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  Bijstand pastoraat: 
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Mw. Marjan P. 
Tel.: 035 – 656 3260 
Email: scriba@ 
hervormdegemeentesgravelan
d.nl 

   
   

   
 
 

Verantwoording tekening omslag: Albers Bijbelse tekeningen (Joh. 14, 2) /theologische uitgeverij Narratio, Gorinchem 
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REDACTIE 
Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.  
Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities: 
 
3 februari 
3 maart 
31 maart 
12 mei 

9 juni 
14 juli 
1 september 
29 september 

3 november 
8 december 
5 januari 

Graag alle kopij uiterlijk op deze dag voor 19.00 uur aanleveren. Kopij die later wordt aangeleverd 
kan niet meer worden geplaatst. 
 
 
 
Redactie Hervormde Gemeente ’s-Graveland 

 
 
Email: kleijn@kssk.nl 

 
 
De redactie gaat ervan uit dat alle kerkenraden en contactpersonen zich bij het inleveren van de  
kopij houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals beschreven in hun 
Privacyverklaring.  
Daarom is de redactie niet aansprakelijk. 
 
 

 

ADMINISTRATIE 
Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.  
ING.nummer KSSK: NL08INGB0002648558  
t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, ’s-Graveland en Kortenhoef 
 
Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met: 
 
Mw. Rita K. 
Tel.: 035 – 656 2490 
Email: kleijn@kssk.nl 
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EREDIENSTEN 
HERVORMDE GEMEENTE ’S-GRAVELAND 

De diensten zijn ‘live’ op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u 
daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op ‘opnames’. U 
kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of 
downloaden. 
 
 
zondag 15 januari 10.00 uur ds. J. Dekker- van Asselt, Waddinxveen 
   Coll: Leger des Heils / College van Kerkrentmeesters       
 
zondag 22 januari 10.00 uur ds. Y. H. M. Hsu, Maarssen 
   Coll: Diaconie/ College van Kerkrentmeesters     
   Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats 
    
zondag 29 januari 10.00 uur ds. C. van Dis, Nieuwegein                 
   Coll: Inloophuis “Wording”/ 
     College van Kerkrentmeesters 
 
zondag 5 februari 10.00 uur ds. H. J. P. de Pater, Nieuwegein 
   Coll: Diaconie / College van  Kerkrentmeesters        
   Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.hervormdegemeentesgraveland.nl/
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INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE ’S-GRAVELAND 
 

Meditatie 

 
Gods Woord als weg voor het nieuwe jaar 
(Uit: Lezen en laten lezen, Arnold Huijgen) 
 
In Psalm 119 wordt de Thora bezongen als een 
weg om te gaan. Dat wil zeggen, strikt 
genomen wordt de Thora zelf niet behandeld 
of samengevat; het gaat om de relatie van de 
dichter tot de Thora. Die dichter bidt: ‘Wijs mij, 
HEER, de weg van uw wetten, dan volg ik die 
tot het einde toe. (…..) Laat mij het pad gaan 
van uw geboden, dat is mij het liefst’ (vs. 33, 
35, NBV) De dichter neemt het zich voor: ‘Ik zal 
de weg van uw geboden lopen’ (vs. 32). Daarbij 
put de dichter zich uit in het gebruik van 
synoniemen voor de Thora.  
De psalm is een acrostichon: een gedicht 
waarvan regels beginnen met opeenvolgende 
letters van het alfabet. In de eerste strofe van 
dat acrostichon van deze psalm komen we 
alleen al de volgende synoniemen tegen: wet, 
getuigenissen, wegen, bevelen, 
verordeningen, geboden, bepalingen (vs. 1-8). 
Bij de tweede letter van het acrostichon komt 
er nog een nieuwe omschrijving bij: ‘Hoe kan 
wie jong is zuiver leven? Door zich te houden 
aan uw woord’ (vs. 9 NBV). Hier wordt duidelijk 
dat de Thora niet zomaar een set uiterlijke 
regels is waaraan je je nu eenmaal hebt te 
houden. De Thora deelt geen verkeersboetes 
uit. Het gaat om een wet die ‘wonderlijk mooi’ 
is ( vs. 18, vgl.  vs 129) , die meer vreugde geeft 
dan rijkdom en overvloed (vs. 14, vgl. 72, 11), 
waarnaar je ziel kwijnend verlangt (vs.20), die 
je aan je hart drukt (vs. 31) , waarop je 
vertrouwt en hoopt (vs. 43, 44), die je niet 
vergeet maar bedenkt (vs. 83, 93), die 
‘grenzeloos ruim’ is (vs. 96 NBV). Dat 
grenzeloze wordt ook in de vorm van de psalm 
uitgedrukt doordat het acrostichon alle 22 
letters van het Hebreeuwse alfabet omvat. 
Kortom: ‘Ik verheug mij in uw geboden, ik heb 
ze lief (vs. 47, NBV).  
Kennelijk timmert de Thora je leven niet dicht, 
maar maakt Gods Woord het juist open. ‘Als 

