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DE HOOFDHOF BERKUM 

predikant:     mw. ds. L.A. Burggraaff, Wipstrikkerallee 48, 8023 DK Zwolle 
      l.a.burggraaff@planet.nl                 tel.  453 29 33 
kerkelijk bureau:  mw. K. Helder-Corporaal, Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle 
                       phelder@home.nl                 tel.  453 30 84 
kerkgebouw:         Kerkweg 26, tel. 453 50 45, hoofdhof@gmail.com 
koster:          mw. T. van Well, Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle 
                   tel.   421 47 06  
scriba:          vacant  
administrateur: dhr. W. van der Meulen,        tel.  06-18441966 

w.meulen@home.nl 
(boekhouding kerk/VVB administratie en incasso) 

penningmeester: dhr. A.J. van der Haar,       tel.  06-20983327 
a.j.vdhaar67@gmail.com 

           (financiën/jaarverslag/betalingen/collecten)            
internet:         www.hoofdhof.nl 
geestelijke verz.      mw. E.C. Pierik, Prinsenhoven 42, 8331 JS Steenwijk 
Berkumstede:                tel.    453 55 97 

        
 
 

KERNTEAM PASTORAAT 

Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de coördinator Fokje 
Duursema, tel. 454 61 55. 

  
 

 

OPHAALMOGELIJKHEID VOOR KERKDIENST 

Indien u niet in staat bent op eigen gelegenheid de kerkdienst te bezoeken, dan 
bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met 
uw wijkdiaken of met Jan van der Meulen (diaconie), tel. 4542083. 
 
KERKTELEFOON 

Als u overweegt een abonnement op de kerktelefoon te nemen en u wilt eerst 
voorlichting, vraag dan uw diaken of ouderling of neem contact op met dhr. W. 
Hornstra, Geleen 37, tel. 453 71 45 of met dhr. H. Kooijker, Fivel 3, tel. 420 22 85. 
 
LITURGIE GROOT LETTERTYPE 

Wilt u gebruikmaken van de liturgie met een groter lettertype in de dienst, dan kunt u 
deze vinden in de hal. 
 
KOFFIEDRINKEN 

Na elke ochtenddienst bent u welkom om samen koffie te drinken. Voor de jonge 
gemeenteleden is er limonade. 
 
BANKREKENINGNUMMERS                              

Hoofdhofgemeente Zwolle        Rabobank: NL71RABO 0377350893    
Diaconie Hoofdhofgemeente Zwolle     Rabobank:  NL58RABO 0387380442 
Diaconie Hoofdhofgemeente Zwolle t.b.v.    ZWOSKG:   NL06FVLB  0635805421 
Kernteam Jongeren Hoofdhofgemeente Zwolle ABNAMRO: NL49ABNA 0584963319  

mailto:l.a.burggraaff@planet.nl
mailto:phelder@home.nl
mailto:w.meulen@home.nl
mailto:a.j.vdhaar67@gmail.com
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KERKDIENSTEN 
Zondag 4 december  Tweede Advent 
9.30 uur       Ds. J. Ridderbos uit Assen 
Organist       Gert de Jong 
1e Collecte      PKN: KIA: Pastoraat 
2e Collecte      Voor de Jeugd 
 
Zondag 11 december  Derde Advent 
9.30 uur       Ds. L.A. Burggraaff 
Organist       Gert de Jong 
1e Collecte      Voor de Diaconie 
2e Collecte      Voor de Bloemen 
 
Zondag 18 december  Vierde Advent 
9.30 uur       Ds. A.C. Bronswijk uit Deventer 
Organist       Fred Pals 
1e Collecte      Voor de Kerk 
2e Collecte      Voor de Diaconie 
19.30 uur      Kerstoratorium “Licht en Vrede” 
         Hoofdhofkoor, o.l.v. Jaco Lips 
 
Zaterdag 24 december Kerstnachtdienst 
21.00 uur      Ds. L. A. Burggraaff 
Organist       Henk Hoeksema 
Muzikale medewerking  D-Vote o.l.v. Richard Schoonhoven  
Collecte       Nader te bepalen 
 
