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In onze Nederlandse taal zijn er een heleboel woorden en 
uitdrukkingen waar het woord ‘hart’ in voorkomt. Hartendief, 
een groot hart hebben, luchthartig, hartgrondig, laaghartig, een 
hart van steen hebben, hartsvriendin, u kunt er vast nog wel 
meer bedenken.

Dat woord ‘hart’ heeft niets te maken met het orgaan in onze 
borstkas, maar geeft iets aan over gemoedstoestand. Liefde, haat, 
onverschilligheid, compassie etc. zijn gevoelens die in oude tijden 
toegedicht werden aan dat vitale orgaan, daar woonde de emotie. 
Tegenwoordig weten we beter en toch begrijpen we precies wat 
die woorden en uitdrukkingen willen zeggen.
Barmhartigheid is zo’n hart-woord dat al eeuwen vooral gebruikt 
wordt in christelijke kringen. Daar is natuurlijk de gelijkenis van de 
barmhartige Samaritaan niet vreemd aan. Het is misschien wel een 
van de bekendste verhalen uit de bijbel.
Maar wat betekent barmhartigheid nou eigenlijk? Barm komt van 
het woord erbarmen, medelijden hebben. Dat kan een hele nega-
tieve klank hebben, iemand is zielig, minder dan jij, de underdog, 
in een afhankelijke positie en je hebt medelijden met hem of haar, 
maar eigenlijk kijk je neer op die ander. In het evangelie is barmhar-
tigheid bedoeld als mede-lijden, geraakt worden door de ander in 
zijn of haar lijden, verdriet, armoede, ziekte etc. Jezelf opzij zetten 
en in dat lijden deel willen hebben, mee lijden, mee voelen met de 
ander omdat je hart naar hem of haar uitgaat.

In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan gaat het ook over 
de naaste. Er komt een wetsgeleerde bij Jezus en vraagt hem wat 
hij moet doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven. Jezus 
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vraagt hem wat er in de wet 
geschreven staat en de wetsge-
leerde antwoordt: heb de Heer 
uw God lief met heel uw hart 
en met heel uw ziel en met heel 
uw kracht en met heel uw ver-
stand, en uw naaste als uzelf. 
Goed geantwoord, zegt Jezus, 
doe dit en je zult leven. De wets-
geleerde is nog niet tevreden 
en vraagt: wie is mijn naaste? 
Als antwoord vertelt Jezus de 
gelijkenis van de barmhartige 
Samaritaan en aan het einde 
vraagt hij de wetsgeleerde: Wie 
is nu de naaste geworden van 
het slachtoffer van de rovers? Daarmee draait Jezus de kijkrichting 
om: niet wie is mijn naaste, maar hoe kan ik naaste worden.

Naaste worden we kennelijk als we iemand van harte mede-lijden 
betonen. Niet vanuit onze eigen veilige en comfortabele positie iets 
voor een ander doen, maar werkelijk naast de ander gaan staan, als 
gelijke in het lijden van de ander treden en helpen om dat lijden te 
dragen. Naaste worden is solidair zijn, is erbarmen vanuit het hart. 
Zoals je God lief zou liefhebben met heel je hart, zo ook degenen 
die op je pad komen en je nodig hebben, met heel je hart. 
En dat kan in allerlei vormen. Van daadwerkelijk geestelijk en fysiek 
mee lijden als je liefste stervende is, tot diep geraakt worden door 
televisiebeelden van naamloze vluchtelingen die geen kant uit kun-
nen in een armzalig en modderig tentenkamp. Soms is het vluchtig, 
als je iemand die struikelt op straat helpt opstaan. Soms is het heel 

Rembrandt: De barmhartige 
Samaritaan bij de herberg (1633)
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intens als je iemand die je dierbaar is steeds verder ziet vervagen 
door Alzheimer.

Maar altijd gaat het erom jezelf te laten raken, laten beroeren door 
de ander en zo naaste te worden. Dat is de weg van het hart.

