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“Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer 
die er bij het ochtendgloren op uittrok om dagloners voor zijn 
wijngaard te zoeken”. Zo begint de gelijkenis van de werkers in 
de wijngaard uit Mattheüs 20:1-16.

In het kort komt het verhaal er op neer dat de heer tot vijf keer toe 
op verschillende tijdstippen van de dag mensen inhuurt om in de 
wijngaard te werken, de laatsten op het einde van de werkdag. Als 
de avond gevallen is laat hij zijn rentmeester de dagloners uitbeta-
len, te beginnen bij de laatst ingehuurde. Ze krijgen allemaal het-
zelfde loon, namelijk dat wat hij met de eersten had afgesproken. 
U moet het maar eens nalezen.

De gelijkenis heeft een ontregelend effect. Dat de arbeiders die 
maar één uur gewerkt hebben hetzelfde loon krijgen als degenen 
die een hele dag onder de brandende zon gewerkt hebben, roept 
bij ons ergernis op, het is in strijd met ons gevoel voor rechtvaar-
digheid. En misschien is die gelijkenis ook wel bedoeld om ergernis 
op te wekken en bloot te leggen. Als je het zuiver zakelijk bekijkt is 
er geen reden voor beklag. De werkers van het eerste uur krijgen 
immers wat met hen was afgesproken. De ergernis zit hem erin dat 
die minder gewerkt hebben hetzelfde loon krijgen. “Zet het kwaad 
bloed dat ik goed ben?” vraagt de landheer, “ik wil de laatsten nu 
eenmaal hetzelfde betalen als aan jou”. Misschien was het wel zo 
dat ieder daarmee een dagloon ontving waarmee ze weer een dag 
verder konden leven.

Toch is het antwoord van de landheer niet bevredigend. Want als 
hij zo graag ‘goed’ wil zijn, waarom krijgen die eerste werkers dan 
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niet wat meer dan wat van te voren was afgesproken? Hij kan het 
zich blijkbaar veroorloven om royaal te zijn, waarom maakt hij dan 
geen royaal gebaar naar degenen die het langst gewerkt hebben?
Daarin schuilt een diepere grond van ergernis, waar we ons niet zo-
maar overheen kunnen zetten. Want het is maar de vraag hoe vrij 
die ‘loononderhandelingen’ aan het begin zijn geweest. Het is dan 
wel een overeenkomst tussen twee partijen, maar in een ongelijke 
machtsverhouding. De landarbeiders zijn immers afhankelijk van 
het werk dat alleen de landheer hen kan bieden.

Dat onuitgesproken gevoel van afhankelijkheid wordt benadrukt 
door de manier waarop de uitbetaling plaatsvindt. De arbeiders 
worden in omgekeerde volgorde betaald, zodat de werkers van 
het eerste uur gedwongen zijn om getuige te zijn van de ‘goed-
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heid’ van de heer. Als hij begonnen was met hen het afgesproken 
loon te geven en ze waren daarna naar huis gegaan, dan hadden 
ze niet hoeven zien dat de anderen net zoveel kregen. Maar hij wil 
kennelijk iets laten zien. Zijn goedheid is in onze ogen een economi-
sche dwaasheid en ook dat geeft ergernis. Hij kan het zich kennelijk 
veroorloven en dat gaat rechtstreeks in tegen onze economische 
praktijk van loon naar werken en bevestigt daarmee de ongelijke 
verhouding.

Als u het verhaal nog eens zorgvuldig naleest dan zult u merken 
dat de details de indruk versterken dat het erom gaat om de erger-
nis in al zijn facetten bloot te leggen. Het is het wantrouwen dat 
gratuite goedheid, goedheid om niet, nu eenmaal ten deel valt.

