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KERKDIENSTEN
ZONDAG 10 OKTOBER
9.30 uur: Dhr. J. Maasland (OM)
Zendingsdienst
Kindernevendienst voor de peuters
en groep 1 t/m 8
Koffie:Gerrie Nijboer & Mien Koldewé
Ouderlingen: Groep D
1e Collecte: Zending
2e Collecte: Alg. kerkelijke arbeid
3e Collecte: Kerk
15.30 uur: Kerk op Schoot in de HK
19.00 uur: Ds. J. Borst, Oldebroek
Themadienst in de HK
ZONDAG 24 OKTOBER
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Kerkrentmeesters
9.30 uur: Ds. L. M. Aangeenbrug,
Hellendoorn
3e Collecte: Kerkelijke gebouwen
Kindernevendienst voor de peuters
ZONDAG 17 OKTOBER
en groep 1 t/m 8
Ouderlingen: Groep B
9.30 uur: Ds. R. D. van Hornsveld
Koffie: Hettie Kleinjan &
Ouderlingen: Groep A
Annet Spoelman
Kindernevendienst voor de peuters
e
1 Collecte: Voor elkaar Twenterand
en groep 1 t/m 8
2e Collecte: Gemeenteopbouw
Koffie: Geerhard en Wilma Zwiers
e
3e Collecte: Kerk
1 Collecte: St. BOOT
e
19.00: Gospeldienst
2 Collecte: Alg. kerkelijke arbeid
m.m.v. Matthijn Buwalda
3e Collecte: Kerk
19.00 uur HK: Ds. H. de Haan
19.00 uur GK: Ds. G. de Goeijen
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Uit de gemeente
Meer en meer terug naar normaal: welkom in de kerk!
Sinds 26 september hoeft u zich niet meer aan te melden om een kerkdienst bij te
wonen. En dat is goed nieuws: voor een heel aantal mensen was dat toch wel een
drempel om daadwerkelijk naar de dienst te komen. Op de website en via de
facebookpagina van de kerk is gecommuniceerd wat (voorlopig) de regels zijn. Ze
hebben nog niet in het kerkblaadje gestaan, dus bij deze geef ik ze hier ook door:
De basisregel van 1,5 meter afstand houden vervalt. Toch is het verstandig om in de
kerk gepast afstand te houden.
1. We gebruiken de kerkzaal; de nevenruimtes gaan open als er niet
voldoende plaats is om iedereen van een zitplaats op afstand te voorzien.
2. In de kerk houden we afstand, dat wil zeggen dat er nog steeds een bank
leeg is, tussen twee bezette banken.
3. Twee dienstdoende ambtsdragers leiden alles in goede banen, vergelijkbaar
met hoe dat de afgelopen tijd ook is gedaan. Houdt bij het verlaten van de
kerkzaal rekening met voldoende afstand tot elkaar.
4. Registratie voor de dienst is niet meer nodig.
5. De kinderen zitten (net als voor corona) met de ouders in de kerk en gaan
tijdens die dienst naar de kindernevendienst.
6. Er is naast kindernevendienst ook weer peuternevendienst.
7. De kinderen bij de oppas kunnen na het lied na de preek door hun ouders
worden opgehaald, zodat zij er ook bij zijn bij de zegen.
8. In de kerk wordt voldoende geventileerd.
9. Jassen nemen we nog steeds mee naar de zitplaats.
10. Waar velen naar uit hebben gezien: we kunnen weer koffiedrinken na de
dienst, hier gelden opnieuw de basisregels (o.a. desinfecteer uw handen bij
binnenkomst, blijf thuis bij klachten, hoesten en niezen in de elleboog). U
wordt gevraagd om met maximaal 4 mensen aan een tafel te gaan zitten.
De kerkenraad hoopt van harte dat velen de weg (weer terug) zullen vinden om God
en elkaar te ontmoeten in de erediensten!
Terugblik Startzondag
We mogen terugzien op een heel geslaagde startzondag van de drie kerken. Het
weer werkte geweldig mee en dat maakte dat velen de weg vonden naar de
kraampjesmarkt rondom de Hervormde Kerk, waar de nodige informatie te vinden
was van wat er zo allemaal te doen is op het kerkelijk erf. En natuurlijk niet te
vergeten het eten dat er bereid werd in verschillende kraampjes voor wie dat wilde.
Afsluitend de dienst op De Brink met veel belangstelling en nog steeds mooi weer
maakte de start compleet.
Catechisaties zijn begonnen
De catechisaties zijn deze week begonnen voor alle groepen. Alle tieners en