Zondag 25 december  1e Kerstdag 
9.30 uur       Ds. L. A. Burggraaff 
Organist       Gert de Jong 
Muzikale medewerking  Hoofdhofkoor o.l.v. Jaco Lips 
1e Collecte      Kerk in Actie: Kinderen in de knel 
2e Collecte      Voor de Kerk 
 
Zaterdag 31 december Oudejaarsdienst 
19.30 uur      Ds. L. A. Burggraaff 
Organist       Henk Hoeksema 
Collecte       Voor de Kerk 
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AMNESTY INTERNATIONAL 
Op 11 december a.s. weer de maandelijkse schrijfactie voor Amnesty  
International. Na de morgendienst liggen de brieven klaar in de hal 
van de kerk. Doet u ook weer mee? 
 

BIJ DE DIENSTEN  
Gastpredikanten  
Ds. J. Ridderbos uit Assen, tel. 0592-350 504, hoopt voor te gaan in de 
dienst van 4 december a.s. Hij is geboren op 7 mei 1942. Hij Is 
predikant geweest te ’s-Graveland, Nijmegen, Berkum en Haren. 
Sinds mei 2007 is dr. Ridderbos met emeritaat. 
 

In de dienst van zondag 18 december a.s. kunt u ds. A. C. Bronswijk 
uit Deventer, tel. 0570-656 238, als voorganger verwachten. Ds. 
Bronswijk is geboren op 28 februari 1942. Voor Berkum heeft hij  de 
gemeenten van Breda en Bloemendaal gediend.  Emeritus sinds 1 
april 2004.  

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
 
KINDERNEVENDIENST - A D V E N T 
‘Maak het mee!’ is het thema van het project voor Advent en Kerst 
2016. We lezen deze weken bijzondere, verwachtingsvolle verhalen. 
De eerste zondag van Advent ging het over Jesaja, die vertelt over 
zijn visioen van vrede. Daarna ontmoeten we Johannes de Doper, die 
weet dat mensen een nieuw begin kunnen maken. Uit de brief van 
Jakobus lezen we over een boer, die geduldig moet wachten tot zijn 
planten gegroeid zijn. Zo geduldig wachten wij ook op de komst van 
de Heer, legt Jakobus uit. En we horen over Jozef, de  aanstaande 
man van Maria. In de nacht komt er een engel die hem geruststelt: 
het komt goed. 
 

Op de tweede zondag van Advent,  
4 december a.s., is het thema een nieuw 
begin. Johannes de Doper gelooft dat 
mensen het kunnen meemaken: het 
koninkrijk van de hemel, een nieuw begin. 
Hij vertelt over de Messias die komen zal. 
Deze zondag kijken we samen met 
Johannes uit naar het nieuwe begin.   

         De Bijbel openen we bij Matteüs 3: 1-12. 
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Op zondag 11 december a.s. lezen 
we Jakobus 5: 7-10. Voor deze 
derde zondag van Advent een tekst 
uit de brief van Jakobus. Het gaat 
over geduld. Jakobus roept zijn 
lezers op om geduld te hebben tot 
de komst van de Heer. Hij vergelijkt 
het met een boer die geduldig moet 
wachten op de oogst. Het thema is Wachten. 
 

Zondag 18 december a.s., vierde 
zondag van Advent, is het thema 
Het komt goed.  Jozef ligt wakker in 
de nacht. Hij maakt zich zorgen, hij 
weet niet wat hij moet doen. Zal hij 
weggaan bij Maria, nu zij zwanger 
is voordat ze getrouwd zijn? In zijn 
droom komt er een engel bij hem 

die vertelt dat het goed komt. Het kind van God zal geboren worden 
en Jozef zal het meemaken. De Bijbel gaat open bij Matteüs 1: 18-25. 
 

VAN DE DIACONIE 
In de maand december 2016 doet de diaconie een beroep op u 
voor de volgende collectes. 
11 en 18 december a.s. 
Op deze dagen wordt gecollecteerd voor uw eigen Diaconie. 