“De laatsten zullen de eerste zijn en de eersten de laatsten”, daar-
mee eindigt het verhaal, en dat is de grondwet van het Konink-
rijk, die roept ergernis op en daar gaat het om in deze gelijkenis. 
De goedheid van de landheer is een bijzondere illustratie van die 
grondwet van het Koninkrijk. Als we dat vertalen naar onze (eco-
nomische) relaties binnen zorg en arbeid en de verdeling daarvan, 
dan betekent het een houding die verder gaat dan het berekenen-
de. Het is de ontmoeting met een surplus, iets extra’s, iets dat je 
om niet krijgt en dat je wellicht kunt vertalen als genade. Enerzijds 
is dat weldadig want niemand wordt uitgebuit, mensen worden 
maximaal ingeschakeld en gewaardeerd. Anderzijds confronteert 
het ons met onze afhankelijkheid van die bron van goedheid en 
genade, die buiten ons ligt. Voor moderne mensen die gehecht zijn 
aan hun zelfstandigheid kan dat een bron van ergernis zijn. Want 
het roept vragen op naar beelden die we koesteren van autonomie 
en zelfstandigheid, juist in zorg en arbeid. Het richt ons op relaties 
van afhankelijkheid en zorg voor elkaar.
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Door dat oneconomische gedrag van die landheer worden allerlei 
aspecten van onze maatschappelijke en economische verhoudin-
gen ontregeld en verliezen hun vanzelfsprekendheid. Want wat is 
goedheid, wat is rechtvaardig en wie bepaalt dat? Het is een uitda-
ging om het surplus van de genade, Gods goedheid zichtbaar en 
tastbaar te maken als de belangrijkste kwaliteit in onze zorg- en 
arbeidsrelaties en ze zo boven het berekenende uit te tillen. Als 
we beseffen dat we van deze genade en goedheid leven, dan kan 
dat bijdragen aan meer rechtvaardige verhoudingen waarin juist 
de kwetsbare mensen, de werkers van het elfde uur, tot hun recht 
komen.

Marjolein Peters 

Iedere tweede zondag van de maand is er om 10.30 uur een dienst 
in dorpshuis Het Klooster in Bavel, Jack van Gilsplein 1, tenzij an-
ders vermeld.

 8 oktober  br. Joop van der Mei
 12 november  Herdenkingsdienst overledenen
    ds. G.A. Reinhold-Scheuermann
 10 december 11.00 uur Schalmdienst
    Waalse kerk Breda
 20 december 19.30 uur Kerstviering
    ds. G.A. Reinhold-Scheuermann

2 kerkdiensTen & AgendA
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AgendA

Bijbelkring 5 oktober, 14.00 uur, bij Talleke Harmsen
 7 november, bij Hanna, 
 Zorgvlietstraat 193, Breda
 9 januari, bij Joop, Neubourgstraat 28, Breda

Verbintenisgroep 25 oktober, bij Ankie Maris 
 22 november, bij Jaap Jan en Suzan 
 van der Weel

Kring Tilburg 11 oktober, bij Sitie Schermer 
 8 november, bij Marianne Phaff

Eetgroep zondag 29 oktober, 10.00-19.00 uur, 
 bij Tom de Jong, Vier Gemalen 4, Schijndel 
 zondag 10 december, 17.00-19.00 uur, 
 locatie nog nader te bepalen

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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Op 22 augustus vergaderde de kerkenraad. Voor wat betreft de 
Startzondag werden de laatste puntjes op de i gezet. We hopen 
op mooi weer en een goede opkomst.

We zijn heel blij dat Rob Rauch ons muzikaal ter zijde staat bij de 
diensten en hij brengt daar iedere keer zijn eigen keyboard voor 
mee. We realiseren ons wel dat dat een kwetsbare situatie is. Als 
Rob om welke reden dan ook niet kan, hebben we niet alleen geen 
organist, maar ook geen orgel/keyboard en dat maakt het voor een 
vervangende organist onmogelijk te spelen. Daarom heeft de ker-
kenraad besloten om in overleg met Rob zelf een keyboard aan te 
schaffen zodat we iets minder kwetsbaar zijn in deze.

De financiën zijn een vast terugkerend agendapunt. Gelukkig is er 
weer orde op zaken gesteld en konden de balans en de exploita-
tierekening besproken en goedgekeurd worden voor de ledenver-
gadering op 4 oktober. Ook de gesprekken met de Rabobank over 

3 vAn de kerkenrAAd
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het overhevelen van de rekeningen en het beleggen van de op-
brengst van de verkoop van het kerkgebouw lopen goed. Zr. Kisjes 
en br. van Harskamp zullen afspraken maken hoe en wanneer het 
penningmeesterschap overgedragen wordt.

Br. Peters is nog in gesprek met de notaris over de wettelijke situ-
atie van de vereniging en het nieuwe huishoudelijk reglement.

