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Voorwoord

U hoort het gebed…(Psalm 65:3)
Het staat er, zonder omhaal, zonder slag of stoot:
U hoort het gebed.
Alle gebeden.
Gebeden van grote mensen, gebeden van kleine mensen.
Fluistergebeden op de fiets.
Hardop gebeden in de auto.
Lispelgebeden in de nacht.
Schietgebeden voor het ontbijt.
Verbeten gebeden, die lijken op vloeken.
Machteloze gebeden van een moeder.
Eenzame gebeden van de oude van dagen.
Klagelijke gebeden van een kind dat wordt gepest.
Wanhoopsgebeden van een door en door vermoeide.
Vergeten gebeden die nog altijd wachten op verhoring.
Lofzang-in-stilte- gebeden en gebeden zonder eind.
God hoort ze allemaal.
Daarom vouw ik mijn handen en bid.
Lees Psalm 65:1-5
Bron: Het geheim van de hoogste
A. van Heijningen – Steenbergen
Groet van Gesina Broekema
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Activiteitenagenda
30-05
07-06
10-06
26-06
27-06
28-06
28-06
12-07

Kinderdienst !!
Pastoraat
Moderamen
Inzameling voedselbank
Overstapdienst Kindernevendienst
Kerkenraadsvergadering, na 20.00 uur toegankelijk
voor belanghebbende gemeenteleden
Inleveren kopy Kerkwijzer juli en augustus
Moderamen

Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even.

Verjaardagen
30 mei
04 jun
07 jun

M. Veenstra-Miedema
Gerrit van der Velde
F. Huistra-Hijlkema

Mutaties
Verhuisd: Ivette Kroese, nieuw adres Tellegenstraat 12A, 9714 GD
Groningen
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Gemeenteleden elders
Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden?
•
•
•

Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63,
9801 VG Zuidhorn
Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswâld 1,
9269 VS Feanwâlden
Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, kamer
213, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk

Gezellige zondagen Boyemaheerd

Tot nader order vervallen de gezellige zondagen op de
Boyemaheerd, Stationsweg 1

5

Overstapdienst: “Durf te delen!”
Een overstapdienst is een
dienst rond en met
jongeren van groep 8 die
na de zomervakantie naar
de middelbare school gaan
en ook in de gemeente de
overstap maken naar een
andere plek. In het midden
van de gemeente besteden
we aandacht aan dit
belangrijke moment in hun
leven.
De jongeren die dit jaar de
overstap maken zijn: Matthijs Janssen, Mirthe Jagersma, Lotte
Notebomer, Yenthe Plantinga en Lisanne Smeding.
De voorbereiding voor deze dienst is inmiddels begonnen en de 5
overstappers zullen daaraan zelf meewerken.
Thema van deze dienst zal zijn: “Durf te delen!’
Voor genoemde jongeren en ook voor hun leeftijdsgenoten gaat er veel
veranderen. Een nieuwe school in een andere omgeving. Nieuwe
klasgenoten en verschillende leerkrachten. Een nieuwe toekomst
waarin ze steeds meer eigen keuzes moeten gaan maken. Dit kan best
lastig zijn. Ook voor hun ouders een periode van steeds meer en meer
hun kinderen loslaten. Tegelijk ook een periode van veel
mogelijkheden om te groeien dankzij onze God die de bron van Liefde
is en die Liefde wil delen met ons. Tegelijk mogen wij op onze beurt die
Liefde delen met de mensen om ons heen.
Wij nodigen u en jullie van harte uit om zondag 27 juni samen deze
dienst met elkaar te vieren! (e.e.a. onder de dan geldende corona
regels)
Graag tot dan!!
Namens de leiding van de kindernevendienst:
Jitske van der Veen
6
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Collecte overstapdienst 27 juni is voor Children at Risk. Het werk van
Johan en Jeannette Lukasse
Johan en Jeannette Lukasse zijn zendelingen en hebben een roeping
voor het werken met kinderen in nood. Sinds 1980 werken ze samen
met Jeugd met een Opdracht. Van 1984-2020 woonden zij in Belo
Horizonte, Brazilië. Daar zijn ze verschillende opvanghuizen voor
kinderen in nood begonnen en buurtcentra in sloppenwijken.
Ze hebben de leiding daarvan overgedragen aan Braziliaanse
medewerkers. Sindsdien geven ze vooral wereldwijd les over het
werken met kinderen in nood, in samenwerking met de Universiteit van
de Naties. Door de Corona geven ze nu online seminars. Hun
studenten zijn vaak zendelingen die met de armste kinderen werken.