Namens de diaconie, 
Jan Flokstra 

OPROEP VAN DE PENNINGMEESTER 
Ook dit jaar nadert het einde van het jaar weer met rasse schreden, 
daarom het volgende verzoek: 
Wil een ieder die nog een rekening heeft die bestemd is voor de 
diaconie, deze vóór 17 december a.s. indienen bij de penning-
meester, zodat alle nog openstaande rekeningen nog dit jaar 
verrekend kunnen worden. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw medewerking. 

Jan Visscher, 
penningmeester diaconie 
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VERANTWOORDING DIACONIE 
De Avondmaalscollecte gehouden op 23 oktober jl. in de Hoofdhof en 
Berkumstede incl. een ontvangen gift was, zoals u wellicht nog weet, 
bestemd voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti.  
Het bijeengebrachte bedrag van € 463,78 is door de diaconie 
verhoogd tot € 500,00. 
Het bedrag van € 500,00 is door de penningmeester inmiddels 
overgemaakt naar het Rode Kruis. 
De opbrengst van de op 30 oktober gehouden collecte ten behoeve 
van uw eigen diaconie is geweest € 189,16. 
Namens de diaconie heel veel dank voor dit resultaat. 
 

Jan Visscher, 
Penningmeester 

 
ONTMOETING in het HOOFDHOF-CAFÉ 
Voor degenen die de strooptocht van Zwarte Piet hebben overleefd 
en in Nederland mochten blijven, staat de deur van het Hoofdhofcafé 
op vrijdag 9 december a.s. weer open. In ieder geval zijn er dan zeker 
nog wat kruidnoten over. 
Vanaf 21.00 uur is ieder weer welkom voor een praatje en een 
drankje. Anne en Aart Schippers fungeren deze avond als gast- 
echtpaar en zullen u met vreugde verwelkomen. 
Wij zien u graag op vrijdag 9 december vanaf 21.00 uur. 

Namens het ontvangstcomité, 
Kees Willemstein 

 
SENIORENTHEE  
Donderdag 15 december a.s.  om 14.30 uur is er in de Hoofdhof een 
Adventsbijeenkomst voor de ouderen.
We hebben deze middag een liturgie met Bijbellezingen, samenzang 
en gedichten en na de pauze een verhaal. 
Het wordt vast weer een sfeervolle en gezellige middag. 
U komt toch ook?  
Als u gehaald wilt worden, dan kunt u bellen met Mien Bongers, tel. 
038-4532818

Hartelijk welkom namens de werkgroep, 
Mien Bongers 
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KERSTVIERING BEWONERS PRUNUSPARK 
Elke maand organiseert de interkerkelijke werkgroep zondags-
vieringen Prunuspark, een viering met en voor mensen met een 
verstandelijke beperking. 
Hier komen bewoners van het Prunuspark, de Eikenlaan maar ook 
vanuit Zwolle.  
Om samen te zingen, te luisteren en kijken naar een bijbelverhaal 
maar vooral om samen te vieren.  
Het hoogtepunt van het jaar is de Kerstviering. Deze is dit jaar op 
woensdag 21 december a.s. om 19.30 uur in de Hoofdhof. 
 
De kerk is groot genoeg om jullie allemaal uit te nodigen om dit feest 
met ons te vieren. Henk Horstman zal ons muzikaal begeleiden. 

Welkom, namens zondagsvieringen Prunuspark, 
Henny en Hein Peters 

 
NIEUWJAARSRECEPTIE 2017  
Op zaterdag 7 januari 2017 hopen we voor de hele gemeente een 
nieuwjaarsreceptie te houden in De Hoofdhof vanaf 15.00 uur tot 
ongeveer 17.30 uur. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.   
U krijgt ook nog een persoonlijke uitnodiging. Mocht u vervoer nodig 
hebben, neem dan contact op met uw eigen wijkteam.  
We hopen zo een gezellige middag met elkaar te hebben. 
 