Op de komende ledenvergadering van 4 oktober zullen we samen 
met u moeten nadenken over wat we nog willen en wat nog kan in 
de huidige situatie. We vragen u om daar vast uw gedachten over 
te laten gaan. Ook voor onze ‘bezittingen’ zal een bestemming ge-
zocht moeten worden. Ik denk dan aan de glas in lood raampjes, 
het Makkumer bord, de quilt en de andere spullen waar we geen 
plaats meer voor hebben. Dat is nu in opslag, maar kan dat natuur-
lijk niet tot in lengte van dagen blijven en bovendien kost die op-
slag geld. Ook daar kunt u vast over nadenken.

De volgende vergadering is gepland op 10 oktober 2017.

Marjolein Peters
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4 opening Winford school

Op 31 augustus waren br. Peters, zr. Phaff en ondergetekende 
te gast bij de opening van de Winford Basisschool in ons 
voormalige kerkgebouw.

Het was wel even wennen, want het gebouw heeft een ware me-
tamorfose ondergaan, maar het resultaat is schitterend. De ruimte 
voor de gevel tot en met de pergola is bij het gebouw getrokken 
en de voordeur zit nu in het midden. De ontmoetingsruimte is nu 
een ruime, lichte hal voor gezamenlijke activiteiten. Er zijn bene-
den twee mooie lichte lokalen die uitkijken op het park. De kerken-
raadskamer heeft een openslaande deur naar het park gekregen, 
er is een keuken geplaatst op de plaats van de witte kasten en de 
kinderen kunnen daar gezamenlijk eten aan een lange tafel. Boven 
– ja, u leest het goed – zijn er nog twee ruime en lichte lokalen, een 
dienst/opslag ruimte en een spreek/werkkamer. Wij hebben onze 
ogen uitgekeken, zo mooi en licht is het geworden.

Momenteel zijn er zeven leerlingen en drie leerkrachten, die wer-
ken volgens de Winford doelstellingen: individueel onderwijs dat 
aangepast is aan de mogelijkheden van het kind met de nadruk op 
goede cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling en maximale 
mogelijkheden voor ieder kind. Doorgaans zijn de leerlingen ‘nor-
male’ leerlingen, maar voor kinderen met bijzondere behoeften is 
er zeker ook plaats. Er is een grote betrokkenheid van de ouders, 
dat merkten we heel duidelijk bij de opening.

Natuurlijk is het de bedoeling dat de school nog groeit, mij werd 
verteld dat de maximale capaciteit veertig leerlingen is. Maar het 
lijkt mij nu al een feest om hier naar school te mogen gaan!
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Onze indruk was heel positief, we werden hartelijk ontvangen en 
hebben enthousiaste en gedreven mensen ontmoet, die het be-
lang van kinderen voorop hebben staan.

Ons gebouw heeft een prachtige nieuwe bestemming gekregen en 
we wensen kinderen, leerkrachten en ouders alle goeds voor de 
toekomst!

Marjolein Peters
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5 in MeMoriAM 
Jenny sprenger-sTeenhoek

Na en kort ziekbed is op 6 september zuster Jenny Sprenger-
Steenhoek rustig overleden. Zij is 91 jaar geworden. Afkomstig 
uit een ingenieursgezin groeide zij als enig kind op in het 
Groninger hoge land.

Daar is ze in 1945 door ds. Luikinga gedoopt. In haar belijdenis be-
schrijft ze hoe overweldigend zij de weidse natuur heeft ervaren in 
dit deel van Nederland en zich afhankelijk wist van de Schepping. 
In het besef dat wij zowel het goede als het moeilijke van God ont-
vangen. Vanuit deze levenshouding wilde ze dienstbaar zijn aan de 
mensen om haar heen.

Tegen die achtergrond was het voor haar vanzelfsprekend om in 
de jaren veertig haar baan in Dordrecht op te zeggen en terug te 
gaan naar Veendam om voor haar moeder te zorgen, die door com-
plicaties na een operatie niet meer voor zichzelf kon zorgen. Jenny 
was 21 jaar toen haar moeder overleed en is daarna begonnen met 
de school voor maatschappelijk werk. In die periode leerde ze haar 
man kennen, de aankomend ingenieur Frits Sprenger. Na zijn oplei-
ding zijn ze naar Zeeland verhuisd waar Frits als ambtenaar van Ver-
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keer en Waterstaat een bijdrage mocht leveren aan de totstandko-
ming van de deltawerken. Nadat dit werk voltooid was kreeg hij en 
baan in ’s Hertogenbosch. Waar mogelijk ondersteunde Jenny haar 
man en maakte verschillende reizen. Zorgzaam was zij ook voor de 
drie zonen en moedigde hen aan zich zo goed mogelijk te ontwik-
kelen.
 
