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Jaargang 30 nummer 9          
6 mei 2021 

Redactieadres:  
Torenplein 1a,  4724 BX Wouw   
viertorens@samenkerk.nl 

Het voorjaar is aangebroken: de natuur is na een ‘doodse’ periode van winterrust 
ontwaakt en groeit en bloeit volop. Er hangt (helaas voor hooikoortspatiënten) van 
alles in de lucht. Ook in de liturgie wordt een dergelijke climax bereikt: na de dood, 
verrijzenis en straks als we de hemelvaart vieren van Christus komen nu ook de leer-
lingen tot volle bloei als de heilige Geest met Pinksteren over hen wordt uitgestort. 
Op uitbundige wijze verkondigen ze aan iedereen die het horen wil, de verdere ver-
spreiding van de Goede Boodschap kan beginnen! 

In het dagelijkse leven ervaren wij het, zeker nu, meestal wat minder uitbundig en 
feestelijk. De kerken zitten niet zo vol als vroeger, zelfs op kortere termijn is er een 
duidelijke scheiding te zien tussen vóór en ná de komst van COVID-19. Zijn we als 
christenen een uitstervende soort? Wat moet er van de kerk worden als er geen jon-
geren bij komen? Het is begrijpelijk dat we er soms een beetje moedeloos van wor-
den. 

 
We mogen ons echter bemoedigd weten door wat we in deze periode in de Bijbel 

lezen: terwijl de mens ligt te slapen, ontkiemt en groeit het zaad dat hij gezaaid heeft. 

PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUD, REGIO WOUW 

MEIMAAND - MOEDERDAG 
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We worden geroepen om de Goede Boodschap te verkondigen, ja maar tegelijker-
tijd zijn wij niet degenen die verantwoordelijk zijn voor of invloed hebben op de 
kiemkracht van het zaad. Hoeveel we tegenwoordig ook weten, het vermogen van 
een klein zaadje om tot een grote, vruchtdragende plant uit te groeien, blijft een 
wonder. 

De oproep om de Goede Boodschap te verkondigen blijft staan, daarin moeten 
we onszelf als gelovigen serieus nemen. Maar de andere kant van het verhaal is dat 
wij mogen vertrouwen op de kiemkracht van wat we zaaiden, dat we mogen ver-
trouwen op de kracht van de Geest. 

 
Deze ‘Rond de 4 Torens’ ontvangt u vlak voor Moederdag. 
 
Moederdag, de commercie drukt ons op het hart om moeder te verwennen. Het 

is bijna onmogelijk om Moederdag te vergeten want de reclamefolders en aanbiedin-
gen vliegen ons om de oren. Dat kunnen we natuurlijk zien als een opgefokt gebeu-
ren. Maar eigenlijk kunnen we er niet onderuit. Wie zegt er nog: Moederdag, onzin, 
daar doen we niets aan. Overal wordt de aandacht op moeder gevestigd. 

 
Moeder mag inderdaad best wel eens verwend worden want we weten allemaal, 

al doen de vaders ruimschoots 
mee aan wat eens tot moeders 
taak behoorde, zij blijft toch de 
onmisbare vrouwspersoon. 
 
Meimaand is ook Mariamaand. 
Maria de moeder van de Heer. 
Maria die Elisabeth bezoekt om 
het aanstaand moederschap te 
delen. Maria die de wijzen uit 
het Oosten ontvangt als zij haar 
Zoon heeft gekregen. 
Maria die met man en zoon 
vlucht naar Egypte, die haar 
zoon opdraagt in de tempel. Ma-
ria die onder het kruis staat. 
Maria heeft er toe bijgedragen 
dat Jezus niet langer als kind van 
zijn moeder wordt gezien. Zij 
speelt een belangrijke rol en te-

gelijk een bescheiden rol. Haar geloof blijft bij alles wat zij meemaakt met haar kind.  
 
Hierover mijmerend kwam het gedicht van Martinus Nijhoff bij mij op: 
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De moeder de vrouw 
 
Ik ging naar Bommel om de brug te zien. 
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden 
die elkaar vroeger schenen te vermijden, 
worden weer buren. Een minuut of tien 
dat ik daar lag, in ’t gras, mijn thee gedronken, 
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd- 
laat mij daar midden uit de oneindigheid 
een stem vernemen dat mijn oren klonken. 
 
Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer 
kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren. 
Zij was alleen aan dek, zij stond bij ’t roer, 
 
en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren. 
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer. 
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren. 

Drie “soorten” moeders. De “huismoeder” die verwend wordt op Moederdag. 
Maria, de moeder van de Heer, die zo haar heel eigen “taak” heeft. En de moe-

der uit het gedicht. 
Het gedicht dat zo prachtig weergeeft hoe de moeder tussen de twee oevers (de 

altijd twee kanten van ons leven) doorvaart, het roer in handen houdt, en blijft gelo-
ven….. 

We vieren Moederdag, ere wie ere toekomt … 
Ryan Keetelaar, diaken. 
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ROZENKRANS BIDDEN IN DE 
MEIMAAND 

We hebben van tijd tot tijd de be-
hoefte om tot rust te komen. Niet al-
leen de behoefte om te zitten, om het 
lijf rust te geven, maar misschien ook 
wel het hoofd en het hart. 

Vele kerken hebben een plekje 
voor Maria. Even je zorgen en vragen 
bij de H. Maria neerleggen. En we heb-
ben meestal wel aardig wat om bij Ma-
ria neer te leggen. En, via haar, bij Je-
zus, bij God. Zorgen om ziektes, zoals 
het Coronavirus, we hebben er allemaal 
mee te maken, niet naar buiten kunnen, 

angst, werkeloosheid, financiële proble-
men, irritates, relatieproblemen, geen 
bezoek van de (klein)kinderen en wat al 
niet.  

Maria is een vrouw waarbij we ons 
thuis mogen voelen, met wie we onze 
zorgen, angsten, dankbaarheid mogen 
delen, omdat ze zo gewoon is, gewoon 
omdat ze er is, om haar stille aandacht. 
Omdat de ze de moeder van Christus is 

en de moeder van ons allemaal. 
Ook in onze parochie is twee Ma-

riakapellen langs de weg rijk. Deze 
staan in de Spellestraat in Wouw en in 
de Doeldreef tussen Wouw en Heerle. 
Deze kapellen zijn overdag geopend 
voor u en passanten die er even een be-
zoekje willen brengen. Ook de Maria-
kapel in de kerk van Wouwse Plantage 
en in de Lambertuskerk in Wouw zijn 
overdag geopend. 

Elk jaar nodigden we u uit om bij 
de Mariakapellen langs de weg aan de 
Spellestraat en aan de Doeldreef de Ro-
zenkrans te bidden. Dit jaar kan dit nog 

niet zoals we gewend zijn. 
Het is goed om eens een wandeling 

te maken, als we ons maar aan de an-
derhalve meter afstand van elkaar hou-
den. Wandel gerust naar de Mariakapel, 
steek een kaarsje aan, en bid er een 
weesgegroetje of de rozenkrans. 

Elke dinsdagavond - 4, 11, 18 en 25 
mei om 19.00 uur - bent u welkom in 
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de kerk te Wouwse Plantage om – op 
afstand – met elkaar de rozenkrans te 
bidden. 

 
De Mariakapel in Wouwse Plantage 

zal vanaf zondag 2 mei tot en met 2 
november dagelijks geopend zijn tussen 
10.00 en 18.00 uur. Voel u vrij om bin-
nen te gaan om een woordje tot Maria 
te richten, een moment van rust te ne-
men of een kaarsje op te steken. Van 
harte welkom!  
Ryan Keetelaar, Huub Raaymakers 
 
BEPERKTE VERRUIMING 
VOOR GROTE KERKGEBOUWEN 
MET INGANG VAN 29 APRIL 

Onderstaand ziet u het persbe-
richt van onze bisschoppen. Omdat 
de verwachting is dat het aantal 
kerkgangers in de kerken van 
Wouw en Wouwse Plantage binnen 
de marges valt, laten we in onze pa-

rochie het reserveren los. U kunt 
dus met in achtneming van de co-
ronamaatregelen weer zonder reser-
vering naar de vieringen komen. 