Namens de diaconie, 
         Jan van der Meulen 
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EEN   BIJZONDERE  ZONDAGAVOND 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

van Martin Zonnenberg 
 
 

OP 18 DECEMBER A.S. OM 19.30 UUR 
 
 

IN DE “HOOFDHOF”,  
KERKWEG 26 TE BERKUM 

 
 
 
 

DOOR HET HOOFDHOFKOOR 
o.l.v. Jaco Lips 

 
Medewerkenden: Lisanne van der Steeg   sopraan 
               Adriaan Koops             orgel en piano 
                   Bastiaan Lips                 1e viool 
                   Manon Veldman             2e viool 
                   Elise Dijkstra-Weers      contrabas 
      Margreet Datema           fluit 
                   Katinka van Driezum     hobo 
                   Klaas van der Wal          trompet 
                  Desiree Lips               lectrix 
 
 

De toegang is gratis. Bij de uitgang is er een deurcollecte. 
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U2-ROCKDIENST “PRIDE” 
Met U2-two band en ds. Jan Andries de Boer 
Zondag 15 januari 2017 om 19.00 uur 
 
Een U2-dienst is een perfecte mengvorm tussen een gewone 
kerkdienst en een rockconcert. De dienst met de titel “Pride” gaat in 
op het religieuze geweld dat momenteel de wereld overgaat.  
De twaalf songs in de dienst stammen uit alle tijdperken van U2, van 
de eerste lp tot en met de meest recente cd.  
Ze zijn zo gekozen, dat ze samen met lezingen uit de Bijbel, 
commentaar en gebeden op indringende manier de vraag stellen of er 
een constructief en geweldloos antwoord mogelijk is op het religieuze 
extremisme. Daarbij wordt er niet aan voorbij gegaan dat de 
christelijke wereld zelf ook een hele staat van dienst heeft op het 
gebied van het gebruik van geweld.  
 
Voorganger en bedenker van het concept “rockdienst” is ds. Jan 
Andries de Boer uit Winkel (Noord-Holland).  
De muziek wordt uitgevoerd door U2two, een U2-coverband, die 
bekend staat om zijn, zowel in geluid alsook in verschijning, uiterst 
geloofwaardige vertolking van U2 (www.U2tributes.com).  
Meer informatie over rockdiensten op www.rockdienst.nl . 
 

Namens Kernteam Eredienst,  
Hans Veenema 

 
OOST EUROPA NIEUWS  
Roemenië  
Al jaren ondersteunt de commissie het werk van ds. József Székely 
onder de zigeunerkinderen van het kamp in Band, Roemenië. Hij 
schreef: “Een sterke wind heeft het dak van het lokaal waarin de 
kinderen bijeenkomen kapot gemaakt. Zij zijn nu bezig het dak weer 
op te bouwen, te isoleren en opnieuw elektriciteit aan te leggen. Wij 
moeten voor de winter nog heel veel doen. De kosten, boven 
drieduizend euro, zijn te hoog voor ons. Het zou fijn zijn als de 
commissie ook aan ons denkt. De kinderen zijn heel enthousiast. Ik 
zie veel nieuwe gezichten. Dat is mooi en bemoedigend”  
 
En onze commissie heeft hieraan een bijdrage kunnen doen. 

http://www.rockdienst.nl/
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Stichting KOEN  
In de zomer van 2016 werden in Oost-Europa 608 Vakantie Bijbel 
Weken van de stichting KOEN georganiseerd. Dit jaar stelde het 
KOEN-team uit Roemenië het programma samen. Vele, vele 
duizenden kinderen maakten het programma  “Szeretsz-e engem?” 
(Hou je van Mij?), over het leven van Petrus, mee. Het enthousiasme 
was groot!   
 
Wit-Rusland                                                              
Het is 30 jaar geleden dat de Tsjernobyl-ramp plaatsvond. Bij deze 
ramp ontplofte een van de kernreactoren van de kerncentrale. Door 
het vrijkomen van radioactieve stoffen kwamen duizenden mensen 
om en tot vandaag de dag zijn de gevolgen, ook in Wit-Rusland, nog 
steeds merkbaar. Op 9 mei 2017 zal een groep schoolkinderen voor 
zeven weken naar Berkum komen.  
We zijn op zoek naar gastouders die een of twee kinderen willen 
opnemen. Er is ook dringend om Bijbels gevraagd. Neemt u ook een 
Bijbel voor uw rekening?  
Uw gift voor bovenstaande projecten is welkom op bankrek.nr. 
NL26RABO041 35 50 745 t.n.v. Protestantse Gemeente Zwolle,  
t.g.v. commissie Oost Europa, eventueel o.v.v. het project dat u wilt 
steunen.    
                                                        
 
 
Afscheid 
Wij hebben 30 oktober jl. afscheid moeten nemen van Marinus 
Schutte, een trouwe medewerker. Wij wensen Jenny en haar kinderen 
veel sterkte toe.  
  
