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PASTORALE 
 

Ouder worden…   (Bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar) 
 

Het ouder worden kan wel iets van een rouwproces in zich dragen.  

Veel hangt natuurlijk af van hóe je ouder wordt en ook hoe je er mee 

omgaat. En tegelijk ook: hoe pijnlijk verdrietig is het als mensen dat 

proces niet eens mee kunnen maken omdat ze al daarvóór overlijden.  

Toch even over het ouder worden.  

Ouder worden betekent: bij stukjes en beetjes loslaten. ‘Verlies van 

werk’ door het pensioen, kwaaltjes die langzaam maar zeker de kop op 

steken. Beperkingen. Dingen die je vroeger fluitend deed gaan je niet 

meer zo makkelijk af. En dan het verlies van generatiegenoten, familie 

en vrienden. Het kringetje wordt steeds kleiner.  

Is het ouder worden het doorlopen van de verschillende fases van de 

jeugd, maar dan in omgekeerde richting? Toen werd je gaandeweg 

steeds sterker, nu steeds zwakker? 

Als dat zo is dan valt er ook een bijzonder licht op ons sterven. 

Dat is dan een terugkeer naar de oorsprong, een terugkeer naar de 

moederschoot. 

Predikant en van 1983 tot aan zijn overlijden in 1995 secretaris van de 

Raad van Kerken, W.R. v.d. Zee, schrijft in zijn boekje  

‘Opnieuw geloven ’- doodgaan als geboren worden. 

“Stel je voor dat je je daar nog iets van zou herinneren... je leefde in 

die besloten ruimte, binnen die beperkte en beveiligende wanden van 

het moederlichaam. En je zou denken dit is leven: drijven in het water, 

je hoofd naar beneden, gevoed door de navelstreng. Hoe zou het 

daarbuiten zijn?  Elke voorstelling was onmogelijk, elk beeld absurd.  

Toen gebeurde er wat, iets beangstigends, denk ik. Sterven, dacht je. 

Geboren worden, heette het. Je raakte op dreef, je werd uit dat veilige 

en besloten bestaan naar buiten gewerkt. Hoe zal het daar zijn? Hoe 

moet dat daar allemaal? Wat een verlies!! 

Alles wat je had raakte je kwijt. En je schreeuwde het uit van angst.  

Geboren worden: een sterven...sterven: een geboren worden.  
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En pas daarna gebeurde het. Je vond wat je je niet kon voorstellen en 

waarvan je het bestaan eerder niet wist: lucht om te ademen, licht in je 

ogen, geluiden, handen, mensen, een moeder, een vader. En wat 

verlies leek, werd winst. Zo zou het met de dood kunnen zijn. Geboren 

worden, tot nieuw leven gewekt worden in een ‘onvoorstelbare wereld’. 
 

R.L.   
 

WELKOM IN DE EREDIENST 
 

Zondag 18 oktober        Werelddiaconaat 
9.30 uur                            ds. Ron Lafeber 
                                          1e collecte: Werelddiaconaat 
                                          2e collecte: Ontmoetingskerk 
 

Zondag 25 oktober         Doopdienst 
9.30 uur                            ds. Ron Lafeber 
                                          1e collecte: Jemina 
                                          2e collecte: Ontmoetingskerk 
       

Zondag 1 november       ds. D. Bochove 
9.30 uur                            1e collecte: Talant 
                                           2e collecte: Ontmoetingskerk 
 

Zondag 8 november         Dankdienst 
9.30 uur                            ds. Ron Lafeber 
                                           1e collecte: TWR 
                                           2e collecte: Ontmoetingskerk 
 

Zondag 15 november         da. Corrie Nicolay 
9.30 uur                               1e collecte: MAF 
                                           2e collecte: Ontmoetingskerk 
 

Zondag 22 november         Zondag Voleinding 
9.30 uur                               ds. Ron Lafeber 
                                           1e collecte: PKN - KerkinActie 
                                           2e collecte: Ontmoetingskerk 
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Zondag 29 november          Eerste Advent 
9.30 uur                                ds. Ron Lafeber 
                                           1e collecte: Lilianefonds 
                                           2e collecte: Ontmoetingskerk 
 

Zondag 6 december            Tweede Advent – Gezinsdienst 
9.30 uur                               ds. Ron Lafeber 
                                           1e collecte: Bartiméus 
                                           2e collecte: Ontmoetingskerk 
 

Bij de diensten 
 

Zondag 18 oktober – Werelddiaconaat 

In deze dienst staan we stil bij het werk van Kerk in Actie, in het 

bijzonder het werk van de zendingsdiaconessen in Rwanda 
 

Zondag 25 oktober - Doopdienst 

In de dienst zal Jorn worden gedoopt, zoontje van Anne-Lys en Hilbrand 

Hiemstra, Weinterp 78. 
 