uw woorden opengaan, is er licht (vs.130 NBV) 
en bij dat licht kun je ook verder gaan in een 
donkere wereld: ‘Uw Woord is een lamp voor 
mijn voet en een licht op mijn pad (vs. 105)’ . 
In de wereld toen, zonder straatverlichting en 
in de meeste gevallen zelfs zonder fatsoenlijke 
straten, kon je ’s nachts geen hand voor ogen 
zien en liep je gevaar te struikelen of erger. 
Gods Woord verspreidt echter licht om een 
volgende stap te zetten. Gedacht is uiteraard 
aan een olielampje of iets dergelijks, niet aan 
een bouwlamp of het grote licht van een auto 
waarmee je honderden meters vooruit kunt 
kijken. Elke stap van de levensweg moet 
worden bijgelicht met de wijsheid van God, om 
vol vreugde de weg te vinden. 
 
Gezang 305 vs. 2 
 O Heer uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort,  
wat mensen ook verzinnen.  
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen  
de tocht opnieuw beginnen.  
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar ’t land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 
 

Overleden 

Op 30 december 2022 is op de leeftijd van 95 
jaar overleden ons gemeentelid zuster Tonnie 
van L. Op donderdag 5 januari is er afscheid 
genomen.  
Wij gedenken in dankbaarheid dat Tonnie van 
L. voor jaren trouw meeleefde met onze 
gemeente. 
Vanwege afnemende gezondheid woonde zij 
afgelopen jaren in Woonzorgcentrum De 
Egelantier in Hilversum.  
Wij bidden tot God om troost en ontferming 
voor de kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen en voor allen die Tonnie 
van L. zullen missen. 
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‘Heden nam de Here tot zich onze lieve 
moeder, oma en overgrootmoeder’ staat 
bovenaan de rouwkaart. 
 
En psalm 116 vers 3 zingt: 
Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.  
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, 
beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 
 
 
 
 

Meeleven 

Mw. P- van H. hoopt komende woensdag weer 
thuis te komen. Daar ziet zij naar uit, afgelopen 
jaar was zwaar.  (’s-Graveland)   
 
Douwe van E. is herstellende, maar het gaat 
traag. Al met al moet er veel verwerkt worden, 
ook door Anneke en de kinderen. (Kortenhoef) 
 
Marijke A. is blij en dankbaar dat het nog 
steeds wonderlijk goed gaat. (Kortenhoef) 
 
Laten we ook in het nieuwe jaar denken aan de 
broeders en zusters die wonen in 
verzorgingshuizen. 
 
Marjan P, scriba 
 

Vanuit de Kerkenraad 

 
Allereerst wensen wij u Heil van Zegen voor 
het Nieuwe Jaar. 
 
Eredienst 
Op zondagmorgen zijn de deuren al vroeg 
open, luidt de kerkklok met als doel het 
oproepen tot het gaan naar dé kerken en 
beginnen wij de eredienst om 10.00h. Weet u 
welkom in onze gemeente waarin we dankbaar 
en blij zijn dat we in vrijheid met elkaar de 
erediensten mogen beleven. We luisteren naar 
wat Onze Vader ons zeggen wil en zingen tot 
Zijn eer.  

