
Protestantse Gemeente te Wildervank e.o. 
 

Overdenking 
 
Opvang voor de kleinsten 
We vingen in onze kerk twee weken lang drie Syrische vluchtelingen op. 
Op 12 september konden ze direct naar Ter Apel om te kunnen beginnen 
met hun asielaanvraag, zeer dankbaar voor onze gastvrijheid en zorg. 
Waarom was dat nodig? 
 

In april liep de opvang van asielzoekers in Ter Apel al vast. Het AZC en 
de extra opvangtenten in Ter Apel zaten zo vol dat mensen gedwongen 
buiten de poort moesten slapen, zelfs zonder de meest fundamentele 
voorzieningen. Burgemeester Velema van Ter Apel en INLIA, onze eigen 
kerkelijke organisatie voor opvang van asielzoekers, sloegen in mei 
alarm. De toestand werd steeds onhoudbaarder. Hoogzwangeren, 
gehandicapten, kinderen en ouderen zaten vast voor de poort. Maar er 
gebeurde niets. 
 

Eind mei deed INLIA een dringend beroep op de kerken om 
opvangruimte voor de meest schrijnende gevallen. Begin juni ging onze 
kerkeraad in principe accoord met de opvang van 2-4 mensen, net als 
Borger en Stadskanaal. Ons besluit was unaniem, ook al klapten we niet 
gezamenlijk in de handen. Een groepje vrijwilligers, ook uit Veendam, 
stond klaar. INLIA bood herhaaldelijk de opvang aan bij de overheid. 
Maar er gebeurde niets. 
 

Vanwege de besluiteloosheid (of onverschilligheid?) van de 
rijksoverheid ging de al beschikbare noodopvang in slaapstand. Tot er 
eind augustus grote ophef uitbrak in de media. Eindelijk werd het land 
een keer wakker, na bijna een half jaar van noodkreten uit het noorden. 
Op een zondagmiddag belde burgemeester Schuiling van Groningen 
naar INLIA. Onmiddellijk ging er een nieuwe noodoproep naar de 
kerken en diezelfde avond werden de eerste mensen (heel laat) naar 
noodopvang gebracht. Een bed, eten, een dak. In elk geval iets. 
 

Die maandag zetten wij in Wildervank snel onze eigen opvang klaar en 
‘s avonds arriveerden twee Syrische vluchtelingen. Later kwam er een 
derde bij. We begonnen met het kleine groepje vrijwilligers, maar iedere 
dag kwamen er nieuwe bij en we eindigden met meer dan twintig 
vrijwilligers. Vakanties werden aangepast, agenda’s leeggemaakt, een 

appgroep opgezet, boodschappen gedaan, geleerd om te praten met een  
vertaalapp, gasten meegenomen naar buiten, een doucheplek geregeld, 
maaltijden georganiseerd, was gedaan, kleiding gezocht, medicijnen en 
telefoonkaarten ververst, spelletjes gedaan, sjoelles gegeven, en veel 
meer. 
 

We hebben de problemen van onze gasten niet opgelost. Ze gaan een 
asieltraject in waarvan de uitkomst zeker niet vaststaat. Hun zorgen om 
familie in vluchtelingenkampen elders blijven. Toch was dit voor hen en 
voor ons heel belangrijk. Een rabbijns gezegde luidt: ‘Wie één mens redt, 
redt een wereld.’ Zo voelde het ook een beetje. Als onze gasten straks in 
Nederland mogen blijven, zullen ze ons terugvinden. Misschien worden 
deze twee weken van medemenselijkheid voor hen wel het beetje hoop 
dat ze juist nu nodig hebben. 
 

Een van de vrijwilligers zei het zo: 
 

‘We vonden het prachtig om te doen.  De negatieve reacties in de 
maatschappij over vluchtelingen komen vaak door angst. In gesprek 
gaan, relaties opbouwen is dan een geweldig medicijn. Het zijn dan 
geen vluchtelingen meer maar medemensen.’ 

