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DRUK:

GEVANGENIS- EN NAZORGPASTORAAT:

Dan begint de viering van de liturgie. ,,Hier
samengekomen in deze geslotenheid van het
leven, waarin zoveel inonsomgaat, mogen wij
weten dat 'Onze Hulp is in de naam van de
Heer, die hemel €n aarde geschapen heeft'.
In zijn naam mogen wij elkaar begro€ten en
elkaar herkennen als zusters en bro€ders:
'Genade en vrede van God onze bondgenoot"'
We zingen samen uit het liedboek. Bekende
liederen die regelmatig t€.ugkomen. ,,Here

-..Jezus 
om uw woor zijn wij hier bijeen-

gekomen".Velen in de gevangenis zijn niet
kerkelijk maar wel gelovig.We bidden samen
eo we lezen uit het evangelie. Eodan de uitleg
van het verhaal. Eris grote belangstelling voor.
De voorbeden sluiten we af met het Onze
Vader. Ieder kan het in zijn eigen taal
meebidden. Soms zijn er wel zeven of acht
talen doorelkaarheen. en dan aan heteind de
oude en altijd weer nieuwe zegen: ,,De Here
zegene u en Hij behoede u.." En we kijken
elkaar aan. En iemand zei: ,,aan het eind van
de dienst bij de zegen. als we elkaar dan
aankeken, had ik altijd het gevoel dat er voor
mij ook een stukkie zegen inzat..."

Centralo ambtsdragersvergadering
trcÍschoven naar 26 november
De centrale ambtsdragersvergadering in de
hervormde gemeente te !-Gravenhage-
I-oosduinen wordt niet gehouden op dinsdag-
avond 20 november. De bijeenkomst is
verschoven naar maandag 26 novembec
In het vólgend nummer van ,,Hervormd
Irosduinen" volgen nadere mededelingeo.

dooÍ: ds. J, D. W. EeÍbeek

tnt€grafÈ
In het gevalgeniscomplex van Scheveningeo is
het kerkewerk vao grote betekenis. Niet alleen
in de zondagse kerkdiensten, maar ook in de
wekelijkse gespretsgroepen en in de p€rsoon-
lijke coÍrtacten met de bewoners en vaak ook
met hun familieleden. Het gaat nu eens om
heel diepe en dan weer om heel pÍactische
levensvragen, Veelal klinkt er qen diepe
gebÍokenheid in door. En we proberen samen
te zoeken naar een weg voor jou samen met
God en medemensen in deze situatie.

De geestelijke veÍzorging wil dit keÍkewerk
niet op zichzelf laten bestaao, maar brbgreren
in het kerkewerk buiten de gevangenis.lvant
gevangeniskerkwerk is niet alleen de taak van
een daarvoor aangestelde gevangenis-
predikaot. Het is eeÍ]. taaky(nÍ de gehele
gemeente. ln het gevangenispastoraat gaat het
om het hatt van het evangelie.
Jezus identificeeÍt zich met gevangenen als Hij
zegl: ,,lk ben in de gevangenis geweest en gij
zijt tot mij gekomen" (Mattheiis 25 : 36).
En ook de Hebreeënbrief roept op tot
verbondenheid met gevangenen: ,,Denkt aan
gevangenen alsof gij met h€n gevangen waaÍ"
(HebÍeeën 13 : 3a).
'Waal in onze samenleving gevatrgenismuÍen
tussen mensen bestaan, is de christelijke
gemeente geroepeÍr om door die muren heen
te gaan. In dat gaal! achteÍ die muren en in het
contact met gevang€nen ,,ge§chiedt" het
eva[gelie. \Iy'ant daarin wordt zichtbaar en
voelbaar dat onze God een God van lietde en
genade È. DaaÍom is deeloame van gemeente-

Buiten de gemeente
f 4s.011,a

2.210,-

1249 í 47.22t,42

Snelle rekenaars zullen geen moeite hebbon
met de conclusie . Van het tekort van í 6í!.(XI),-
is nu rond driekwart gedekt. Aan de ene kant
reden tot dankbaarheid. Maar daaÍ is regelijk
weer die maar..-.. Er is nog steeds een gat vaÍ
rond f 16.000,-!
Dat lateo we toch niet op ons zitten?
Pak de acc€ptgiro als die bij u nog ongebruikt
ligt en maak een (groot) kleintje over! Dan
maken we samen ongetwijfeld die grote van
Í 63.0(X),-. Afgesproken? Dan rekenen we
daarop! Kerkvoogdij

Hervormde Gemeente te
's-Gravenhage-I-oosduinen.

leden van buiten in het gevangeniskerkewerk
onmisbaar Zij laten de mensen in de
gevangenis ervaren dat eÍ in hun isolement
toch een verbondenheid is met een gemee[-
schap die hen niet wil afschrijven.

