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Broeders en zusters

Oktober, de herfst begint, bladeren vallen, stormen, regen enz.
Na een prachtige zomer ook wel weer eens lekker. Zo heeft ieder
jaargetijde iets prachtigs. De schepping van God is zo mooi in ieder
jaargetijde. Als ik de bladeren zie kleuren, en de eikels en
beukennoten onder mijn voeten kraken als ik door het park loop
bedenk ik me altijd hoe geweldig de schepping in elkaar zit.
De afvalstoffen verwerking van de bomen, goed geregeld.
De vruchten, de zaden, allemaal met een reden en een doel.
Wij maken op onze manier van organiseren van alle dingen er nog al
eens een zooitje van. Of we maken ons veel te druk over dingen.
De rust en het evenwicht en de volgorde waarop God alles gemaakt
heeft zou een voorbeeld voor ons moeten zijn. We proberen dat ook
wel, maar vaak willen we ons toch nog druk maken over dingetjes, of
zorgen. We willen veranderingen, mee groeien met de tijd. Dat is ook
een goed idee, dat doet God namelijk elke dag. Die houdt niet vast
aan oude dingen, die vergeeft en vergeet en laat je weer opnieuw
beginnen. Groeien en bloeien in deze wereld, op de manier die past
bij deze maatschappij. God verwacht geen grotere dingen van ons
dan we aan kunnen. God geeft ons ideeën en gedachten om met
elkaar mee aan de gang te gaan. We hoeven niet met veel regels
bezig te zijn. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.
Probeer dat maar eens vol te houden in de wereld waarin je je
bevindt. God zal je daarbij helpen ieder moment van de dag en de
nacht. Vraag Hem wat je vragen wilt, en ontvang het antwoord dat Hij
je geeft. Hoe mooi is het te weten dat iedereen die je om je heen ziet
een kind van God is. Niet iedereen weet dat nog, of meer, maar in
Gods ogen zijn alle mensen zijn kinderen. Er is nog heel veel werk te
verrichten op het gebied van praten over God, zodat mensen zien wie
God is en wat Hij wil. God zegt echter, zoek eerst het Koninkrijk Gods
en de rest zal u geworden. Hoe goed geregeld is dat. Hoe een
onwijze toffe Vader is Hij voor ons. Geniet ervan en deel uit wat je
krijgt, zodat eens iedereen weer weet dat hij/zij een kind van God is.

Sonja Stroosnijder
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Bob de bouwer
Jullie kennen vast allemaal wel Bob de Bouwer. Samen
met zijn vriendinnetje Wendy en zijn maatjes Scoop,
Muck en Dizzie beleeft hij allemaal avonturen.
Bob de Bouwer kunnen wij het maken? Bob de Bouwer
nou en of! In de Bijbel vertelt Jezus ook over een Bob de Bouwer.
Eigenlijk gaat het over twee bouwers. We noemen de ene Bob en de
andere Frans. Bob en Frans de Bouwer. Allebei willen ze een huis
gaan bouwen. Bob bouwt zijn huis op een rots. Frans bouwt zijn huis
op het zand. Bob maakt er nogal wat werk van. Hij huurt een
graafmachine in en maakt eerst een diepe gleuf zodat hij zeker weet
dat zijn huis straks stevig op de rots staat. Frans denkt: ik wil zo snel
mogelijk klaar zijn. Ik bouw mijn huis gewoon op het zand. Natuurlijk
moet er flink ingeslagen worden in de bouwmarkt. Hout en stenen,
ramen en kozijnen. En zo zie je dat de beide huizen van Bob en Frans
steeds groter en groter worden. En ja hoor, na heel wat weken hard
werken zijn de beide huizen klaar. Bob geniet van een welverdiende
rust. En Frans geeft een groot feest voor al zijn vrienden en de
vrienden van zijn vrienden. Maar op een dag breekt er noodweer los.
Onweer, hevige regen, zware windstoten. Het huis van Bob kan tegen
een stootje. Het staat stevig op de rots gebouwd. Maar onder het huis
van Frans spoelt al het zand weg. En uiteindelijk stort het huis van
Frans in elkaar ... met een grote knal. Nou daar staan ze dan, Bob en
Frans de Bouwer. Wie was er nou verstandig? Wie heeft er met
wijsheid gebouwd? En wie is de onverstandige bouwer? Wie is er
dwaas? Jezus vertelt aan de mensen dit verhaal. Hij vertelt het ook
aan ons. Weet je waarom? Omdat Hij van ons vraagt om niet zo
dwaas te zijn als die man die zijn huis bouwde op het zand. Jezus wil
dat we op de rots ons leven bouwen. Want dat huis ... dat is ons leven,
ons levenshuis. Jezus zegt, je bouwt alleen verstandig als je je
levenshuis bouwt op de rots. Ik ben de Rots. Als je je levenshuis op Mij
bouwt kun je alle stormen van het leven aan: zorgen en ziekten en
welke tegenslagen je verder ook maar in dit leven zult tegenkomen.
Als je je levenshuis op Mij - de Rots - bouwt ... staat het voor altijd en
eeuwig vast!