 

En een ander: 
 

‘Hun verhalen en belevenissen laten een spoor in mij achter. 
Hartbrekend. Op zoek naar een veilige plaats om te wonen en te 
leven. Hoe zal hun leven gewaarborgd kunnen worden in onze 
samenleving? Fijn was ook de samenhang en samenwerking van ons 
team.’ 

 

Op beide zondagen zaten onze gasten in de kerk. Beiden zijn ze moslim, 
maar beiden voelden ze zich welkom en gedragen in onze kerkelijke 
gemeenschap. Dat doet Wildervank gewoon zonder er erg in te hebben. 
Juist daarvoor waren de gasten ons zeer dankbaar. 
 

Laat ik besluiten met een kleine onderwijzing van zeventien eeuwen 
geleden, toen de kerk nog jong was en groeiend. Kerkvader Augustinus, 
bisschop van Hippo, wees zijn priesters destijds op hun plicht om op 
grond van christelijke naastenliefde asiel te verlenen aan vluchtelingen. 
Asiel is geen kwestie van een heilige plaats waar mensen onaantastbaar 
zouden zijn, maar van een christelijke gemeenschap die mensen een 
veilige herberg biedt. Door zo’n concrete actie worden we indringend 
herinnerd aan wat Jezus ons leert (Matteüs 25,35-40): 



Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie 
gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op, 
ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten 
mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de 
rechtvaardigen hem antwoorden: ‘Heer, wanneer…?’ En de koning 
zal hun antwoorden: ‘Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan 
hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat 
hebben jullie voor mij gedaan.’ 

 

Dat hebben wij gedaan, ook al hebben we niets kunnen veranderen aan 
de officiële status van onze gasten. Maar deze twee weken hebben hen 
een adempauze en nieuwe moed gegeven. Iedereen dank! 
 

ds. Marien Grashoff 

 
 
 
 
 
 

 
 

Vanuit de kerkenraad 
 

Deze keer is er weinig te melden vanuit de kerkenraad. 
 

Zoals u weet hebben we tot nu toe nog niet iemand kunnen vinden die 
de coördinatie van koren op zich zou willen nemen. Mocht u als 
gemeenteleden ideeën hebben van koren of andere groepen die aan de 
dienst mee zouden kunnen werken, dan zou u dat kunnen doorgeven 
aan Alida Munneke van de Commissie Eredienst en Liturgie, tel. 615098. 
 

Dan nog even een kleine correctie: 
In de Context van september stond vermeld dat Corona Hofman Barto 
Koster zou ondersteunen bij het bezoekwerk. Dat is niet helemaal 
correct. Corona zal als bezoekwerker enkele adressen erbij nemen. 
 

Gerda Kloosterhuis 

scriba 
 

 

Autodienst.  
 
Vanaf oktober ben ik contactpersoon van de autodienst. Mocht u op 
zondag naar de kerk willen en  geen vervoer hebben, dan kunt u de 
zaterdag ervoor de autodienst bellen. Wie dat is, staat vermeld in 
Context bij de desbetreffende zondag. 
 
Josien Bouter-Krolis, 

 
Van de diaconie 
 
Beste gemeenteleden, 
Vol energie zijn we het nieuwe seizoen gestart. Gelukkig kan er wat meer 
dan vorig jaar. Voor de diaconie zijn de laatste maanden van het jaar erg 
druk. We moeten het financiële jaar afsluiten en een begroting maken 
voor het komende jaar. Tevens moet er een nieuw collecterooster komen. 
Op onze oproep om ons hiermee te helpen heeft een aantal mensen 
positief gereageerd. Weet dat u, ook al hebt u nu niet gereageerd, u de 
diaconie altijd een (collecte)idee aan de hand kunt doen.  
 