Naast dit drukke gezinsleven vond zij nog volop ruimte om zich in 
te zetten voor de DG gemeente ’s Hertogenbosch. Jarenlang is ze 
trouw lid geweest van de Bijbelkring, die de laatste jaren bij haar 
thuis plaatsvond. Ook bezocht zij tot op het laatst verschillende le-
den van de gemeente en behoorde ze tot de vaste groep van men-
sen die de kerststukjes rond brachten. Om ook haar bestuurlijke 
inzet te tonen is Jenny verschillende termijnen lid geweest van de 
kerkenraad. En tot slot is ze een trouw bezoekster geweest van de 
kerkdiensten in Engelen.

In haar belijdenis uit 1945 schreef ze: “Ik hoop dat ik steeds een 
getrouw lid van de gemeente zal zijn”. Het is een verlangen dat ze 
volgens mij op verschillende manieren waar heeft gemaakt.

Wat haar betreft had het best nog wel even mogen voortduren, 
hoewel zij ook aanvoelde dat de ouderdom gebreken met zich mee 
bracht. Door de gevolgen van een hartinfarct werd snel duidelijk 
dat haar overlijden toch nog sneller zou komen.

Met haar verliest de gemeente een trouw, bescheiden, krachtig en 
betrokken lid. Op 11 september hebben we in een volle kerk in En-
gelen, die Jenny zo dierbaar was, afscheid van haar genomen.

Han Cuperus
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6 reTrAiTes gdB

De GDB nodigt u van harte uit voor de volgende retraites op 
Buitengoed Fredeshiem in Steenwijk

• Voor mannen, vrouwen en (echt)paren, vrijdag 19 t/m zondag 21 
januari 2018, thema: ‘De innerlijke ruimte’.

 Leiding: ds. Marion Bruggen, drs. Marjan Kip en ds. Christine 
Schlette.

• Vrouwenretraite in de veertigdagentijd, vrijdag 16 t/m zondag 18 
maart 2018, thema: ‘Zo goed als nieuw’.

 Leiding: ds. Isis Hasselbach-Jongsma en ds. Margreet Eberwijn-
Verveld.

Mocht u belangstelling hebben dan kunt u alle gegevens (kosten,  
opgeven etc.) opvragen bij Marije Koettnitz-Worst.
E marijeworst@yahoo.nl of
T  0597-856220/ 06-15012674
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7.1  herinneringen AAn Alice vAn oorT

Op 17 augustus 2017 heeft Alice afscheid genomen te midden van 
degenen die haar dierbaar waren.

Wat zullen wij haar missen, want voor de Kring Tilburg was ze een 
inspirerend lid met vaak nieuwe ideeën en voor de zomerstop altijd 
een kleine attentie voor elk kringlid. Haar jeugd lag in Amsterdam 
bij de Amstel, waar ze al jong betrokken was bij de jeugdgroep van 
de DG gemeente daar.

De laatste jaren gingen we vaak samen naar Amsterdam om te ge-
nieten van haar jeugdherinneringen. Ook nam ze me mee naar Do-
persduin om vrijwilligerswerk te doen. Zelf is ze een keer naar Iona 
geweest.

Al weken was ook ik betrokken bij de voorbereidingen voor haar 
afscheid. De engeltjes op de afscheidskaart waren volgens haar al 
op weg naar haar toe. Ze had de moed om zelf te beslissen wan-
neer het niet meer kon.

Wat hebben we samen veel bezoeken aan de kerk en aan de kring 
gebracht en ook samen mooie vakantiereisjes gemaakt. Ja, het me-
deleven van haar familie en vrienden was voor allen waardevol en 
haar afscheid is voor ons die haar goed gekend hebben een waar-
dig voorbeeld.

Lieve Alice, je bent nog dagelijks in mijn gedachten. Jij die ook zoe-
kende was naar Gods waarden zult hem nu vast vinden.

Sitie Schermer
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7.2 in MeMoriAM Alice vAn oorT- 
eichelsheiM

Alida Petronella, kortweg Alice, werd geboren in 1942. 
Samen met haar broers Albert en Lex groeide ze op in de 
Woestduinstraat in Amsterdam. Op 24-jarige leeftijd deed ze 
belijdenis bij ds. Woelinga in Amsterdam.

