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Voorwoord 

 
 
 
 

Voor u ligt het verslag van het seizoen 2016 - 2017: het 48e  seizoen van onze Jonge 
Kerk. 
Dit verslag is samengesteld uit de verslagen van bestuur, pastor en de individuele 
werkgroepen of personen. Er zijn echter ook andere vrijwilligers, die in dit verslag niet 
aan het woord komen. Deze afwezigheid zegt niets over het belang dat deze groepen 
hebben voor de dagelijkse voortgang van de Jonge Kerk Roermond 

 

 
 

Bestuur is zich ook afgelopen seizoen steeds bewust geweest, dat zij de 
verantwoordelijkheid heeft voor het reilen en zeilen van onze gemeenschap. Deze 
verantwoordelijkheid draagt  zij omdat de gemeenschap deze heeft gedelegeerd. 
Daarbij probeert het bestuur het belang van de totale gemeenschap en van de 
afzonderlijke leden zo goed mogelijk te behartigen. 

 
In onze gemeenschap leven veel vragen, wensen, behoeften, ideeën… 
Er kan niet altijd en steeds aan al die behoeften en wensen worden voldaan, maar het 
bestuur zoekt steeds naar de juiste gedragslijn, die in het kader van ons ‘Beleidsplan’ 
past in ons gedachtegoed. 

 
In het bestuur is goed samengewerkt als team. Ondanks de vacatures worden taken 
opgepakt en is helder wie wat doet. Jammer genoeg hebben we afscheid genomen van 
een van de bestuursleden. Aanvulling met kandidaten, die binnen het team passen, blijft 
evenwel niet alleen zeer wenselijk, maar is ook zeer nodig. 

 
Dit verslag zal in het kader van openbaarheid van bestuur ook op de website worden 
geplaatst. Dit zullen we ook doen met het financiële jaarverslag, dat in februari wordt 
geschreven. 

 

 
 
 
 
 

Wim Janssen 
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Bestuur 
 

 

Algemeen 
 

“De wereld begint HIER”. 

In een mooi gerestaureerde herberg is in augustus 2016 een ‘droom’ gestart: door de 

Ursulakapel meer open te stellen kunnen meer ontmoetingen plaats vinden tussen 

mensen. In een verdeelde samenleving kan onze herberg als een veilige rustplaats 

worden ervaren, waarbij het besef groeit dat de wereld  HIER begint, bij jezelf. 

De FairTrade-lunch met genodigden uit de nabije buurt was een mooie start voor dit 

initiatief om wekelijks de kapel open te stellen. 

Voor de beeldvorming en Pr van de Basisgroep 

Jonge Kerk Roermond is het open zetten van de 

deuren een goede zaak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het aanstaande 50-jarige jubileum in september 2019 werpt steeds nadrukkelijker zijn 
schaduw vooruit. Ook in het afgelopen seizoen zijn initiatieven genomen en 
voorbereidingen in gang gezet. 

 
=+=+=+=+= 

 

 
 

In het afgelopen seizoen is ons Constanze Ridder ontvallen. Zij overleed in de 
oudjaarsnacht. In maart is zr. Margreet van Wijk overleden. 

 
=+=+=+=+= 

Bij de start van het seizoen bestond het bestuur uit de volgende personen: 

Wim Janssen voorzitter 
Hans Kuijk secretaris 
Charles Delnooz penningmeester 
Johan Schuiling vicevoorzitter 
Nettie Huisman lid 
Paul Simons lid 
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Met deze samenstelling bleven er weer formeel drie vacatures in het bestuur bestaan. In 
de najaarsvergadering evenwel is Henk Doest als zevende bestuurslid benoemd, na 
een jaar kandidaat-lid te zijn geweest. 
Henk heeft zich echter op het eind van het seizoen als bestuurslid teruggetrokken. 

 
Bij de maandelijkse bestuursvergaderingen is pastor Olga van Kollenburg aanwezig als 
adviseur. Met de voorzitter heeft zij geregeld een individueel werkoverleg omtrent 
[uitvoering van] taken en andere zaken, de arbeidsovereenkomst betreffend. 
Er zijn dit jaar 12 reguliere vergaderingen gehouden, doorgaans in de nevenruimte van 
de Ursulakapel. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij de voorzitter 
anders beslist. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur soms extra overleg. 

 

 
 

Pastor 
Het dienstverband met onze pastor Olga van Kollenburg wordt, na het bereiken van 
haar pensioengerechtigde leeftijd beëindigd. Na 22 november 2017 krijgt zij een nieuw 
tijdelijk dienstverband aangeboden voor de duur dat er [nog] geen nieuwe pastor is 
benoemd. 
Het bestuur heeft op basis van eerdere profielschetsen, wensen voor de functie en 
[financiële] mogelijkheden een profiel samengesteld als richtlijn voor de invulling van 
functie en taken. Deze voorstellen zullen in het begin van het nieuwe seizoen worden 
voorgelegd aan de gemeenschap. Op grond van de reacties zal dan een definitief profiel 
en taken[pakket worden opgemaakt en een sollicitatieprocedure in gang gezet worden. 

 
 ’t  P e ile rtje  
Zowel geprint als digitaal is ’t Peilertje nog altijd een belangrijk hulpmiddel voor de 
communicatie en informatie naar alle leden. Voor het bestuur is het een eerste 
mogelijkheid om direct na elke vergadering iedereen op de hoogte te brengen van wat 
besproken of besloten is. 
Ook voor de werkgroepen en individuele leden is ’t Peilertje een goed middel om 
informatie te verspreiden. 
Maria van der Ven draagt zorg voor de samenstelling en verzorgt tevens de distributie. 
’t Peilertje is deze 21e  jaargang tien keer uitgegeven. 