Fijn ook dat we na de eredienst met elkaar 
koffie, thee en limonade kunnen drinken en 
met elkaar als zusters en broeders verbonden 
zijn in Hem, onze Vader. Iedereen is van harte 
welkom! 
 
Beroepingswerk 
Met betrekking tot het beroepingswerk zijn 
zoals u eerder heeft kunnen lezen de 
benodigde procedures opgestart, waaronder 
het benoemen van ds. E.J. van Katwijk als 
consulent en ds. A. van Duinen als bijstand in 
het pastoraat. Verderop in de KSSK zal ds. A. 
van Duinen zich aan u voorstellen. 
Heel fijn dat er ook achterwacht is als dominee 
van Duinen verhinderd is; dan zal worden 
waargenomen door proponent Marcelle van 
Schoonhoven. U kon haar al horen op 
Oudjaarsavond, toen zij voorging in de dienst. 
Beiden werkten al 1,5 jaar samen in de 
Hervormde Gemeente van Loosdrecht. 
Mooi voor onze gemeente dat dit zo te 
realiseren was. 
 
Verkiezing ambtsdrager 
Voor het starten van de procedure voor de 
verkiezing van een ouderling-kerkrentmeester, 
heeft u hierin als gemeente, een belangrijke 
taak: 
Wij vragen hiervoor uw gebed en om namen in 
te dienen van iemand die u voordraagt. 
Afgelopen zondag is deze oproep ook 
afgekondigd.  
U heeft tot en met vrijdag 20 januari om 
namen ondertekend in te dienen bij de scriba: 
per mail 
scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl 
 
De kerkenraad zal de namen bespreken en 
gemeenteleden gaan vragen. Wij houden u 
over het verloop van de procedure op de 
hoogte. 
 
Wilt u blijven bidden voor het werk van de 
kerkenraad, dat Zijn zegen mag rusten over het 
werk dat binnen Zijn gemeente gedaan wordt. 
 
Kerkenraadsvergadering 

mailto:scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl
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Op dinsdagavond 10 januari a.s. is er 
kerkenraadsvergadering in de 
consistoriekamer. Wanneer u iets zou willen 
inbrengen of bespreken kunt u binnenlopen 
tussen 20 en 20.30 uur. U kunt ook contact 
opnemen met de scriba, of iemand van de 
kerkenraad, schrijven kan natuurlijk ook. Uw 
inbreng wordt uiteraard vertrouwelijk 
behandeld, op later moment besproken en bij 
u op teruggekomen. 
 
Oog en oor voor elkaar 
In deze periode zonder eigen predikant 
hebben wij elkaar misschien nog wel meer 
nodig dan normaal. Laten we elkaar in de gaten 
houden en wanneer u iemand mist die 
wekelijks in de kerk naast u zit, als u ziet dat 
het iemand niet goed gaat, als u weet dat een 
mede-gemeentelid in het ziekenhuis ligt, laat 
het ons weten. We willen toch allemaal dat het 
goed gaat met de mensen om ons heen? 
 
Plaatselijke Regeling 
De Plaatselijke Regeling werd besproken op de 
gemeenteavond in oktober. Er kwamen enkele 
vragen. Tijdens de vergadering van 8 
november heeft de kerkenraad zich hierover 
gebogen en besloten deze Regeling niet te 
wijzigen, maar vast te stellen. De vraagsteller 
heeft hiervan bericht gehad. Het document is 
verstuurd naar het Breed moderamen van de 
PKN.  
 
Kerkzolder 
Zoals u gemerkt heeft blijft de voordeur 
voorlopig gesloten om de warmte in de kerk te 
houden en zodoende de stookkosten wat te 
temperen. Ook wordt er (onder regie van 
Marinus A.) druk gewerkt aan het dak van de 
kerk: deze wordt geïsoleerd. Om warm van te 
worden…..! 
 
