
 
 
 
 
 
 
 

 Blind is wie de zon niet ziet, 
 dwaas is wie haar niet kent, 

armzalig wie haar niet dankt. 
 Zij is het licht, 
 zij is het goede, 
 zij is het heil. 
 Uit haar straalt, 
 uit haar werkt, 
 uit haar beschenkt ons 
 de Heer der zinnen, 
 de Vader van het zijn, 
 de levensbrenger. 
 
   Giordano Bruno 
   (1548-1600) 
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De Mensenwijdingsdienst 
 
Zondag: om 10.00 uur 

ook op Scorlewald om 10.15 uur op 15 april en 13 mei 
Maandag: op 2 april en op 21 mei om 10.00 uur  
Dinsdag:  op 24 april en 22 mei om 9.00 uur in de kleine cultusruimte 
Donderdag: om 10.00 uur, op 10 mei om 9.00 uur (zie mededelingen) niet 

op 12 april en 31 mei 
Zaterdag: op 7 april en 5 mei om 9.00 uur in de kleine cultusruimte 
 
Op zondag 25 maart begint de zomertijd en gaat de klok 1 uur vooruit. 
 
Diensten in de Stille Week en met Pasen 
Palmzondag   25 maart 10.00 uur 
Maandag   26 maart   9.00 uur 
Dinsdag   27 maart    9.00 uur 
Woensdag  28 maart   9.00 uur  
Donderdag   29 maart 10.00 uur 
Goede Vrijdag   30 maart  10.00 uur   
       Voorlezen lijdensevangelie   15.00 uur 
Stille Zaterdag   31 maart    9.00 uur 
Zondag, 1e Paasdag    1 april  10.00 uur 
Maandag, 2e Paasdag     2 april  10.00 uur 
 
Cultische dagsluiting in de Stille Week 
Maandag  26 maart 19.30 uur 
Woensdag  28 maart  19.30 uur 
Niet op zaterdag, i.t.t. eerdere vermelding 
 
Diensten met Hemelvaart en Pinksteren 
Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag om 9.00 uur 
Zondag 20 mei 1e Pinksterdag om 10.00 uur  
Maandag 21 mei 2e Pinksterdag 10.00 uur  
Dinsdag 22 mei 3e Pinksterdag 9.00 uur  
 
De feesttijden 
Lijdenstijd  4 maart t/m 31 maart 
Paastijd  1 april t/m 9 mei 
Hemelvaartstijd  10 mei t/m 19 mei 
Pinksteren  20,21 en 22 mei 
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Evangelie-lezingen in de Mensenwijdingsdienst  
  
25 maart Mattheüs 21: 1-11 Intocht in Jeruzalem 

26 maart Mattheüs 21: 12-22 Tempelreiniging, de vijgenboom 

27 maart Mattheüs 21: 23-32 Vraag naar de geestelijke macht 

28 maart Mattheüs 21: 33-46 Gelijkenis van de wijnbouwers 

29 maart Lukas 23: 13-32 Veroordeling 

30 maart Johannes 19: 1-15 De doornenkroon 

31 maart Johannes 19: 16-42 Kruisiging en graflegging 

1 april  Markus 16: 1-18 De opstanding 

2 april Markus 16: 1-18 De opstanding 

8 april Johannes 20: 19-29 Thomas 

15 april Johannes 10: 1-21 ‘Ik ben de goede herder’ 

22 april Johannes 15: 1-27 ‘Ik ben de ware wijnstok’ 

29 april Johannes 16: 1-33 ‘Ik ga tot de Vader’ 

 6 mei Johannes 14: 1-31 ‘Ik ben de weg’ 