 

 
 

Jaarprogramma 
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt elk jaar het Jaarprogramma 
samengesteld en uitgebracht. Het dient als richtlijn en agenda voor de uitvoering van de 
plannen, die in het Beleidsplan zijn omschreven. 
Het Jaarprogramma biedt tevens een overzicht van de organisatie van de 
gemeenschap, de werkwijze, welke [werk]groepen er zijn en hoe de structuur is 
opgebouwd. Er staan relevante adressen in van personen of werkgroepen, evenals data 
van belangrijke vieringen of bijeenkomsten. 
Het Jaarprogramma wordt ook als agenda voor bijzondere data elk jaar aangepast en 
geactualiseerd; het is voor elk (nieuw) lid beschikbaar en wordt digitaal verspreid. 
Voor een beperkt aantal mensen is een papieren versie beschikbaar. 
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Najaarsvergadering. 
Ingevolge de bepalingen van de statuten is het bestuur verplicht elk jaar een verslag te 
publiceren, waarin de werkzaamheden worden gerapporteerd. Dat geldt ook voor de 
onder haar verantwoordelijkheid vallende geledingen. 
Met een opkomst van 47 leden was de vergadering goed bezocht. 
De jaarverslagen, die door de diverse geledingen en werkgroepen zijn gemaakt, werden 
aldus in deze jaarvergadering besproken en becommentarieerd. De relevante 
opmerkingen en/of aanvullingen zijn in het latere verslag vermeld 

 
Bestuursverkiezing. 
Hans Kuijk en Nettie Huisman waren aftredend en stelden zich herkiesbaar. Beide 
bestuursleden zijn herkozen en door bestuur als zodanig benoemd. 
Henk Doest stelde zich verkiesbaar na een jaar kandidaat-lid te zijn geweest. Ook hij 
werd met nagenoeg algemene stemmen als nieuw lid gekozen. 
In de latere bestuursvergadering zijn de taken van bestuursleden herverdeeld. 

 
De kascontrolecommissie heeft de stukken met de penningmeester doorgenomen, 
getoetst en goedgekeurd. De penningmeester cq het bestuur is daarmee 
gedechargeerd over het boekjaar 2015. 

 
Het verslag van deze najaarsvergadering is aan alle leden toegestuurd. 

 
Thema-avond 
In maart 2017 is tijdens de jaarlijkse thema-avond een aantal thema’s behandeld door 
middel van een diapresentatie door Wim Janssen. De thematiek had betrekking op 
zaken als continuïteit van de basisgroep en de manier, waarop de toekomstige 
gemeenschap moet worden ingericht. 
Voorstellen, visies en ideeën hebben consequenties voor het beleid, de organisatie van 
de gemeenschap, onze ‘voetafdruk’ en bewustwording. 

 
De reacties op de presentatie leverden diverse indicaties op voor aanpassing van het 
Beleidsplan en de manier van werken in ons werkgroepen-systeem. 
Zo is door het bestuur de functie van het Werkgroepen-overleg onder de loupe 
genomen en is aan alle vertegenwoordigers voorgesteld om dit overleg meer als 
Adviesorgaan te gebruiken. Het bestuur kan gevraagd en ongevraagd dan van advies 
worden voorzien en daarmee kan het werkgroepen-overleg een meer 
beleidsvoorbereidend karakter hebben. 

 
Notitie groep van 4. 
Als bezinning op de continuïteit van de Jonge Kerk en de daaraan gekoppelde behoefte 
tot uitwerking van de resultaten van de thema-avond, hebben vier leden van de 
gemeenschap een notitie opgesteld genaamd “Jonge Kerk wordt oud, mits…” 
Gerelateerd aan de scenario’s die tijdens die thema-avond naar voren kwamen, hebben 
deze vier leden alternatieve scenario’s opgesteld om nieuwe leden voor de Jonge Kerk 
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aan te trekken. De aanzet tot herstructurering zou met introductie van nieuwe 
elementen ervoor moeten zorgen dat enerzijds de Basisgroep van betekenis blijft voor 
de groep mensen, die we nu vormen en anderzijds van betekenis wordt voor [jongere] 
mensen die nog niet bereikt worden via onze pijlers. 
Deze notitie is inmiddels in alle geledingen van de gemeenschap besproken. Aan de 
hand van de diverse reacties zal in het komende seizoen met het bestuur verder 
gesproken worden over de wenselijke inrichting van de organisatie van de Jonge Kerk. 

 

 
 

Denktank. 
In het afgelopen seizoen is ook een eerste aanzet gegeven aan de vorming van een 
zogenaamde ‘Denktank’. Deze groep zal zich meer met de bezetting, het beheer en 
gebruik van de Ursulakapel bezighouden. 

 
Vertrouwenspersoon 
Dit afgelopen jaar heeft het bestuur een vertrouwenspersoon aangesteld. De heer Joop 
Drijkoningen heeft zich bereid verklaard deze functie te vervullen en heeft zich als 
zodanig gepresenteerd aan de gemeenschap. Hij staat vermeld op de website en ook 
vernoemd in het jaarprogramma. 

 
Beleidsplan 
In de najaarsvergadering van november 2017 zal het nieuwe Beleidsplan 2017-2019 
worden gepresenteerd. Alle voorstellen en aanpassingen, zoals o.m. tijdens de thema- 
avond zijn gedaan, zijn hierin verwerkt. 

 
Website 
Over de stand van zaken betreffende de mogelijkheden en [vragen over] gebruik van de 
website wordt elke bestuursvergadering door de beheerder geïnformeerd.  Het bestuur 
wil bewaken dat de website een actuele presentatie is van de Jonge Kerk als 
maatschappelijk betrokken gemeenschap. 
Er zal in het volgende seizoen een nieuwe versie worden geïnstalleerd, waarmee meer 
nog de veiligheid, stabiliteit en gebruiksvriendelijkheid worden verbeterd. 

 
Pr 
Ook het afgelopen seizoen is veel aandacht besteed aan de beeldvorming en 
informatievoorziening om de Basisgroep Jonge Kerk bekend te maken. Zo worden op 
de site van de VVV de vieringen vermeld en staat in diverse wijkbladen elke week een 
informatief blokje over de viering van de komende zondag. 
Het idee om aan de voorgevel van de kapel een banner te bevestigen met naam en 
logo van de ‘bewoner’ van de kapel, is nog aangehouden in afwachting van verdere 
plannen voor het voorterrein. 
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Financiën 
In augustus 2016 hebben we uiteindelijk het bericht ontvangen dat de provinciale 
subsidie voor al het herstelwerk definitief was vastgesteld en betaald werd. Vanuit de 
landelijke BRIM-regeling zijn nog twee jaarlijkse betalingen te verwachten, waardoor 
maar een relatief klein deel van de financiering van de restauratie uit eigen reserves 
moest worden betaald. 
Op 19 februari jl. heeft Charles de jaarcijfers aan de gemeenschap gepresenteerd. 
Financieel doen we het met z’n allen wel goed, zo luidde de conclusie van onze 
penningmeester. Voor de ‘actie Kerkbalans’ bleek het tekort kleiner dan begroot. 
Structurele èn geïndexeerde gezinsbijdragen blijven als belangrijke inkomstenbron 
natuurlijk wel noodzakelijk. 
Het provincialaat van de Zusters van Liefde heeft ook in het afgelopen seizoen een 
welkome donatie gedaan, welke gelden besteed kunnen worden aan niet-subsidiabele 
kosten. 