Naar Matteüs 7:24
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Open Monumentendag 11 september
“De wandeling”

In Enkhuizen organiseert de Raad van
Kerken al jaren op zondagmiddag in het
monumentenweekend “de wandeling”.
Men loopt met z’n tweeën een route langs
verschillende kerken en onderweg heeft men
gelegenheid om de vragen die bij de
wandeling horen met elkaar te bespreken.
Dit jaar ging de route ook langs de gevelstenen in Enkhuizen.
Het thema van het weekend was: iconen en symbolen.
In ons gebouw werd de symboliek van het kruis uitgebeeld. Er was
een kleine uitvoering van het verlichtte kruis zoals we dat kennen van
de Passion. Daarop konden de mensen post-itt blaadjes plakken met
daarop geschreven wat het kruis voor hun betekende. Ook waren er
zo’n 13 afbeeldingen van het kruisteken met hun betekenis te
bekijken. Ook ons logo is in de rij opgenomen.Er zijn zo’n 60
wandelaars binnen geweest. De loop zat er eerst niet zo in, maar na
14.30 uur werd het drukker. De eerste bezoekers die binnenkwamen
vonden het helemaal niets. Wat afschuwelijk zo’n kruis, was de
reactie. “Maar het is een leeg kruis, dat de opstanding van Jezus
vertegenwoordigt, dat moet juist hoop geven”. “Maar weet je wel dat
het eerst toch wel heel bloederig en wreed allemaal was?” krijg je dan
als reactie terug, en dan ontstaat er een gesprek. Ook een echtpaar
dat in gesprek ging over de Passion, dat ze dat maar niets vonden,
het was niet zoals het hoort, met allemaal moderne muziek erbij.
Liedjes van Marco Borsato enz. Dan kan je uitleggen dat ook mensen
die niet veel mee gekregen hebben van het evangelie toch op deze
manier ermee in aanraking komen en dat je ziet dat het mensen
ontroert.Ook positieve reacties, kinderen die opschreven dat
“Jezus van je hout en Got ook.” Mensen die diep in gedachten langs
de afbeeldingen van het kruis gingen. Mensen die wilden weten wat
voor kerk dit nu was, we hebben een aantal mensen zo dan toch ook
onze folder kunnen meegeven. Al met al, een gezegende middag.

Ineke Ras
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”Van tijd naar Eeuwigheid”.

Op zondagmiddag  18 september  2016 is
zuster C.J. (Tinie) Oldenhof-Goedheer van de gemeente Assen
overleden op een leeftijd van 86 jaar. Wij wensen de familie veel
sterkte en kracht om dit verlies te kunnen dragen.

Het bestuur
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Halloween een onschuldig vermaak?