Ook na de detentie
De zorg van de kerk is nier alleen nodigtijdens
de detentie maar ook na de detentie.
Velen hebben na hun gevaÍgenisstraf moeite
een nieuw bestaan op te bouwen.
Zij hebben de ervaring dat de moeilijkheden
dan opnieuw beginnen. Het hebben van een
strafblad brengt een maatschappelijk
isolement metzich mee. Daarkomt nog bij dat
nogalwat mensen die metjustitie in aamaking
zijn gekomen een levensgeschiedenis achterde

(vewolg naar pagina 2)

EEN TAAKVOOR DE GEMEENTE
ACTIE TEKORT-I990
Vele kleintjes maken een grote
Direct maar met de deur in huis. De stand:

ontvangen
wijkgemeente aantal bedrag

Abdijkerk 410 f 14.227,-
Bethelkerk 334 15.1,(},50
Adventkerk 192 5.950,-
ExoduskeÍk 157 5-277,42
Sjalomkerk 121 4.416,50

t2t4
35

Ha is zondagavond zeven uu Tijd voor dc *eedc prctr$Qnae kerkdicr.rt ia het Huis vaa Bewaing
aan dc Uan Alkenadeloon in Schaveniogen. Op uterdagavond worden er twee RK kerkdicnstcn
gehoudai. De ketuienst wordt gehouden in de sportraal. De nfeb ea stÍEbn staon i4 een halve cirkcl.
Middenh ha liurgisch centrum mct kaadcn en bloen0n.
Er z$n tien kerkgangen esn buier.. lzden van venchillende kerkzn in Den Hoag en omgevhg,
Zo'n 45 k*onen van het Huis vai Bewaring komen dc kerkzoal binneu- Mensen van bin aen en buien
begoeun elkaat hafielijk. Ze zijn elkaar gaan kenncn wan ze bezoeken de kcrkdie* vijwel
welcclijk:- Er wordt kofu gedronken en er onxuot eer, gezellige $eet- Ontrnoeting is eet wezenlijk
on&deel van de diewt!



Kerkdiensten

ZONDAG 28 OKTOBER 1990, (21e zondag na PiokstereÍ)

ABDUKÉHK Willem III-stmat
10.00uur: ds. H. Onderstal,

dienst van Schrift enTàfel
EETHELKERIq Hiindellaan

10.00 uur: mevrouw ds. I. C. Visser-Schroot tewasse[aar
17.0 uur: ds. K. J.Msserte Gouda

AIIIIENTKEBIC Hengelol aan
10.00uur: dn. H. H. van der Kloot MeybuÍg

ODUIiÍERIC Beresteinlaan
10.00 uur: ds. N. van Oosterzee te Zeist

SIAII)IIKERI( Ambachtsgaarde
15.(truur: ds.A. H. lÉntz te kidschendam

HOUTIIAGHE, Toon Dupuisstraat
10.muur: ds. J. van den BeÍg

DE LOZEBHOF, Randveen
14.30uur: dÍs. D. J.A. Sniiders

ZONDAG 4 NOVEMBER 1990 (22e zondag na Pinksteren)

ABDUKERl('Willem-III-stÍaat
10.00uur: ds. H. Onderstal, oogst-doopdienst
1700uur: ds. G. H. van Kooten te Delft

BETHELKERI Hàndellaan
10.muur: ds. J. van den Berg

ADVENTKERK Hengelolaan
10.00uur: ds. G. A. de Groot, dienst van Schrift enTafel

EXODUSKEB& BeÍesteinlaan
10.@uur: ds. M. S. E Kemp

$JAlOllKERi( AmbachtsgaaÍde
10.00uur: mevrouw ds. M. R. LimbuÍg-Klokke

HOt THAGHE,Toon Dupuisstnat
10.00uur: ds. K. Bakker

DE l-OZERllOfi, Randveen
14.30 uur: ds. J. van den BeÍg

WOENSDAG 7 NOVEMBER 1990, (dankdag vooÍ gel,as en aÍb€id)
EXODlrSlGRlt BeÍesteinlaan