 
De Nederlandse Bisschoppen heb-

ben besloten een beperkte verruiming 
toe te staan voor wat betreft het aantal 
aanwezigen bij vieringen. De verrui-
ming geldt alleen voor grote kerkge-
bouwen die meer dan 300 reguliere zit-
plaatsen hebben. In deze grote kerken 
mag met ingang van 29 april maximaal 
tien procent van het totale aantal zit-
plaatsen bezet zijn. De huidige fase van 
de coronapandemie die als ‘zeer 
ernstig’ geldt laat nog geen verdere ver-
soepeling toe vinden de bisschoppen. 

In kerkgebouwen met minder dan 
300 zitplaatsen blijft het aantal gelovi-
gen dat bij een viering aanwezig kan 
zijn, beperkt tot maximaal 30. 

De bisschoppen benadrukken dat 
de huidige Covid-cijfers nog steeds vra-
gen om voorzichtigheid en terughou-
dendheid. Daarom blijft het protocol 
‘Kerkelijke leven op anderhalve meter’ 
binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook 
voor grote kerken onverkort gelden 
met alle regels over het onderling hou-
den van afstand, hygiëne enzovoort. 

Vanaf het begin van de pandemie 
hebben de bisschoppen gezegd dat de 
kerk geen bron van besmetting mag 
worden. De bisschoppen zijn de paro-
chies daarom dankbaar voor hun inzet 
om ook met de beperkte verruiming 
voor grote kerkgebouwen het protocol 
zorgvuldig te blijven uitvoeren. 

DE LENTE IS HET GELUK IN DE LUCHT Diane de Beausacq 
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AFSCHEID DRUKKERS  
SJAAK MAAS EN AD VAN DER PLAS  

En zo kom ik op de tweede wijzi-
ging. De drukkerstaak in onze parochie 
zit erop. Het gevolg is wel dat we node 
afscheid nemen van onze drukkers, 
Sjaak Maas en Ad van der Plas. Sjaak 
heeft meer dan 40 jaren zijn veertien-
daags fietsritje van huis naar het paro-
chiecentrum gereden. Hij heeft zijn 
vrijwilligerswerk steeds met zichtbaar 
plezier en toewijding gedaan. Waar 
vind je iemand die dit zolang volhoudt. 
Wij zijn hem heel veel dank verschul-
digd. Sjaak zeer, zeer bedankt!  

Ad heeft een zestal jaren als opvol-
ger van Jan Buijsen de drukpers gehan-
teerd. Hij werkte op een amicale ma-
nier samen met Sjaak. Een vast duo!. 
Uit hun samenwerking is een vriend-
schapsband ontstaan. Zij hebben aller-
lei wetenswaardigheden met elkaar ge-
deeld. Het was meer dan drukken al-
leen tussen die twee! Ad heeft steeds 

WIJZIGINGEN PAROCHIEBLAD, 
AFSCHEID VAN VRIJWILLIGERS  

Afgelopen periode zijn er de nodi-
ge veranderingen geweest met betrek-
king tot de verzorging/verzorgers van 
ons parochieblad ‘Rond de 4 Torens’. 

 
NIEUW DRUKADRES  
De eerste verandering heeft te ma-

ken met drukken en vouwen van ons 
parochieblad. Na veel jaren begon onze 
drukmachine te haperen. We hadden al 
besloten in zo’n situatie niet te vervan-
gen.  

Aan de mensen met een e-
mailadres sturen wij het parochieblad 
toe. Dat past ook in deze tijd en daar 
geven we ook de voorkeur aan nu ons 
vrijwilligerskorps steeds een dagje ou-
der wordt en er zo nu en dan mensen 
uitvallen. Maar er zijn uiteraard ook 
mensen zónder e-mailadres, bij wie wij 
het parochieblad nog bezorgen.  

De parochie De Bron heeft een bij-
na nieuwe geavanceerde drukmachine 
staan. Hiervan mogen wij gebruik ma-
ken. En men helpt ons daar graag. Zo-
doende worden al enkele nummers 
daar gedrukt.  

De oude printer is nu buiten gebruik. 
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klappen met hem!! En nu applaudisse-
ren wij in koor om hem te bedanken!! 

