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Bij het maken van dit parochieblad is nog niet bekend wanneer en waar
we weer samen kunnen komen om te vieren. U vindt daarom geen
liturgierooster in dit Dialoogje. Voor de meest actuele informatie
verwijzen we u naar onze website: www.stlucas.nu.

Zondag 28 juni 10.00 uur. Oecumenische viering.
Gelijktijdig meevieren via facebook
Gedenkdag van Petrus en Paulus.
Op zondag 28 juni zullen Linda de Wals en Ellie Boot voorgaan in een
oecumenische viering vanuit de Eshof.
Daarbij zullen alleen de mensen aanwezig zijn die een rol hebben in de dienst.
We hebben ervoor gekozen de lezing uit de brief van Paulus aan de
christenen in Rome, die voor deze zondag staat aangegeven, als leidraad te
nemen: Romeinen 6,1-11. Het is een gedeelte dat vrij bekend is, doordat het
vaak in de Paasnacht wordt gelezen. De woorden van Paulus klinken inclusief:
Hier gaat het over alle mensen. Daarom zullen we ook het ‘Pauluslied’ zingen.
De viering is thuis te volgen 1) via kerkdienstgemist.nl of 2) via de
Facebook-pagina van de Eshof of 3) via het YouTube-kanaal van
Coralien Toom.
Op het YouTube-kanaal is de viering alleen achteraf terug te kijken.
Mocht het u niet lukken om bijvoorbeeld via Facebook de dienst in beeld en
geluid te volgen, dan mag u bellen naar Lieske Duim, tel. 06 44296945.
Intenties:

Jan Voskuilen. –Bob Grotenhuis. – Grada Telkamp-Vrijhoef. –
Henk Eggenkamp. –Tonny Hilhorst. – Gerda Kammeijer.
Overleden ouders van de Wolfshaar-van de Hoven.
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Intenties voor de maanden juli en augustus zijn doorgegeven aan
r.van.den.hoeven@parochie-sintmaarten.nl

11 juli: Cor Vendrig. - Mien Brouwer-Joosten. – Anton Keijzer. – Jan Bosma.
18 juli: Bob Grotenhuis . - Grada Telkamp-Vrijhoef . – Henk Eggenkamp . –
Tonny Hilhorst . - Gerda Kammeijer . - Overleden familie van der Tol.
15 augustus: Bob Grotenhuis; - Grada Telkamp-Vrijhoef. –
Henk Eggenkamp. - Tonny Hilhorst. – Gerda Kammeijer. – Cor Vendrig. Mien Brouwer-Joosten. - Anton Keijzer. – Jan Bosma.

WIJ ZIJN ER VOOR U!!!!!
De pastoraatgroep van de Paulusgeloofsgeemeenschap bestaande uit:
Riet van Hofwegen
tel. 25 716 14
Betty Obdeijn
tel. 25 367 78
Lies Traa
tel. 25 368 81

(vrijwilligers-coördinator)
e-mail: rietvhofwegen@gmail.com
(diaconie-bezoek)
e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com
(jongeren en oecumene)
e-mail: p.traa2@upcmail.nl

BETALEN.
Wie in 2020 de Kerkbalans of Intenties gaat betalen:
Rabobank : NL17 RABO 0302 2400 12
ING Bank: NL12 INGB 0001 6677 19
Schrijf er wel bij waar het voor is.
t.n.v. St Paulusgeloofsgemeenschap Hoevelaken
Kerkbalans: wij hebben weer vertrouwen in jullie gulle gaven
Intenties: € 10,00 per keer
Intenties kunt u inleveren bij: Mevr C.A.Voskuilen (zie achterzijde Dialoogje)
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Nieuw adres van Cathrien Voskuilen- van den Hengel, Mulderslaantje 7,
tel. 2572483.
= CORONA FINANCIEEL=
In deze tijd van het coronavirus kunnen we geen kerkdiensten houden in ons
Pauluscentrum. Toch lopen de vaste lasten gewoon door. Een aantal
parochianen heeft hier zelf al aan gedacht en heeft de bijdrage die zij
normaliter via de collecte in de bouwsteen deponeerden nu overgemaakt op
onze bankrekening NL36 RABO 0108 7736 55.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