Zondag 8 november - Dankdienst 

In de dienst willen we onze dankbaarheid naar God toe tot uiting 

brengen voor alles wat we ontvangen. Tegelijk zijn er juist in deze tijd 

de nodige vragen. Eén van die vragen is ook een hele praktische:  

hoe houd je in deze tijd de Dankdienst? In ieder geval anders dan we 

gewoon waren, zoals veel dingen anders gaan op dit moment in ons 

leven, ook het kerkelijk leven. 
 

Zondag 22 november - Laatste zondag kerkelijk jaar 

We willen hen gedenken die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.  

Bij het pijnlijke verdriet om hen, mag er ook een boodschap van hoop 

en troost klinken. Wat ik hierboven schreef over de dankdienst geldt 

ook voor deze dienst: het is nog maar de vraag of de dienst zó kan 

worden gehouden zoals we de afgelopen jaren gewend waren.  

Voor deze dienst zal gereserveerd moeten worden, waarbij de naasten 

van de overledenen uiteraard voorrang hebben.  
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Zondag 29 november – Eerste Advent 
 

Dit jaar zal van een adventsproject waarschijnlijk ook geen sprake 

kunnen zijn. 29 november is wel een zondag waarop er kinderdienst zal 

worden gehouden (nu eens in de twee weken). Maar hoe dan ook, we 

zullen vanaf 29 november op weg gaan naar en ons voorbereiden op 

Kerst.   
 

 
Uit de kerkenraad 
 

Op 29 september hebben we tijdens de kerkenraadsvergadering 
afscheid genomen van een aantal ambtsdragers maar gelukkig ook een 
aantal nieuwe ambtsdragers mogen verwelkomen. 
Omdat dit de eerste vergadering is na de vakantie en ook de 1e fysieke 
vergadering in de hoofdzaal van onze kerk is het even wennen aan de 
nieuwe opstelling. We hebben niet allemaal meer een tafel, dus er 
wordt vergaderd (wel of niet papierloos) met de paperassen op schoot. 
 

Er is veel informatie welke gedeeld moet worden, immers het Breed 
Moderamen heeft (als crisisteam) veel besluiten genomen in de 
afgelopen periode om de kerkdiensten en de camera-uitzendingen via 
Kerkomroep te initiëren en op gang te houden. 
Het belangrijkste onderwerp van deze avond is het nemen van een 
voorlopig principe besluit over het samengaan met de Protestantse 
gemeente Lippenhuizen-Hemrik. Tijdens de gemeenteavond van 17 
september is de gemeente gehoord over de intentie van onze 
kerkenraad om gehoor te geven aan de vraag vanuit 
Lippenhuizen/Hemrik om de 2 gemeentes samen te voegen. 
Tijdens de gemeenteavond is de gemeente meegenomen in het proces 
wat gestart is met een vraag begin 2019 tot het moment dat de 
gemeente gehoord moet worden over dit plan. Omdat de 
gemeenteavond in maart niet doorgegaan is wordt pas nu uitleg 
gegeven over hoe het proces er tot nu toe heeft uitgezien. 
Na kritische vragen op de gemeenteavond kunnen we stellen dat de 
gehele gemeente zich kan vinden in het plan om samen te gaan. 
Vanwege de positief verlopen gemeenteavond heeft de kerkenraad in 
deze vergadering het voorlopige besluit genomen om samen te gaan 
met de PG Lippenhuizen/Hemrik. We gaan nu een formeel traject in 
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waar moet worden gewerkt aan een gezamenlijk beleidsplan, 
plaatselijke regelingen en een gezamenlijke (meer-jaren) begroting. 
Op 6 oktober zal er weer overlegd worden met de PG 
Lippenhuizen/Hemrik onder leiding van Tineke Klei, zelfstandig 
gemeenteadviseur.  
 