Gemeentebrief 
Zo nu en dan versturen wij een gemeentebrief 
om u zo goed mogelijk te informeren. Mocht u 
deze gemeentebrief om welke reden dan ook 
(nog) niet ontvangen en wilt ook u deze 
krijgen, laat dit ons weten en neem contact 
met ons op via 06 454 121 00 of stuur een e-

mail naar bert@betes.nl, dan zorgen wij ervoor 
dat ook u voortaan geïnformeerd bent. 
 
Wij vragen u de handen te vouwen voor de 
Hervormde Gemeente van ’s-Graveland in het 
besef dat we deel zijn van Zijn gemeente en 
Zijn kerk en vertrouwen dat Zijn handen nooit 
loslaten het werk dat Hij begon. 
Ik wens u namens de kerkenraad Gods 
onmisbare zegen en nabijheid toe. 
Met vriendelijke groet, 
Bert ter S. 
 

Kennismaken met dominee Van Duinen 

Beste gemeenteleden, 
Graag stel ik mij even aan u voor. Ik hoop in de 
komende tijd predikantswerk in uw gemeente 
te gaan doen nu de gemeente vacant is 
geworden. Dit zal 12 uur in de week zijn. Begin 
november heb ik afscheid genomen van de 
Hervormde Gemeente Loosdrecht en ging ik 
met emeritaat. Ik vind het fijn nu weer in uw 
gemeente te kunnen gaan werken. Ik hoop dat 
het tot goede en opbouwende contacten mag 
leiden, geleid door de Geest van God. Mocht u 
contact met mij op willen nemen, dan kunt u 
dat doen, telefonisch of per email (de 
gegevens staan hieronder genoemd. Het is de 
bedoeling dat ik mijn werk op de maandagen 
en dinsdagen zal doen, maar af en toe zal het 
ook wel eens op een andere dag plaatsvinden.  
Ik ben getrouwd met Cora. We hebben drie 
kinderen vier kleinkinderen, in de leeftijd van 
10 tot 1 jaar. Op dit moment wonen we nog in 
Loosdrecht, per april gaan we in Renswoude 
wonen. 
 
Met hartelijke groet, 
A. van Duinen 
Tel 0613174602 
Email: a.vanduinen@filternet.nl 
 
 

mailto:bert@betes.nl
mailto:a.vanduinen@filternet.nl
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Diaconie 

Inloophuis Wording (collecte 29 januari) 
Het Inloophuis is een open huis voor ieder die, 
om welke reden dan ook, dakloos of thuisloos 
geworden is. Voor medeburgers die te kampen 
hebben met psychische - of 
verslavingsproblemen. Ook voor 
alleengaanden, die graag anderen willen 
ontmoeten. 
Onze medewerkers staan klaar om hen in 
Inloophuis ‘Wording’ te begroeten. Zij doen dit 
werk geheel belangeloos en op vrijwillige basis 
en willen graag vanuit christelijke overtuiging 
jouw zorgen delen. 
Wat wordt er aangeboden: 
• Gratis koffie, thee, brood en soep; 
• een gratis warme maaltijd op de 

donderdagavond; 
• en een luisterend oor voor de ervaringen 

en/of zorgen die jij met hen wilt delen. 
 
In de volgende KSSK meer berichten.   
 
Groet van de diaconie 
 

College van Kerkrentmeesters 

Actie Kerkbalans start met lunch op 15 januari 
2023 
In de vorige KSSK hebben we het al laten 
weten, voor alle zekerheid nogmaals dit 
bericht.  
Vanaf 15 januari gaat de Actie Kerkbalans van 
start. We willen de actie starten met een lunch 
na de dienst, om ongeveer 12.15 uur gaan we 

aan tafel. U hoeft zich niet op te geven, allen 
van harte welkom! 
 