Inzameling voor Voedselbank Westerkwartier
Zaterdag 26 juni van 10.00 – 12.00 uur inzameling
In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed.
De volgende producten zijn welkom:
Houdbare melk
Houdbare koffiemelk
Groente in blik of pot (groot en klein)
Pakjes soep (droog)
Koffie (250 gr)
Suiker
Broodbeleg (zoet)
Bak & Braad (Croma o.i.d.)
Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een bepaald aantal
punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen. De punten kunt u in een envelop
of plastic zakje in de krat deponeren.
Zegels van supermarkt Poiesz zijn ook van harte welkom. Ze worden opgeplakt en
verzilverd voor levensmiddelen.
Wilt u liever een gift geven? Dan is het rekeningnummer: NL47 RABO 0122 256 069
t.n.v. Voedselbank Westerkwartier.
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Vanaf komende zondag weer kinderdiensten!!
Hallo jongens en meisjes, ouders en/of verzorgers,
Wat is het alweer een tijd geleden dat we elkaar hebben gezien!
Gelukkig komt hier verandering in, want vanaf zondag 30 mei gaan we
weer kinderdiensten geven. Wij hebben er ontzettend veel zin en we
hopen natuurlijk dat jullie allemaal komen.
Het duurt niet zolang meer tot de zomervakantie, maar tot die tijd
proberen we elke zondag een kinderdienst te geven. Dit betekent dus
dat we niet in de kerk komen, maar rechtstreeks naar de zaal gaan.
Alle kinderdiensten starten om half 10 en duren ongeveer een uur.
Net zoals op school, houden we ons ook hier aan de coronaregels. Dat
betekent dat jullie bij de deur worden afgezet. Een van ons staat daar
om jullie op te vangen. Daarna is het handen ontsmetten en wij houden
bij wie er allemaal zijn. Verder houdt de leiding onderling afstand van
elkaar, maar jullie hoeven dat met elkaar niet te doen.
Hierbij de data even op een rijtje:
Zondag 30 mei
Zondag 6 juni
Zondag 13 juni
Zondag 20 juni
Zondag 27 juni: dit is de overstapdienst voor groep 8. Voor die tijd
krijgen jullie bericht over de invulling van deze dienst
en hoe we dat gaan doen
Zondag 4 juli:
de laatste kinderdienst voor de vakantie!
We hopen op een grote opkomst de komende weken! Tot zondag!
Groeten (namens alle leiding van de kindernevendienst),
Dinie Nijenhuis
PS Mochten er nog vragen zijn met betrekking tot het bovenstaande,
bel of mail gerust:
Email: ph_vanderveen@hotmail.com
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Tel: 06 – 12 76 28 55
Kerkelijk werker