jongeren die het aangaat hebben een (persoonlijke) uitnodiging gehad. Zoals in het
vorige kerkblaadje vermeld zijn voor de 18 plus catechese uitnodigingen verstuurd
voor de jongeren van 18 t/m 21 jaar. Maar iedereen die ouder is, is ook van harte
welkom. De grens van 21 jaar heeft te maken met het aantal te versturen
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uitnodigingen. De eerste avond is inmiddels geweest en de tweede is op
woensdagavond 13 oktober om 19.00 uur. Wees welkom!
Anders dan eerder vermeld, start de belijdeniscatechese niet op woensdagavond 27
oktober maar op woensdagavond 10 november. Dit omdat zij die zich hebben
aangemeld op de eerst geplande avond verhinderd zijn. Er zijn tot nu toe twee
deelnemers, dus we gaan in ieder geval starten. Heb jij ook interesse om dit seizoen
belijdeniscatechisatie te gaan volgen of wil je eerst nog een gesprekje hierover
voeren? Schroom niet en pak de telefoon en bel of mail me 0546 603829,
rdvanh@gmail.com
RDvH
Startavond marketeams/noabers,
Inmiddels zijn er vele enthousiaste gemeenteleden gevonden die de taak van
noaber willen oppakken. Ook zijn de andere ambten binnen de marketeams
ingevuld. Al met al veel om dankbaar voor te zijn en fijn om met elkaar het kerkelijke
seizoen in de nieuwe structuur te kunnen starten.
Graag nodigen we alle noabers, (jeugd)ouderlingen, pastoraal medewerkers en
diakenen uit voor een gezamenlijke startavond op D.V. dinsdagavond 12 oktober
vanaf 19.30 uur in de kerkzaal van de Gereformeerde Kerk.
Tijdens deze avond wordt er meer verteld over de werkwijze in de marken, ook is er
uitleg bij het jaarthema van dit jaar "Van U is de toekomst". Na de pauze gaan we in
groepjes per marke uit elkaar.
Voor degenen die er niet bij kunnen zijn, geldt dat de bijeenkomst ook via
www.kerkdienstgemist.nl bekeken kan worden, dit kan tot een week na de tijd.
Er worden nog circa tien noabers gezocht, gemeenteleden die hier graag meer over
willen weten, worden van harte uitgenodigd om ook naar de startavond te komen.
Commissie Pastoraat
Catechese op maat
Alle kinderen worden geroepen om deel te nemen aan Gods Koninkrijk. Ook jouw
naam wordt geroepen. Heb jij geen uitnodiging gehad voor de reguliere catechisatie
of club? Dan is de catecheseclub misschien iets voor jou. We proberen in
samenwerking met de Hervormde kerk catechese op maat aan te bieden.
Er is leiding en er zijn mensen die meehelpen. Wil jij meedoen? Of wilt u informeren
of uw kind mee kan doen? Neemt u dan contact op met Andrea Begeman
Tel. 06-22399076 E-mail: begeman21@gmail.com
Ambtsdragers conferentie
Op donderdag D.V. 28 oktober 2021 zal deze in “de Aerninckhof” te Heemse
(Kerkweg 3) worden gehouden. Aanvang 19.45 uur. Spreker voor deze avond is:
Arjen Derksen “Wie van u heeft zoveel drank in huis, dat hij er het hele huis mee
dronken kan voeren?” Een vraag die Arjen regelmatig aan groepen jongeren stelde.
Meestal ging bij de helft van de aanwezigen de vinger omhoog. Arjen is jarenlang
werkzaam geweest als preventiemedewerker bij de stichting Chris en Voorkom. Op
talloos veel scholen en instellingen heeft hij gesproken over allerlei verslavingen.
Vanuit zijn christelijke overtuiging bespreekt hij oorzaken van verslaving, de gevaren
ervan en hoe met deze problematiek om te gaan. Arjen zal in zijn inleiding de link
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leggen naar het pastoraat, naar de rol die ambtsdragers, contactpersonen en
gemeenteleden hierin mogen vervullen. Wilt u zich (het liefst per email) opgeven bij
het onderstaande adres voor 21 oktober,
Met een hartelijke groet, Gineke Peltjes 06-30955705 ginekepeltjes@gmail.com