De Oost Europa Commissie dankt een ieder voor haar/zijn bijdrage 
en  wenst u allen een gezegend Kerstfeest en een goed en gezond 
2017 toe!       

De Oost Europa Commissie Zwolle /Berkum. 
                      Dineke Rohaan, Jan de Wit, Herman Lammersen,  

Gerry van Berkum en Jan Flokstra 
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DECEMBERCONCERT CHRISTELIJK MANNENKOOR ZWOLLE 
Meezingen met CMK Zwolle 
De afgelopen jaren heeft het Christelijk Mannenkoor Zwolle, in hun 
traditie van Decemberconcerten, een aantal jaren voor bijzondere 
concerten gekozen.  
Dit jaar wordt het iets geheel anders. Een meezing-Kerstconcert.  
Veel bekende liederen, zo goed als allemaal in de Nederlandse taal. 
En naast de, met een hoorn en bugel uitgebreide vaste begeleidings-
groep, van  orgel, piano, klarinet en saxofoon, doen twee solisten 
mee. De sopraan Lisanne van der Steeg en bariton Ard Kamphuis 
nemen de solistenpartijen voor hun rekening.  
 
Ook nu weer vindt het concert plaats in De Fontein, Sterrenkroos 56 
in Zwolle -Stadshagen en wel op zaterdag 10 december.  
Aanvang 19.30 uur. Kaarten à € 10,00 zijn verkrijgbaar bij de leden 
van het koor, ’s avonds aan de kerk en via www.cmkz.nl 
  
 
COLLECTEOPBRENGSTEN 
23-10-16 Diaconie / Haïti      294,43 
23-10-16 Diaconie / Haïti / Berkumstede 119,35 
23-10-16 Bloemen            48,50 
30-10-16 Diaconie        189,16 
30-10-16 Kerk          158,45 
31-10-16 Koffie              29,70 
02-11-16 Dankdagmaaltijd      182,00 
06-11-16 Jeugd         110,10 
06-11-16 Kerk in Actie: Zending    265,75 
13-11-16 Kerk in Actie: Diaconaal Werk 199,35 
13-11-16 Kerk          168,68 
14-11-16 Koffie              41,50 

 

Collectebonnen 
Giften/bijdragen aan de kerk, ook als deze worden gedaan d.m.v. van  
collectebonnen, zijn aftrekbaar voor de belasting. Bij gewone giften 
stelt de fiscus echter een aantal voorwaarden. Indien u meer dan 1% 
van uw (positief) verzamelinkomen en tevens meer dan € 60,-- per 
jaar aan giften uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het 
verzamelinkomen aftrekbaar.  
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  Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen à €  1,-  
  (€ 20,-) en van 20 bonnen à €  0,50 (€  10,-). 
  Bestellingen vanaf € 50,- door overboeking op de 

Rabobankrekening van de kerk:  
IBAN: NL 50 RABO 0313.5432.16  
ten name van “Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen”, 
waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd.  

  Levertijd is max. 3 weken. 
 

COLLECTEBONNEN NODIG?  
NIEUW REKENINGNUMMER GEBRUIKEN !! 
Per 1 december 2016 zal Klazien Helder het verzorgen en bezorgen 
van uw bestellingen van collectebonnen van mij over gaan nemen.  
Daarom het dringende verzoek om voor uw bestellingen van collecte-
bonnen vanaf heden een ander rekening-nummer te gaan gebruiken.  
S.v.p. in vervolg overmaken op: NL 50 RABO 0313.5432.16 ten name 
van “Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen”. 