10 mei Johannes 16: 24-33 Sterk uw moed 

13 mei Johannes 16: 24-33 Sterk uw moed 

20 mei Johannes 14: 23-31 Wie mij waarachtig liefheeft 

21 mei Johannes 14: 23-31 Wie mij waarachtig liefheeft 

22 mei Johannes 14: 23-31 Wie mij waarachtig liefheeft 

27 mei Johannes 17: 6-11 Hogepriesterlijk gebed 

3 juni Johannes 4: 1-26 De Samaritaanse vrouw 

 
Gemeenteliederen  
Lijdenstijd  Wees ons nabij o Heer 

Dood noch leven 
Paastijd  Verrezen is de Heer 
   Uw vrede zij de ordenende kracht 
Hemelvaart  O Heer, gij die werkt 
   Uw vrede zij de ordenende kracht 
 
De zondagsdienst voor de kinderen 
1 keer per maand, aansluitend aan de feesttijden, is er een zondagsdienst voor 
de kinderen als er minimaal 2 kinderen komen.  
Aanvang om 9.00 uur met het verhaal voor de kinderen en hun begeleiders en 
om ± 9.25 uur de zondagsdienst. Data: 25 maart, 1 april en 20 mei. 
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Voor vragen over deelname aan de zondagsdienst en/of de godsdienstlessen 
kunt u contact opnemen met Edith Schoneveld, 06-29343288.  
 
Evangelie-lezingen in de zondagsdienst voor de kinderen 
 
25 maart          Mattheus 21: 1-11 Intocht in Jeruzalem 
1 april              Johannes 20: 1-18 Maria aan het graf 
20 mei             Handelingen 2: 1-13 Pinksteren  
 
Liederen Zondagsdienst voor de kinderen 
 
Lijdenstijd  Zaai nu uw zaad in de aarde, zaaier mijn 
Paastijd   Open breekt de aarde, open breekt het graan 
Pinksteren   Hemelse vlammen dalen neder 
 
Cursussen en gespreksgroepen  
 
Mattheüs-evangelie  
 
14-daagse gespreksgroep werkend aan het Mattheüs-evangelie na de 
mensenwijdingsdienst op de 2e en 4e donderdag van de maand, met Edith 
Schoneveld. Data: 26 april en 24 mei. Aanvang om 11.30 uur. (12 april en 10 
mei komen te vervallen) 
 
Nieuwe deelnemers zijn uiteraard van harte welkom! Inlichtingen  
bij Edith Schoneveld (072-5317466) 
Voor deelname bestaat een richtbedrag van 6 euro per keer. Leden van de 
gemeente zijn vrij om te bepalen of zij voor hun deelname extra bijdragen. 
 
Bijeenkomsten  
 
Zo. 25 mrt. 9.00 uur Tarwe zaaien met de kinderen  

(zie mededelingen) 
 11.30 –  

± 12.00 uur 
Stabat Mater van Vivaldi door Wilma Bos, 
zang begeleid door piano (zie mededelingen) 

Zo. 1 apr. 
 
 
Zo. 1 april 
 
Woe. 4 apr. 
Do. 5 apr. 
 
Za. 7 apr. 

  9.00 uur 
 
11.30 uur 
19.30 uur 
 
19.30 uur 
11.30 uur 
 
10.00 uur 

Paastuintje voor de kinderen (zie 
mededelingen) 
Zingen na de dienst (zie mededelingen) 
Op Scorlewald, de 7 Ik ben woorden uit 
Het Johannes evangelie (zie mededelingen) 
Bijeenkomst van het gemeentebestuur 
Gesprek op de eerste donderdag van de 
maand 
Werkochtend in de gemeente ‘voor huis en 
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Zo. 8 apr. 
 
Di. 10 apr. 
 
Zo. 15 apr. 
 
 
 
Do. 19 apr. 
Zo. 22 apr. 
 
Do. 26 apr. 
Za. 28 apr. 
 