Collectes 
In de kerk ontvangen tussen 9 december en 31 
december:  
CvKrm 617,26,-- + IPP 70,25 = 687,51 waarvan 
€ 279,25 aan collectebonnen. 
Per bank ontvangen: CvKrm 177 + IPP 58 = 
235,-- 
Totaal ontvangen € 922,51. 
T/m 31 december per bank € 1.255,-- 
ontvangen voor de Oudejaarscollecte. 
 
Bankrekeningnummer College van 
Kerkrentmeesters: NL65 INGB 0000 4918 04 
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland.  
(Let op!! Het rekeningnummer voor het 
bestellen van collectebonnen staat hieronder) 
 
Collectebonnen 
Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting 
van het bedrag op bankrekeningnummer NL24 
INGB 0000 5319 24 ten name van Hervormde 
Gemeente ’s-Graveland. 
Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal 
waardes, te weten: 
15 euro (20 x 0,75)  
25 euro (20 x 1,25)  
45 euro (20 x 2,25)  
Als u bij uw overschrijving vermeldt welke 
waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u de door 
u bestelde boekjes ontvangen. 
Voor verdere informatie kunt u terecht bij één 
van de Kerkrentmeesters.  
 
Met dank voor uw gaven en hartelijke groet 
van de Kerkrentmeesters 
 

Jeugd en Jongerenwerk 

 
Clubdata! Save the date:  
 
Woensdagavondclub: 11 januari, 25 januari, 8 
februari 
 
Vrijdagavondclub: 20 januari, 17 februari 
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Youth Alpha: 8 januari, 22 januari, 5 februari, 
19 februari 
 
 

Bijbelkring 

 
Op 25 Januari hopen we weer de Bijbelkring te 
vervolgen. De aanvang is 20.00 uur aan de 
Kortenhoefsedijk 97. Wij zijn heel blij dat Jos 
en Marinus ons weer gastvrijheid verlenen, 
met koffie, een hapje en een drankje. 
Mocht u echt niet op de woensdagavonden 
kunnen, maar bv. wel op de 
donderdagavonden, laat het ons weten, dan 
kunnen we het bespreekbaar maken. 
Wij nodigen jullie uit om samen met ons te 
lezen in en te luisteren naar de Bijbel, om te 
ontdekken; Wat stáát er nu eigenlijk? 
Wij beginnen deze avond met het eerste 
hoofdstuk uit het (vrouw) vriendelijk boekje 
Ruth, met zijn tegenslagen, belijdenis, en 
verwachting! 
Welkom op deze laagdrempelige Bijbelkring. 
Ellineke en Wim 
 
 

Oproep 

Zoals u weet is onze ‘Gemeente Fotograaf’ 
Douwe nog aan het herstellen. 
Zijn vraag is nu of iemand anders de gemeente-
foto’s kan en wil beheren. Met enige 
regelmaat worden de foto’s vertoond, maar 
die moeten natuurlijk wel bij elkaar gezocht 
zijn. Het wordt steeds enorm gewaardeerd als 
een serie zichtbaar is. 
Heeft u interesse dan kunt u overleggen met 
Douwe, tel. 06 1817 7942 
 
 

Samenvatting Kerkenraadsvergadering 
dd 13 december 

-Er wordt geopend met gebed, ds Evert Jan van 
Katwijk wordt welkom geheten. 
Kort voorstelrondje voor onze consulent. Evert 
Jan stelt zichzelf voor en geeft aan het zeer te 
waarderen dat hij gevraagd is als consulent.  