Vanaf 1 januari 2021 zal worden samengewerkt met 
Lippenhuizen/Hemrik. Omdat Lippenhuizen geen gezamenlijke 
kerkdiensten meer heeft met Langezwaag betekent dit dat 
gemeenteleden uit Lippenhuizen en Hemrik al vanaf 1 januari bij ons de 
kerkdiensten kunnen volgen. Het formele samengaan zal later zijn. 
De kerkrentmeesters geven tijdens de kerkenraad aan dat er gewerkt 
wordt aan een gebruiksplan voor ons kerkgebouw. Naast het protocol 
dat er ligt voor de zondagse vieringen moet er over allerlei zaken 
worden nagedacht en besluiten worden genomen. Hoe kan de 
Ontmoetingskerk door de week gebruikt worden voor vergaderingen en 
of activiteiten vanuit onze gemeente? In het gebruiksplan staat het 
antwoord op dergelijke vragen. Het voorlopige gebruiksplan wordt 
binnenkort op de website geplaatst. Houdt hiervoor de nieuwsbrief in de 
gaten. 
 

Tijdens de kerkenraadsvergadering blikken we ook even terug op het 
agendapunt: Herinrichting Kerkgebouw.  Op dit moment wordt er even 
pas op de plaats gemaakt. Immers we leven inmiddels in een andere 
werkelijkheid waarin aandacht moet zijn voor bijvoorbeeld 
ventilatiesystemen en vraagstukken of er wel of niet gezongen kan 
worden in de kerk. Daarnaast is het onduidelijk hoe we uit de Corona-
crisis komen. Hoeveel kerkgangers houden we over? Ook het 
samengaan met Lippenhuizen-Hemrik kan van invloed zijn op de 
besluiten. Hoeveel willen/kunnen we investeren in dit kerkgebouw? 
Vooralsnog wordt enkel gekeken naar noodzakelijk onderhoud en (nog) 
niet over een herinrichting van het kerkgebouw. Wordt vervolgd…. 
 

Kort verslag gemeenteavond op 17 september 
 

Durk Jongsma opent de gemeenteavond. Hij memoreert dat deze avond 
al in maart gehouden zou worden maar dat dit door de coronacrisis nu 
pas het geval is. Hij vermeldt een aantal extra huishoudelijke regels in 
verband met de coronamaatregelen. 
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De notulen van de gemeenteavond van 14 mei 2019 worden 
uitgedeeld. Er zijn hieromtrent geen op- of aanmerkingen en de notulen 
worden ongewijzigd goedgekeurd. 
 

Anita Veenstra, die de boekhouding van de kerk verzorgt, geeft namens 
het college van kerkrentmeesters een toelichting op de cijfers. Ze meldt 
o.a. dat er ook dit jaar weer flink gereserveerd is voor de herinrichting 
van het kerkgebouw. Nu we maar 1 predikant meer hebben teren we 
niet meer in op de reserves. Hierbij volgt de opmerking dat we wel 
flinke inkomsten hebben uit de pacht en het Zwart-Jongbloedfonds. 
  

Het niet kunnen/mogen zingen in de kerk is wel het meest vervelende 
punt in deze tijd. Het college van kerkrentmeesters onderzoekt de 
mogelijkheid van een betere ventilatie, wat belangrijk is in het 
tegengaan van besmettingen. Er zijn coronaprotocollen opgesteld voor 
het gebruik en de schoonmaak van het kerkgebouw. Er wordt nu een 
gebruiksplan voor het kerkgebouw opgesteld en dat zal daarna 
gepubliceerd worden.  
  

Halbe Holtman geeft kort de stand van zaken van de herinrichting 
kerkgebouw weer. Er is een architect in de arm genomen die voor de 
noodzakelijke dingen een plan heeft opgesteld. Dit kost ruim twee ton. 
Omdat we nu grote vraagtekens hebben hoe onze kerkelijke gemeente 
er over tien jaar uitziet vinden we dit nu te veel geld. Halbe geeft aan 
dat er nog geen concreet plan is welke zaken het eerst aangepakt gaan 
worden, de besprekingen hebben door de coronacrisis ruim een half 
jaar stilgestaan. Hij zegt toe dat er in de gemeentevergadering van 
volgend jaar concrete plannen op tafel komen. 
 