Zo. 29 apr. 
Di. 1 mei 
 
 
Do. 3 mei 
 
Za. 5 mei 
 
Zo. 6 mei 
Woe. 9 mei 
Do. 10 mei 
 
 
Di. 15 mei 
 
 
Do. 17 mei 
Zo. 20 mei 
Ma. 21 mei 
 
Do. 24 mei 
Za. 26 mei 
Zo. 27 mei 
 
Do. 31 mei 
 
 

 
20.00 uur 
 
11.30 uur 
 
19.30 uur 
 
11.30 uur 
 
 
 
11.30 uur 
11.30 uur 
 
11.30 uur 
10.00 uur 
 
11.15 uur 
19.30 uur 
 
 
11.30 uur 
 
10.00 uur 
 
11.30 uur 
19.30 uur 
  7.30 uur 
  9.00 uur 
10.00 uur 
19.30 uur 
 
 
11.30 uur 
11.30 uur 
11.30 uur 
 
11.30 uur 
 
11.30 uur 
 
11.30 uur 

tuin’ 
‘Mirad, een jongen uit Bosnië’ (zie 
mededelingen) 
Jutte Brandts Buys vertelt over het 
Mysteriedrama  
‘Ik en de wereld zijn één’, vervolg 
door Nico Torenstra (zie mededelingen) 
'Geboren worden in de geestelijke wereld', 
lezing door Marianne de Nooij,  
geestelijke in Amsterdam.  
(zie mededelingen) 
Bijeenkomst van de programmagroep 
4e zondag van de maand, gesprek over de 
Mensenwijdingsdienst 
Gespreksgroep over het Mattheüsevangelie 
Brainstormen over activiteiten voor de 
kinderen 
Koffie drinken 
‘Ik ben…’ verdieping in de zeven  
‘ik ben’-woorden, met Edith Schoneveld  
(zie mededelingen) 
Gesprek op de eerste donderdag van de 
maand 
Werkochtend in de gemeente ‘voor huis en 
tuin’ 
Opmaat Hemelvaart met Edith Schoneveld  
Bijeenkomst van het gemeentebestuur 
Hemelvaartsdag, dauwtrappen (zie med.)  
Mensenwijdingsdienst 
Gezamenlijk ontbijt 
‘Ik ben…’ verdieping in de zeven ‘ik ben’-
woorden, met Edith Schoneveld  
(zie mededelingen) 
Bijeenkomst van de programmagroep 
Koffie drinken 
Pinksterprogramma na de dienst  
(zie mededelingen) 
Gespreksgroep over het Mattheüsevangelie 
Landelijke Raad in Eindhoven 
4e zondag van de maand, gesprek over de 
Mensenwijdingsdienst 
‘Ik en de wereld zijn één’, vervolg 
door Nico Torenstra (zie mededelingen) 
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Mededelingen bij het programma 
 
Zondag 25 maart Palmzondag, tarwe zaaien 
Tarwe zaaien en een dienst voor de kinderen. We gaan dan 
zaaien met de kinderen zodat we met Pasen het groen 
ontkiemde graan mogen zien.  
De kinderen krijgen een potje met aarde om in te zaaien en 
mogen dit met Pasen mee naar huis nemen. De potjes blijven 
dus in de Stille Week in de kerk! 
Het gaat door als er 2 of meer kinderen zijn. 
 
Zondag 25 maart Stabat Mater van Vivaldi 
 
Op zondag 25 maart zal om 11. 30 uur het Stabat Mater van Vivaldi worden 
uitgevoerd door Wilma Bos, zang begeleid door orgel. De tekst van het Stabat 
Mater stamt uit de Middeleeuwen en beschrijft het intense verdriet dat  Maria 
de moeder van Jezus  ondergaat  als haar zoon gekruisigd wordt. Bij uitstek 
een tekst om op Palmzondag, het begin van de Stille Week, bij stil te staan. 
Veel componisten hebben zich laten inspireren door deze tekst.  
Het werk van Vivaldi  is  kort en bondig (duur 18 minuten) en is de enige versie 
voor solozang. Graag vrijwillige bijdrage na afloop. 
 