IN MEMORIAM TONNY HILHORST EN
GERDA KAMMEIJER
De locatieraad en de pastoraatsgroep van onze geloofsgemeenschap hebben
in de voorbije maanden twee belangrijke en invloedrijke leden verloren. Hun
overlijden raakt ook de hele Sint-Paulusgeloofsgemeenschap.
Op 30 maart overleed Tonny Hilhorst. In het vorige Dialoogje stond een kort
In memoriam voor haar. Zij was een dynamische vrouw die tot vlak voor haar
overlijden actief was. Zij was, zoals al eerder vermeld, een vertrouwd persoon
in de Paulusgemeenschap en zij verzorgde gedurende vele jaren de
administratie van de financiën. Zij regelde, samen met Peter Hendriks, alle
zaken rond de actie Kerkbalans, regelde de afdracht van de collectegelden en
hield het binnenkomen van de toegezegde kerkbijdragen nauwgezet bij. In de
locatieraad vertegenwoordigde zij de penningmeester en zij had een
uitgesproken mening over allerlei zaken die aan de orde kwamen. Helaas
konden bij haar afscheid in de Eshof maar weinig mensen aanwezig zijn in
verband met de situatie rond het coronavirus. Na de afscheidsviering luidde de
klok van het Pauluscentrum haar uit. Een mooi symbool van het medeleven
van de gemeenschap. We zullen haar later binnen onze eigen gemeenschap
gedenken.
Op dinsdag 28 april overleed Gerda Kammeijer, lid van de pastoraatsgroep en
voorzitter van de locatieraad van onze gemeenschap. Op zaterdag 2 mei is er
een afscheidsdienst gehouden in de Eshof. Voorgangers daarbij waren
dominee Ellie Boot en pastor Ben Piepers. De dienst stond in het teken van de
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oecumene, één van de zaken waarvoor Gerda zich enorm heeft ingespannen.
Gerda had graag afscheid willen nemen in een volwaardige oecumenische
dienst waarbij leden van de Sint-Paulusgeloofsgemeenschap en de
protestantse gemeente de Eshof in groten getale aanwezig konden zijn. Zij
had met de beide voorgangers een dienst voorbereid waarin het Pauluskoor
en de cantorij van de Eshof een belangrijke rol zouden kunnen spelen. Helaas
was dit door de omstandigheden rond het coronavirus niet mogelijk. Er konden
maar 30 mensen bij de dienst aanwezig zijn. Na de afscheidsdienst was er
een defilé voor het gebouw van de Eshof en luidde de klok van het
Pauluscentrum voor haar ten afscheid. Een mooi eerbewijs.
Gerda was een spil in onze gemeenschap. We kunnen niet anders dan
geweldige lof hebben voor alles wat Gerda voor de gemeenschap heeft
gedaan. Zij was een eminent en wijs voorzitter van de locatieraad, een
dynamisch persoon in de pastoraatsgroep, ze bezielde de mensen die
liturgieën voorbereidden, ze was de spin in een web van relaties binnen de
gemeenschap en daarbuiten. Zij was met hart en ziel lid van de groep Vorming
en Toerusting. Zij was begaan met velen in de gemeenschap en wist veel van
iedereen. Het is bewonderenswaardig hoe zij tot op het laatste moment allesin
goede banen wist te leiden en hier en daar diplomatieke oplossingen wist te
verzinnen. Ook kan zij geroemd worden om haar taalkundige gaven; zij
verzorgde veel taalkundig slimme oplossingen. Wat zullen we haar missen.
We zullen haar, als de omstandigheden het weer toelaten, ongetwijfeld
uitgebreid gedenken.
Laten we in de komende weken in gedachten bij beiden zijn en voor hen en de
nabestaanden bidden.
Beide gedichten, voorgedragen in de afscheidsdienst van
Gerda Kammeijer.
DOMME DOOD
Dood…
Wie denk je wel dat je bent?
Waar haal je het lef vandaan
om blind om je heen te slaan?
Jij bestaat bij de gratie van leven.
Heb je dan geen enkel respect
voor wie je volkomen willekeurig
geniepig sloopt en nekt?
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Dood…
Hoe kijk jij naar jezelf?
Wat zie jij in de spiegel
als je je zwarte masker afzet?
Je moet je de ogen
uit je doodskop schamen.
De grimlach van je lippen schrapen.
De ijslaag van je hart ontdooien.
Jij moederziel verlaten zielenpoot.
Dood…
Waarom uitgerekend zij?
Jij zwijgt in duizend dode talen,
Omdat je maar wat doet.
Nietsontziend om je heen maait.
Gewetenloos je levens graait,
niet wetend wat je aanricht en vernielt.
Ja, dood, ik ben kwaad op je.
Op wie anders?
Ik weet heus wel dat het nergens op slaat.
Dat jij ook maar
een ongeleid projectiel bent.
Onlosmakelijk verbonden met ons leven.
Niet meer dan kille kou te geven.
Jij hebt geen roer, geen routekaart.
Jij bent mijn woede niet eens waard.
Jij hebt geen woning, geen adres.
Alleen een zwaard van Damocles.
Toch klaag ik jou aan en niet God
die, naar ik weet, ook liefde heet.
Hij is er in het hoogste lied
en ook in peilloos diep verdriet.
Die met je mee huilt, hoop ik dan,
omdat hij dood niet hebben kan.
Het spijt me, dood, dat ik jou dis.
Het is verdriet. Het is gemis.
Dood…
Denk maar niet dat jij de winnaar bent.
Dat jij de strijd met overmacht,
en glorieus gewonnen hebt.
Ja, je hebt haar lichaam uitgehold,
haar cellen stuk voor stuk gemold,
maar wie zij diep vanbinnen is,
daar kun jij, dood,
met jouw tentakels zelfs niet bij.
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Het stempel dat zij achterlaat,
staat eeuwig in ons hart gegrift.
Haar energieke levensdrift.
Haar humor die de ernst
zo weergaloos verzacht.
Haar zorgen om wie zij bemint,
haar hand die snel het goede vindt;
haar wil om te presteren geeft ons kracht.
Haar snelheid die jou stil laat staan,
die harder raast dan een orkaan.
Haar vechtlust als het duister naakt.
De chaos die zij orde maakt.
Haar trouw aan wie dat nodig heeft.
De energie die zij je geeft.
Vakantie als een grote kans.
Met Peter samen naar La France.
Al die herinneringen, dood,
kun jij met honderd zeisen niet bedreigen.
Geen vezel van haar wezen breekt
als jij een poging waagt.
Jij zal in alle eeuwigheid
geen grip op Gerda krijgen.
Haar liefde is voor altijd
wat ons steunt en wat ons draagt.
Dus, domme dood,
Jij blijft met lege handen.
Jij ziet verslagen toe
hoe of het leven wint.
Jouw zinloos povere pogingen
die zullen altijd stranden
op wat de mens gezaaid heeft,
waardoor iets nieuws begint.