Durk Jongsma geeft een overzicht van wat er de laatste anderhalf jaar 
besproken is aangaande het samengaan met Lippenhuizen-Hemrik. De 
gemeente van Lippenhuizen-Hemrik is te klein geworden om zelfstandig 
verder te gaan. De kerkenraad van LH heeft daarom de kerkenraden 
van Gorredijk, Langezwaag-Lúkswâlde-Jonkerslân en Tynje-Terwispel 
bij elkaar geroepen met het voorstel één regiokerk te vormen met 
Gorredijk als centrum. Dit was een stap te ver voor Langezwaag-
Lúkswâlde-Jonkerslân en Tynje -Terwispel Zij vrezen voor het verlies 
van identiteit van de eigen kerk in het dorp.  
Omdat bij Lippenhuizen de nood hoog is en de samenwerking van 
Lippenhuizen met Langezwaag-Lúkswâlde-Jonkerslân per 1-1-2021 
stopt, is besloten dat alleen Gorredijk en Lippenhuizen samen verder 
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overleggen over een fusie/samengaan. Inmiddels is afgesproken dat de 
samenwerking met Lippenhuizen en Gorredijk op 1 januari 2021 begint 
en dat het samengaan plaatsvindt als aan alle formaliteiten is voldaan.  

- Gevraagd wordt hoe het komt met het werk voor de predikant. 
Durk antwoordt dat Lippenhuizen geld beschikbaar heeft om 
voor één dag per week een pastoraal werker aan te stellen.  

- Er wordt gevraagd welk kerkgebouw we gaan gebruiken. Durk 
antwoordt dat afgesproken is dat we voorlopig beide kerken 
aanhouden en dat de gewone zondagse diensten in Gorredijk 
gehouden worden. De bijzondere diensten worden in 
Lippenhuizen gehouden. 

- Ook wil Lippenhuizen wil graag een aantal bijzondere diensten 
voor het dorp behouden. Met name de dienst tijdens het 
dorpsfeest en de herdenking van de overleden dorpsgenoten. 

De gemeentevergadering is positief over het samengaan met de 
Protestantse Gemeente van Lippenhuizen-Hemrik. 
 

De gemeenteavond wordt afgesloten met een vesper onder leiding van 
ds. Ron Lafeber. 
 

Bart van der Steege, scriba 
 

Uit de diaconie 
 

Collecten diaconie:  
Hulp in de gemeente 
Dit is een fonds waaruit hulpvragen uit eigen gemeente worden 
gefinancierd. Het bankrekeningnummer is NL74RABO 0322 9038 66 van  
de Rabobank te Gorredijk, t.n.v. de diaconie; o.v.v. hulp i.d. gemeente. 
Voor informatie kunt u terecht bij: 
Johan Mulder  tel.  0516-471117 
Sippy Bouma  tel.  0513-463597 
 

Met vriendelijke groeten, uw diaconie 

 
 

Wilt u vervoer naar de kerk? Bel buiten werktijd met Geart 
Feddema telefoon 435690 / 06-18309265 of stuur een e-mail 
naar geartfeddema@gmail.com 
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'Help de Grieken alsjeblieft en help deze mensen 
Een bericht van INLIA 
 

Leila uit Afghanistan zat zelf jarenlang in een Grieks opvangkamp. 
Inmiddels heeft ze een verblijfsvergunning voor Nederland. Vanuit de 
TussenVoorziening van INLIA in Eelde smeekt ze haar nieuwe 
landgenoten hun harten te openen voor de mensen uit het afgebrande 
Moria en de andere kampen.  
 

Ze volgt de situatie in Griekenland op de voet, heeft veel contact met 
de mensen daar. En ze is bezorgd, diep bezorgd voor iedereen die ze 
daar kent. Hoe lang kunnen ze het nog volhouden? Het gebrek aan 
voldoende water en eten, aan beschutting, sanitair, mogelijkheden om 
je te wassen, medicijnen. De onzekerheid, de verwoestende 
onzekerheid, over je lot.  
 

Haar beste vriendin daar heeft te horen gekregen dat ze wéér langer 
moet wachten op het besluit over haar asielaanvraag. Ze zit er al vijf 
jaar. Ze zou deze week eindelijk uitsluitsel krijgen. Het wordt op z’n 
vroegst januari 2021, is haar nu verteld. Zeker niet eerder.  
 