Zondag 1 april Paasochtend, paastuintje lopen 
 
Voor de kinderen is er het paastuintje lopen zijn en mogen zij hun graan mee 
nemen naar huis na de dienst voor de kinderen. 
We hopen dat alle kinderen groot en klein zullen komen om aan deze kleine 
rituelen deel te nemen. Het gaat door als er 2 of meer kinderen zijn.  
 
Zondag 1 april Eerste Paasdag zingen na de dienst 
 
Op Eerste Paasdag na de dienst kan er gezongen worden onder leiding van 
Nelleke Vermeulen. Wie een mooi lied heeft kan dit inbrengen en overleggen 
met haar: namvermeulen@hotmail.com 
 
Zondag 1 april Eerste Paasdag op Scorlewald 
 
De 7 ‘Ik ben’- Woorden uit het Johannes evangelie, uitgevoerd in euritmie door 
de euritmiegroep van Scorlewald, met inleidende woorden van Edith 
Schoneveld, koorzang en muziek. 
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Zaterdag 7 april Theatervoorstelling ‘Mirad, een jongen uit Bosnië’. 
 

"maar ik ben geen vluchteling 
want ik ben niet gevlucht 

ik ben weggewaaid als een blad van een boom" 
 

Mirad, een jongen van 13 jaar, wordt als slachtoffer en vluchteling 
geconfronteerd met de oorlog in Bosnië in de jaren 90. Zijn tante Fazila en oom 
Djuka vluchten naar Nederland. Aan de hand van zijn brieven en dagboek 
vertellen ze Mirad’s én hun ervaringen. 
  
Ook vandaag worden we geconfronteerd met hevig oplaaiende discussies over 
vluchtelingen en vreemdelingen. Waarmee dit verhaal, dat telkens weer vraagt 
om verteld te worden, zich opnieuw aandient — actueler dan ooit. 
 
Tekst: Ad de Bont. Spel: Maria Delver en Hans Steenhorst.  
Regie: Walter Roozendaal. Productie en meer informatie: 
www.muzemuzette.com 
Zaterdag 7 april 2018, aanvang 20.00 uur.  
Familievoorstelling vanaf 13 jaar. 
De voorstelling vindt plaats in de Gemeentezaal van de Lukaskerk, Oude 
Kanaaldijk 9/11, 1825 AT Alkmaar. 
Na afloop is uw vrijwillige bijdrage welkom. 
 
Dinsdag 10 april 19.30 uur ‘Ik en de wereld zijn één’ door Nico Torenstra 
 
Onder deze titel maakten wij op zondag 19 november jl. een begin met 
gesprekken om tot een verdieping te komen over het milieuprobleem en over 
het Rentmeesterschap over de aarde en de vraag wat de rol van de mens 
daarin is. Op deze bijeenkomst werd positief gereageerd. 
Met veel plezier ga ik een poging doen om dat thema verder uit te diepen en 
tot gesprekken met elkaar te komen. Als u het gemeentebericht van 
Advent/Kerst 2017 nog heeft, lees dan de introducerende tekst voor deze 
eerste bijeenkomst nog even na. 
De programmagroep en ik kozen nu voor een gevarieerde aanpak opdat zo 
veel mogelijke mensen kunnen gaan deelnemen. Dit aanbod behoeft geen 
keuze in te houden. In die zin is het niet bedoeld als  doorlopende cursus. 
Iedere bijeenkomst heeft haar eigen karakter. 
Wordt vervolgd op 31 mei en 24 juni. 
 
Zondag 15 april 11.30-12.30 uur 'Geboren worden in de geestelijke wereld'  
 
Novalis zegt: "Als een geest sterft, wordt hij mens. Als een mens sterft, wordt 
hij geest." Hoe kun je, vanuit het gezichtspunt dat het sterven een 
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geboorteproces is, aankijken tegen de ontwikkelingen in onze samenleving 
aangaande het levenseinde? 
 
Een lezing door Marianne de Nooij, geestelijke in Amsterdam. 
 