7).00 uur: ds. L. J . Geluk te Rotterdam

koksluatiÍU Boiaarderrccnlrum Loosddmn
ZateÍdagavond van l9.m tot 19.30 uuÍ:
zaterdag20ottober: ds. D.Veldkamp
zaterdag 27 oktober; mevrouw M. Licht-van keuwen
zaterdag3 november: ds. D.Veldkamp

Blpeil.Een m.t d€ loÍt
z nokt. I Samuël 19 | lï24 tÀ
m 2Eokt. Ps8lm79 m
ma 29 okt. Psalrlt 80 ma
di 30okt. PsalrnSl:l-8 di
wo 31 okt. Psalm 81 ; 9-17 wo
do I oov. lSamuëlm:1-11 do
vÍ 2nov. l Samuël2O: 12-23 w

3 nov
4 nov.
5 nov
6 nov
7 nov
8 nov.
9 nov

1 Samuël20:2,t34
l Samuè| 20 : 35-43
I Samuël2l : l-9
I Samuél21 : 1G15
Prediker 10: 1620
Prediker 11 : 1{
Prediker 1l ;7-10

(Ylívolg van pagim 'll
EET{TAAKVOOR DEGE EEI{TE

rug hebben die als &arrsaÍrl getypeed kan
worden. Zc zijn vaat opgegÍoeid in
ve€lsooÍtige acht€§tatrdsituaties op
emotioneel, sociaal eo maatschappelijk
gebied. Crimi8alit€it staat meestal niet op
zichzelÍ. Maar het È een onderdeel van een
vicieuze cirkel waariD mensen met hun leven
teteót gekomen zijn, dat kan al heel \.roeg
begiroeo: oiet gewetrst, verwaarloosd, op
groeiend in achterbuuÍen, overal tussen wal
eo schip, kiDdenehuizen, al heel vlo€g met de
politie in aanraking gekomen. . . .

In Den Haag is de stichting Exodus werkzaam
di€ de keÍken wil b€trekken bij het
gevangeniskerkewerk en bij het scheppen van
nieuwe levensmogelijkheden voor mensen die
m€t justilie in aanrakiDg zijn gekomeo.
Exodus is oecumenisch van opzet en gaat uil
van de Haagse Gem€enschap van Kerken.

PÍor€ctoír
Met het oog op de nazoÍg heeft Exodus een
vieÍtal projecten. In deze projecten kunoen de
pastorale contacten met pastores en
wijwilligeÍs Da de deteotie woÍden voongezft.
En er wordt gewerkt aao het vergÍoten van

kansen om weer in de maatschappij te kunnen
functioDeren.

In de ee$te plaats is er *t Open Huis slt
eetcoÍé. Dit is vier dagetr in de week geopend
en men kan er terecht voor een go€dkope
warme maaltijd, een gesprek en ontspanning.
Het eetcafé woÍdt geÍund dooÍ vrijwilligers.
EÍ kometr niet alleen ex-gevangenen, maaÍ
ook metrs€n uit de buuÍt zodat het ook een
integratiefu nctie heeft .

Een tweede projcct ishet Huis v(w Begeleitl
wot"n. Hier kunnen acht mensen eeo jaar lattg
ooder begeleiding wooen. ledere bewoler
heeft een bcgeleidingsplan, dat met hem
samen (neestal al tijde$ de detentie) is
opgesteld. Het gaat voonl om begcleiding in
het ontwikkelen van zefstandigheid:
zelfttandig wonen, omgaan met geld, zoeken
van een goede dagvulling (studie, b€taald
werk of vrijwilligerswerk) , het zoeken van
contacten en het omgaad met relaties. Aan het
woonproject zijn enkele professionele
begeleideÍs verbonden en ook is eÍ een aantal
wijYilligeÍs weÍtzaam.

AIs derde projea is e en we*anuhtsptojcct
onrwikteld. Hier kunneo de beqoneIs in het
begin van huo woonpeÍiode werkewaring

opdoen. Het gaat eÍ vooral om een goed
dagritme aan te leren om een wat vasteÍe basis
te hebben om elders op vooÍt te kunnen
bouwen. In het werkervariogsproject woÍden
opknapwerkzaamheden itr huis gedaan, er
wordt mcegeverkt in het e€tcaÍé en eÍ is een
ÍietsenmakeÍij waaÍ oude fietseo wordetr
opgeknapt.