© Gerard van Midden
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Voor Gerda Kammeijer
Als ze danst, danst ze wat mooi is
plukt ze stralen uit de zon
geeft aan wie het nodig heeft
zoveel ze kan
meer dan er staat opgeschreven
ze raakt het leven aan
verzacht, geeft vorm
zo reikt ze naar de ander uit
we moeten het zelf doen
elkaar beter maken
waarom we leven, geen idee
we leven in dat wat we niet kunnen bevatten, zegt ze
in een tango met de natuur
als ze aan leven denkt
denkt ze aan mensen om haar heen
aan haar geliefde
samen geef je licht
mens wat ben je mooi
met kleuren waardoor we glimlachen
liefdevol, wijs, zachtmoedig
prachtige breekbare vrouw
geloof als een hart in haar handen.
een brug tussen kerken
iedereen bij iedereen
God bij God
als er geen verschil is dan hoeven we dat ook niet meer te bestrijden
Op haar open ogen legt ze liefde
ze kijkt er doorheen en ziet dat jij goed bent
op open handen haar woorden
goede wensen voor al haar geliefden,
dat ze met haar verbonden zijn.
Jantine Dijkstra

Een mooier afscheid van Gerda had ik niet kunnen wensen. Jullie medeleven
in de vorm van aanwezigheid en ook aanwezigheid op afstand, jullie bloemen,
kaarten, mails, telefoontjes en prachtige woorden hebben daartoe bijgedragen.
Gerda blijft altijd in mijn geest en ik voel me daarbij door jullie gesteund.
Dank jullie wel.
Peter.
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VORMING EN TOERUSTING
Alle activiteiten van ‘de Eshof’ en de Paulusgeloofsgemeenschap liggen stil.
De gebouwen zijn verlaten. De zondagse kerkdienst in de Eshof wordt
gehouden met ongeveer 10 aanwezigen die op veilige afstand van elkaar voor
vele kijkers en luisteraars elke week weer aansprekende vieringen verzorgen.
De resterende activiteiten van Vorming & Toerusting van dit seizoen zijn
uiteraard ook afgelast. Dat gold voor het gemeente uitje op 9 april (nieuwe
datum: 8 oktober), voor de film-documentaire Oerijssel in de Kopperhof
(nieuwe datum nog niet bekend maar hopelijk ergens in het najaar), voor de
tweedaagse wandeltocht rondom duurzaamheid onder leiding van Herman
Julsing en Norman Kempen van 15 tot en met 17 mei (wellicht een nieuwe
mogelijkheid later dit jaar of volgend jaar) en voor de oecumenische reis naar
Toscane van 23 april tot en met 1 mei (deze reis vindt volgend jaar plaats van
27 mei tot en met 3 juni).
Het niet doorgaan van deze activiteiten is uiteraard jammer maar valt in het
niet bij het leed dat door het coronavirus is veroorzaakt.
Ondertussen zit de commissie Vorming & Toerusting niet stil. Voor het volgend
seizoen ligt er een heel scala aan inspirerende activiteiten op de plank. Het
lukt waarschijnlijk niet om net zo als andere jaren een kleurrijke brochure uit te
brengen. We weten immers niet wanneer kerkelijke activiteiten weer
(mondjesmaat) opgestart mogen worden. We hebben echter voldoende
communicatiemogelijkheden om jullie te informeren over wat we op een later
tijdstip organiseren.

De tijd waarin we ons nu bevinden leent zich bij uitstek om eens te reflecteren
op onze eigen activiteiten. Is ons programma inspirerend genoeg, bereiken we
voldoende mensen in en buiten onze kerkelijke gemeenten en biedt ons
programma-aanbod voldoende afwisseling, met andere woorden: zit er voor
elk wat wils in?