 
Aan het afscheid van Sjaak, Ad en 

Johan willen we later, als de pandemie 
bezworen is, in een fysieke setting aan-
dacht geven, zodat we hen in een gezel-
lig samenzijn nog kunnen toespreken. 

 
 NIEUWE HOOFDREDACTEUR  

We moesten dus op zoek naar een 
opvolger voor Johan. Die hebben we 
gevonden in Frank Schijven, onze be-
stuurssecretaris. Frank heeft al ervaring 
met het uitgeven van het heemkunde-
kringblad. Hij zal zich beslist in de na-
bije toekomst aan u voorstellen.  

 
VOUWERS  
Omdat de machine in Hoogerheide 

drukt, vouwt en niet, heeft dit eveneens 
gevolgen voor onze vouwers. Zij blij-
ven voor het klaarmaken van de be-
zorgstapels als vrijwilligers aan onze pa-
rochie verbonden. 

 
Uiteraard kunt u voor informatie 

steeds bij mij terecht.  
Wim Brooijmans infoolv@samenkerk.nl 
 

zijn beste beentje voorgezet en voor-
treffelijk werk afgeleverd. Ook hem 
danken wij zeer! Dankjewel allebei!!  

 
AFSCHEID JOHAN PELLIS  

Een derde wijziging behelst onze 
alom bekende hoofdredacteur Johan 
Pellis. Johan heeft eind vorig jaar te 
kennen gegeven te willen gaan stoppen. 
Dat vinden wij heel jammer, maar we 
begrijpen dat iemand na meer dan 20 
jaar een keer kan zeggen dat de tijd van 
gaan gekomen is. Vanwege de corona-
crisis wilde Johan ons met liefde en ple-
zier nog een poos helpen. Nu de crisis 
langer duurt dan verwacht, wil hij te-
recht eind mei gaan stoppen.  

Wat Johan heeft gedaan voor ons 
parochieblad, is bepaald geen sinecure. 
Steeds bracht hij inhoud en lay-out bij 
elkaar. Ga er maar aan staan, elke 14 
dagen meer dan 20 jaar de kopij tot een 
fraai nummer maken. Nou, dat is Johan 
gegeven en altijd mooi gelukt. Daar-
naast viel hij in als drukker, wanneer 
Sjaak of Ad een keertje afwezig was.  

Johan, jou zijn wij heel veel dank 
verschuldigd voor je noeste en trouwe 
arbeid. Steeds op tijd en altijd zeer ver-
zorgd! We mochten in ons handjes 

mailto:infoolv@samenkerk.nl
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KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 
VOOR GUUS SIEBELINK 

Op maandag 26 april heeft Guus 
Siebelink in de Sint Lambertuskerk de 
onderscheiding ontvangen van de orde 
van Oranje Nassau. Onder toeziend 
oog van een dertigtal genodigden en na 
een toespraak van burgemeester Han 
van Midden, speldde echtgenote Hier-
ma bij Guus de versierselen op. 

Guus heeft de onderscheiding ge-
kregen voor zijn vele werk als vrijwilli-
ger van de parochie. Zo heeft hij deel-
genomen aan een aantal werkgroepen, 
zoals Eerste Communie, Kerkbalans en 
de Welkomstgroep. Maar hij is bij vele 
van onze parochianen vooral bekend 

omdat hij al meer dan 65 jaar (!) orga-
nist is in de Sint Lambertuskerk. Al in 
1957 speelde hij regelmatig op het orgel; 
dat was toen een veel eenvoudiger in-
strument, opgesteld op de verdieping 
boven de sacristie. Toen er steeds meer 
behoefte kwam aan een orgel, dat beter 
paste bij de kerk, heeft Guus zich mede 
sterk ingezet om een volwaardig orgel te 
laten realiseren. Dat is het huidige Ver-
schuerenorgel uit 1983 geworden. Sa-
men met Jan Walraven heeft hij destijds 
het orgel ingewijd en er al haast ontel-
bare uren op gespeeld. Hij kent het or-
gel dan ook door en door. Hij is niet al-
leen een zeer verdienstelijke organist als 
begeleider van het Lambertuskoor of 
een cantor, maar heeft ook al diverse 
malen bewezen een voortreffelijk con-
certerend organist te zijn. Hij is nog 
steeds beschikbaar om tenminste maan-
delijks bij vieringen het orgel te bespe-
len en is ook nog vaak betrokken bij het 
muzikaal begeleiden van uitvaarten. En 
ook al heeft hij er al zoveel jaren als or-
ganist op zitten, nog steeds vormt het 
orgelspel voor hem een welkome uitda-
ging en hij studeert dan ook regelmatig 
nog nieuwe stukken in. 