Ze werkte als kraamhulp in Uithoorn en later in Voorhout. Ze was 
actief bij de kinderkring, de Mennisten Bouwers, en in de protes-
tantse gemeente van Sprang-Capelle, waar ze na haar huwelijk in 
1963 met haar man Theo, die brandweercommandant was, woon-
de. Samen kregen ze een dochter en twee zonen. Ze was actief 
betrokken bij de school en de tennisbaan. In die jaren kwam er via 
Tom Rijken opnieuw contact met de doopsgezinden. Ze werd een 
trouw lid van de Kring Tilburg. Na de dood van Theo in 2000 ver-
huisde Alice na enige jaren naar een appartement op de Louis Paul 
Boonhof 57, dat ze zo’n vijf jaar geleden verruilde voor een huurap-
partement op de Lovenslaan 55 in Waalwijk.

De laatste jaren maakte ze vele 
reizen en was ze als oma heel 
bewust bezig om met elk van 
haar kleinkinderen activiteiten 
te ondernemen. Uitgebreid de 
Efteling bezoeken en dan sla-
pen in Bosrijk, in Engeland het 
kasteel van Harry Potter bezoe-

ken, bowlen, bij oma logeren, etc. etc. Ook heeft ze jarenlang de 
zorg en begeleiding voor haar gehandicapte broer geregeld. Voor 
een bewonersgroepje van Prisma in Drunen was ze elke donder-



oktober | november 2017

15

8.1  verBinTenisgroep

Op woensdag 6 september waren we bijeen 
bij Frans en Wies in Dongen. We hebben 
uitgebreid met elkaar vakantieherinneringen 
uitgewisseld en ook uitgebreid over het 
afscheid van Alice gesproken.

Over het boek ‘Wat doe ik hier in godsnaam’ hebben we nauwelijks 
gediscussieerd. Komende keer, als Ankie er ook weer is, gaan we 
daarmee weer intensief aan de slag.

Op 25 oktober komen we bij elkaar bij Ankie Maris in Prinsenbeek 
en op 22 november bij Jaap Jan en Suzan in Rijen.

Frans van Berkum

8 verslAgen kringen & groepen

dagmiddag trouw in de weer om voor en met hen te koken. Ook in 
de Kring Tilburg bracht ze altijd een originele bijdrage mee voor de 
zomerstop begon. Alice was een kordate en doortastende vrouw 
met een warm hart voor de mensen om haar heen. Ze was iemand 
die het gezegde ‘niet kletsen maar poetsen’ ten volle heeft waar-
gemaakt in haar leven.

Alice, bedankt voor je wijsheid; je gaf je liefde en je leven vorm op 
jouw manier en dat was groots!

Frans van Berkum
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8.2  de eeTgroep

Zondag 24 september zijn we met het nieuwe seizoen gestart. 
Zoals waarschijnlijk bekend, is de eetgroep voor het komende 
jaar een experiment aangegaan met Eindhoven en we hebben de 
aftrap in Eindhoven gehouden.

Na de dienst hebben we geluncht (met dank aan Rinske) en hebben 
we vervolgens opnieuw kennis gemaakt aan de hand van beelden. 
Welke beelden staan voor wie je bent en welke beelden zeggen 
iets over jou en hoe jij je geloof ziet. Mooi om te zien dat iedereen 
zijn of haar geloof koppelt aan hoe we zijn als mens. Het is ook 
erg fijn om weer een begeleider te hebben in de vorm van Akke-
Clara Thimm Stelwagen. Zij komt met interessante activiteiten en 
stelt de juiste vragen om ons vervolgens aan het denken te zet-
ten. We mogen met recht zeggen dat deze hernieuwde, misschien 
wel Brabantse eetgroep een geweldige (door)start heeft gemaakt. 
Dit niet alleen op huishoudelijk vlak maar juist ook op het vlak van 
het aantal personen. We hebben er namelijk weer iemand bij in de 
persoon van Tom de Jong. Tom heeft ons zelfs uitgenodigd om de 
volgende keer bij hem te komen eten. Geweldig!