We hebben in ieder geval bedacht dat de aanduiding ‘Vorming & Toerusting’
nogal gedateerd is. We zijn op zoek naar een meer ‘pakkende’ kreet die goed
in het gehoor ligt en het brede gebied van onze activiteiten afdekt. We hebben
enkele ideeën en misschien hebben jullie die ook wel. We hebben al wat
spontane suggesties ontvangen maar staan open voor meer.
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Heb je een suggestie voor de vervanging van naam ‘Vorming & Toerusting’,
laat het mij weten door een e-mail te sturen naar fritsharmsen@kpnmail.nl of
er een telefoontje aan te wagen (06-20162652).

Rebible
Collectieve activiteiten mogen dan wel stilliggen, dat betekent niet dat we geen
ideeën hebben voor de eigen thuis-omgeving. Zolang de beperkende
maatregelen van kracht zijn willen we in elke Rondom en Dialoogje een
inspirerend idee lanceren dat betrekking heeft op een boek, een online
museum bezoek, een film- of een podcasttip.
In deze Rondom en Dialoogje willen we aandacht besteden aan de
Rebible, ontdekking van vergeten verhalen, geschreven door Inez van
Oord met ondersteuning van haar broer Jos van Oord, emeritus predikant die
af en toe gastvoorganger is in de Eshof.
In dit schitterend geïllustreerde boek gaat Inez in gesprek met haar broer Jos
en brengt in haar directe en soms ontroerende stijl de oeroude Bijbelverhalen
weer tot leven. Met haar Rebible-verhalen bouwt ze voort op de traditie van
aandachtig lezen, luisteren, interpreteren en doorvertellen. Zo ontdekt ze de
schoonheid van spiritualiteit ‘dicht bij huis’.
In het dagblad TROUW van 13 december 2017 wordt dit boek in één zin
kernachtig samengevat: ‘De verhalen zijn als een oeroud gebergte. Het is
mooi om te graven en te spitten totdat je uitkomt bij iets wat er ook nu weer toe
doet’.
Een mooi boek om je te laten inspireren in de zoektocht naar nieuwe
interpretaties van oude verhalen.
Namens de commissie Vorming & Toerusting
Frits Harmsen.
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VORMING & TOERUSTING
Er zijn geen activiteiten van Vorming & Toerusting te melden. Ook in normale
omstandigheden zou het seizoen afgelopen zijn. Maar dat betekent niet dat we
als commissie jullie niet attent kunnen maken op allerlei culturele activiteiten
die vanuit huis gedaan kunnen worden. Op pagina12 de Rebible, dit keer
willen we jullie, voor zover nodig, wegwijs maken in een virtueel
museumbezoek..
VIRTUEEL MUSEUM BEZOEK
Bezoeken aan musea zijn, nu de beperkingen wat worden versoepeld, slechts
beperkt mogelijk. Waarom dan niet een museum naar je keuze virtueel
bezoeken. Het enige wat je nodig hebt is een computer of Ipad met een
internet verbinding. De mogelijkheden om honderden musea over de hele
wereld te bezoeken staan voor je open. Velen zullen de toepassing kennen en
er ook regelmatig gebruik van maken maar voor hen die nog onbekend zijn
met deze wijze van museumbezoek, volgt hieronder een korte uitleg.
Laten we eens een bezoek brengen aan het Kröller-Müller museum in het park
De Hoge Veluwe in Otterlo.
· Open internet en toets in: https://artsandculture.google.com
· Klik aan de linkerzijde op de drie liggende streepjes
· Klik op ‘collecties’
· Scroll een klein eindje naar beneden naar het Kröller-Müller museum
· Klik op het plaatje en alle mogelijkheden van het museum verschijnen in