 
 
 
 

Externe contacten 
Zoekend naar wat en wie ons kan bijstaan in het bewaken van ons beleid en steun biedt 
in het investeren in de continuïteit van onze gemeenschap[pen], willen we graag 
aansluiting blijven houden met bondgenoten en verwante organisaties. 
Zo zijn er: 

-    Stichting Onafhankelijke Kleine Geloofsgemeenschappen (OKGG), waarbij Anne- 
 Francine van Gogh onze contactpersoon is.  

- Mariënburgvereniging voor kritisch katholieken > bijwonen van ledenvergadering, 
landelijk congres en leerhuisdagen; 

- INLIA: landelijke vereniging ter ondersteuning van alle lokale initiatieven voor 
opvang en hulp aan asielzoekers en vluchtelingen. Jonge Kerk is als bondgenoot 
van het “Charter van Groningen”  hierbij aangesloten en biedt ook financiële 
bijdragen. INLIA verzorgt juridisch advies, maatschappelijke ondersteuning, 
activiteiten voor kinderen, noodopvang voor daklozen en financiële steun. De 
informatiebijeenkomsten voor onze regio zijn in De Bilt. 

- OBM: met de Oecumenische Basisgroep Maastricht (voorheen Citykerk)zijn al 
jarenlang contacten. Dit seizoen evenwel is er geen uitwisseling geweest 

- De Drie Ringen, centrum voor spiritualiteit en zingeving in Heerlen. Organiseren 
verschillende workshops en cursussen en symposia. Een uitgebreid 
programmaboekje is voorhanden. 

- RvK: met de Raad van Kerken is een structureel overleg; via onze 
vertegenwoordiging worden we geïnformeerd over o.m. de gebedsdiensten, door 
de [leden van de] RvK te houden. 

- San Salvatorgemeenschap Den Bosch: in november 2016 hebben zij hun 
5-jarig jubileum gevierd en tegelijk de ontmoetingsdag van de OKGG Zuid 
Nederland georganiseerd. Jonge Kerk Roermond is daarbij vertegenwoordigd 
door bestuur en leden. 

- Netwerk 20f3bijEEN: landelijke bijeenkomst en beheerder van landelijk netwerk 
van websites basisgroepen 

- Basisgroep Heerlen:  in het blad ‘Samen Onderweg’ is melding gemaakt van het 
feit dat de Basisgroep Heerlen is opgehouden te bestaan. De Bernardinuskapel 
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werd gesloten. Vieringen worden nu op twee plaatsen voortgezet: in Heerlen 
(Andreaskerk) en Voerendaal. 

- Streekparochie ’t Eikske: informatie over stand van zaken en ontwikkelingen via 
het blad ‘Solidair’. 

- Met de protestantse gemeente is een aantal keren contact geweest over de opzet 
van een HIP: Hulp aan Individuele Personen, zoals dat elders in de provincie 
bestaat. Het is een interkerkelijke hulpdienst. Er is een stappenplan gemaakt om 
te onderzoeken of er draagvlak is voor zo’n project bij de onderscheiden 
kerkbesturen. Daarbij hebben wij aangegeven dat het wenselijk is om de 
verhouding met de professionele hulpverlening te duiden. 

 

 

Recentelijk hebben we moeten constateren dat er sinds de eerste Roze Zaterdag in 
Roermond nog weinig veranderd is in de gedachtegang van sommige mensen. 
Bisschop de Korte van Den Bosch kon zijn woord niet gestand doen om de deuren 
van de kathedraal open te zetten, wat aanvankelijk een warm welkom leek te zijn. Die 
deuren werden later ‘dicht gesmeten’, waardoor de Rooms katholieke kerk mensen uit 
hun kudde verloren laat lopen. 
In die geest hebben wij als bestuur en gemeenschap aan de organsatie van de Roze 
Zaterdag een adhesiebetuiging gestuurd. 

 

 

Met sociaal-maatschappelijke instellingen worden contacten onderhouden door leden 
van de gemeenschap, m.h.o. op relevante informatie of daadwerkelijke steun: 

 
- Maatschappelijk Platform Roermond: in dit overleg voor instanties in Roermond 

en omgeving neemt Jonge Kerk deel door een bestuurslid. 
In het afgelopen jaar is in het kader van de MPR veel aandacht besteed aan 
sociaal maatschappelijke vraagstukken, zoals schuldhulpverlening, 
vluchtelingenwerk, armoedebeleid en ook trainingen. Zoals ook in andere 
organisaties binnen de gemeente Roermond is in de maand maart als ‘Maand 
van de Armoede’ aandacht besteed aan aspecten, die ook onze gemeenschap 
betreffen. Zo is voor de Voedselbank een extra inzameling gehouden. 

- Wereldwinkel, met een ‘filiaal’ in de Ursulakapel. 
- Amnesty International; bijdragen aan het wereldwijd naleven van de rechten van 

de mens. 
 
Boekentafel. 
Het bestuur heeft dit jaar extra aandacht besteed aan de Boekentafel, door Tom Naaijen 
consciëntieus geregisseerd aan de tafels achter in de kapel. 
De omzet is afgelopen seizoen[en] wel teruggelopen door minder lezers en gebruikers 
van aangeboden boeken, Er zijn nog wel twee leesclubjes. 
De Jaaropbrengst ligt nu nog tussen de €1000,- en €1250,- , waarvan een deel naar het 
interreligieuze project OOR gaat. 
 
Boekenmarkt. 
De jaarlijkse Boekenmarkt, onder regie van Jo Schreurs, levert steeds een substantiële 
opbrengst op.  
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Einde-seizoens-borrel 
Alle werkgroep-leden en andere vrijwilligers van onze gemeenschap worden elk jaar 
door het bestuur in het zonnetje gezet tijdens deze borrel. Dit jaar werd dat op een 
zondag gedaan na de viering, gezien de bezetting op zaterdag door de jaarlijkse 
Boekenmarkt. Tijdens deze bijeenkomst, nu aangekleed als lunch, zijn een paar 
vrijwilligers die afscheid hebben genomen van hun werkgroep, bedankt voor hun inzet: 
Theo Verschoor, Sandra Moors, Ine Frencken en Frieda Reijnders. 
Zoals vanouds heeft Paul Dumoulin een kleurrijke en aantrekkelijke uitnodiging aan 
iedereen verzorgd. 