Van de Kerkelijk werker

Ongeduld!
In de krant las ik over gedrag in het verkeer. Het blijkt dat veel mensen
zich in de auto wat anders gedragen dan normaal. We hebben het dan
over de chauffeurs denk ik. Persoonlijk herken ik dat wel. Achter het
stuur ben ik in elk geval een stuk ongeduldiger dan anders.
Ik was vanmorgen (in de auto natuurlijk) met de nodige haast
onderweg naar huis, ik moest op tijd zijn voor een online vergadering.
Maar .. er zat een plezier-rijder voor me op de weg. Zo iemand die niet
al te hard rijdt en blijkbaar alle tijd heeft. Eén van die mensen die blij
zijn dat ze voorrang mogen geven, denk ik dan.
We kwamen bij een rotonde en konden zo doorrijden. Dat vond ik
tenminste. Van links kwam kalmpjes een bus aanrijden. Ik zei bij
mezelf: ‘Vooruit, we kunnen makkelijk allebei nog de rotonde op,
voordat die bus aan ons toe is.’ Maar daarna: ‘Wat een koekenbakker,
hij blijft staan wachten - notabene!’
Het blijkt maar weer dat wij mensen verschillende kanten hebben en
niet overal hetzelfde zijn.
Tot zover over mijn ongeduld in het verkeer.
Kijkend naar onze samenleving:
het lijkt er op dat we de komende
tijd weer meer versoepelingen
tegemoet kunnen zien.
Op de tv zie ik nogal eens
mensen, die werkelijk niet kunnen
wachten om weer te beginnen. Ze
willen graag weer beginnen met
die dingen die door corona een
tijdje niet konden, of die maar heel
beperkt kunnen. Dingen als feestvieren, op een terras zitten, een reis
10

maken, met vakantie gaan, mensen bezoeken en niet te vergeten:
naar school gaan.
Ik denk dan maar dat het meeste waar we op die manier ongeduldig
om zijn, te maken heeft met het ontmoeten van mensen en zonder
lastige regels kunnen leven.
Als ik wat dat betreft naar de kerk kijk, is er aan de ene kant het geluk
dat via de tv en computer allerlei kerkdiensten en vormen van vieren
mee te beleven zijn.
Aan de andere kant vinden de meesten van ons dat ook weer beperkt,
omdat je op die manier niet echt deelgenoot bent, je kunt niet echt
meedoen. Je blijft op afstand. En minstens zo belangrijk: je spreekt de
mensen niet!
De mensen waarmee je het geloof samen beleeft, die worden vooral
gemist.
Gelukkig kunnen we, zoals we allemaal weten, sinds kort op zondag
ook weer naar de kerk, dat is mooi. En nu maar hopen dat we ook
binnenkort weer samen kunnen zingen.
Pastor Ate Klomp

Van de Classis
Op 18 mei jongstleden is tijdens de classicale vergadering de nieuwe
website van onze classis gelanceerd: www.classisgroningendrenthe.nl
De nieuwe website wil vooral de communicatie tussen de classis en de
gemeenten versterken maar ook tussen de gemeenten en de ringen
onderling.
Op de website is er naast nieuws ook ruimte voor columns en
projecten. We doen daarom ook een beroep op u! Als er nieuws,
ontwikkelingen en projecten in uw gemeente zijn, laat ons dat weten
zodat we via de website van elkaar op de hoogte blijven. Mailen naar:
redactie@classisgroningendrenthe.nl
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Diaconie
Collectebonnen
De Protestantse gemeente Lutjegast geeft collectebonnen uit.
Deze bonnen zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de
dienstdoende diakenen.
U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie.
De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar:
• 0,30 - vel van 20 stuks = € 6,00
• 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00
• 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00
Van de Diaconie:
Hieronder ziet u de goede doelen van Kerk in Actie voor de maand
juni.
Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat), zondag 6 juni 2021
Oeganda - Kwetsbare kinderen en vrouwen sterk maken
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar
armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met
steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk
deze vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen
verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken aan te leren, kunnen
ze meer verdienen. En door het bespreken van hun problemen staan
ze er niet langer alleen voor. Zo worden kwetsbare vrouwen en
gezinnen sterk.
Meer lezen: kerkinactie.nl/vrouwenoeganda
Collecte Protestantse Kerk (Missionair Werk), zondag 13 juni 2021
Kerk voor het dorp
De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk in Nederland geeft
kleine geloofsgemeenschappen een platform in hun zoektocht naar
betekenisvol kerk zijn in hun omgeving. Dat veel kerken krimpen,
betekent niet dat zij niet zinvol kunnen zijn. Zo zijn er dorpskerken die
bijvoorbeeld van hun kerk een ‘huiskamer van het dorp’ maken,
dorpsactiviteiten organiseren of deelnemen in een dorpscoöperatie.
Binnen de Dorpskerkenbeweging inspireren en motiveren kleine
gemeenten elkaar.
Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster
12