De planning voor de rest van het seizoen 2017-2018 is als volgt:

• Diner op zondag 29 oktober 2017, 17.00-19.00 uur; 
bij Tom de Jong, Vier Gemalen 4, Schijndel

• Diner op zondag 10 december 2017, 17.00-19.00; 
locatie nader te bepalen

• Lunch op zondag 28 januari 2018, 12.00-14.00 uur; 
bij Akke Clara in Huissen (na de dienst van 10.00 uur in de 
Waalse Kerk waar Rinske voorgaat)
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• Diner op zondag 25 februari 2018, 17.00-19.00 uur; 
locatie nader te bepalen

• Diner op zondag 25 maart 2018, 17.00-19.00 uur; 
locatie nader te bepalen

• Lunch op zondag 6 mei 2018, 12.00-14.00 uur; 
locatie nader te bepalen

Het kan zo zijn dat er in bovenstaande planning nog tijden en de-
tails wijzigen en natuurlijk worden de locaties ook nog gaandeweg 
toegevoegd, maar daar informeren we jullie tijdig over. Voor de 
n.t.b. locaties kijken we nog even waar we terecht kunnen, dit is 
natuurlijk afhankelijk van hoe groot de groep straks is en/of gaat 
worden.

Zou je het leuk vinden om mee te eten of dat we een keer bij 
jou thuis aanschuiven, laat dat dan weten aan David Peters.
E davidenkim@telfortglasvezel.nl
T 06-51599043

David Peters

8.3  BiJBelkring

Op 5 september waren we met de voltallige groep (8 personen) 
aanwezig bij Truus Bosch in Ulvenhout.

We startten in de tuin, in de middagzon en wisselden eerst wat 
vakantieverhalen uit. Vervolgens gingen we aan de slag met Mat-
theüs hoofdstuk 7: ‘Zoek geen oordeel bij de rechter…’
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Al bij de eerste zin kwa-
men er verschillende re-
acties boven water. Vers 
3 is u allen vast beter 
bekend: ‘Maar wat kijk 
je naar de splinter in het 
oog van je broeder, en 
de balk in je eigen oog 
valt je niet op?’ Voor ons 

genoeg gespreksstof in dit hoofdstuk. Halverwege de middag ver-
kasten we naar binnen waar we de discussie voort zetten.

Op 5 oktober komen we om 14.00 uur weer bij elkaar bij Talleke 
Harmsen in Breda.

Frans van Berkum

8.4  kring TilBurg

Op 14 september waren we met z’n vijven bij elkaar in Dongen 
bij Wies en Frans. We wisselden vakantieherinneringen uit en 
spraken met elkaar over het afscheid van Alice.

Daarna bespraken we met elkaar uit de map Blinde Vlekken hoofd-
stuk 4. De volgende keer gaan we verder bij pag. 53 van onze map.

Op 11 oktober komen we bijeen bij Sitie Schermer in Kaatsheuvel 
en op 8 november bij Marianne Phaff in Goirle.

Frans van Berkum
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9 Tiende BredAse BiJBelquiz

Vrijdagavond 10 november wordt de tiende editie van de Bredase 
Bijbelquiz gehouden.

Deze quiz is niet te moeilijk, het is een laagdrempelige avond voor 
iedereen, kerkelijk of niet-kerkelijk. In het verleden hebben wij ver-
schillende keren meegedaan met een team van de Doopsgezinde 
Gemeente en het zou leuk zijn als wij ook dit keer met tenminste 
vier mensen een Menno-team kunnen vormen. Geef u dus op, het 
wordt vast een gezellige bijeenkomst!

Plaats Markuskerk, Hooghout 96, Breda
Datum Vrijdag 10 november 2017
Zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur
Deelname € 4,00, inclusief koffie of thee met iets lekkers
Opgave marjolein.peters.mathijsen@planet.nl of
 0162-470324, graag voor 3 november
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De Ark         jrg 17  nr 5  

 1 okt mevr. M.A. Westdorp-Kroll

 6 okt mevr. A.K.H. Goosens-Winkler Prins

 9 okt mevr. M.M. van den End-Ultee

 11 okt dhr. C.W.B. van Bogget

 2 nov mevr. J. de Boer-Ykema

 18 nov mevr. T. Harmsen-Smits

 23 nov mevr. E. Rijdes-van Soest

 29 nov mevr. H. van der Sluis-Westerlaan

WiJ feliciTeren de JArigen in onze geMeenTe

verhuisd…

Mevr. I. Koopmans is verhuisd naar:
Grotestraat 24A, 5151JE Drunen

Mevr. M. Westdorp-Kroll is verhuisd naar:
Paterserf 761, 4904 AP Oosterhout, T 06-13812472