Marjolein Peters

 kerkdiensten Breda

 11 september start zondag
 25 september mevr. A de Jong
 9 oktober ds. M.J.E.H.T. van Baest 
 23 oktober Joop van de Mei
 6 november ds I Reinhold

 kOffiedienst Breda

 11 september zr. S. Schermer 
 25 september zr. H. Kisjes
 9 oktober zr. M. Phaff
 23 oktober zr. M. Peters
 6 november zr. S. Schermer

2 kerkdiensten

Wilt u een kerkdienst bijwonen en heeft u vervoer nodig?
Neem dan contact op met Marjolein Peters:
T 0162 47 03 24
E marjolein.peters.mathijsen@planet.nl
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 gemeentelid van dienst

 11 september startzondag
 25 september br. H. Fronczek
 9 oktober zr. H. Kisjes
 23 oktober zr. H. Peters
 6 november zr. S. Schermer

 kerkdiensten remOnstranten Breda

 18 september dr. K.J.H. Holzapffel, startzondag Breda
 2 oktober ds. A.S. Lenselink
 16 oktober dr. C.M.G. Berkvens-Stevelinck
 30 oktober ds. M.E. Rosen Jacobson-van Dam
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3 van het Bestuur

Op 10 juni en 20 juli vergaderde het bestuur in het DG Centrum.
Voor de eindredactie van De Ark is een oplossing gevonden.

Helaas heeft niemand uit eigen kring zich gemeld om dit werk over 
te nemen, dus zal dit voortaan gedaan worden door iemand van 
buiten de gemeente en uiteraard zijn daar kosten aan verbonden. 
Het drukwerk en de verspreiding kunnen we nog wel zelf doen. U 
kunt uw kopij voortaan inleveren bij ondergetekende, ik zorg dan 
dat alles bij de eindredactrice Yvonne Mathijsen komt (zie colofon).

Naast de lopende zaken zoals 
kerkgebouw, financiën en start-
zondag (zie elders in dit blad) 
werd er nadrukkelijk gespro-
ken over de toekomst van de 
gemeente. We hebben ons de 
vraag gesteld of het nog wel 
mogelijk is om de gemeente in 
deze vorm voort te laten be-
staan en zijn met pijn in het hart 
tot de conclusie gekomen dat 
het vrijwel onmogelijk is geworden. Er zijn geen mensen meer die 
een bestuurstaak op zich kunnen of willen nemen, de financiën en 
de eindredactie van De Ark worden nu al door derden gedaan en 
het kerkbezoek is ook sterk verminderd. Het is dan wel zomertijd, 
maar de laatste twee diensten waren er respectievelijk 7 en 8 kerk-
gangers, inclusief predikant en organist. Ook voor de toekomst 
zien wij geen verbetering meer. Daarom hebben we besloten om 
op 27 oktober 2016 een ledenvergadering uit te schrijven waarop 
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we met elkaar kunnen overleggen hoe ieder hier over denkt, wat de 
eventuele alternatieven zijn en hoe we de zaken het beste kunnen 
regelen. Het bestuur gaat na de zomervakantie hierover in overleg 
met de ADS. Dit perspectief heeft natuurlijk consequenties voor 
zaken als preekrooster 2017, kerkgebouw, kringen etc. Het bestuur 
zal u tijdig de nodige informatie verstrekken, maar reserveer deze 
datum vast in uw agenda.

Op 9 september is de volgende vergadering gepland.

Namens het bestuur,
Marjolein Peters

4 startzOndag

Van harte nodigen we u uit voor de startzondag op 11 september 
2016. Vanaf 10.00 uur bent u welkom in het DG Centrum.

Het ochtendprogramma wordt verzorgd door de Kring Tilburg. De-
tails zijn nog niet bekend, maar het zal ongetwijfeld een boeiende 
morgen worden. Na de lunch met soep en broodjes vertrekken we 
naar Oosterhout naar het speelgoedmuseum ‘Op Stelten’. Daar 
kunt u weer even terug naar uw jeugd, want er zijn daar ongetwij-
feld herkenbare dingen te zien. We besluiten de dag met een kopje 
koffie of thee in het museum.

En als u nu denkt: dat zou ook leuk zijn voor mijn kinderen en /of 
kleinkinderen, die zijn natuurlijk van harte welkom, ook alleen voor 
het middagprogramma.
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Wel willen we graag weten of u komt en met hoeveel personen.
U kunt zich opgeven bij Marjolein Peters, tel 0162-470324 of
marjolein.peters.mathijsen@planet.nl , graag voor 7 september.