beeld
· Voor de tekst in het Nederlands, klik op ‘Vertalen met Google’
· Per collectie wordt het aantal items vermeld.
· Klik op het item van je voorkeur.
· Klik op het schilderij en het schilderij verschijnt groot in beeld voorzien van
een uitleg.
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Op deze wijze kan de hele collectie van het museum worden doorlopen, gratis
en zonder in een lange rij te hoeven aansluiten.
Bij een groot aantal musea, bijvoorbeeld het Rijksmuseum, kun je ook online
wandelen. Klik onderaan de museumpagina op ‘museum View-Weergaven'.
Met behulp van de computermuis (linker muisknop ingedrukt houden) wandel
je door het hele museum door de pijl in het beeld te volgen. Door op + te
klikken kan ingezoomd worden op een schilderij of toelichtende tekst.
Door onder in beeld op één van de schilderijen te klikken komt het betreffende
schilderij direct in beeld met vermelding van de titel.
De mogelijkheden om musea over de hele wereld te bezoeken, zijn vrijwel
onbeperkt. Wanneer je op het beginscherm op ‘kaart’ klikt, kan in elke
willekeurige plaats op de wereld museum collecties bekeken worden.
De commissie Vorming & Toerusting wenst je veel plezier met het virtuele
museumbezoek.

OVERIG NIEUWS VAN VORMING & TOERUSTING
Het overlijden van Gerda Kammeijer heeft een gat geslagen in de commissie.
Gerda was nog de enige vertegenwoordiger van de
Paulusgeloofsgemeenschap. We zullen haar geweldig missen maar gelukkig
is er een opvolger. Wim Eggenkamp, lid van de Paulusgeloofsgemeenschap
en woonachtig in Nijkerk zal met onmiddellijke ingang de commissie
versterken. Wim, van harte welkom
Frits Harmsen.
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“Het Vorming & Toerusting-team zoekt ondersteuning vanuit de Paulus
Door het overlijden van het gewaardeerde lid Gerda Kammeijer ben ik
gevraagd om haar in deze commissie te vervangen.
Zoals bekend proberen wij zowel de kerkgangers van de Eshof als ook van de
Paulus een gevarieerd programma aan te bieden met een grote variëteit aan
onderwerpen, die in de meeste gevallen een binding hebben met de bijbel,
kerk zijn of andere kerkelijke zaken. Die kunnen bv. liggen op speciale
ervaringen van mensen, de combinatie kunst en kerk, kerkgang bij een andere
religie, zoals de koptische kerk etc. etc.
Het team bestaat nu uit zes leden, vier dames en twee heren, waarvan vijf van
de Eshof inclusief Ellie Boot en ikzelf via de Paulus. Tijdens onze juni
vergadering hebben we besproken om meer evenwicht te brengen tussen de
aantallen personen van de Eshof en de Paulus, hetgeen leidt tot het positief
denken over de mogelijkheid om met een extra persoon vanuit de Paulus een
bijdrage aan dit team te willen leveren.
Dan is de vraag altijd belangrijk “Hoe vaak vergaderen jullie?” Antwoord: “zo
ongeveer vier à zes keer per jaar en rond mei / juni wordt de brochure
gemaakt voor het nieuwe jaar”.
Het zou plezierig zijn om uiterlijk 5 juli a.s. een reactie van één of meer van
jullie te mogen ontvangen via wim.eggenkamp@xs4all.nl.
Met dank voor je positief meedenken.