Waar komt Halloween vandaan?
Halloween, ook genoemd All Hallows' Eve(ning),
is de Engelse naam voor Allerheiligenavond.
Het feest wordt gevierd op 31 oktober,
de avond voor Allerheiligen.
Halloween is een feestdag die vooral in Ierland,
het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en
Canada gevierd wordt.
Op 31 oktober verkleden kinderen zich en bellen als het donker wordt
aan bij huizen in de buurt die versierd zijn met pompoenen en lichtjes,
en roepen "trick or thread" (de keuze gevend tussen een plagerijtje
uithalen of een versnapering krijgen). De bewoners geven de kinderen
dan snoepjes. Jonge volwassenen gaan soms naar Halloween-
feesten. Ook in Nederland zien we steeds meer van Halloween,
de onschuldig lijkende pompoenen die uitgehold zijn. Winkels vol met
geestjes en griezelige attributen. Grote Halloweenfeesten waarbij je
zo eng mogelijk verkleed moet zijn.
Maar wat is de achterliggende gedachte van Halloween?
Deze moderne feestdag, die we Halloween noemen, vindt zijn
oorsprong in de volle maan het dichtst bij 1 november, het Nieuwjaar
van de heksen. Het is een tijd waarbij de geesten (demonen) op hun
krachtigst zijn en de aarde bezoeken. Halloween heeft sterke wortels
in het heidendom en de hekserij. Het begon als het Druïden festival
Samhain. De The Kelten zagen 1 november als de dag des doods,
omdat in het noordelijke halfrond, deze dag het begin van de winter
was, de bladeren vielen, het werd vroeger donker en de temperatuur
daalde. Ze geloofden dat hun zonnegod aan kracht verloor en dat
Samhain, de god der doden, de zonnegod overheerste. De Druïden
leerden ook dat op 31 oktober, op de vooravond van het feest
Samhain de geesten van allen die het afgelopen jaar gestorven waren
zich verzamelden om een bezoek af te leggen aan hun huizen om de
levenden te bezoeken.
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Op Halloween werden in die tijd menselijke en dierlijke offers
gebracht.Om deze offers te verkrijgen gingen de Druïden van deur tot
deur om gemeste kalveren, zwarte schapen en mensen te vragen.
Diegenen die gaven, werden voorspoed beloofd en diegenen die
weigerden, werden bedreigd en vervloekt.
Dit is de oorsprong van “trick or thread”.
De Jack-O-Lantern vindt zijn oorsprong in de pompoen of schedel met
een aangestoken kaars erin. Deze dienden als een teken om de
boerderijen en huizen die de religie van de Druïden ondersteunden, en
dus de “thread” zochten, aan te duiden als de terreur van Halloween
begon. “Het schijnbaar onschuldige, verlichte pompoengezicht van de
Jack-O-Lantern is een oud symbool van een verdoemde ziel.”
De druïden en hun volgelingen kleedden zich in dierenhuiden en –
hoofden.
Ze zongen, dansten en sprongen door het vuur in de hoop boze
geesten af te schudden. Daar komt ook het griezelig verkleed gaan
tijdens de Halloween party’s vandaan.
Maar wat zegt de Bijbel hierover?
De Bijbel geeft in passages als Deuteronomium 18:9-14 aan dat dit
verboden praktijken zijn. Wanneer u in het land komt dat de Héér, uw
God, u geven zal, mag u de verfoeilijke praktijken van de volken daar
niet navolgen. Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon
of dochter als offer verbranden, en evenmin voor waarzeggers,
wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, bezweerders, en voor hen
die geesten raadplegen of doden oproepen. Want de Héér
verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke
praktijken verdrijft Hij deze volken voor u. U moet volledig op de Héér,
uw God, gericht zijn. Ook al luisteren de volken in het land dat u in
bezit zult nemen wel naar wolkenschouwers en waarzeggers, ú heeft
de Héér, uw God, dat verboden. 
Waar we ook voor uitkijken moeten is het populaire „glaasje draaien?
met behulp van een Ouija-bord. Bij het gebruik hiervan worden er
vragen gesteld aan overledenen. Vaak gebeurt er heel wat tijdens dit
„spel?. De gevolgen van het spelen met het occulte Ouijabord zijn op
zijn zachts gezegd traumatiserend voor velen. Er zijn verhalen genoeg

http://gebracht.om/
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bekend waarbij mensen die voorheen bij hun volle verstand waren,
totaal doordraaiden en in staat bleken tot moord. Bij hun
bekentenissen komt telkens hetzelfde naar voren: een stem die hun
opdracht gaf tot de moorden. De stem van een demon. De helpers
van satan… Demonen kunnen zich makkelijk voordoen als een
overleden familielid, waardoor ze heel veel macht kunnen krijgen over
degene die met het Ouijabord speelt en deze persoon alles kunnen
laten doen wat ze willen.
Laten we vooral ook de jeugd waarschuwen dat het allemaal niet zo
onschuldig is. De Bijbel is er duidelijk genoeg over. En laten we ons
vasthouden aan de ontslapenendienst, waarin we
de verbondenheid met degenen die ons zijn
voorgegaan mogen voelen en weten dat ze in
Gods hand mogen zijn. Hoe troostvol is het lied
dan ook waarin we zingen:
“De verlosten toeven, bidden, omstel uw gemeente Heer,
zie in gená op haar neer.”