In de vierde plaats zijn er de zogenaamde
nozorgketkdienstcn - D€ze wordeo éés &eer per
maand gehouden in dc Julianakerk. Dsze
diensten zijn bedoeld voor allen die bij Exodus
betrokken zijn: bewoneÍs, bezoekeE vao h€t
eetcafé, vrijwilliges en beroep6krachten. Het
is een gezamenlijk moment van viering en
bezinning. De diensten worden geleid door
één van de RK of pÍotestantse pastoÍes van hct
gevangeniscomplex. Zo hopen we dat deze
diensteo eerl h€rkenbaÍe plaats zijtr vooÍ
mensen die na hun dete[tie toch een baod mct
de kerkgemeenschap rrillen voorEetten.

Ciemooílte als osÍonplaalg
Op deze manieÍ wil Exodus eerl zo comple€t
mogelijk hulpvedeningsaanbod io wonen,
werken, relaties, ontspanning en zingeving
ÍealiseÍen. Dat is nodig waot de woÍteh van de

(vervolg op pag. 3)

Colloct€ Uidons de keÍkdioÍ\sten
Op zondag 28 ok tober wordt tijdens de kerkdiensten in de hervormde
gemeente te's-Gravenhage-Irosduiren gecollecteerd voor het
godsdienstonderwijs op de openbare basisscholen. De gemeeote Den
Haag subsidieert een deel van de kosten van dit onderwijs aan ruim 

^34.000 kinderen. Maar een belangrijk b€dÍag dient bijgedragen te
worden door de aangesloten kerken.
Op zondag 4 novemb€Í wordt gecollecteerd voor de plaatseljke
diaconie. ln een dienst van Schrift enTafel wordt een extra collecte
gehouden. In oktober is de opbrengst daarvan bestemd vooÍ het
weÍelddiaconaat en in november vooÍ de zending.
Aan de uitgang vao alle kerkdiensten wordt gecollecteerd voor de
kerkloogdij .

\reÍschiining volgend nummer,HervoÍmd LoosduiÍi€ír'
Het volgend nummer van het kerkblad ,,Hervormd l,oosduinen"
venchijnt op vrijdag 9 novembeÍ 1990. De kopii hiervooÍ moet
ingeleverd zijn op woensdag 3l oktobeÍ, uiterlijk om vier uur des

middags op het ÍedactieadÍes, Meppelrade 99.
Berichten, bestemd voor de rubriek van één der wijkgemeenten,
moeren één dag eerder in het b€zit zijn van de desbetreffende
wijkpredikant of scriba.



Onder dc noemer Jongeren in verwachting.
oÍganiseeÍt de wijkjeugdraad van de Bethel-
tert op vier zondagmiddsgeo eeo
irngercnproject.
Op de zondagen 28 oktobeÍ en 4, 1l en
18 novcmber zijn van 14.(D15.3) uur 8lte
joDg€ren tusseí 15 en 20jaaÍ uit heel
Locduinen van haÍc welkom io de
Bethelkerk.
Door middel van gespret, spel cn muziek,
willcn we aótereelvolgens stils;taan bij de
u"agen:

- lvat verwacht je vafl jezelf en wat
veÍrachten and€rcn vafl jou?

Verkoopdag voor de zending
Op zaterdag 27 oktober wordt in ,,de
MoÍgeosteÍ" (ingang Genemuidenstraat 212)
dejaarlijks€ verkoopdag vooÍ de zendiog
gehouden, uitgaande van de commissie

-lwouwenwerk van de classicale zendings-
- commissie.

De opbreogst is voor een project inTàmale in
Noord Ghana. Samen met de presbyteriaanse
kerk probeert de raad voor de zending daar de
levensomstandigheden van de bevolking te
verbeteaen.
De verkoopdag vindt plaats van 10 tot 4 uur.

(vewc g var pagina 2)
uitzicttloosheid zineo dicp co ze zijn vaak
bÍe€d veíakt. Daaóij wordt same[gewerkt
met atrdeÍ€ hulpverleningsiníandes zoals de
rcclassering.
De hi€öij betÍokketr kerkelijke gemeenre _ als
een bÍeed maabchappclijk veÍàatrd _ kan zo
e€o oefenplaats bieden voor mensen om zich
in het leven te ootplooien .