Collecte Kerk in Actie (Noodhulp), zondag 20 juni 2021
Griekenland - Opvang voor gestrande vluchtelingen
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de
vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door
oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid
stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije
op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege
lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie
ondersteunt organisaties die hen opvangen, begeleiden en onderwijs
aan de kinderen geven.
Meer lezen: kerkinactie.nl/vluchtelingenlesbos

Inzamelingen voor adoptiekinderen Pikulan
Zoals u van ons gewend bent, komen we binnenkort bij u langs voor de
jaarlijkse giften voor de Pikulan adoptiekinderen.
De situatie in Batu, maar in geheel Indonesië, is nog steeds schrijnend.
Door het Coronavirus zijn er veel besmettingen en overlijdens.
Normaal gesproken verdienen veel mensen hun geld met verkopen
van voedsel op straat of kleine handarbeiden, echter het verkopen van
voedsel op straat is verboden en grondstoffen zijn vaak niet te
verkrijgen. Daarom deelt Pikulan momenteel maandelijks
voedselpakketten uit.
De scholen zouden nog steeds dicht zijn, wel schijnen er online
schoollessen te zijn. (Zie reactie van Alex Samudra.) Wilt u in gebed
ook denken aan de situatie in Indonesië?
Het ophalen van uw giften zal als volgt gaan: U krijgt eerst een
enveloppe, daar mag u uw gift in doen, deze wordt in juli/augustus
weer opgehaald. Verdere instructies volgen nog. Mocht er, na het
afdragen van de vaste bijdrage voor onze 3 adoptiekinderen op Batu,
geld overblijven dan is dat dit jaar bestemd voor Pikulan in de plaats
Triwindu. Hier zijn nog een fors aantal kinderen die geen vaste
adoptie-steun krijgen. Uw gift zal zeker goed besteed worden! Mogen
we ook dit jaar weer op uw steun rekenen?
Een hartelijke groet namens de adoptiekinderen in Batu.
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Alex Samudra's brief aan de Prot. Gemeente te Lutjegast
We kregen deze brief van ons nieuwste adoptiekind op Batu, Alex
Samudra, op moment van schrijven bijna 7 jaar:
Lieve adoptieouders van de Prot.Gemeente te Lutjegast,
Ik ben Alex Samudra, ik zit nu in de kleuterklas. Ik heb 1 zus, zij heet Angel
Louise, en zit nu op de middelbare school.
Ik ben blij dat ik adoptieouders heb die me in mijn schoolkosten steunen. Een
jaar lang ben ik verplicht thuis langs online te leren vanwege het coronavirus.
Ik ben verdrietig omdat ik mijn schoolvrienden niet kan ontmoeten en ook niet
met hun kan spelen. Ook kan ik mijn leraar niet ontmoeten. Ik hoop dat de
covid 19 pandemie vlug eindigt. Hoe gaat het met U daar adoptieouders? Ik
hoop dat het goed gaat. Het gaat goed met mij, mijn ouders en zus.
Bedank voor Uw hulp voor mijn school kosten. God zegene U adoptie ouders.
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Liefs,
Alex Samudra