Mensen zoals Guus zijn zeldzaam 
omdat zij een categorie vertegenwoordi-
gen, waar een parochie niet zonder kan: 
vrijwilligers. Wij zijn hem uitermate 
dankbaar voor zijn jarenlange belange-
loze inzet voor onze parochiegemeen-
schap. Wij hebben de toekenning van 
de koninklijke onderscheiding van harte 
ondersteund. En wij feliciteren hem – 
en zijn familie- uiteraard met deze eer-
volle onderscheiding, die hij ten volle 
heeft verdiend.  
Frank Schijven 
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RAMADAN-BOODSCHAP  
RK KERK:  
CHRISTENEN EN MOSLIMS 
GETUIGEN VAN HOOP  
Op 16 april 2021 verstuurde de Pause-
lijke Raad voor de Interreligieuze Dia-
loog te Rome een boodschap aan mos-
lims bij gelegenheid van de islamitische 
vastenmaand Ramadan. In de bood-
schap worden moslims en christenen 
opgeroepen getuigen te zijn van hoop. 

Wat we in deze tijd nodig hebben is 
hoop. Hoop heeft een religieuze basis. 
God houdt van ons en zorgt daarom 

voor ons. Hij doet dit via wegen die we 
niet altijd kunnen begrijpen. 

“Tijdens deze lange maanden van 
lijden, angst en verdriet, vooral tijdens 
de lockdown, voelden we de behoefte 
aan goddelijke bijstand, maar ook aan 
broederlijke solidariteit: een telefoontje, 
een groet van steun en troost, een ge-
bed, hulp bij het kopen van medicijnen 
of voedsel, een goede raad en de zeker-

heid te weten dat er altijd iemand voor 
ons klaarstaat in tijden van nood,” zegt 
Miguel Ángel kardinaal Ayuso Guixot 
MCCJ, voorzitter van de Pauselijke 
Raad voor Interreligieuze Dialoog, in de 
boodschap. 

Hoop brengt het geloof met zich 
mee in de goedheid die in de harten van 
alle mensen aanwezig is. In moeilijke si-
tuaties komt de hulp vaak van degenen 
van wie wij dat het minst verwachten. 
Zo wordt de menselijke broederschap 
een bron van hoop voor allen, vooral 
voor hen die in nood verkeren. 

Kardinaal Ayuso Guixot: “Vasten, 
gebed, aalmoezen geven en andere vro-
me praktijken, brengen ons dichter bij 
God, onze Schepper, en bij al degenen 
met wie wij leven en werken. We wor-
den daarmee geholpen om samen ver-
der te gaan op het pad van de broeder-
schap.” 
Drs. Berry van Oers, beleidsadviseur voor in-
terreligieuze dialoog Rooms-Katholieke Kerk 
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IN WOUW 
Zondag 9 mei 11.00 uur: overleden 

echtpaar de Visser-Scheepers, Nellie 
van Tilburg-Iriks, Riet Nooren-
Potters, Cor Nooren,  overleden 
familie Potters-Aarden, Piet Basti-
aanse, Cor Vos-van Wezel, Rian 
Augustijn, overleden ouders Augus-
tijn-de Jong, overleden ouders Oer-
lemans-Huismans. We gedenken de 
sterfdag van Aart Aarden, overleden 
ouders Aarden-Mouwen.  

Donderdag 13 mei 10.00 uur: hemel-
vaartsdag: geen intenties. 

Zondag 16 mei 11.00 uur: Jacques 
Raaijmakers. We gedenken de sterf-
dag van Anna Raaijmakers-Roovers. 

IN WOUWSE PLANTAGE 
Zondag 9 mei 9.15 uur: Jan Ooms, 

Cees en Naantje van Meel- Nuiten, 
de overleden familie Nuiten-Van 
Tiggelen, Rina van Meel-van Meer. 