3 november is het dankdag, sinds jaar en dag krijgen de oudere en zieke 
gemeenteleden dan een fruitbakje. De bedoeling was  “door de gemeente 
gebracht fruit te verdelen onder oudere en zieke gemeenteleden”.  De 
laatste jaren werd het steeds moeilijker om de fruitbakjes te vullen met 
het gebrachte fruit en ook om  de gemaakte fruitbakjes bezorgd te 
krijgen. Vorig jaar werden we door de Corona maatregelen gedwongen 
hiermee te stoppen. De diaconie heeft besloten om de “oude” fruitactie 
niet weer te organiseren.  Wel wordt er op een andere manier rondom 
dankdag aandacht gegeven aan deze groep gemeenteleden.  
 
En dan de schoenendoos actie……..inmiddels bij een ieder van u 
bekend. In deze uitgave van Context  treft u de folder aan.   
Dit jaar is het thema ” Vul een schoenendoos, geef een schat”. 
Wat kunnen we doen voor een kind in armoede? Meer dan je denkt! 
Doe mee aan de Schoenendoosactie en tover een simpele schoenendoos 
om tot een kostbaar geschenk. 
Dat rode autootje, een setje kleurpotloden of mooie schriften… ze 
betekenen zóveel voor een kind in Afrika, Oost-Europa of in een 

N I E U W S 



vluchtelingenkamp in Griekenland. Zomaar speelgoed krijgen of nieuwe 
tandpasta… dat is er anders echt niet bij. Misschien is uw/jouw 
schoenendoos wel het eerste cadeau dat dit kind ontvangt. U/Jij geeft 
echt een schat. 

 
 

Dat rode autootje, een setje kleurpotloden of mooie schriften… ze 
betekenen zóveel voor een kind in Afrika, Oost-Europa of in een 
vluchtelingenkamp in Griekenland. Zomaar speelgoed krijgen of nieuwe 
tandpasta… dat is er anders echt niet bij. Misschien is uw/jouw 
schoenendoos wel het eerste cadeau dat dit kind ontvangt. U/jij geeft 
echt een schat!! 
 

De versierde en gevulde schoenendoos kunt u inleveren op zondag 6 en 
13 november a.s.   
Komt u niet in de kerk dan is er op donderdag 24  november tussen 
16.00-18.00 uur gelegenheid uw schoenendoos in te leveren in het 
jeugdhonk.  
U/jij mag uw schoenendoos ook inleveren bij  Ria Beekman, Linge 85 of 
een van de diakenen (voor adressen zie jaarboekje).  

Op donderdag 24 (16.00-18.00) en zaterdag 26 november (10.00-11.30 
uur) zijn we, net als voorgaande jaren, inleverpunt voor de regio.  Vorig 
jaar zijn er op beide dagen ruim 963 dozen ingeleverd (waarvan 88 door 
onze gemeente). Vorig jaar zijn we goed geholpen door enkele sterke 
vrijwilligers. Ook nu vragen we weer hulp. Wie wil ons helpen de dozen 
in ontvangst te nemen en ze op de juiste manier in de containers te 
plaatsen?  
U hoeft niet perse een complete schoenendoos in te leveren, losse 
spulletjes mag ook. Bent u niet in de gelegenheid spulletjes te kopen dan 
is een financiële bijdrage ook zeer welkom.  Voor alle vragen rondom 
deze actie of extra folders voor buren, familie, collega’s etc. neem contact 
op met Ria Beekman, 0598-626880 (na 18.00 uur) of via de mail 
h.beekman@netvisit.nl of een van de diakenen.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:h.beekman@netvisit.nl