Collecten
Gemeenteleden die de diensten thuis volgen kunnen aan de collecten
bijdragen door gebruik te maken van de hieronder geplaatste
QR code. Via de QR code kunt u een bedrag overmaken naar de
Diaconie van de PG te Lutjegast. Deze QR code kan telkens opnieuw
worden gebruikt.
Omdat er 1 QR code is, is de verdeling als volgt;
1ste collecte: 65% van het betaalde bedrag
2de collecte: Fonds Gebouwen: 35% van het betaalde bedrag
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Wanneer u wilt, mag het geld ook overgemaakt worden naar de
Diaconie;
Rabobank NL75 RABO 0341 0773 80 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Lutjegast.
U kunt dan natuurlijk ook zelf bepalen hoeveel geld er naar de 1ste
collecte gaat en/of naar Fonds Gebouwen (2de collecte).
Scan de QR code om te betalen voor Collecte PG Lutjegast.
Scan de code met de Camera App op je telefoon.
U kunt ook gebruik maken van onderstaande link:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=yz1N6HLROeUFpUq2OZjlg
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Het Vakantiebureau zoekt vrijwilligers
Het vakantiebureau, bekend
van vakanties voor senioren
en zorgbehoevenden, zoekt
vrijwilligers.
Algemeen, maar vooral ook
vanuit de zorg.

Vrijwilligersfuncties
We hebben altijd diverse vacatures gedurende het jaar. Maar de
hoogste nood ligt vooral in de zorg en dan vooral voor een aantal
specifieke doelgroepvakanties, zie ons overzicht van soorten
seniorenvakanties. Alleen met gegarandeerde zorg kunnen we veel
vakantiegasten (senioren zonder en met zorg) een fijne vakantie met
aandacht bezorgen.
We hopen in 2021 vanaf 29 mei weer vakantieweken te mogen
organiseren.
Omdat de vakantiegids net uit is, hebben we op dit moment nog veel
vacatures. Ben je enthousiast? Meld je dan nu aan!
Zorgvacatures
Wij hebben het hele jaar door behoefte aan: Verpleegkundigen met of
zonder BIG, Verzorgenden IG en Verzorgenden niveau 3. BIGgeregistreerd? Je uren tijdens de vakantie tellen mee voor je
registratie.
Hou je van je vak en wil je graag zorg verlenen in een leuk team, in
een ontspannen omgeving, zonder tijdsdruk terwijl je ook nog eens
mee kunt doen met de leuke activiteiten en uitstapjes? Ga met ons
mee en ervaar de bijzondere sfeer tussen vrijwilligers en onze
vakantiegasten! En neem gerust je collega, vriend(in), zus of moeder
mee als vrijwilliger! Je verblijf- en reiskosten worden betaald en wij
regelen/betalen je aansprakelijkheidsverzekering! Kun/wil je op korte
termijn al met ons mee? Graag!
Kun jij een week (of met een paar dagen zijn we ook al blij!) missen op
je werk? Meld je nu aan! Wij zitten om je te springen! Iedereen,
ongeacht religie of achtergrond, is van harte welkom om tijdens een
bijzondere vakantieweek als zorgvrijwilliger mee te werken! Bel voor
meer informatie naar Mirjam Guliker, coördinator zorg, tel. (0343) 74
58 90 of mail naar mguliker@hetvakantiebureau.nl
Of kijk op: https://www.hetvakantiebureau.nl/vacatures/
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Kerkbalans
2021
t/m april

46000,00
45000,00
44000,00
43000,00
42000,00
41000,00
40000,00
39000,00
38000,00
37000,00
36000,00
35000,00
34000,00
33000,00
32000,00
31000,00
30000,00
29000,00
28000,00
27000,00
26000,00
25000,00
24000,00
23000,00
22000,00
21000,00
20000,00
19000,00
18000,00
17000,00
16000,00
15000,00
14000,00
13000,00
12000,00
11000,00
10000,00
9000,00
8000,00
7000,00
6000,00
5000,00
4000,00
3000,00
2000,00
1000,00
0,00

Totaal
Totaal
toegezegd
45.467,22

openstaand
vorig jaar
2.427,50

Totaal
betaald
20.705,34

Nog te
verrekenen
27.189,38

toegezegd

vorig jaar

betaald

verrekenen

Totaal

openstaand

Totaal

Nog te
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Kerkdiensten
Zondag 6 juni 2021
K 9.30 pastor A. Klomp, Drachten
Kinderdienst
Ouderling van dienst: S. Douma
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Werelddiaconaat
(Oeganda)