 

Namens Kernteam Beheer en Financiën,   
André van der Haar 

ZAALRESERVERING 
Voor het reserveren van een zaal, bijv. voor uw vergadering, 
bijeenkomst of receptie, verzoeken wij u, bij voorkeur per mail, 
contact op te nemen met de koster/beheerder, mw. Truus van Well.  
Het mailadres is: hoofdhof@gmail.com 

 

Ook kunt u gebruik maken van het reserveringsformulier in de hal 
van kerk bij het publicatiebord. 
Wilt u bij aanvraag en/of reservering de volgende gegevens 
opgeven/noteren: 
- commissie/groep        -  tijdstip aanvang en einde 
- datum           -  wel/geen koffie c.q. thee 
- aantal personen        -  eventuele zaalopstelling 
- naam, telefoonnummer aanvrager   - zo mogelijk e-mailadres. 
 

Mocht uw aanvraag een reserveringsprobleem geven, dan wordt er 
contact met u opgenomen om een oplossing te vinden. 
 

College van Kerkrentmeesters 
 
 

mailto:hoofdhof@gmail.com
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CONCERT MANNENKOOR STAPHORST ‘OP WEG NAAR KERST’ 
Op zaterdag 10 december a.s. geeft het Christelijk Mannenkoor 
Staphorst een benefietconcert ‘op weg naar kerst’. Het koor, onder 
leiding van dirigent Peter Bos, wordt begeleid door Wilco Veldkamp, 
orgel en Marijn de Jong, piano. Als soliste werkt mee Ineke Littooij. 
Ook is er veel ruimte voor samenzang. 
Met dit optreden sponsort het koor een project van Dorcas onder 
kansarme kinderen in Oekraïne. Dorcas Hulp en Ontwikkeling komt in 
actie voor mensen in nood en diepe armoede. De organisatie werkt al 
ruim 35 jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het 
Midden-Oosten en Afrika. Op deze concertavond wordt ook het werk 
van Dorcas belicht. 
 
Het concert op 10 december begint om 19.30 uur en wordt gehouden 
in de Jeruzalemkerk in Zwolle, Assendorperdijk 134. De kerk is open 
vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis.  
Met de opbrengst van de collecte (machtiging ook mogelijk) worden 
kansarme kinderen in Oekraïne de winter doorgeholpen.  
Van harte welkom!  
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ADVENT 
 
 

Dit is de dag waarop wij blijven hopen, 
wanneer Hij komen zal in Majesteit. 

Niet als – uit kinderbijbels weggelopen – 
een lief klein kindje, vol aandoenlijkheid. 

 
 

Niet als de leraar in de synagoge, 
die met bewogenheid het kwaad bestreed; 

niet als de mens die onder erebogen 
de stad Jeruzalem eens binnenreed. 

 
 

Hij komt ook niet terug als Man van Smarten, 
want eens voor altijd geldt: Het is volbracht. 
Maar het adventslicht brandt in onze harten 

omdat Hij als de Kóning wordt verwacht! 
 
 

Dit is Advent – zet wijd de harten open, 
opdat de plaats voor Hem wordt toebereid. 

Dit is de dag waarop wij blijven hopen, 
wanneer Hij komen zal in Majesteit. 

 
 
 

Uit: Spiegelbeeld; van: Jelly Verwaal 
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AGENDA 
09-12  Hoofdhofcafé, De Hoofdhof         21.00 uur 
10-12  Meezing Kerstconcert Christelijk Mannenkoor Zwolle, 

de Fontein              19.30 uur 
10-12  Benefietconcert Mannenkoor Staphorst, 
   Jeruzalemkerk            19.30 uur 
11-12  Schrijfactie Amnesty International 
   in de hal van de kerk, na de morgendienst 
15-12  Seniorenthee, de Hoofdhof         14.30 uur 
18-12  Kerstoratorium Hoofdhofkoor, de Hoofdhof    19.30 uur 
21-12  Kerstviering Prunuspark, de Hoofdhof     19.30 uur 
07-01  Nieuwjaarsreceptie, de Hoofdhof   15.00  -  17.30 uur 
15-01  U2-rockdienst “Pride”, de Hoofdhof      19.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KOPIJ DE HOOFDHOF 
 
Het volgende kerkblad verschijnt op 19 december 2016 en bevat 
gegevens over de maanden december 2016/januari 2017. U kunt uw 
kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA, tel. 
45 47 233 tot uiterlijk maandag 12 december 2016.  
 
De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren 
via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com  
 
 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