Namens het bestuur,
Marjolein Peters

Speelgoedmuseum ‘Op Stelten’ in Oosterhout.
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5 de laatste vermaning
 een weemOedig stemmend afscheid

Een droefstemmend bericht: de Doopsgezinde Gemeente 
neemt op 30 oktober 2016 definitief afscheid van ‘onze’ kerk. 
De dienst op 30 mei maakte duidelijk waarom. Er waren slechts 
twaalf aanwezigen, onder wie Frits en Joke Kool van de PKN-
gemeente. Een mooi symbolisch getal, maar de werkelijkheid 
stemt tot droefheid. Althans voor mij. Waarom? Een korte 
bekeringsgeschiedenis mag dit duidelijk maken.

Drie jaar geleden ontwaakte ik op een zonnige zondagmorgen met 
een zeurend gevoel van onbehagen. Bij hoge uitzondering bezocht 
ik de laatste jaren een kerkdienst. Ik besloot mezelf aan te pakken 
en ging op zoek naar kerkdiensten op fietsafstand. Ik zocht aller-
eerst naar Doopsgezinde diensten. Na enige moeite kwam ik een 
dienst in Engelen op het spoor.

Met Paulus’ woorden ‘Het lichaam is een tempel van de Heilige 
Geest’ stapte ik welgemoed op de racefiets en kwam ‘zonder 
ongelukken’ in Engelen aan. Tot mijn verrassing herkende ik het 
kerkjuweeltje dat een voormalig Doopsgezinde me jaren terug had 
laten zien. Ik schrijf ‘zonder ongelukken’. Al in die jaren maakten 
rabo-rennersbendes de weg onveilig. Ik had moeite een vloek in te 
houden, hierbij gesteund door de Doopsgezinde niet mis te versta-
ne uitleg van het ijdel gebruik van de Naam des Heeren. Bovendien 
onderscheiden de gelovigen zich in het ‘Hebt uw vijanden lief!’ Bre-
de wegen werden zo tot smalle verengd. Ik begon me bijna een ge-
loofsheld te voelen die het gevaar van een hagenpreek trotseerde.
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BijBelkring

Op 22 juni was de Bijbelkring. Naast de psalmen hebben we 
vakantieverhalen en jeugdherinneringen gedeeld.

Bijzonder hoe oude verhalen, minder oude verhalen en 
recente verhalen elkaar kunnen afwisselen en ook in elkaar 
kunnen overlopen.
Na de zomermaanden komen we op dinsdag 13 september 
om 19.30 uur bijeen bij Truus Bosch. De psalmen laten we 
dan achter ons en we gaan aan de slag met het Bijbelboek 
Spreuken. Een goede zomer toegewenst!

Joop van der Mei

Doopsgezinden hebben mij als gereformeerd oorlogskind van 
jongs af geboeid. Hoe konden zij zich staande houden in een land 
en een wereld die zich tot de tanden bewapenden?

Tijdens mijn baan bij de Utrechtse Migrantenraad (1973-1975) had 
ik de beschikking over zeer gemotiveerde dienstweigeraars. Eén 
van hen – hij was niet van kerkelijke komaf – woonde elke zondag 
in Utrecht de Vermaning bij. Op een maandag vertelde hij tot mijn 
verbazing dat Kruisinga, staatssecretaris van Volksgezondheid na-
mens de CHU, en Bram van der Lek, kamerlid voor de PSP gebroe-
derlijk de diensten bijwoonden. Ik was dan ook uiterst verrast toen 
ik las dat Kruisinga onder het Kabinet van Agt benoemd werd tot 
minister van Defensie. Hoe viel dit de rijmen met zijn overtuiging? 
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Voortijdig trad hij af omdat hij zich niet kon vinden in het regerings-
standpunt over de kruisraketten. Het valt niet uit te sluiten dat hij 
zich onder invloed van een Vermaning alsnog heeft bekeerd. 

In 1995 deed ik onderzoek naar stof voor een (overigens onvoltooi-
de) roman waarin ik een 18e-eeuwse Doperse Friese vee- en vrou-
wenarts als hoofdpersoon wilde opvoeren. Bij dit onderzoek werd 
me opnieuw duidelijk hoeveel uitzonderlijke figuren de Doops-
gezinden hebben voortgebracht. Ik noem sociaal bewogenen als 
Domela Nieuwenhuis en Multatuli, die weliswaar zijn hun geloof 
aan de wilgen hebben gehangen, maar zeker zijn gevoed door het 
evangelie van hun jeugd. Aan de andere kant puissant vermogen-
den als Teylers in Haarlem en de bewoners van de Mennistenhemel 
aan de Vecht. Als verklaring voor hun rijkdom wordt hun ‘calvinisti-
sche’ zuinigheid genoemd.