 Opening: we kijken een filmpje over twee 
mannen in het ziekenhuis. Eén van hen kon 
elke dag 1 uur opzitten, keek dan door het 
raam en vertelde zijn kamergenoot wat er in 
de buitenwereld plaatsvond. Achteraf bleek 
dat er alleen een witte muur te zien was en de 
man ook nog eens blind was. De verhalen 
waren alleen om de ander te bemoedigen.  
-agenda wordt vastgesteld en notulen vorige 
vergadering worden getekend. 
-Moderamen: Danielle N. zal de plaats 
innemen van Geert. 
- Het stappenplan bij het beroepingswerk:   
A Alleréérst moet de profielschets van de 
predikant en van de gemeente gemaakt 
worden- door teampje van kerkenraad, mbv 
Stappenplan uit de gids voor Beroepingswerk. 
Het concept wordt aan de gemeente 
voorgelegd.  
De gids voor het beroepingswerk is 
behulpzaam. We kijken ook naar profiel van 
2013, evt. voorbeeld uit andere gemeente. 
De concept-profielschetsen worden aan de 
gemeente voorgelegd, vervolgens in de K.raad 
vastgesteld en aan de PKN verzonden.  
B Iris, Jacqueline en Marjan zitten vanuit de 
K.raad in de Beroepingscie.  
We zullen de gemeente vragen wie deel willen 
nemen aan de beroepingscommissie. Er moet 
een goede balans en weergave van de 
gemeente zijn. Daarom uit de gemeente 1 
persoon meer vragen. 
C. Hoe komen we bij de beschikbare 
predikanten? Bijv. via advertentie, via PKN 
iemand benaderen voor 4 jaren, via de 
mobiliteitspool of gemeenteleden vragen om 
namen. Het lijkt handig om als beroepingscie in 
gesprek te gaan met de coördinator van de 
mobiliteitspool. Om aan te geven welke 
wensen wij hebben en te horen welke 
mogelijkheden er zijn. 
Solvabiliteitskwestie: 60% is mogelijk volgens 
de eigen financiële berekening. De PKN moet 
hier nog toestemming over geven. 
Geheimhouding is van belang tijdens het 
proces. 
Evert Jan wordt hartelijk bedankt en hij verlaat 
de vergadering. 
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-Ds. Van Duinen zal starten 2de week januari als 
bijstand in het pastoraat. Hij komt ook 
kennismaken met de K.raad. Gaat werken op 
maandag en dinsdag.  
Ouderlingen zullen een bezoeklijst met 
adressen klaarmaken 
-Er komt een Voedselkastje met 
levensmiddelen te hangen bij de kerk. “Geef 
als je kunt en Neem als je nodig hebt” 
 
 
 
 
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
-Begroting 2023 vastgesteld. 
-Krm willen een lunch regelen rondom 
kerkbalans en uitleg geven over de projecten: 
orgel, dak en pastorie (schilderwerk). 
-Bestemming pastorie: tot mei huurt Geert het 
pand. Daarna een andere huurder zoeken is 
het idee. Informatie halen bij buurgemeenten 
om te vragen hoe zij het geregeld hebben.  
-Wat de stookkosten betreft wordt 
voorgesteld om alle gemeenteleden door de 
achterdeur naar binnen te laten gaan. 
-Zondag komt er een chocoladeactie vanuit 
moneymakers, ivm de Eindejaarscollecte. 
-Krm legt afspraken vast met ds. Van Duinen. 
 
JEUGD+JONGERENWERK 

-Jeugd alpha: gaat door met Ymkje, Yvar en 
Marjan 
-Marjan zal de catechisaties gaan geven, met 
Wim K als achterwacht 
Áls er jongeren, die nu Jeugd Alpha volgen, 
belijdenis willen doen, willen de huidige leiders 
deze catechisatie geven. Dat lijkt ook wel 
waardevol, de band is er al.  
-Yvar, Daniel, Ymkje en Petra werken aan de 
vorming van het Platform Jeugd. 
 
DIACONIE 
-Begroting 2023 =vastgesteld en verzonden 
 
RONDVRAAG 
-Iris heeft de Catechisanten uitgenodigd voor 
een kerstdiner.  
-We willen nog een gemeenteavond plannen 
voor het beroepingswerk, ws. eind februari. 
Eerst worden de profielen geschreven. 
-De K.raads vergaderingen: 
Op de Oneven maand: reguliere vergadering. 
Op de Even maand: alleen over het 
Beroepingswerk 
-Oproep plaatsen in KSSK of iemand het 
fotoarchief van Douwe wil beheren  
-Foto van Geert komt in de consistorie te 
hangen.  
-De vergadering wordt gesloten met gebed. 
 

 

 