Dinsdag 1 en 15 mei 19.30 uur ‘Ik ben…’  
 
Wij kunnen in onszelf een gevoel van ‘zijn’ beleven, als een diepe rust in onze 
ziel. In dit gevoel van ‘zijn’ is het goed, wij voelen ons geborgen. Maar niet 
altijd beleven wij dit ‘zijn’. Soms voelen wij ons onrustig en gevangen, in ons 
lichaam, in onze situatie, in onze ziel, soms zelfs in onze idealen.  
De zeven ‘Ik ben…’- Woorden in het evangelie van Johannes kunnen een 
toegang vormen tot dit ‘zijn’, kunnen voor ons een wegwijzer zijn als een 
innerlijke stem die tot ons spreekt. Verdieping in de zeven ‘Ik ben’-Woorden 
met Edith Schoneveld.  
 
Donderdag 10 mei 7.30 uur Hemelvaartsdag: dauwtrappen 
  
Bij voldoende belangstelling gaan we dauwtrappen. We gaan met elkaar vroeg 
op pad om onze “voeten te wassen met het hemeldauw”. 
Om 7.30 uur verzamelen we bij de kerk en gaan van daaruit wandelen. 
Tegen 9.00 uur zijn we terug bij de kerk. We kunnen om 9.00 uur naar de 
Mensenwijdingsdienst, een dauwuurtje eerder dan gewoonlijk op de 
donderdag! Na de dienst is er een gezamenlijk feestelijk ontbijt.  
Het is fijn als iedereen iets lekkers om te delen mee neemt voor het ontbijt. 
De wandeling zal verzorgd worden door Wendela en Sarie. 
Graag opgeven bij Sarie als je mee wilt gaan. E-mail: sarierolff@hotmail.com 
of 072-5622625 
 
Maandag 21 mei Tweede Pinksterdag 11.30 uur 
 
We willen ons verbinden met de vlam van Pinksteren. 
Na de Mensenwijdingsdienst zal er een opmaat zijn met als thema  
Maria-Sophia, met aansluitend gesprek. Dit wordt verzorgd door Edith 
Schoneveld, Wendela Beemsterboer en Sarie Rolff. 
 
Wij zorgen voor een heerlijke Pinkstersoep en eten gezamenlijk onze zelf 
meegebrachte lunch. Na de lunch zal Janneke Rosenbrand ons op 
kunstzinnige wijze meenemen in de wereld van de kleur van de Maria-Sophia. 
Om 15.00 uur is er een cultische dagsluiting. 
 
Vooraf graag aanmelden per email: wendela.beemsterboer@gmail.com 
of 072-7370209 
Mochten er ouders zijn die hun kinderen mee willen nemen kan dat. We 
verzorgen dan met elkaar de kinderactiviteiten. 
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Kinderen aanmelden bij sarierolff@hotmail.com 
 
Donderdag 31 mei 11.15 uur ‘Ik en de wereld zijn één’  
 
door Nico Torenstra, vervolg van 10 april, zie mededeling van 10 april. 
 
Overige mededelingen 
 
Jeugdwijdelingen te gast 
 
Van donderdag 5 april tot en met zaterdag 7 april zal een groep van 
jeugdwijdelingen uit Hamburg met twee begeleidende priesters te gast zijn in 
onze kerk.   
 
 
Berichten uit het bestuur  
 
Van de penningmeester, onderhoud Kerkgebouw.  
Achter de schermen gebeurt een aantal dingen die misschien niet altijd 
opvallen. Arij en Obe “bewaken” de staat van onderhoud van ons kerkgebouw 
en nemen actie als daar iets aan moet gebeuren. Zij hebben offertes 
aangevraagd voor schilderwerk en een aantal andere reparaties. Deze offertes 
komen dan ook weer bij de penningmeester terecht, het gaat nu om een 
bedrag van ongeveer € 17.000,- Bij de gemeente Alkmaar heb ik een aanvraag 
voor subsidie ingediend, deze aanvraag is in behandeling. 
 