Van de ZWO 
 
Enveloppenactie Werelddiaconaat 
Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia 
Door het bieden van onderwijs maakt de Stichting Kleine Arbeider 
kwetsbare kinderen weerbaar en worden hun kansen op een betere 
toekomst vergroot. Honderdtwintig kinderen per jaar kunnen cursussen 
volgen in het centrum van De Kleine Arbeider. Ze leren creatieve 
vaardigheden zoals sierraden en producten van papier maken en T-shirts 
bedrukken. Ieder kind wordt uitgedaagd zijn of haar talenten te 
ontdekken en te ontwikkelen. Op het dak van het gebouw is een 
moestuin waar kinderen planten en kruiden leren verzorgen. Begeleiders  
leren kinderen wat hun rechten zijn en geven hun huiswerkbegeleiding 
en een gezonde lunch. Aan ouders en tienermoeders wordt 
ondersteuning geboden. 
Onze gemeente steunt samen met andere kerken uit Drenthe en 
Groningen verschillende projecten van Kerk in Actie in Colombia. Met 
de opbrengst van collecten en de jaarlijkse enveloppen actie voor het 
werelddiaconaat. 
Via Context van oktober ontvangt u de envelop. In de dienst van 16 
oktober wordt aandacht gegeven aan het project. Ook de ZWO-collecte 
tijdens de dienst is voor Colombia 
Aansluitend op de zondag de 16e komen vrijwilligers in die week langs 
om de enveloppen weer op te halen. 
Mocht u niet thuis zijn dan kan het ook op zondag aan een diaken 
gegeven worden. 
Of u kunt uw gift overmaken op de bankrekening NL87 RABO 
0373741235 Protestantse gemeente Wildervank t.a.v. ZWO. 
Helpt u mee om deze actie tot een succes te maken? 
Hartelijk dank! 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Jubileum concert Dirk Swama  60 jaar organist 
 
Mijn (wegens corona uitgestelde) jubileumconcert  wordt nu gehouden  
op vrijdag 7 oktober in onze fraaie kerk met het geweldige 
Walckerorgel. Medewerking wordt verleend door het Christelijk 
Zuidlaarder Mannenkoor  en het Ichthuskoor uit Emmen. Beide koren 
staan onder leiding van Frits Vugteveen. Tevens zal Vugteveen (bariton) 
als solist te horen zijn. Verder werken mee±  Jan de Roos (piano) en 
Louis Luitjens (trompet). Ik zal zelf de koren begeleiden. 
De entree is  € 5,- inclusief koffie. Aanvang 20:00 uur. 

Van harte aanbevolen, 
Dirk Swama. 
 

 
 

Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door de Monument en 
Concertcommissie Grote Kerk Wildervank. 
 

Kerkenraadsvergaderingen in oktober 
 

Woensdag 19   Diaconie 
Woensdag 26   Moderamen 
 

Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in Concordia 

A L G E M E E N   N I E U W S 
 

 
Afdeling Wildervank 

 
 Vanaf 1 januari 2023 zijn we een zelfstandige vereniging en gaan we 
verder onder de naam Wildervank-Veendam. 
We zijn een actieve vrouwenclub met 1 keer per maand een gezellige 
avond met afwisselende onderwerpen. Verder hebben we 2x per jaar een 
activiteit op de ochtend, een excursie en een leuk uitje. Zo hebben we 1 
september een rondvaart gemaakt door de Blauwe stad met vooraf koffie 
met gebak en afgesloten met een heerlijk diner in de Rozentuin in 
Winschoten. 
 

15 september hebben we een demonstratie bakken gehad van bakker 
Timpener uit Onstwedde. Een mooie startavond van het seizoen 2022-
2023. 
 

De volgende bijeenkomst is op woensdag 19 oktober om 19.30 uur in 
Concordia, Torenstraat 80 te Wildervank. 
Spreker is de heer Tamminga. Hij vertelt ons over MAF, Mission 
Aviation Fellowship, hulp en zendingswerk met vliegtuigen in arme 
landen. 
Gasten zijn van harte welkom. 
 

Extra informatie. 
Het Senioren Platform Veendam organiseert op woensdagmiddag 12 
oktober een ouderenmiddag in vanBeresteyn. Er zijn optredens van Erik 
Hulsegge, Janneke de Roo en het duo Mara. 
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa van vanBeresteijn, kosten €7,50. 
Aanvang 14.00 uur.  
 