Een andere vriendin, met een baby van negen maanden, heeft corona. 
Ze denkt dat ze eraan dood zal gaan. Leila vertelt hoe ze haar vriendin 
moed in probeert te spreken. “Je bent moeder. Moeders moeten sterk 
zijn. Blijf bewegen, drink water, probeer te eten. Hou vol.” De tranen 
springen in haar ogen als ze erover vertelt. Ze veegt ze ongeduldig 
weg. Er zijn nog meer mensen om over te vertellen.  
 

De minderjarige jongen uit Afghanistan bijvoorbeeld, moederziel alleen. 
Al vijf jaar in het kamp. Hij is net achttien geworden. Dit voorjaar kreeg 
hij bericht: zijn aanvraag is gehonoreerd. Een vergunning, hoera! Maar 
door de coronamaatregelen heeft hij het papiertje nog steeds niet. Nu 
valt hij tussen wal en schip. Want wie asiel krijgt, moet het kamp 
verlaten. Maar dat mag nu niet, vanwege corona. En als het al mocht, 
kwam hij niet ver zonder de vergunning op zak. Ondertussen krijgt hij 
ook geen leefgeld meer in het kamp. Kampbewoners helpen hem. Ze 
delen hun voedsel met hem, bieden hem een slaapplek. “En kerken 
brengen ook wel eten voor dit soort gevallen, ook voor de illegalen die 
onder de bomen slapen.”  
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 “Het ligt niet aan de Griekse overheid”, zegt Leila, “Of aan de Griekse 
bevolking. Geef de Grieken niet de schuld. Er zitten zoveel mensen 
daar. Griekenland kan dat niet alleen aan. De rest van Europa moet hen 
helpen.”   
 

Zelf heeft ze, voordat ze in een kamp terecht kon, ook onder de bomen 
geslapen, met haar kinderen. Een soort van beschutting gebouwd van 
afval, dat ligt daar gelukkig langs de weg. Met drie kinderen: haar eigen 
dochter en zoon én nog een kind alleen dat ze onderweg tegen waren 
gekomen. Natuurlijk heeft ze zich over dat kind ontfermd. Kinderen laat 
je niet aan hun lot over, vindt Leila.  
 

Een jonge weduwe, op de vlucht met twee kinderen. Op een illegale 
reis vol gevaar en ontberingen. Maar wie ze onderweg tegenkomt, helpt 
ze. Het kind in Griekenland. De Somalische man die ze hoog in de 
bergen in Turkije tegen kwam en die niet meer door de sneeuw kon. Ze 
hebben hem geduwd. 37 uur lang. Want mensen in nood help je. Toch? 
 

Binnenkort meer over het verhaal van Leila en haar kinderen, die bijna 
acht jaar lang onderweg waren naar veiligheid. 

 
Kom-op-adem midweek – Leven met verlies 
 

Het verlies van iemand die je dierbaar is, grijpt diep in. En niet alleen 
raakt het jou, maar ook bijvoorbeeld je gezin en familie. Rouwen is hard 
werken op veel terreinen van het leven en vaak een ingewikkeld proces. 
Wat kun je er dan naar verlangen om er eens in alle rust mee bezig te 
zijn. Dat is mogelijk tijdens een korte midweek in Pastoraal Diaconaal 
Centrum de Herberg.  
Met een kleine groep lotgenoten kom je samen. Er is ruimte voor je 
verhaal, herkenning en erkenning, en bemoediging vanuit de Bijbel. Dit 
alles onder deskundige leiding van de gastenbegeleiders. Je hoeft een 
paar dagen niet te zorgen, maar er wordt voor je gezorgd.  Maaltijden 
en verschillende activiteiten vinden plaats in groepsverband, maar er is 
ook vrije tijd om te ontspannen en te genieten van de natuur.  
Datum: 18 – 20 november 2020 Leiding: Jansje Spaan 
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Informatie: www.pdcdeherberg.nl/wat-bieden-wij/kom op adem-leven-
met-verlies. 
 