Féo van onze bewoner§ zei hea ean§ zo:
"Eigenlijk wonen we hier in de kerk-. Zo
kunneo we sametr met helt die zió aan onzejz(rrgcÍ tocvcrtrouweD eraan weaken om
toetomst te opeo€n wa.r die gesloten lijkt.

J. D.W E€Íbeck,
gevangenispÍedila[t en
voorzitter van Exodus-

Als u hawerk vot Ettdusfruruid willsrarra t
b hd gionurrovr: lg-g)-gt| En nanE vot.
sklÍing Erodus, Den Haag.
Als u zió als w$willigcr ni! opgeuen uoo, eea
uot d. proieclen, knnt u Ettod.ut belen: tckfinn
351.11.61.

- Wat veÍrrachtje van een ander? (in een
wiendschap, een relatie).

- l\lat veÍwaót je vatr de 'gemeenschappen,
waarje in leeft? (school, weÍkkrhg, gezir,
kerk, vereniging) -

- Wat verwacht je van de wereld waar je ia
leeft ? Hoe zic je de roekomsr?

We denken dat we een cÍeatief en inspirerend
progpmma hebben gemaakt, waarir jullÈ
eigen verhaal, in een iDÍormele sfeer, alle
ruimte kijgt.
t Ajn spa[nende vmgen waar we mee aan de
slag gaan, maar 't lijkt ons de moeite waaÍd om
door middel van het programma en de
ontmoeting met elkaar naaÍ antwoorden voor
jezelf te zo€ken.

We denken ook dat het gezellige middagen
kunnen wordeu, waaritr iedereen net zrye€l
van zichzelf kwijt kan als hij of zij wil.
De middageo $aan onder leiding vao Marie-
Anne Sijbrandij en Rob van Herwaarden-
Als je nog vragen hebt, moet je een van hen
maar even bellen.
Made-Anne Sijbrdndij telefoon 07G3ó8849
(b avonds);
Rob vao Herwaardcn, relefooD O7G3461718
(overdag).

wlJKGEMEENTE
ABDIJKERK

JONGEREN I N VERWACHTI NG? vergadeÍing van onze keÍk. tr/hnt we maken
oot deel uit van de landelijke kerk. Dus alles is
het l€zen waaÍd!

Glfraír
zijn eÍ oot nu weer te veÍaDtwoorden over de
periode 24 september - 15 oltober. Voor de
blocmen weÍd ontvangen f 12,í) en f 25,-.
7*lÍ k*gik 2 x f 1@,-; 3 x f 25,- en f 15,-.
Ook was eÍ f 1m,- voor de actie tekon. Graag
maak ik van de gelegenhcid gebruik om u nog
eens te herinneren aan de ACTIETEKORT
1990. Het overzichl in dir kerkblsd laat zietr dat
er 410 bijdragen waren uit onze wijk. Uàs de
uwe daar ook bij? En, hartelijk dant vmr alle
giften, groot en kleio.

m€aact €ít
Op 16 oktober is plotseling overleden Jacobus
van d€r Heijde, op de leeftijd vao 85 jaar,
wonend€ Ockenburghstraat í- Op dc murl
kaart stond de tekst .De Hecr is mijn Hcrder..
Mogen deze woorden tot tÍoost zijn vmÍ d€
familie .

Een gebooneb€richt ke€g it van Alied en
Jolaoda Nobcl, Orarjewoudstraat 29. Ean
dochter weÍd geboÍen: Marjolein Eveline, op
9 oktober. En op 11 oktober zag Sebastiaatr
Arthur het levenslicht, zooo veD Edwin en
Renée van der Meijden, ,. Boezerstraat 98.
Hun kleine moct nog een medische
behaodeling ondcrgaan. \r/e felicit€rcn de
oudeÍs vao haÍte met de beide eeÍstelingen.
Op 16 oktober waÍen de heer en mevrpuw
Verkade-Van der StarÍe,Wilbm m-stÍaat 130,
vijftig jaaÍ getrouwd. En voor het ecbtpaar
Koppenol-Voois, Wi[em lII-sFàat 51, was de
25e oktober een feesrelijke dag, waot toetr
waren ze veertig jaar g€tÍouwd, Beide
bruidsparen ooze barteliike gelukwensen, oot
via dit wijkbericht.