Ineke Ras

Herinner mij hoe ik was,
lachend te midden van jullie.

Op woensdag   28 september  2016 is
broeder A.P. (Ad) Welker uit de gemeente Apeldoorn
overleden op een leeftijd van 88 jaar. Wij wensen de familie
Welker en de familie Vis veel sterkte en kracht voor de
komende tijd. Het bestuur



9

Historische bijeenkomst (1946-2016)
Vernieuwing en traditie in het Apostolisch Genootschap en de
Nieuw-Apostolische Kerk 
Nu wat er gebeurde die dag. Bij het gebouw stond een hele lange rij.
Ik hoorde de woorden, oude tijden . Voor een historische bijeenkomst
geen gek begin. De zaal stroomde vol. Alle mensen hadden een naam
en een plaats van wonen opgespeld. Niets meer en niets minder.
Ik realiseerde mij op dat moment dat het 70 jaar geleden was dat het
Genootschap zijn apostel Slok kreeg. In dit gebouw wat nu van de
NAK is. Bijzonder. De eerste sprekers kwamen, het koor zong en er
was een rust in de zaal. De lunchtijd brak aan. Al lopend langs de
broodjes en het drinken hoorde ik verschillende keren: fijn, het ook
eens van de andere kant te horen. En het mooie was dat dit werd
gezegd door mensen van het Genootschap en de NAK. Ik bedacht me
de rijkdom die ik mag bezitten door niets nieuws gehoord te hebben
of te wel op de hoogte mag zijn van mijn geschiedenis. De pauze
brachten we door met een echtpaar van de NAK en een mevrouw
waar ik ook naast zat in de zaal, een sympathisant van het
Genootschap. Heel bijzonder, we hebben verteld over hoe het gegaan
is, de splitsingen en waarom en op welke manier. Zonder verwijten,
gewoon als broeders en zusters. We respecteerden elkaar en
bewonderden elkaar. We nodigden elkaar uit in onze gemeentes.
Alle pauzes ontmoeten we elkaar weer. Iedere spreker had een lied
mogen kiezen wat er gezongen werd voor of na zijn/haar presentatie.
Na de eerste spreker na de pauze werd er gezongen: I have a dream.
De tekst verscheen op de schermen en toen gebeurde er wat in de
zaal. Heel voorzichtig van rechts achter in de zaal begonnen de
broeders en zusters zachtjes mee te zingen. Luider en luider.
We werden allemaal geraakt. We hebben een droom, God raakte
iedereen aan en dit bracht eenheid, warmte, emotie, kippenvel.
Eigenlijk zou het mooi zijn geweest te stoppen en naar huis te gaan.
Maar er was nog een spreekster. Daarna was het laatste woord aan
de apostel. Hij is een man naar Gods hart. Ik zei tegen Yvonne  als hij
nu geraakt is zoals wij geraakt zijn door God laat hij het lied ‘ I have a
dream’ nog eens zingen. Hij deed dat. Hij had de wens om het koortje
te dirigeren en dan met zijn allen te zingen. Toen gebeurde het
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volgende, de mensen begonnen te denken. De een riep: ons koor
kent het ook en een ander: ons koor kent het ook. Ze liepen naar
voren en er waren mensen die in wanhoop achter om keken en
zeiden: we kunnen het toch allemaal van uit  de zaal zingen. Natuurlijk
kan dat. Het lied begon, een enorm koor, een dirigent met de rug naar
de zaal, staande mensen, zittende mensen, zingende mensen, stille
mensen. God liet zien dat het kon, als we wilden, als we in overgave
met Hem waren zoals tijdens de eerste keer. Het raakte ons allemaal.
De tweede keer was er even goed kippenvel en emotie, maar we
gingen nadenken, wij mensen gingen nadenken. En toen kwamen er
koren en groepen en muurtjes en grenzen, zo jammer. God liet zien
dat het kan, maar dat wij nog niet zover zijn allemaal. Vandaag was
een dag waarin alle Godmensjes en alle mens Godjes samen waren
en zongen, aangeraakt door God. Ik ben als een heel gelukkig mens
naar huis gegaan. In de wetenschap dat het God is die zeker weet dat
alle knie zich buigen zal. Wij denken in muurtjes en gebouwen en
groepen en namen en verzin het maar. Voor God zijn we allemaal zijn
kinderen. Hoe verschrikkelijk mooi is het werk van God. Op de site
van de van Oostbreestichting is een uitgebreid verslag van deze dag
te vinden en foto’s