Het restant van de kosten zal van de Liquiditeit rekening opgenomen moeten 
worden en kan niet uit het “gewone” huishoudboekje betaald worden. Onder 
“gewone” huishoudboekje verstaan we uw jaarlijkse- en ook andere bijdragen 
aan de Christengemeenschap en de normale uitgaven zoals de bijdrage aan 
de toelage- en gezamenlijke kas .  

De onderhoudskosten voor het gebouw zijn misschien voor menigeen wat 
verborgen, omdat deze in het “gewone” huishoudboekje niet zo duidelijk 
zichtbaar zijn, maar zijn toch wel een kostenpost waarmee binnen de financiën 
duidelijk rekening gehouden moet worden. 

Financiën 2018 

De bedragen op de 49 binnen gekomen “intentie formulieren 2018” plus de 
bedragen op de Overeenkomsten Periodieke Gift laten een totaal zien van  
€ 28.536,-. Zo’n toezegging op dit formulier is bedoeld voor de penningmeester 
om sturing te kunnen geven aan inkomsten, uitgaven en begroting. Het is niet 
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bedoeld om u vast te leggen op een eenmaal voorgenomen besluit, 
omstandigheden kunnen veranderen. Heeft u dit formulier nog liggen? 

In 2017 is op de begroting voor 2018 aan bijdrage voor de leden en 
belangstellenden € 52.000,- opgenomen. Dit bedrag samen met andere 
inkomsten vormen de basis voor o.a. onze bijdrage aan de Toelage- en 
Gezamenlijk Kas. 

Uw bijdrage in de voorbije maanden Januari en februari geven in ieder geval 
een positief beeld t.o.v. de twee eerste maanden van vorig jaar en ik hoop dat 
zich dat in de rest van het jaar doorzet. 

Fiscale aftrekbaarheid van uw schenking. 

Misschien ten overvloede: weet u ook dat er een aantrekkelijke mogelijkheid is 
om uw gehele schenking fiscaal aftrekbaar te maken via een ‘Overeenkomst 
Periodieke gift in geld’. U heeft hiervoor een formulier nodig; even een berichtje 
naar de penningmeester en dan stuur ik u dat toe. 
 
Samenvatting Landelijke Raad 10 februari 2018 

Op de agenda staat de voorlopige financiële verantwoording van de 
Internationale Pinksterconferentie. Peter Rosenbrand geeft een toelichting. 
Mede door het wisselen van locatie ontstond een achterstand in de organisatie. 
Ook waren er problemen met het aanmeld- en registratiesysteem dat veel later 
open ging dan gepland. De organisatie kwam in de laatste maanden en ook 
nog eens vlak voor en tijdens de Internationale Pinksterconferentie voor 
noodzakelijke extra uitgaven te staan, terwijl de inkomstenkant lang onzeker 
bleef, omdat betalende bezoekers zich pas in de laatste weken aanmeldden. 
De vergadering spreekt achting en waardering uit voor de organisatoren, maar 
wil de noodzaak onder ogen zien om uit het gebeurde lering te trekken. Het 
gesprek hierover wordt voortgezet. 

De Landelijke Raad is tevreden met de manier waarop het Landelijk Bestuur 
de vragen over het proces van branding en de vernieuwing van de website van 
de Christengemeenschap heeft beantwoord. Het Landelijk Bestuur zal een 
nieuwe start maken en de Landelijke Raad daarbij betrekken. 
De uitgavenkant van de begroting van de gezamenlijke kas wordt 
goedgekeurd. Aan het Penningmeesteroverleg wordt gevraagd sluitende 
afspraken te maken over de inkomstenkant. 
 