Multatuli Pieter Teyler van der Hulst
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Interessant is dat Kees Boeke, pacifist, anarchist en onderwijsver-
nieuwer, Doopsgezinde wortels had. Dat is te lezen in de recente 
uitvoerige biografie van de hand van Danielle Hooghiemstra. Ove-
rigens schiet de schrijfster die als excuus vermeldt geen godsdien-
stige opvoeding te hebben gehad, tekort in de verbeelding van de 
uitputtende geloofsworstelingen die Boeke en zijn vrouw in hun 
leven hebben gehad. Anekdotisch is de wijze waarop Boeke en zijn 
vrouw – een dochter van de chocoladefabrikant Cadburry – proces-
sen voerden om de miljoenenerfenis te weigeren. Ze kozen – on-
danks hun vele kinderen – als Bergrede-christenen voor een uiterst 
armoedig bestaan.

Deze voorbeelden leren dat de Doopsgezinden een zuurdesem in 
de wonderbaarlijke geschiedenis van Nederland zijn geweest. Met 
dank aan onder meer de Vader des Vaderlands die de Doopsgezin-
den als minderheid beschermde en hen toestond af te zien van het 
opnemen van het zwaard.

Overigens was het – ook al ‘Nederlands’ of menselijk – dat het bij 
de Dopers in de loop der eeuwen ook niet altijd pais en vree was. 
Scheuring werd niet geschuwd. Bijvoorbeeld waar het ging om ge-
bruik van wapens. Een belangrijke factor voor deze scheuringen 
was de autonomie van de lokale gemeenten. Het geweten telde 
meer dan een centraal leergezag. In deze zin waren de Dopers ty-
pisch protestants. Anarchistisch dus.

Een ervaring tot slot. Afgelopen september werd ik in gezelschap 
van mijn jongere gastheer bij de universiteit van Harvard staande 
gehouden door een vertederend Amish meisje. Ze vroeg me een 
boekje in ontvangst te nemen. Mijn vriend, geboren uit een Neder-
landse moeder, weigerde met de opmerking dat hij Joods was – ik 
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kon mijn verbazing niet bedwin-
gen omdat ik wist dat zijn moe-
der niet van Joodse huize was. 
Hij beriep zich later op zijn oer-
Britse vader die na een avon-
tuurlijke loopbaan waaronder 
een Presbyteriaans predikants-
ambt was begonnen aan het be-
studeren van de Thora. Hij was 
enkele jaren terug getrouwd 
met een Joodse vrouw.

Ik sloeg het boekje open. Het 
eerste verhaal ging over een 
jonge geloofsheld uit de 16e 
eeuw in Asperen aan de Linge. Hij redde een ketterjager die hem 
in het ijskoude water achtervolgde. Het was een voorbeeld van en 
aansporing tot het ‘Hebt uw vijanden lief’. 

Een bijbels gebod waarin de Amish zich tot op heden onderschei-
den. Ik denk hierbij aan de wijze waarop de Amish de ouders van 
de jongen die enkele jaren terug een moordpartij onder schoolkin-
deren aanrichtte, bijstaan in hun verdriet. Dit hoorde ik na de laat-
ste dienst van ds. Louise Pondman. Ik vroeg haar of er een directe 
relatie was tussen de Amish en de Doopsgezinden in Nederland. Ze 
vertelde dat de Amish na een gastvrij onthaal via Nederland naar 
Amerika zijn afgereisd. Holland fungeerde niet voor het eerst als 
theologisch transit land. 

Het viel me op hoe nuchter de aanwezigen het verlies van de ver-
trouwde kerkdienst aanvaarden. Wellicht is dit ook een eigenschap 
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van de Doopsgezinden. Misschien imaakt het volgende beeld iets 
duidelijk.

Doopsgezinden zijn als paddenstoelen. Op onverwachte plaatsen 
komen ze boven, sterven, maar laten wel hun sporen na. De win-
den voeren ze naar nieuwe plaatsen zodat ze voortleven. 
Het aantal Mennisten zou nu zo’n 1,5 miljoen omvatten. Menno Si-
monsz als heilzame paddenstoel. hij heeft – onbewust van dit alles 
– zijn sporen verdiend.