Zondag 4 juli 2021
K 9.30 dhr. J.Y. van der Wal,
De Westereen (Zwaagwesteinde)
Kinderdienst
Ouderling van dienst: G. Broekema
Diaken van dienst: Collecte: Binnenlands diaconaat

Zondag 13 juni 2021
K 9.30 ds. J.G. Arensman,
Drachten
Kinderdienst
Ouderling van dienst: S.F. Douma
Diaken van dienst: F. Kroese
Collecte: Missionair werk

Zondag 11 juli 2021
K 9.30 dhr. J.J. Hoefnagel,
Sneek
Ouderling van dienst: S. Douma
Diaken van dienst: Collecte: Kerk

Zondag 20 juni 2021
K 9.30 drs. H.J. van der Wal,
Groningen
Kinderdienst
Ouderling van dienst: H.J. Faber
Diaken van dienst: A. Martini
Collecte: Noodhulp (Griekenland)
Extra collecte: bloemen in de kerk
Zondag 27 juni 2021
K 9.30 Kindernevendienstcie
Ouderling van dienst: J.Y. de Vries
Diaken van dienst: J.J. Gorter
Collecte: Project KND

NB: 2e collecte is altijd voor het fonds
gebouwen
*KND= kindernevendienst
*CBD= commissie bijzondere
diensten
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Koffiedrinken
Elke week na de dienst is er gelegenheid om “na te zitten” in de
Kandelaar. Wanneer de dienst om 11.00 uur begint is er koffiedrinken
vóór de dienst.
Mocht de koffie u goed smaken, dan mag u een vrijwillige bijdrage
doen in de “Koffie bijdrage pot” welke elke zondag op de bar staat.
De opbrengst is een directe bijdrage aan de kosten van het
koffiedrinken.

Koffierooster
In verband met de coronamaatregelen is er
voorlopig geen koffiedrinken na de dienst
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Overige roosters

Ruilbeurten graag doorgeven
aan scriba en beamerteam

Kerkautorooster
Er is tijdelijk geen kerkautorooster

Oppasrooster
Er is tijdelijk geen oppasdienst

Organistenrooster
Tijdelijk wordt er in de erediensten
niet gezongen
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06 jun
13 jun
20 jun
27 jun
04 jul
11 jul

Combo
Martin van der Velde
Piet Dijkstra
Martin van der Velde
Piet Dijkstra
Martin van der Velde

Beamerrooster
06 jun
Wim Broekema
13 jun
Lammert Jan Broekema
20 jun
Johan Gorter
27 jun
Diane Ruiter
04 jul
Siety Douma
11 jul
Gerdine Broekema

Lectorenrooster
06 jun
Dicky Klaver
13 jun
Dirk Notebomer
20 jun
Grietje Pera
27 jun
KND
04 jul
Gesina Broekema
11 jul
Siety Douma
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Kosterrooster
06 jun
Allanda Martini
13 jun
Wim Broekema
20 jun
Ruurd Horenga
27 jun
Jakob Jongsma
04 jul
Hein Wijbenga
11 jul
Jochum de Vries
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Algemene Info
Moderamen
Preses
e-mail:
Scriba
e-mail:
Ouderling-kerkrentmeester
Lid diaconie

S. Douma
tel 613927
siebranddouma@live.nl
S.F. Douma
tel 614168
scriba@pkn-lutjegast.nl
M. van der Velde
tel 614115
J.J. Gorter
tel 06-51644557

Diaconie
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

D. Notebomer
A. Martini-Oldenburger
J.J. Gorter

Kerkelijk werker
e-mail:

tel 613201
tel 614352

A. Klomp 0512-510593 06-33633417
Ropta 83, 9202 KG Drachten
a.j.klomp56@gmail.com

Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis
Oostergast: A. Martini-Bosklopper tel 612048

Inleveren kopy Kerkwijzer
De eerstvolgende inleverdatum is uiterlijk maandag 28 juni !!
Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door:
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