Zondag 16 mei 9.15 uur: de overleden 
ouders Dekkers-Kerstens, Fons 
Brosens, Jacqueline Dekkers-de 
Kroon. Tina Raaymakers-van 
Dorst, Liza van Loenhout- de Jong. 

WIJ BIDDEN VOOR 

WIJ GEDENKEN DE OVERLEDEN 
PAROCHIANEN:  

 Kees van den Berg. 

VOORJAARSGEDICHT 
 
Deze lente gaat het toch weer 
over jou hoewel ik er langzaamaan 
wel moe van ben 
 

moe van regen, wind, flarden 
bedrieglijk blauw in de lucht, 
vage beloften van het einde 
van de kou. 
  

Ik weet wel dat ik toch weer 
van je hou, maar moeizaam soms, 
met dat doelloze 
  

van vogels die er van lijken 
te houden in regen en wind 
te blijven rondhangen 
boven het land. 
 
Rutger Kopland 
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Parochie info 

Pastores:  

 pastoor F. Verheije,  e-mail: pastoorverheije@gmail.com 

 diaken R. Keetelaar, e-mail diakenkeetelaar@gmail.com  

Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden 
Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de zieken-
communie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving? Bel dan 0615656260. 
Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of 
een kerkelijk afscheid in het crematorium? Bel dan 06 15656260. 
Dit telefoonnummer is niet bestemd voor alle gewone aangelegenheden zoals het opge-
ven van de misintenties. Dat dient op de bekende wijze te gebeuren via de website of 
een e-mailbericht naar infoolv@samenkerk.nl of de telefoonnummers achterin het paro-
chieblad of een briefje in de brievenbus van het parochiecentrum. 

Opgeven intenties  
Intenties kunt u aanvragen:  

 via de website www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Intenties  

 met een briefje in de bus van het parochiecentrum (Torenplein 1A, 4724 BC Wouw)  

 via één van onderstaande telefoonnummers  

 Heerle 0165-303102  

 Moerstraten0165-303114  

 Wouw 0165-301975 of 0165-308230  

 Wouwse Plantage 0165-379855 of 0165-379883 

Stipendium: de kosten voor een intentie bedragen € 11.  Te betalen contant of via  
bankrek.nr. NL60RABO0372701396 t.n.v. Kerkbestuur OLV in het Woud. 

Doopsel 
Meer informatie op:  www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > 
Doopsel  

Parochiebijdrage: U kunt uw parochiebijdrage overmaken op bankrekeningnr. 
NL72RABO0372710492  t.n.v. Parochiefonds O.L. Vrouw in het Woud onder 
vermelding van “Parochiebijdrage”.  

Kerkbestuur: vragen, opmerkingen, suggesties of klachten kunt u sturen naar e-mailadres: 
kerkbestuurolv@samenkerk.nl. Bankrek.NL60 RABO 0372701396 . 

Parochieblad: Het volgende nummer verschijnt op 20 mei. Kopij inleveren voor maan-

dag 10 mei via het emailadres: viertorens@samenkerk.nl of bij de contactpersoon in 
uw geloofsgemeenschap. 

Meer info op de parochiële website:  w w w. sam e n ke rk . n l  
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Reserveren voor de vieringen is niet meer nodig. 
De vieringen in Wouw blijven ook digitaal te volgen of later te be-

kijken via: www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Uitzen-
ding vieringen. 

Vieringen in de parochie 

Datum Heerle Wouw Wouwse Plantage 

Zondag 
9 mei 
  

  11.00 uur 
R. Keetelaar, diaken 
cantor C.J. Reuver 
organist G. Siebelink 

9.15 uur 
F. Verheije, pr. 
cantor 
organist 

Donderdag 
13 mei 
Hemel-
vaartsdag 

 10.00 uur 
F. Verheije, pr. 
voorzang 
organist J. den Engelsman 

  

Zondag 
16 mei 
 

  11.00 uur 
R. Keetelaar, diaken 
voorzang 
organist J. den Engelsman 

9.15 uur 
F. Verheije, pr. 
cantor 
organist 

http://www.samenkerk.nl