Dit nu mag tot troost en bemoediging zijn.

Dick Hollander

6 van de kerkmeester

Na het overleg tussen leden van de wijkraad Boeimeer / 
bewoners Boeimeer en de gemeente Breda is door de gemeente 
Breda het volgende ‘Breda Bericht’ van 12 juli 2016 uitgegeven:

verlichting wandelpad BOeimeerpark

Geachte Mevrouw, meneer,
Er komt een nieuwe verlichting langs het wandelpad in het Boei-
meerpark. Na overleg met de wijkraad en de buurtbewoners ko-
men er vier meter hoge lichtmasten met een lage lichtintensiteit, 
in plaats van de lage bolderlampen. De Gemeente haalt de bolder-
lampen in juli of augustus weg. De nieuwe verlichting is eind sep-
tember klaar.
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Afspraken over lichtmasten 
met wijkraad en bewoners
In Breda Bericht van mei stond 
dat de verlichting langs het 
wandelpad vanwege regelmati-
ge vernielingen zou verdwijnen. 
Na dat bericht was er overleg 
met de wijkraad en bewoners, 
dat leidde tot andere afspraken 

over de verlichting van het pad. Nieuwe LED-lichtmasten verlichten 
straks enkel het pad. Het lichtniveau is lager en vormt geen hinder 
voor de natuur.

Nieuwe verlichting
De huidige bolderlampen blijven uit en verdwijnen in juli of augus-
tus. Hierna plaatst de gemeente meteen nieuwe lichtmasten. Van-
wege de late levering wordt de behuizing met LED lampen eind 
september in de masten geplaatst. In het najaar is de nieuwe ver-
lichting voor het pad klaar.
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7 verslag verBintenisgrOep
 8-6-2016

Wij kwamen bijeen bij Wies en Frans. We waren met ons 
zessen dit keer. Na de warme maaltijd zaten we rond de tafel 
en staken van wal met het thema van deze avond : ‘Wat zegt 
je geloofsbelijdenis van lang geleden je nu in deze tijd? Is het 
herkenbaar of denk je er anders over?’

Ankie beet de spits af met de haar meegegeven tekst. Deze gaf ge-
noeg stof tot gesprek. Met een IPad erbij zochten we teksten na en 
ook bestudeerden we deze teksten in de diverse bijbelvertalingen. 

Frans, die op 28-11-2010 belijde-
nis deed, had het voordeel dat 
hij ter plekke zijn bijbel erbij 
had. Zijn belijdenistekst kwam 
uit Johannes 15: vers 5, 8 en 9: 
‘Ik ben de wijnstok, jullie zijn de 
ranken. Mijn Vader wordt ver-
heerlijkt wanneer jullie rijkelijk 
vrucht dragen en jullie je mijn 
leerlingen betonen. Blijf in de 
liefde van de Vader met mij ver-
bonden.’

Deze tekst werd als volgt ingeleid namens de gemeente Breda:  
‘Ons geloven heeft de voeding van het samen leren, samen horen, 
samen zingen en samen delen van lief en leed nodig. De Aanwezige 
blijft ons door pijn en moeite heen bewegen tot Liefde en geeft 
ons aan elkaar als onderdak en thuis’.
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Hoe treffend is hier de kern van de Verbintenisgroep en eigenlijk 
ook van een Gemeente verwoord. Ook in deze tijd kunnen wij ons 
hier volledig in vinden.

Wies die dit jaar op palmzondag 45 jaar geleden door Ds. Ja-
cobszoon in Haarlem gedoopt werd, kreeg als tekst mee uit Open-
baringen22, vers 13 ‘Ik ben de Alpha en de Omega, ik sta aan het 
begin en aan het einde, de eerste en de laatste . Deze tekst is voor 
haar nog altijd een steun.

Jaap Jan had deze dag gefietst van Groningen naar Rijen, een tocht 
van vele kilometers! Hij was vroeg in de ochtend 04.30 uur vertrok-
ken van zijn logeeradres bij de ouders van Ewold Dijk. Aan het einde 
van de middag was hij weer thuis en had zodoende geen gelegen-
heid zijn belijdenis op te zoeken.

Suzanne vertelde over haar opgroeien in de RK kerk in Geleen, ook 
voor Frans heel herkenbaar.

De volgende keer na de zomer gaan we verder met de tekst die 
Truus bij haar geloofsbelijdenis meekreeg. Daar kwamen we deze 
avond niet aan toe.