Rondom de Erediensten
Zendingsdienst 10 oktober
Een bericht van de zendingscommissie: zondag 10 oktober a.s. vieren wij samen
onze najaars-zendingsdienst. Gelukkig kunnen we dit weer samen in onze kerk doen.
We hebben deze dienst samen met John Maasland van Organisatie Mobilisatie (OM)
voorbereid. Omdat de opbrengst van onze najaarsrondgang van vorig jaar aan OM is
besteed hebben we hem gevraagd in deze dienst voor te gaan. Hij zal dan ook de
werkzaamheden van OM aan ons allen toe lichten.
Eén van de vaste activiteiten tijdens onze zendingszondag is de vlaggetjesactie:
vóórafgaand en na de dienst hebt u de gelegenheid om onze uitgezonden
zendingwerkers een persoonlijke groet over te brengen op vlaggetjes die op tafels in
de hal voor jullie klaar zullen liggen
Hartelijke groet van de zendingscommissie.
Diaconale zondag
17 oktober is de diaconale zondag. Dan willen we stilstaan bij het diaconale werk van
de gemeente.
Kerk op schoot
Zondag 10 oktober is er een Kerk op Schoot dienst in de Hervormde kerk om 15.30
uur. We hebben overal gecommuniceerd dat opgave nodig was maar daarna kwamen
de versoepelingen. Iedereen is welkom, met of zonder opgave. De dienst is ook
online te bekijken via kerkdienstgemist.nl van de 3 kerken in Den Ham.
Het verhaal gaat dit keer over Jozef. De kinderen kregen een knutselpakketje thuis
waarin een jas zit. Ze mogen de jas van Jozef versieren, want Jozef kreeg een hele
mooie jas van zijn vader. En er zit een kleurplaat bij. Hangen jullie de jassen weer op
voor de ramen? De tekst voor de kinderen is: “Vertrouw maar op God, Hij laat jou
nooit alleen!” Bij de uitgang is er een collecte voor Beautiful Kidz (fam. Voort in
Namibië) voor de kinderbijbels. Je kunt het geld ook overmaken op:
NL13RABO0324815670 t.n.v Diaconie Herv. Gemeente “Kerk op Schoot”.
Wij vinden het erg fijn om jullie weer te mogen ontmoeten in de dienst! Graag tot 10
oktober of online!
Groetjes Kerk op Schootcommissie
Gospeldienst 24 oktober
We mogen weer! Na een lange periode zonder gospeldiensten, zijn we blij dat we
jullie mogen uitnodigen voor een gospeldienst op 24-10 met niemand minder dan
Matthijn Buwalda! Matthijn Buwalda is liedschrijver en zanger die probeert het Leven
te vangen in liedjes. Matthijn speelt zowel in kerkzalen als in theaters en geeft door
het hele land concerten en voorstellingen. In 2019 heeft hij het album ‘rechtop mens‘
uitgebracht en van dit album zullen we gaan horen.
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De dienst begint 24 oktober om 19.00 uur en ook hier gelden de actuele maatregelen
die op gkdenham.nl terug te vinden zijn. De dienst is ook online te volgen.
Huwelijk
Gert Jan Engberts, Ganzenmars 14, en Thessa van Wijk
gaan op D.V. 29 oktober trouwen. Ze hebben elkaar leren
kennen tijdens een vakantie. Thessa woont in Leeuwarden.
Daar gaan ze na hun huwelijk ook wonen. Hun huwelijk zal
worden ingezegend door de predikant van de christelijk
gereformeerde kerk waartoe Thessa behoort. Dit zal
gebeuren in het Koloniekerkje, Koningin Wilheminalaan 53
te Wilhelminaoord. Mij is gevraagd om in de dienst
aanwezig te zijn en ook een gebed uit te spreken. Aan deze
uitnodiging geef ik graag gehoor. De dienst begint om 19.00
uur. Gert Jan en Thessa hebben al enige tijd het verlangen
om voor korte of iets langere tijd God te dienen in de zending. Er zijn nu contacten
met OMF (Overseas Missionary Fellowship). Deze organisatie is actief in Oost-Azië
en werd in 1865 opgericht door James Hudson Taylor die zendingswerk begon in
China. Wellicht hoort u over de plannen van Gert Jan en Thessa in de toekomst
meer. We wensen het aanstaande bruidspaar een hele mooie trouwdag toe en
bovenal Gods zegen voor de toekomst waar die toekomst zich de komende jaren
ook zal afspelen. In ieder geval weten Gert Jan en Thessa zich van God afhankelijk
zoals te lezen valt op de trouwkaart: ‘I will build my life upon Your love, it is a firm
foundation. I will put my trust in You alone’ (Build my life – Housefires). Het adres
van het toekomstig bruidspaar is Franklinstraat 87, 8921 ES Leeuwarden. Scan de
QR-code hiernaast om op YouTube uit te komen waar de dienst op 29-10 om 19:00
uur uitgezonden zal worden. Of https://youtu.be/dtJ4--qd9NU