Sonja Stroosnijder

Lieve zusters en broeders.
4 september was het landelijk zangkoor in Apeldoorn, waar ik vertelde
dat ik een maagtumor heb. Nader onderzoek wees uit dat er geen
uitzaaiingen gevonden waren. 14 sept. heb ik een 5 uur durend infuus
met chemo gehad en veertien dagen 6 chemo tabletten per dag. Nu
heb ik een week ”rust” en dan begint de tweede kuur. In totaal 3 kuren.
De eerste kuur prima doorstaan. Daarna volgt er een maagoperatie.
En weer drie kuren en dan hoop ik weer zo goed als nieuw te zijn. Bij
deze wil ik alle broeders en zusters bedanken voor hun medeleven en
vele kaarten die mocht ontvangen. Toen ik het bericht kreeg van de
tumor heb ik mijn leven [weer] in Gods hand gelegd en gebeden voor
de mij geschiktste oncoloog. Mijn behandelende geneesheer is
hematoloog, internist en oncoloog. Wordt vervolgd.
                                                   Groetjes van br. Jan Brouwer, Apeldoorn

(www.vanoosbreestichting.nl)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Ik ga op reis en zie het einddoel

Wat is het doel van ons leven? Hoe velen zeggen als ze op leeftijd zijn
gekomen: ik heb mijn doel bereikt. Ik leef voor anderen. Ik leef volop in
alle hoogten en diepten die er zijn? Het doel van een pelgrimstocht is
makkelijker; dat is de aankomst in de heilige stad. De poorten van
Jeruzalem binnengaan … het hemelse Jeruzalem waarvan Johannes
in de Openbaring geschreven heeft:
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel
en de eerste aarde zijn er niet meer. Deze woorden plaatsen ons
alledaagse leven in het licht van het eeuwige leven. Wat Johannes
heeft gezien komt namelijk ons, terwijl we in het hier en nu ploeteren,
vanuit de eeuwigheid tegemoet. Zijn visioen handelt over wat er eens
in volle glorie zal zijn, maar wat tegelijkertijd al is begonnen en wat
bedoeld is om ons vandaag al te troosten.
Johannes kondigt het einde aan van allerlei machten, ook de macht
van de dood. Tegelijkertijd roept hij het aanbreken van een nieuwe
werkelijkheid uit, het aanbreken van een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde. En dit in het op één na laatste hoofdstuk van de Bijbel. Hier is
het dat God zelf voor het allereerst in dit boek aan het woord komt.
En dat is niet zonder betekenis. God die in het boek Genesis het
eerste woord spreekt, spreekt hier aan het slot van Openbaring ook
het laatste woord.
Hij is de alfa en de omega, Hij omspant de hele geschiedenis,
van a tot z, van het begin tot het einde. De Bijbel, die met de
schepping van hemel en aarde begint, loopt uit op dit visioen,
waarin hemel en aarde nieuw worden.
Dan zien we ons einddoel, waarvan we ook in een lied zingen:

Ik weet een heerlijk doel, waar zaal
’ge rust mij beidt;
Waar mij, naar ’t woord van Jezus,
de plaats reeds is bereid.
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Ik ben een pelgrim

Ik ben een pelgrim op reis
Naar de plaats waar God gevonden wordt
En elke voetstap van die reis
Wordt gezet op Gods heilige grond

Ik ben een reiziger op reis
In vertrouwen, hoewel de weg lang is
En elke voetstap van die reis
Geeft me geloof en maakt me sterk

Ik ben een zoeker op reis
Ik word geleid door zijn hand
En elke voetstap van die reis
Leidt me naar het beloofde land

Ik ben een pelgrim op reis
Naar de plaats waar God gevonden wordt
En elke voetstap van die reis
Wordt gezet op Gods heilige grond

Ineke Ras

Bedankt!
 