 
Tot slot. 
We zijn in voorbereiding op ons 50-jarig jubileum in 2019. De contouren zijn zo’n beetje 
opgemaakt, er zijn ideeën geïnventariseerd, plannen opgesteld en een commissie zal 
worden samengesteld ter voorbereiding op het feest. 
Het zal een feest kunnen worden waarbij onze gemeenschap zich zal kunnen 
manifesteren als een eigentijds genootschap. Zonder fundamenten van de Bijbel te 
veronachtzamen kunnen we ons als gemeenschap met een waardevolle historie 
bewegen met de nieuwe stromingen. Om onze Jonge Kerk oud te laten worden, is 
discussie over onze identiteit en de basis, van waaruit we willen blijven bestaan, meer 
dan ooit wenselijk. 

 

 
 

Hans Kuijk  
=+=+=+=+= 
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Pastor 
 
Zoals elk jaar ligt de nadruk van mijn werk vooral op liturgie in de meest brede zin van 

het woord. Het mee denken en invullen van vieringen, de thematische voorbereiding en 

uitdieping van de thema’s in de verschillende perioden van het jaar en het van tijd tot tijd 

schrijven en/of meedenken van en over een overweging, zijn daarin belangrijke 

elementen. 

Verder is de maandelijkse voorbereiding en vergadering van de werkgroep liturgie van 

groot belang. 

In belangrijke vieringen als Kerstmis, Pasen en Pinksteren ben ik mee voorgegaan. 

Voorts in de viering van Bemoediging en Nabijheid en heb ik door het jaar heen een 

aantal vieringen mee verzorgd. 
 

 

Daarnaast is er uiteraard aandacht geweest voor pastoraat. 

Er zijn ruim 60 pastorale contacten geweest, het overgrote merendeel op verzoek. 

In dit werk word ik ondersteund door de werkgroep onderling pastoraat. Daar bereiken 

mij berichten over mensen die wellicht ondersteuning nodig kunnen hebben, en waar 

misschien ook míjn aandacht wordt vereist. Het raakt mij steeds opnieuw hoe betrokken 

men op elkaar is in deze gemeenschap. Dat is een groot goed! Het verlicht hiermee ook 

de taak van de pastor, aangezien die natuurlijk ook maar beperkte mogelijkheden heeft 

qua tijd, zeker in deze gemeenschap waar de gemiddelde leeftijd steeds hoger komt te 

liggen… 

Soms vragen mensen om een langere begeleiding, soms is een enkel gesprek 

voldoende om iemand weer op weg te helpen. Daarnaast is er heel af en toe een 

hulpvraag van iemand buiten de gemeenschap die via de website contact zoekt. De 

contacten zijn dus heel wisselend van karakter. 

Verder zijn tijdens de zomervakantie door de werkgroep opnieuw 3 koffie-ochtenden 

georganiseerd die goed bezocht werden. Als experiment werd in het voor- en najaar ook 

een koffie-ochtend verzorgd en ook hier was de opkomst goed. 
 

 

Het afgelopen jaar was een extra jaar. Op 22 november werd ik namelijk ‘AOWer’ en 

mocht ik voor een jaar bijtekenen als pastor, onder dezelfde condities als ik tot dan toe 

gewerkt had. 

Het feit dat ik nog maar één baan had gaf mij inwendig én qua tijd wat meer rust. 

Hierdoor kon ik een heel andere weg in slaan in mijn vrije tijd, die soms ook in de JK 

zichtbaar wordt. 
 

 

Van meet af aan heb ik er voor gekozen om –in principe- 2 dagen in de nevenruimte 

van de Ursulakapel te werken. Daar vinden ook weer voor een deel de vergaderingen 

met de verschillende werkgroepen plaats. Een enkele keer krijg ik bezoek, maar het is 
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eigenlijk een grote uitzondering. Toch blijf ik er graag zitten, en bent u van harte 

welkom. 

Wel is het handig als u mij even van te voren belt of ik er inderdaad wel ben: 

werkzaamheden zijn regelmatig ook buitenshuis, of thuis in Thorn als het zo van pas 

komt…. 
 

 

Ik noemde al even de werkgroepen. Ik ben bij een aantal werkgroepen betrokken. De 

werkgroepen liturgie en onderling pastoraat zijn al genoemd. Daarnaast neem ik deel 

aan het werkgroepenoverleg dat voor mij een belangrijke bron van informatie is. 

Verder heb ik contact met de begeleiding van de jongerengroep. 

Tevens neem ik deel aan de bestuursvergaderingen. 
 

 

Het is goed om te vermelden dat ik ook in dit jaar hier met plezier gewerkt heb en 

natuurlijk hoop dat ook naar u toe uit de stralen. 

Maar het is ook het laatste jaar dat ik op deze manier actief ben geweest. 

In het nieuwe jaar zal ik vanaf 22 november 8 uur minder gaan werken totdat er een 

nieuwe pastor gevonden is. Daarbij zeg ik er voor alle zekerheid bij dat dat geldt voor de 

termijn van maximaal 1 jaar. Ik hoop voor de gemeenschap dat dát niet nodig zal zijn en 

ik eerder in de gelegenheid zal zijn als lid van de Jonge Kerk mogelijk actief te zijn als 

vrijwilliger. 
 

 

Tot die tijd: weet dat u welkom bent en geen enkele vraag ‘gek’ is. Het snelste contact 

verloopt per mail of telefoon:  pastorJKroermond@gmail.com of 06-10835109 en 

natuurlijk bent u van harte uitgenodigd mij aan te spreken als ik in de kapel ben! 
 

 

Olga van Kollenburg 
 

 
 
 
 
 
 

Werkgroep Liturgie 
 
De werkgroep liturgie is klein, telt vijf leden. 
De groep mensen die wel eens meewerken aan een viering wordt ook kleiner. 
Het heeft dan ook veel moeite gekost om het afgelopen seizoen elke zondag een viering 
voor elkaar te krijgen, maar het is gelukt. 