Verenigingsnieuws & Algemene berichten
Thuisdiensten
De afgelopen weken hebben we geen diensten uitgezonden. De reden is dat de
Evangelisatie Commissie een dienst bij VV Den Ham en de startzondag winterwerk
heeft georganiseerd. Wij hopen de volgende Thuisdienst in het weekend van 9 & 10
oktober weer uit te zenden.
Lieve groet van de Thuisdienst Commissie
Beste Gemeenteleden,
Wat zou een kerkelijk jaar zijn, zonder een mooi Vakantie Bijbel Club feest voor
onze kinderen? Als stuurgroep zijn wij al druk bezig met de voorbereidingen, voor de
VBC in februari 2022. Wat we vaak terug horen na afloop is dat de kinderen een
mooie en leerzame tijd hebben gehad en bovenal ook veel plezier!
Jezus zei; Laat alle kinderen bij mij komen, niemand mag ze hinderen'. Kinderen
hebben een speciale plaats in Gods Koninkrijk!
We willen graag dat de VBC komend seizoen weer een succes gaat worden. Maar
helaas gaat dat niet zonder een stuurgroep (die nu al samenkomt en vorm gaat
geven aan VBC 2022) en daarom willen we een beroep doen op jou. Jong, oud, man
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of vrouw.... dat maakt niet uit, we hebben allemaal talenten om in te zetten voor
Gods Koninkrijk. Wellicht denk je: “maar ik ben er niet geschikt voor”, dan kan ik je
geruststellen; want er zijn genoeg mensen in de bijbel die ons voor gingen, die
zichzelf ook niet geschikt of geroepen voelden. Stap uit je boot... en neem eens een
sprong in het diepe. Kom je ons team versterken? We zoeken nog mensen die een
(deel)taak van het voorzitterschap, pr-team en of secretaris op zich willen nemen.
Mail vakantiebijbelclub@hotmail.com of doe een belletje naar Heleen Bosch 0657536559 als je meer informatie wil.
Namens de stuurgroep van VBC alvast bedankt! ☺
'Dieren, de Bijbel en wij'
In de Hervormde Gemeente is er dit winterseizoen de kring 'Dieren, de Bijbel en wij'.
We lezen in 7 avonden het boek van prof. Johan Graafland 'En God schiep. Over
dieren en rentmeesterschap'. In het boek gaat het over thema's als 'het dier als
bedreiging', 'het dier als productiemiddel' en 'dierenleed en mensenrechten'.
Allemaal interessante thema's ook gezien de huidige ideeën in de politiek. Ik zal van
tevoren een korte samenvatting van het hoofdstuk toesturen, mocht u niet zo van
lezen houden. Tijdens de avond zullen we er met elkaar over doorpraten. Het boek
is voor 14 euro te verkrijgen en we beginnen met hoofdstuk 5.
Elke 1e donderdagavond van de maand komen we samen in De Rank om 20 uur,
behalve de eerste keer (21 okt., 4 nov., 2 dec., 6 jan., 3 febr., 3 mrt., 7 apr.). Het zou
mooi zijn als er ook gereformeerde broeders/zusters aanhaken. Op de startzondag
ging het immers over samen delen...
ds. Nick de Graaf (671221, dsdegraaf@hervormddenham.nl)
Bericht van vrouwenvereniging Morgenwake van de Fontein,
Wij zijn een groepje vrouwen die om de week op woensdagmorgen bij elkaar komen
om over ons geloof te praten, steeds bij iemand thuis. Vaak bespreken we een
onderwerp aan de hand van een boekje. Lijkt het je wat om met ons mee te doen,
