19.00 tot 20.15 uur
19.30 tot 21.00 uur
19.30 tot 21.00 uur
19.00 tot 20.00 uur
20.30 tot 21.30 uur
vanaf ca 20.00 uur