 
Wat doet de werkgroep nog meer. 
Ze denkt na over welke thema's er gekozen moeten worden en zoekt daar 
schriftlezingen bij. 
Voor twee blokken staat dat vast n.l. Advent en 40-dagentijd. 
Daarbij wordt rekening gehouden met het project van de kinderen. 

mailto:pastorJKroermond@gmail.com
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Wat was er zoal: 
In oktober en november was het thema: Mededogen, 
in de Advent: dromen worden waar. 
In de 40-dagentijd was er een project over armoede. 
We sloten ons daarbij aan in een aantal vieringen . 

 
Op de agenda staat ook altijd een evaluatie van de vieringen. 
Dit jaar besloten we die evaluaties terug te koppelen naar alle  voorbereiders. 

 

Als voorbereiding voor de Advent en 40-dagentijd was er gelegenheid tot  scholing door 
cursussen, die gegeven werden door Anne Francine van Gogh. 

 
Tenslotte was er aan het eind van het seizoen een WERKDAG, verzorgd door Koos van 
Vugt samen met Anne Francine. 
Door middel van bibliodrama bereidden we ons voor op een thema voor het volgende 
seizoen : MINDER BEKENDE VROUWEN UIT HET EERSTE TESTAMENT. 

 

 
 

Het was fijn dat dit seizoen ook weer jongeren tot de voorbereiders hoorden. 
Ze hadden aangegeven dat ze gevraagd mochten worden om mee te doen aan een 
viering. 

 
Dit seizoen heeft Marco Suvarnosaroto zich bereid verklaard in vieringen zonder koor 
viool te willen spelen als extra muzikale opluistering. 
We hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt. 

 
Trix van Rijen 

 
 
 
 
 
 

Koor. 
 
 

 

 
 

Donderdagavond snellen de koorleden van alle kanten naar de Ursulakapel 
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Eerst is er aandacht voor lief en leed..  

 

 
 

Na het losmaken van stem en lijf .. 
 

 
 
 
 
 

…is het tijd voor de stemrepetitie 
 

 
 

met de alten de tenoren de bassen sopranen bla bla bla 
 

en de orkestrepetitie en/of oefenen met het hele koor onder leiding van  Jos 
 

 
 

 
 
 

Dan is het eindelijk pauze……… 

Koffie/thee drinken en snoepen… kletsen…. 

en daar gaat de bel al weer ! 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Alle liederen voor de zondag woden geoefend samen met orkest. 
 

1, 2 soms 3 keer opnieuw 
 

Van chaos naar orde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koorscholing, discipline, ademhalingsoefeningen, gebruik van musescore én een 

goedkeurende blik van de dirigent verhogen de kwaliteit en het plezier 
 

in het zingen met elkaar ! 
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De bijzondere uitvoeringen dit jaar waren 
 

Kerst Pasen concert Deurne 
 

 
 

 

En natuurlijk de startborrel en nieuwjaarsborrel en het kooruitstapje naar Horn en 

Roggel 

 

 
 
 
 
 

 
En op de vleugels van een lied is er zo weer een jaar 

verstreken………………………………… 
 
 
 
Ellen Tolkamp 

 

 
 
 
 

Werkgroep Onderling Pastoraat. 
 
Ook in het afgelopen jaar zijn er door de leden van Onderling Pastoraat weer veel 

bezoeken gebracht aan mensen die daar behoefte aan hebben. Meestal betreft het 

mensen die langdurig ziek zijn of ouder worden en niet meer in de gelegenheid zijn om 

naar de vieringen te komen. 
 

Ook wordt er vaak een kaart gestuurd of gebeld, een klein teken van belangstelling, 

maar soms o zo belangrijk. 
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Daarnaast heeft de werkgroep, samen met de pastor, weer een viering van 

bemoediging en nabijheid verzorgd in november 2016. 
 

Gezien het succes van de zomerkoffie ochtenden, besloten we om tijdens het lopende 
seizoen 2 extra ochtenden in te plannen. 
De eerste in het najaar op 19 oktober waar we keken naar een indrukwekkende 
documentaire rond vrijwillige levensbeëindiging bij dementie. 

 
Op woensdag 22 maart was er een tweede koffie-ochtend. 
Ook daar stond afscheid nemen van het leven centraal. Deze keer echter op een heel 
andere manier, via de indrukwekkende Japanse film ´Departures´. 

 
Gezien het succes van deze twee extra ochtenden is besloten om deze het komende 
jaar opnieuw in te plannen. 

 

 

In de zomer werden 3 koffieochtenden georganiseerd die opnieuw goed bezocht 

werden. 

De 1e  ochtend werd gevuld Door Piet Rutten met een boeiend verhaal over bijen. 

De 2e  ochtend werd opnieuw een film gedraaid: The hundred-foot Journey van regisseur 

Lasse Hallstrom. 

De 3e  ochtend werd verzorgd door Dhr. Ahmet Avci, die ons inleidde in de denkwereld 

van de Islam. 
 

 

Aan het einde van het seizoen hebben we afscheid genomen van Frieda Reijners, die 

zich vele jaren vanuit de werkgroep heeft ingezet voor de gemeenschap. 
 

 

De werkgroep bestond uit: 

Anke Drijkoningen, Cari van Heugten, Gonny Vervuurt, Jose Moonen, Frieda Reijners 

en de pastor. 
 

Olga van Kollenburg. 
 
 
 

Mondiale Werkgroep. 
 

 
 
 

Intussen is de Mondiale Werkgroep zo ingeburgerd 

inclusief Fair Trade dat we geen dubbele naam meer 

aanhouden. 
 

De leden doen met alle activiteiten mee en die  worden in 

één verslag gebundeld. 
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We hebben op 7 augustus 2016 een vakantieviering verzorgd met aansluitend de eerste 

fair trade lunch in de binnentuin van de kapel. Geslaagd bevonden, met verzoek tot 

herhaling. 
 

In de zomer hebben we op 8 donderdagen de kapel open gesteld voor passanten en 

ook dat initiatief zetten we voort. 
 

Op 18 september 2016 is de jaarlijkse Vredeszondag gevierd met als thema Bergen 

verzetten. 
 

Tijdens de jaarlijkse Solidaridad viering op 18 december besteedden we aandacht aan 

de gevaarlijke werkomstandigheden van de suikerrietkappers in El Salvador. De collecte 

voor menswaardiger arbeidsvoorwaarden bracht, inclusief de collecte met Kerstmis, 

€1406,20  op. 
 