Een ieder die graag mee wil doen komend seizoen is welkom op de 
derde woensdagavond van de maand. Eerste keer 21 september 
aanvang 18.00 uur met een gezamenlijk maaltijd.

Wies du Rieu



augustus | september 2016

17

8 pelgrimage van gerechtigheid 
en vrede

inleiding

We zijn op weg. Waar-
heen? Naar gerechtig-
heid en vrede. Maar 
ook: met gerechtigheid 
en vrede. Het wordt 
een lange pelgrimage 
van vrede en gerechtig-
heid, waarin blijkt dat 
stappen vaak herhaald 
moeten worden. We 
zijn niet alleen op onze tocht. Wereldwijd gaan geloofs-gemeen-
schappen, kerken, parochies met elkaar op pelgrimstocht:
Pilgrimage of justice and peace.

Dorothee Sölle wees drie wegen aan voor een pelgrimage van vre-
de en gerechtigheid:

• Positieve weg (via positiva). We zijn gekend/gewild door God, 
Deze is erbij als bondgenoot. Met vertrouwen in de Eeuwige 
mogen we ons op weg weten. (Wij vertaalden dat in: ‘Gescha-
pen naar Gods beeld, Geroepen om te leven’).

• Negatieve weg (via negativa) Op de weg van gerechtigheid en 
vrede kom je pijnpunten tegen (visiting the wounds). Daar moe-
ten we niet voor weglopen, ook al kan je het niet altijd begrijpen, 

‘Blinde vlekken’

God een blinde vlek?
Ik zie ik zie wie jij niet bent?

Wiens schuld is het eigenlijk?
Wraak en genoegdoening?
Oog in oog met het lijden

Wie is de vijand?
Vrouwelijk schoon en leiderschap
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rechtvaardigen of oplossen. We moeten bereid zijn te lijden. Af-
stand doen doet pijn. (Wij vertaalden dat in: ‘Blinde vlekken’).

• Via Transformativa. We proberen ellende te overwinnen, visie 
en inspiratie te krijgen of te houden, we zoeken de vergevende, 
omvormende kracht van God. (Daar hopen we ons het volgend 
jaar in te verdiepen).

Als dopers vinden we het een 
bijbelse opdracht om vrede-
stichters te zijn of te worden. 
Bijbelverhalen dagen ons daar-
bij uit. Want waarom zien we 
God in ons leven zo vaak niet? 
Wat moeten we met een God 
die zowel toornig als barmhar-
tig is? Hoe koelen we onze woe-
de? Wat doen we met dát wat we niet áán kunnen zien? Waarom 
staat er zoveel geweld in de Bijbel?

Aan deze aspecten besteden we aandacht in dit tweede jaar van 
onze pelgrimage. We gaan op zoek naar onze blinde vlekken, want 
pas als je die in beeld krijgt, kun je er iets aan doen. Wat zien we 
niet of wat zien we over het hoofd? We spiegelen ons aan de bijbel-
verhalen en kunnen ons afvragen: in hoeverre schieten wijzelf te 
kort en staan wij vrede in de weg?

Dat betekent dat onderweg op onze Pelgrimage van gerechtigheid 
en vrede open ogen voor soms pijnlijke zaken wordt gevraagd. Dat 
kan oncomfortabel aanvoelen, maar ook een opluchting zijn als we 
pijnpunten open op tafel kunnen leggen en loslaten. 
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Het materiaal is hopelijk vooral inspirerend om in gesprek te gaan, 
samen te ontdekken wat wezenlijk is om samen te leven op aarde. 
Om aan de slag te gaan als vredestichters die (nog) beter zijn toe-
gerust.

Carolien Cornelissen,
Christien Duhoux-Rueb,

Christiane Karrer en
Ineke Reinhold
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De Ark         jrg 16  nr 4

 1 sept br. M.J. van der Waaij

 1 sept  dhr. D. Peters

 3 sept  mevr. S. Krook

 4 sept zr. H.C. Rooze-Lits

 22 sept br. G.S. Schaafsma

 26 sept dhr. K.J. Hilten

 27 sept zr. G.J. Vries-Slot

 1 okt zr. M.A. Westdorp-Kroll

 1 okt zr. M.M. van den End -Ultee

 11 okt  br. C.W.B. Bogget

wij feliciteren de jarigen in Onze gemeente