Vboít d€ilolllt
Er È weer een vooröededienst met hatrè
oplegging a.s- zondagavond 2g oktober. Het is
een oecrrmenische dienst in de pastoor yan
AÍskerk, Aal{e Noordersierstraat. EÍ staal
vieÍ knielstoelen gereed en evenzoveel teams,
voor ieder is cr de gelegenheid om naar naar
voren te komeo voor voorbede eo zegening.
Hierbij gaat het niet alleen om zieken maarom
allen met zorgen, vragcD en pÍoblemeo. Na
afloop staat de koffre klaaren is erde
mogelijkheid voor een pastoraal gesprck-
begtnnen om halfacht.

A. M. Hermans-Ro§.
Bd{d€olsk lng
Ook deze s,ioter is het dc bedoeliog dat er
weeÍ e€n belijdeniscursus begint. Ieder die
bela_ng sreh in de w.aag war het betekenr om bij
de Heer en de(ze) geme€nte te horctl Latr mec-
doen. Dc vraag naaÍ het bclijdenis doetr wordt
pas lateÍ, in het voorjaaÍ gesteld. Dus deebalIe
aaa deze kring verplicht niet tot het doen van
gclooBbetjdeni§. Opgave graag bij mij.
AcU€ Oud Pepia?
Op maadag 29 oktober tunt u van 14.@,
2O.00 uur uw kranten en textÈli[ompetr kyijt
rnde conraitrer bí deAMijkert. Dc oÈrcnst
van 1 oktober was f 345,34. I«rnt u ;ht niei
zclf brcngco, beh u dan tussen 18.m eD 19.00
uur telefoon 397.7-2. H. van den Boom-

PnEDI(ANI: &. H. oíldorllat. w[o.n -sraat a),
2552 Be td.: 397.16.66-

KERk: Àbdiikd*. wit|.ln m-§traat, t€t. 397.a1.82.
SCRIBAAT: À peoín8n, Slrelrs€laen 27g.
tebíoo.r 325.6428-
KOSTER: J- H. J. Krdr€r, Ll8ztstraat 104,
lol€íooí 30Z06.m-
WJI«DMIN|SïRAT|E: J. Hrrtlnen, Go<retisw€g 6Z
loloÍoon 325.05.0t.
cRÈcHE 6n K|NDÈFNEVENoNENST Boa& tiir€os
de moíg€ndi€rH, De CÍecàO is in het g€íl|€€nte_
c€írt^ín (bov€ít).

AUTOOIENST ven 6n naaI d6 k€rt: VooÍ dog€í€.t dl€
n'er op 6tÍrGíl gEl€g€rÈ€id nasÍ da kdk krh€n ko.nen.
AaÍrvrao€.l hkrvoo. bii J. Hoog€iÍaad, tel. 39ZO7.BO, op
vrddag trrs.dr l6.m 6ír t8-m uur (oí 6€rdsr. Bi 960írg€hooc A. MobítksrÍlp, t€t. ggZgO.tS.

GIFOREKENING WUK.DTAXOT.IIE ABUDKERK:
5603458 (\,ooÍ giffen bto€íÍlao onz-).
GIROnEKCNING WUKKERK\OOGOIJ:,a7SO6a
(voor gifton wijkwg.k oírz.).

Hervormd I-oosduinen biedt u ook deze keer
de nodige leesstof. Waaóij u misschien
allcreerst kijkt naaÍ het nicuws uit de eigen
s'ijk. MaaÍ h€t is goed om ook over de wijk-
gÍens heen te zico oDdat we horctr bii de
hervormde gemeente t oosduinen.
VerdcÍ staat op de voorpagina altijd eeD
hoofdsrtikel in vcÍbatrd met een te houden
collecte of andeÍe activiteit in eÍ! buiten de
gemeelte- Verder vindt u eÍ wel e€n veÍslag
van de ceDtrale keÍkeraad of een synode_

t

{
iÍ
1

DIENSTVANVOORBEDE EN
HANDOPLEGGING
Komende zondag is er, 's avonds om half acht,
een zegeningsdienst in de pastoor vao
Arskerk, Aaltje Noorder$,iersÍraat. Het is een
oecumenisache dieNt, in samenwerking met
de classicale commissie Kerk en genezing. De
voo_rgangen zijn pastoor A. Groenendijk en
ds. H. Ondental, verder is er solozang, gitaar,
ÍIuit en pianospel. Na afloop suat de koifie

^klaar 
en kan eÍ worden nagepraat.