Na de viering is voor € 800,- aan viltproducten uit Nepal verkocht. 

 
De Vastenactieviering op 19 maart draaide om  twee projecten: Jarige Job in Nederland 

en een jeugdcentrum, gerund door zusters, in een sloppenwijk in El Salvador. De 

opbrengst, inclusief de collecte met Pasen, was €1294,- . 
 

Ons nieuwe project werd tijdens de viering van 25 juni officieel geïntroduceerd: de 

Vliegende Meubelmakers, die hun zomervakanties besteden aan het ter plekke 

vervaardigen van meubilair voor meervoudig gehandicapte kinderen op verschillende 

plaatsen in de derde wereld. De Serc School in Nepal waar Fiel Schelfhout heeft 

gewerkt en waar hij zich sterk mee verbonden is gaan voelen, kreeg de collecte- 

opbrengst van € 530, - en na de viering is nog voor € 125,- aan viltproducten verkocht. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wereldwinkelfiliaal(tje) in de kerk 
 

 
 

Al vele jaren zorgt Rian Kouwenberg ervoor dat 

Jongekerkers na de viering op zondag hun fairtrade 

boodschappen kunnen doen. Het assortiment bestaat 

vooral uit koffie, thee, wijn en broodbeleg. Haar niet 

aflatende inzet zorgde in het afgelopen jaar voor een 

omzet van ruim € 3000. En dat kan de Wereldwinkel nog steeds goed gebruiken. 
 
Bij de kaartenverkoop achter in de kapel is voor € 1115,- omgezet voor goede doelen, 

zoals Unicef en Amnesty . 
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En met de gestarte dopjesactie heeft Stichting Childslife bijna 150 kinderen een warme 

maaltijd kunnen geven. 
 

Al met al zijn we tevreden en bedanken iedereen die vorig jaar met zijn of haar 

vrijgevigheid of concrete hulp deze doelen heeft ondersteund. 
 

Wij gaan door, U / jullie ook? 
 

 
 
 

Anne-Francine van Gogh, Wim Jennissen, Rian Kouwenberg, Diny Lammers, Marieke Naaijen. 
 
 
 
 
 

 

Kindernevendienst 
 
Net als in voorgaande jaren was afgesproken dat de thematiek van de projecten voor de 
Advent en de Veertigdagentijd voor kinderen en volwassenen parallel zouden lopen. 
We hebben de kinderen in het seizoen 2016-2017 de volgende projecten aangeboden: 

 
In het najaar drie zondagen: 11, 18 en 25 september, een Vredesproject met een 
Kinderviering (Franciscus/Dierendag) als afsluiting op zondag 2 oktober 2016. Er waren 
gemiddeld vijf kinderen. Helaas was er slechts één kind aanwezig in de  viering, waarin 
Aniek met haar vader Eric de muzikale omlijsting verzorgde. 

 
Kerst 
Op de vier Adventszondagen van 27 november tot en met 18 december 2016 werd 
gewerkt met een project uit Bonnefooi in de vorm van een speurtocht in de kapel: 

 
1e  Advent: “De droom van Jesaja” 
Jes. 2,1-5 Jesaja droomt over een betere toekomst van Juda en Jerusalem. 
Mat. 24, 37-44 De verwachte komst van de Messias 
De ‘speurtocht’ naar Kerst begon met de vondst van een zwaard in de kapel. 
Na het aansteken van de eerste kaars op de adventskrans gingen de kinderen naar de 
Nevenruimte. Daar lag een schep op tafel: ‘Zwaarden zullen worden omgesmeed tot 
ploegscharen’. Na afloop van de kindernevendienst hebben de kinderen bolletjes 
geplant in achtertuin van onze kapel. 

 
2e  Advent: “Jesaja droomt nog meer!” 
Jes. 11,1-10  Voor de kinderen was er hierover een navertelling op blz. 23 in Bonnefooi 
Mat. 3,1-12 Johannes de Doper roept op tot ommekeer. 
In de kapel vonden de kinderen pakpapier. 
Na het aansteken van de 2e  kaars naar de nevenruimte. Daar lagen knutselspulletjes. 
Met het oog op Sinterklaas werd een legende verteld uit een Sinterklaasboek. Met het 
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knutselmateriaal werden kleine cadeautjes of leuke gedichtjes gemaakt om Sint te 
helpen. 

 
3e  Advent: “Wordt de droom ooit waar?” 
Jes. 35,1-10 Jesaja ziet voor zich dat de woestijn zal bloeien, de wildernis als een lelie 
(of ‘roos’ volgens Nijhoff) dat blinden de ogen wordt geopend, doven weer horen, 
verlamden opspringen en sprakelozen het zullen uitzingen! 
Mat. 11,2-11 Johannes de Doper zit gevangen. Hij twijfelt of Jezus de beloofde Messias 
is. Jezus laat hem antwoorden met boven beschreven visioen… 
De speurtocht naar Kerst ging verder: de kinderen vonden een blinddoek in de kapel en 
tekeningen waarop alleen maar puntjes te zien waren… 
Na het aansteken van de 3e  kaars gingen ze naar de Nevenruimte. Daar werd een 
navertelling van Jesaja gelezen (blz. 31 in Bonnefooi) 
De tekeningen werden verder afgemaakt door de puntjes met elkaar te verbinden. Een 
bloeiende woestijn werd zichtbaar! 

 

 
 

4e  Advent (Viering Solidaridad, Mondiale Werkgroep) 
“De droom van Jozef” 
Mat. 1,18-24/25 Jozef twijfelt of hij moet trouwen met Maria die zwanger is. Krijgt in zijn 
droom een boodschap en een engel. 
In de kapel vonden de kinderen allerlei spullen voor in de kerststal 
Na het aansteken van de 4 kaars gingen de kinderen naar de Nevenruimte. Het verhaal 
over Jozef en de engel werd naverteld (blz. 44/45 in Bonnefooi). 
Er werden kerststerren gemaakt voor in de kapel/kerstboom. 