Voor alle lieve kaarten en berichtjes die ik tijdens mijn ziekte ontvang
en heb ontvangen, wil ik iedereen hartelijk bedanken.
Het is hartverwarmend als je merkt dat zovelen met je meeleven.
Het heeft me erg veel steun gegeven.
 

Annie Schuyt

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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De Heer is mijn Herder

De Heer is mijn Herder...
*wat een relatie!*
Mij ontbreekt niets...
*wat een verzorging!*
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden...
*wat een rust!*
Hij voert mij aan rustige wateren...
*wat een verfrissing!*
Hij verkwikt mijn ziel...
*wat een genezing!*
Hij leidt mij in de rechte sporen...
*wat een leiding!*
Om zijns naams wil...
*wat een doel!*
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis...
*wat een beproeving!*
Ik vrees geen kwaad...
*wat een zekerheid!*
Want Gij zijt bij mij...
*wat een trouw!*
Uw stok en uw staf, die vertroosten mij...
*wat een schuilplaats!*
Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen...
*wat een hoop!*
Gij zalft mijn hoofd met olie...
*Wat een heiliging!*
Mijn beker vloeit over...
*Wat een overvloed!*
Ja, heil en goedertierenheid zullen
 mij volgen al de dagen van mijn leven...
*Wat een zegen!*
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Ik zal in het huis des Heren verblijven...
*Wat een geborgenheid!*
Tot in lengte van dagen...
*Wat een tijd!*
Uit Psalm 23
Deze waardevolle woorden kreeg ik toegestuurd door de Heilige
Geest via vrienden.Juist op het moment dat ik het zo nodig had.
Wat een rijkdom om zo'n VADER te mogen hebben.
De dank aan God.
                                                                                             Yolanda Kröner

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Jongeren op eerste rij

Gemeente: er moeten stoelen bij komen

Als voorganger is er oudste Ronald Bonsema

Jeugddienst in
Dordrecht het thema
was barmhartigheid,
waar we met elkaar
over van gedachten
hebben gewisseld.
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Let op!!!!!!!!
Uitnodiging voor de Seniorendag
WOENSDAG 19 oktober 2016 te Zeist 11.00 uur

Welkom op de senioren dag zijn: alle broeders en zusters vanaf
65 jaar en hun partner ook als deze jonger is dan 65.
Mocht u iemand die vervoer afhankelijk is willen brengen en blijven is
dit geen probleem. Wilt u het gewoon eens mee maken en een handje
kunnen helpen bent u welkom. Geef u wel even op.
Wilt u komen, laat dit dan even weten aan uw voorganger of
rechtstreeks bij mij.

Vriendelijke groet Els de Graaf, 035 5234042, elsdegraaf@online.nl

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Jeugddienst in de gemeente Dordrecht

mailto:elsdegraaf@online.nl
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Data landelijke zang met repetitie
diensten beginnen om 10.30 uur
30 oktober Zeist
4 december Dordrecht

16 oktober 13.00 uur Zwijndrecht JAC vergadering
19 oktober 11.00 uur Zeist Landelijke

Senioren dag.

25 oktober 20.00 uur Amersfoort Jeugd
29 oktober 02.00 uur Einde Zomertijd
29-10 t/m 3-11 Zwitserland APV Europese apostel

/opzienervergadering
06 november Oogstdankdag
13 november 15.30 uur Zeist Landelijke

ambtsdragers
vergadering met
partner

17 november Hoorn Gezamenlijke
seniorenzangmiddag
GvAC  /  NAK

20 november Ontslapenendienst
27 november 1e adventszondag

25 oktober 60 jarig huwelijk Fam. J. van der Werf
Parkflat Stadsfenne 415
Dekemalaan 17
8604 ZG Sneek.

mailto:militia@kpnplanet.nl
http://www.apostolisch.nl/