Wim Eggenkamp van het Team Vorming & Toerusting
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DANKBAARHEIDSBOOM
'Waar bent u ondanks alles in deze tijd van corona toch dankbaar voor?'
Op de website van de Lucasparochie is een Dankbaarheidsboom geplaatst,
daar kan door iedereen een reactie op worden gezet.
Uw reacties kunt u sturen naar het e-mail adres: calckwil@gmail.com
Er zijn al enkele reacties geplaatst. Kijk op de website:
www.stlucas.nu/dankbaarheidsboom

PAULUSMIDDAG, WOENSDAG 19 OF 26 AUGUSTUS 2020

Alle parochianen zijn van harte welkom.
Mist u ook het samenzijn bij een viering, het koffiedrinken, het bijpraten enz ?
De gastvrouwen, Mirjam Broekhoven, Marijke Kroon, Trees de Rijk en Gerda
van Vilsteren hebben al veel nagedacht om de Paulusmiddag toch te laten
doorgaan.

Onder voorbehoud kan de middag doorgang vinden als aan alle
dan geldende coronamaatregelen wordt voldaan.
Als het op 19 augustus slecht weer is wijken we uit naar 26 augustus.
Opnieuw zijn we te gast bij Familie van de Bunt,
Hoevelakerveenweg 10
3871 KK Hoevelaken.
(niet te verwarren met de Hoevelakenseweg)
Opening om 16.30 uur met een drankje en om 17.30 uur staat het buffet klaar.
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Wij vragen u om zich snel aan te melden, uiterlijk vóór 10 augustus a.s
Dit kan per e-mail: hoevelaken@stlucas.nu of door strookje te bezorgen in
de brievenbus van : Trees de Rijk, Lindenhof 24, 3871 BR Hoevelaken.
033-2535339.
Mocht het heel zonnig zijn en u heeft een parasol met voet die te tillen is dan
graag meebrengen.
Wij hopen veel parochianen te zien.
Degenen die geen vervoer hebben kunnen opgehaald worden.
Wilt u dat doorgeven aan een van de gastvrouwen.
Als u na aanmelding niet komt en niet bent afgemeld vóór 16 augustus
moeten wij helaas de kosten à € 15.- p.p. in rekening brengen.

---------------------------------

----------------------------------------------------------

Ik kom op 19 augustus, alleen / met partner (doorstrepen wat niet juist is)
of bij slecht weer op 26 augustus.
naam

adres

e-mail
___________________________________________________________
telefoonnummer
___________________________________________________________
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BELANGRIJKE ADRESSEN
Pauluscentrum, De Veenslag 1, Hoevelaken.
Correspondentieadres: postbus 102, 3870 CC Hoevelaken.
e-mailadres: hoevelaken@stlucas.nu
ING: NL12 INGB 0001 6677 19
Rabobank: NL17 RABO 0302 2400 12
Beheer: D. Overkamp, Korenbloemlaan 7, tel. 2534493
Sleutel: Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35 tel. 2536778
en familie Van Dijk, Otwardplaats 12, tel. 2535686
Bereikbaarheid pastores via het secretariaat Leusden:033 4941261
Voor afspraken doop, huwelijk en uitvaart:
Anny Smink, Westerdorpsstraat 78,
tel. 033 2537528 of 06 46164135
e-mail: j.a.smink78@kpnplanet.nl
Bij geen gehoor:
Trees de Rijk, Lindenhof 24, tel. 2535339. Of 06-13242843
e-mail: treesderijkwilbrink@gmail.com
Gezinsmutatie, verhuizing:
José Ursem, Veenlanden 95, tel. 2534642
e-mail: jose.ursem@gmail.com
Contact en bezoek:
Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35, tel. 2536778
e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com
Intenties:
Cathrien Voskuilen, Mulderslaantje 7, tel. 2572483
Redactie Dialoogje:
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11 tel. 2536367
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com

Kopij voor het nummer van 5 september t/m 18 oktober 2020 kunt u
UITERLIJK inleveren tot DONDERDAG 27 augustus vóór10.00 uur bij:
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11.tel. 033 2536367.
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com
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