 
Kerstspel “De levende Kerststal” op 24 december 2016!!! 
In al die tijd was al druk gewerkt aan een speciale viering met kerst in overleg met Jet 
Schepers, Marieke Naaijen, Marijke Deelman en Anne-Francine van Gogh 
Het werd een groots gebeuren, waarbij veel meer mensen aanwezig waren dan wij 
konden vermoeden! De zelfgemaakte kostuums door Marieke, Jet en haar leerlingen 
waren werkelijke blikvangers. Jeroen Groenen had een prachtige kersstal gebouwd 
waarin een heuse ‘heilige familie met kindje’ terecht kon toen er ‘geen plaats was in de 
herberg’. De muziek, gespeeld door Annette Lansink, Eric en Aniek Moors en enkele 
jongeren ondersteund ede samenzang van bekende kerstliederen. 
Tenslotte was er voor allen warme chocolademelk. 

 
Pasen en de Veertigdagentijd van 12 maart tot en met 9 april 2017 
Thema: ‘Kijken met andere ogen’ 
In de Veertigdagentijd sloot de Jonge Kerk zich aan bij de ‘Maand van de Armoede’ die 
in Roermond gehouden werd. Het ging vooral om ‘verborgen armoede’ die je op het 
eerste gezicht vaak niet herkent. 
Het is dus maar wat je ‘ziet’… 
Het thema van Bonnefooi was ook opgebouwd op ‘Zien’. De Schriftlezingen leenden 
zich daar goed voor, maar wij hebben vooral geprobeerd bij het gekozen maandthema 
aan te sluiten. 
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De bekende spaardoosjes werden gemaakt, en er werden ook spullen ingezameld voor 
de voedselbank, voor Vincentius en kledingbank. 
Samen met de Mondiale Werkgroep hebben we deelgenomen aan de Vastenactie met 
een project voor kinderen in de hoofdstad van El Salvador, San Salvador. Daarnaast 
ondersteunden we ook het fonds ‘Jarige Job’ voor kinderen in onze eigen omgeving. De 
opbrengst van de spaardoosjes en de collectes in de kapel werden over deze projecten 
verdeeld. 
Tijdens elke kindernevendienst werd een bijbel- of spiegelverhaal verteld. 

 

 
 

Er was ook op Palmzondag  een Viering met kinderen 
met palmpaasstokken; op Witte Donderdag de Pesachmaaltijd en op Paaszaterdag 
een Paasviering. 

 
De picknick werd gehouden bij Anne-Francine op camping ‘Klein Westland’ in Helden. 
Daar kon o.a. heerlijk gezwommen worden! 
Tenslotte:  Behalve  de  ouders,  hebben  onze  jongeren  vaak  geassisteerd  bij  de 
uitvoering van de activiteiten. Dank daarvoor! 

 
Marijke Deelman, verantwoordelijk voor logistieke zaken 
Anne-Francine van Gogh, verantwoordelijk voor de inhoud van de projecten 

 
 
 
 
 

Jongerengroep. 
 
 
 

We zijn een groep leuke, vrolijke mensen die samen voor een goede sfeer zorgen. De 

jongerengroep bestaat al 7 jaar. Er zijn mensen bijgekomen en weer vertrokken. Er is 

iets dat ons bindt. En dat is eigenlijk niet het geloof in God. Daar is niemand zo zeker 

van. Toch vinden we iets goeds bij elkaar. We kunnen onszelf zijn, ieder heeft zijn eigen 

kwaliteiten en die kunnen we in een viering goed gebruiken. Ook bij het organiseren van 

uitstapjes komen de verschillende kwaliteiten goed van pas. De uitjes die we 

organiseren zijn belangrijk. En dat wisselt per keer. Soms een film, soms gaan we iets 

eten met elkaar. We maken lol met elkaar en daardoor zijn we goede vrienden 

geworden. 
 

Omdat we vrienden zijn, blijven we naar de kerk komen en maken we regelmatig samen 

een viering of helpen we mee met vieringen. Het is goed dat er ruimte is voor onze 

vieringen in de jonge kerk. Wij kunnen laten zien dat we ook serieus nadenken over de 

dingen die gebeuren in de wereld. Het is fijn dat wij door de kerk gezien worden als een 

waardevolle inbreng in vieringen. Dat is het leuke van onze kerk: de vieringen zijn 

steeds anders, soms doe je inspiratie op, soms is het saai. Onze kerk heeft andere 

normen en waarden dan de kerk die de meeste mensen kennen. We zouden het leuk 

vinden als er meer jongeren zouden komen, maar het is moeilijk om mensen te 
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overtuigen dat het hier anders gaat dan in andere kerken. Wij vinden het bijzonder dat 

we een vrouwelijke pastor hebben en dat hier verschillen geaccepteerd worden. 
 

We delen het geloof in het goede van mensen. We hebben ook ideeën over hoe samen 

geloven anders kan. Meer in beweging (wandelingen, fietsen). In groepen aan projecten 

werken en de bevindingen weer delen met elkaar. We worden dan een hechte groep 

waar het leuk is om naar toe te gaan. En we helpen mee met de KinderNevenDienst en 

ook afgelopen jaar hebben we een rol gespeeld met het Kerstproject, Pesach en met de 

Vastentijd. 
 

We vroegen ons af waarom veel oudere mensen de jongerenvieringen zo leuk vinden. 

Misschien omdat onze onderwerpen dicht bij de mensen staan. Hoewel we door het 

geloof bij elkaar komen speelt God niet de hoofdrol in de viering. Het gaat meer over 

eigen ervaringen en onze kijk op hoe we met elkaar om kunnen gaan. (eigenlijk is dat 

toch een stukje wat de bijbel ons wil vertellen). Wat we zeggen klinkt eenvoudig, maar 

het raakt wat de meeste mensen denken en voelen. 
 
 
 

Een paar jaar geleden vonden we vieringen vooral saai. Nu denken we vaker na over 

wat er gezegd wordt tijdens een viering. Omdat de vieringen steeds anders zijn, krijg je 

andere ideeën, je verbreedt je horizon. Je kunt er een mening door vormen. Het nodigt 

uit om zelf uiting te geven aan onze kijk op het leven. 
 

Zo zijn we met elkaar bezig in de Jonge kerk. 
 

Marijke Deelman, Erichetta en de jongerengroep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolverlaters 
 

Het laatste jaar van hun basisschool sluiten de kinderen hun kindernevendienst tijd in de 

Jonge Kerk af. Voor deze groep kinderen wordt als voorbereiding een aantal 

bijeenkomsten georganiseerd om de overgang naar de middelbare school te vieren. We 

komen een aantal keren bij elkaar, aan de hand van een uitgekozen thema. Tijdens de 

bijeenkomsten worden er verhalen verteld, geknutseld en gesprekken gevoerd naar 

aanleiding van het thema. 
 