dan ben je van harte welkom om (een keer) aan te haken op woensdagmorgen van
10.00 – 12.00 uur. Voor meer informatie: Willy Bosch 06-57218166, Geke Kleinjan
06-83289529, Wenda Lamberink 06-20268596
Kledingbeurs Diaconaal Project Den Ham
Op vrijdagavond 8 oktober vanaf 18.30 uur tot 21.00 uur en op zaterdagochtend 9
oktober van 10.00 uur tot 12.00 uur is er weer een kledingbeurs in de Rank te Den
Ham.
Om alles in goede banen te kunnen leiden zijn wij ook nog op zoek naar hulp! We
kunnen op vrijdag 8 oktober tussen 10.00 uur en 16.00 uur hulp gebruiken bij het
klaarleggen van de kleding en op zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur kunnen we hulp
gebruiken bij het opruimen van de kleding.
De opbrengst van deze kledingbeurs komt ten goede aan het diaconale project van
de drie gezamenlijke kerken in Den Ham. In de zomer van 2022 hoopt een groep
jongeren naar Namibië af te reizen om daar te helpen bij verschillende projecten.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met: W. Bosch (0546-673041) of G. Smit
(06-25487083)
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Bingoavond
Hallo allemaal, We zijn erg blij dat we weer een bingo avond mogen organiseren.
De eerste avond hopen we te houden op vrijdagavond 29 oktober a.s. in ‘De Rank’.
De zaal is open vanaf 19.00 uur. De bingo start om 20.00 uur. U kunt 11 rondes
spelen voor € 10,00. Ook kunt u weer koffie, thee, fris en iets lekkers kopen.
We mogen op dit moment maximaal 75 mensen begroeten.
Als u wilt komen, willen we u vragen om u aan te melden bij de familie van der Vegt,
telefoonnummer 0629592945. Graag bellen of appen tussen 19.00 en 21.00 uur.
Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 25 oktober. Vol is vol! Bij klachten verzoeken
we u thuis te blijven.
Hartelijke groeten, de bingo commissie.
Kerk in Actie zoekt collectanten
Van 22 tot 27 november organiseert Kerk in Actie haar landelijke huis-aanhuiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Om deze collecte tot een
succes te maken, zoeken we collectanten. Doet u mee?
Het doel van de collecte is, net als vorig jaar, de vluchtelingenkinderen in
Griekenland. In Griekse vluchtelingenkampen verblijven duizenden kinderen. Ze zijn
hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op
zoek naar een veilige plek. Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding en onderwijs en
probeert deze kinderen op een betere plek te krijgen.
Collectecoördinator Aly Heuver organiseert de collecte in Den Ham.
Wilt u vluchtelingenkinderen in Griekenland ook helpen? Meld u dan aan als
collectant bij de collectecoördinator: Aly Heuver, tel: 06 15876651, email:
jaheuver@caiway.nl
Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De
organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk
in Actie richten zich op mensen die slachtoffer zijn van rampen en conflicten,
mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een
belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel
zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk ook op kerkinactie.nl.