Aan de hand van een door een werkgroep gemaakte notitie wordt gesproken 
over de verbetering van de communicatie en stroomlijning van de processen 
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tussen Landelijk bestuur, Landelijke Raad en Penningmeesteroverleg. De 
Landelijke Raad is van mening dat het probleem niet in de structuren zit, maar 
dat de werking moet worden verbeterd. Het Landelijk Bestuur zal het voortouw 
nemen en met voorstellen komen om de verschillende organen beter op één 
lijn te krijgen. 
De Landelijke Raad keurt een voorstel van het Landelijk Bestuur goed om het 
aantal door de Landelijke Raad benoemde leden van het Landelijk Bestuur uit 
te breiden van vier naar vijf. 
Deze Landelijke Raad werd gehouden in Alkmaar. Martje Klok 
vertegenwoordigt Alkmaar in de Landelijke Raad. Martje en Felicité McDonald 
waren de gastvrouwen, Edith Schoneveld verzorgde de Mensenwijdingsdienst 
en presenteerde onze gemeente en Wietse de Vries is voorlopig de nieuwe 
voorzitter van de Landelijke Raad. Frans Ooms en John den Olden, onze 
nieuwe bestuursleden, waren te gast in de Landelijke Raad om kennis te 
maken met de gang van zaken in de Raad. Een ruime Alkmaarse 
vertegenwoordiging op deze dag! 
 
Berichten uit de gemeente 
 
Ministranten 
 
Wie de laatste jaren op donderdag wel eens naar de dienst ging heeft geregeld 
Fons zien ministreren, niet zo groot, kort grijs haar. 
Jarenlang heeft Fons trouw om de week op donderdagen, vroeger ook op 
dinsdagen geministreerd. Onlangs is hij gestopt met ministreren.  
In een gesprek over het ministreren door vele jaren (31) heen bleek hij een 
boodschap te hebben voor de ministranten: maak van de dienst geen 
alledaagse handeling, maar wees je bewust van de heiligheid. Alles wat je als 
ministrant doet zou die heiligheid moeten uitstralen, in de manier waarop je je 
voorbereidt, loopt, en als vertegenwoordiger van de gemeenschap, voor de 
priester de weg bereidt, zodat de dienst aan het altaar plaats kan vinden.  
Ik mocht er aan toevoegen de oproep aan de gemeente om ook tijdens de 
dienst de blik te blijven richten op deze essentie van de dienst en niet te 
struikelen over praktische 'foutjes' die er altijd ook gemaakt worden. 
De passie voor de Mensenwijdingsdienst is wat we delen Fons.  
Dank voor je vele jaren van inzet en voor je inspirerende boodschap. 
Nelleke Vermeulen 
 
Mocht je nu zin krijgen om te leren ministreren, laat het dan weten bij Edith of 
Nelleke (0725628082) 
 
Sociaal meldpunt 
 
In onze gemeente zijn veel mensen die uit zichzelf contact houden met een 
ander, omdat het zo gegroeid is, of omdat gezien wordt dat iemand wat extra 
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aandacht of hulp kan gebruiken. Lang niet altijd is dat zichtbaar voor anderen. 
Deze stille krachten worden namens ons allen hartelijk bedankt! 
Maar wat als je wel ziet dat iemand extra hulp of aandacht kan gebruiken, 
maar het zelf niet kunt geven? Of als je wel wat hulp of aandacht kunt 
gebruiken, maar niet zoveel contact (meer) hebt in de gemeente? Schroom 
dan niet uw vraag te stellen bij het sociaal meldpunt of anders via de priester. 
Samen kunnen we kijken hoe uw vraag er precies uitziet en hoe we kunnen 
helpen. Er zijn anderen die al hebben aangegeven te willen helpen als er vraag 
naar is. Voor de een is het misschien maandelijks een telefoontje voor de 
ander een vervoersvraag of nog iets heel anders. En als we u / je mogen 
vragen als er hulp nodig is horen we dat ook graag. Onze telefoonnrs. staan 
achterop bij 'sociaal meldpunt'. Mailen kan ook: tineke.teunissen @kpnmail.nl 
namvermeulen@hotmail.com. Tineke Teunissen en Nelleke Vermeulen 
 
 
 
 
 
 
 
 