Herstelarrangement 
 
We zijn heel blij dat Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg sinds juni 
weer gasten kan ontvangen. Mannen en vrouwen die het thuis zwaar 
hebben, verblijven drie of vier weken in ons huis in Oosterbeek. Een 
iets andere opzet dan voorheen, maar met dezelfde dagindeling, de 
liefdevolle aandacht van de vele vrijwilligers en professionele pastorale 
zorg. Alles natuurlijk rond een open Bijbel.   
Nieuw is het gebruik van de Koetshuiszaal voor maaltijden en 
groepsactiviteiten. Daar hebben we heerlijk de ruimte en kan de 
anderhalve metermaatregel goed gepraktiseerd worden. Heb je 
belangstelling voor een verblijf, zou je wel vrijwilligerswerk of zelfs een 
tussen(half)jaar willen doen? Neem contact met ons op.  
www.pdcdeherberg.nl, 026-3342225.   
 

              
 

 
   HOOFDLETTERWOORD 

 

Woorden zijn waarden 
dragers van oorlog of vrede. 
Tekens van heelheid. 
Of een berm-bom van haat. 
 
Woorden zijn waarden  
van storm of van stilte. 
Brengers van hoop 
of brekers van dromen. 
 
Woorden zijn waarden 

http://www.pdcdeherberg.nl/wat-bieden-wij/kom%20op%20adem-leven-met-verlies
http://www.pdcdeherberg.nl/wat-bieden-wij/kom%20op%20adem-leven-met-verlies
http://www.pdcdeherberg.nl/


 

-11- 

 

Van genezing of ziekte. 
Medicijn voor het leven 
Of messen, doornen en dood. 
 
Woorden zijn waarden. 
Stuurmechanismen van hart en ziel. 
Vul daarom, Heer, mijn woordenschat  
dagelijks aan met Uw hoofletterwoord: 
 

                                   L I E F D E 
 
 
 
 
 
 
Oecumenisch leesrooster 

 

zaterdag 17 oktober Ezra 6:13-22 

zondag 18 oktober Matteüs 21:18-22 

maandag 19 oktober Matteüs 21:23-32 

dinsdag 20 oktober Matteüs 21:33-46 

woensdag 21 oktober Matteüs 22:1-14 

donderdag 22 oktober Matteüs 22:15-22 

vrijdag 23 oktober Matteüs 22:23-33 

zaterdag 24 oktober Psalm 110 

zondag 25 oktober Nehemia 7:72b-8:12 

maandag 26 oktober Nehemia 8:13-18 

dinsdag 27 oktober Nehemia 9:1-17 

woensdag 28 oktober Nehemia 9:18-28 

donderdag 29 oktober Nehemia 9:29-10:1(28) 

vrijdag 30 oktober Nehemia 10:29-40 

zaterdag 31 oktober Psalm 43 
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zondag 1 november Psalm 24 

maandag 2 november Matteüs 22:34-46 

dinsdag 3 november Matteüs 23:1-12 

woensdag 4 november Psalm 67 

donderdag 5 november Matteüs 23:13-24 

vrijdag 6 november Matteüs 23:25-39 

zaterdag 7 november Daniël 7:1-14 

zondag 8 november Daniël 7:15-28 

maandag 9 november Daniël 8:1-14 

dinsdag 10 november Daniël 8:15-27 

woensdag 11 november Matteüs 24:1-14 

donderdag 12 november Matteüs 24:15-28 

vrijdag 13 november Matteüs 24:29-44 

zaterdag 14 november Daniël 9:1-14 

zondag 15 november Daniël 9:15-27 

maandag 16 november Daniël 10:1-11 

dinsdag 17 november Daniël 10:12-11:2a 

woensdag 18 november Daniël 11:2b-12 

donderdag 19 november Daniël 11:13-24 

vrijdag 20 november Daniël 11:25-35 

zaterdag 21 november Daniël 11:36-45 

zondag 22 november Daniël 12:1-4 

maandag 23 november Daniël 12:5-13 

dinsdag 24 november Psalm 97 

woensdag 25 november Matteüs 24:45-25:13 

donderdag 26 november Matteüs 25:14-30 

vrijdag 27 november Matteüs 25:31-46 

zaterdag 28 november Jesaja 1:1-9 

zondag 29 november Jesaja 1:10-20 

maandag 30 november Jesaja 1:21-31 

 

dinsdag 1 december Jesaja 2:1-9 

woensdag 2 december Jesaja 2:10-22 

donderdag 3 december Jesaja 3:1-12 

vrijdag 4 december Jesaja 3:13-4:1 
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zaterdag 5 december Jesaja 4:2-6 

zondag 6 december 1 Thessalonicenzen1:1-10 

maandag 7 december 1 Thessalonicenzen 2:1-12 

 