Dankbetuigingen
Hartelijk bedankt voor de vele kaarten, appjes en telefoontjes die we mochten
ontvangen tijdens mijn verblijf in de Maartenshof te Groningen
En bij mijn thuiskomst.
Groeten, Jan en Hanneke Rolleman
======================================================

Beste gemeenteleden,
Na mijn val afgelopen mei heb ik veel kaarten, lieve woorden en andere attenties
mogen ontvangen. Ik was blij verrast met zoveel medeleven. Hartelijk dank daarvoor!
Mede namens de kinderen, Dinie Brunsman.
======================================================
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Kerkelijk bureau
•

•
•

Huwelijks-, geboorte- en overlijdensberichten aan:
- ds. R.D. van Hornsveld, Ommerweg 29, tel. 603829
- óf Yvonne Binnendijk, Ommerweg 18 7707, AV Balkbrug, 0613071759
- en aan het Kerkelijk Bureau.
Bij verhuizing binnen en buiten de gemeente graag opgave van het
nieuwe adres aan het Kerkelijk Bureau.
Adres Kerkelijk Bureau: Mw. G. Haandrikman-Meijer, Magielshoek 3,
7683 CC Den Ham, tel.(0546-)673733 of kerkelijkbureau@gkdenham.nl

Kopij
Het eerstvolgende kerkblaadje verschijnt D.V. vrijdag 29 oktober a.s. en is voor een
periode van 3 weken.
Kopij kan tot vrijdag 22 oktober 20.00 uur als volgt worden ingeleverd:
• Per e-mail naar: kerkblad@gkdenham.nl
• In het daarvoor bestemde postvakje in de hal van de kerk of in de brievenbus
van de Gereformeerde Kerk, Ommerweg 27.

Givt-app om thuis aan de collecte te geven
Met de Givt-app kun je aan meerdere collectes geven. Tik op
‘Collecte toevoegen’. Voor iedere collecte voer je een bedrag in. Kies
de optie ‘lijst’ en selecteren via het zoekvenster: ‘Gereformeerde Kerk
Den Ham’ en dan het groene vakje ‘geven’.

IBAN Gereformeerde kerk Den Ham
NL91RABO 0324 8619 90
NL63RABO 0324 8122 48
NL87RABO 032.48.10.458
NL87ABNA 0595 0162 00

Gereformeerde Kerk
Gereformeerde Diaconie
Zending Geref. Kerk
Gereformeerde Kerk

Rabobank
Rabobank
Rabobank
ABN AMRO

Collectemunten
Elke eerste en derde donderdag van de maand van 18.30 tot 19.30 uur te koop in
de consistorie, Ommerweg 27, Den Ham
Betaal met de PIN, dan heeft u altijd een betaalbewijs voor aftrek van de belasting.
DELTA-FM
Zondagmorgen
Dinsdagavond

FM 105.3

DELTA-FM

08.00 tot 09.30 gewijde muziek / geestelijke liederen
09.30 tot 11.00 kerkdienst uit een kerk in Twenterand.
19.00 tot 20.00 gewijde muziek / geestelijke liederen
20.00 tot 21.00 gospelmuziek.

Woensdagavond 19.00 tot 20.00 kerklokaal: gewijde muziek,
mededelingen, bijbelverhaal voor de kinderen, interview.
Inlichtingen: G. Prenger, tel: (0546) 671747; e-mail: gprenger@caiway.nl
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Noajoar.
De zommer is verbiej, `t blad an de beume
krig al de kleur van köpper en van gold.
De dage wödt zo kort, `t is vrog al donker,
`t wödt meuilijk veur wee eenzaam is en old..
Want as het blad zo gangs valt van de beume,
de akkers kaal zint en de beeste op stal,
dan steet de winterlied weer veur de deure,
doar zee`j teeng op, de oolderen veural.
Het blad valt of, het grös zal gaauw verdorren,
`t wödt alles doods en kaal in de natuur.
`t Liekt noe nog feest, met al dee mooie kleuren,
mar det zal neet zo blieven op den duur.
Dan krig het laand zo`n sombre, graauwe sluier,
as `t biestert en de rëgen smakt mar neer.
Dan zal, wee eenzaam is, `t nog stiller kriegen,
want an-geloop kömp der neet völle meer.
Mar déénkt dan biej oezölf, wat as zal kommen
as disse meuite is veurbiej `egoan;
Dan zal, wat dood liekt, weer vanniej goan greuien
en mooi en fris zal `t straks te pronken stoan.
Zo is het õk met oonsleu, a w magt weten,
dat õk oons lëven noa de duurste nacht
met Hem weer opsteet in het grote Veurjoar,
a`w mar vertrouwen hebt in Jezus` macht!
uit: He`j niks vergetten?
Henk Pool.
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