Ook gaan we samen met de ouders en de kinderen op stap. Dit jaar hebben we het 

blote-voeten-pad gelopen. 
 

De schoolverlaters sluiten het project af met een schoolverlatersviering. 
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Dit jaar waren er drie schoolverlaters. Het was een fijne tijd, we hebben veel plezier 

gehad met elkaar. Samen zijn we op weg gegaan. We hebben met elkaar nagedacht 

over het thema” Ga dan maar, ik ga met je mee”. Aan de hand van dit thema zijn er 

Bijbelverhalen gezocht die daarbij aansluiten. Ook hebben we met elkaar, ouders, 

broertjes en zusjes samen gegeten om het project af te sluiten. We hebben uitgebreid 

met elkaar gewerkt aan het Uittocht-verhaal. 
 

En het geheel afgesloten met een viering waarna ze een plek krijgen binnen de 

jongerengroep. 
 
 
 

Marijke Deelman. 
 

 
 
 
 
 

Breken en Delen 
 

Er deden dit jaar drie kinderen mee aan Breken en Delen: Femke Bijl, Stan Groenen en 
Eva Swillens. 
De voorbereidingsbijeenkomsten werden bij de drie families thuis gehouden. Daar werd 
gewerkt aan een plakboek met foto’s en tekeningen, zowel over de thuissituatie, de 
band met onze geloofsgemeenschap, bijbelverhalen en de betekenis van Breken en 
Delen. 
Er was één bijeenkomst in de Ursulakapel gepland voor een uitgebreide rondleiding. 
Mooi was het commentaar op het timpaan boven de ingang: die mevrouw is vast een 
juf, want er zijn veel boeken. Maar wat ‘breien’ is? 
Gelukkig oogstte ook ons grote raam van de Apocalyps bewondering en de bloemen op 
de oude ramen… de foto’s die wij van Mieke Schreurs kregen, werden gretig ingeplakt. 
We zijn een zondag samen naar Museum Orientalis in de H. Landstichting geweest. 
daar was de grootste attractie het onder zand bedelven van een ‘kameel’. 
De kinderen en hun ouders waren aanwezig bij de kindernevendiensten in de 
Veertigdagentijd en werden speciaal betrokken bij Palmzondag, de Pesachmaaltijd op 
Witte Donderdag (waarvoor de liedjes geoefend werden en het Uittochtverhaal 
uitgelegd) en de Paasviering op Paaszaterdag. 
Voorafgaand aan de Viering van Breken en Delen op 14 mei jl. hebben we  samen 
brood gebakken en gegeten. Ook de viering is gezamenlijk voorbereid en de kapel 
versierd. 
In de viering met de titel “Hoe mooi kan het leven zijn, het is maar hoe je kijkt” is door 
Femke het lied van Marco Borsato gezongen en heeft Eva op de vleugel gespeeld. 
Samen hebben de kinderen het verhaal uitgebeeld van “De vogel van geluk”. 
Als afsluiting van de viering kon ‘Eén zwaluw maakt zomer’ natuurlijk niet ontbreken! Na 
afloop zijn gevouwen kraanvogels uitgedeeld. 
Het was een feest dat menigeen heeft ontroerd! 

 
Anne-Francine van Gogh 
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Wandelclub. 
 
 

Al 32 jaar samen onderweg 
 

 
 

De Wandelclub heeft in juni het 32e  seizoen afgesloten. Terugkijkend kan gesteld 
worden, dat de wandelclub nog springlevend is en in een behoefte voorziet.  De 
gemiddelde bezetting tijdens het voorbije seizoen was 14 wandelaars. Veel Jonge 
Kerkers hebben  in de loop der jaren deelgenomen aan deze gezellige 
groepswandelingen op de eerste zaterdag van de maand. Elk jaar komen er wel enkele 
nieuwe gezichten bij, maar er vallen er ook weer af. 

 
In het seizoen 2016-2017 hebben slechts 8 wandelingen plaatsgevonden met een 
gemiddelde afstand van 11 km. We hebben weer heel wat leuke plekjes van Limburg 
bezocht, nl.  Horn-Beegden, Amstenrade-Merkelbeek, Herkenbosch-Etsberg, Baexem- 
Heythuysen, Swalmen-Asselt,  Tegelen-Egypte, Nijswiller-Eijs en Eijsden-Mesch. 
Het nieuwe seizoen is al weer gestart; op de eerste zaterdag van september 2017 
liepen we in het Meinweggebied en in oktober 2017 hebben we o.l.v. een gids het 
Mgr.Schravenpad gelopen rondom Lottum. 

 
Informatie over de wandelingen vindt u  op de website van Jonge Kerk. Trouwe 
wandelaars ontvangen tijdig informatie  over de aanstaande wandeling. Schrikt de 
afstand u af, dan kan op verzoek ook eens een kortere tocht worden gemaakt, 
desnoods op een doordeweekse dag. Geïnteresseerden kunnen met ondergetekende 
(tel. 0475-325287) contact opnemen voor nadere informatie (ook niet-JK-ers, 
familieleden, vrienden en bekenden zijn welkom). 

 
Tot ziens op een van de komende wandeltochten. 

 
René Frencken 
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Boekentafel 
 

 
 

Ook in het afgelopen jaar was de boekentafel weer present achter in de kapel. 
 
Het afgelopen seizoen was er een leeskring actief. Deze leeskring nam het boek “God, 
wat ben je veranderd” van Huub Schumacher ter hand . 
Naar aanleiding van het uitkomen van een nieuwe catechismus van Huub Oosterhuis 
werden er in het afgelopen seizoen 13 stuks van verkocht. 

 
Rond de kerstperiode was er een flinke belangstelling voor het adventsboekje 2016. Er 
werden er 16 van verkocht. Voor de vastentijd werden  er 12 boekjes “Onderweg naar 
Pasen” verkocht. 

 
Al met al was het een druk seizoen en de totale omzet bedroeg : Euro 1054,- 
Een aanzienlijk deel hiervan komt ten goede van de stichting “Oor”. 
Vooruitlopend op het kerstseizoen wordt er ook nu weer het adventsboekje 2017 voor U 
ingekocht. 

 
Tom Naaijen 
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