Zo gaan we een nieuw seizoen tegemoet en wat we daarbij niet moeten 
vergeten is de aandacht voor elkaar. Hierbij een gedicht van Marinus van  
den Berg. 
 
 



Aandacht 
 

Aandacht is eerbiedig   Aandacht is ontvankelijk 
Ze dringt zich niet op    Ze stelt zich open 
Ze kan wachten    Ze leeft zich in 
Ze laat vertrouwen groeien   Ze kan ontvangen 
Aandacht is tijd    Aandacht is attent 
Ze neemt de tijd    Ze ziet de tijd 
Ze jaagt niet op    Ze jaagt niet op 
Ze overhaast zich niet   Ze doet wat ze zegt 
Aandacht is trouw    Aandacht is aanwezigheid 
Ze blijft komen    Ze kent de waarde van er zijn 
Ze houdt de lange duur vol   Ze weet stil te zijn 
Ze komt in moeilijke tijden   Ze is eenvoudig 
 

Aandacht heelt onze wonden 
Aandacht versterkt onze innerlijke kracht 

Aandacht schept gemeenschap 
Gelukkig de mens die aandacht schenkt 

En die aandacht ontvangt. 
 

Terug kijkend op een mooie, soms wel erg warme zomer, wens ik ieder 
een goede nazomer toe.  
 

Namens het bestuur van Passage, 
Roelie Dijk, 
 

Uitnodiging interkerkelijke vrouwenochtend 
 

Graag nodigen wij u uit voor een interkerkelijke vrouwenochtend op 
D.V. woensdag 12 oktober as. in Veendam. 
 

Loes Prins zal dan spreken over: In de voetsporen van Jezus. 
 

Op sociale media wedijvert men om zoveel mogelijk volgers te kunnen 
registreren. De Here Jezus echter spant de kroon met 2,3 miljard 
volgelingen. Hiermee is het Christendom de grootste religieuze groep op 
aarde. Wat zijn zoal de redenen waarom zoveel mensen Jezus willen 
navolgen? 
 

Locatie:  De Kandelaar, Dr. A. Kuyperstraat 46, 9645 AR Veendam.  
Aanvang:  9.30 uur. 
Van harte welkom! 

INLIA 
 

Bewogen opening INLIA Gasthuis Groningen 
Een politiek statement en de menselijke maat 
 
 

Vlaggen werden gehesen, speeches afgestoken, er klonk een ontroerend 
lied, er waren hapjes en drankjes én een onverwachte gebeurtenis: het 
INLIA Gasthuis Groningen is officieel geopend. Met een politiek 
statement, de menselijke maat en emotie. 
“Dit is een plaats waar we geen bewoners kennen, waar we geen cliënten 
kennen. Dit is de plaats waar wij gasten kennen. Waar wij hen - in het 
kader van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening - opvangen en 
begeleiden naar een nieuwe toekomst. Die kan liggen in het land van 
herkomst, in een ander land van hervestiging of in legaal verblijf in 
Nederland.”  
INLIA-directeur John van Tilborg benadrukt de drie mogelijke opties, in 
zijn speech bij de opening. Niet zonder reden, waarover straks meer. 
Eerst naar het begin van de middag. 
Bestuursvoorzitter Jan Eggink van INLIA heet alle gasten welkom; 
degenen die in het Gasthuis verblijven én de genodigden - raadsleden en 
ambtenaren van de gemeente Groningen, relaties uit het werkveld, 
vrijwilligers die meehielpen met het inhuizen, vrijwilligers die zich 
wekelijks inzetten en natuurlijk medewerkers van INLIA zelf.  
 
 

Gemeente 
Een speciaal welkom is er voor Groninger wethouder Glimina Chakor. 
Want, memoreert Eggink: “Wij zijn de gemeente buitengewoon 
dankbaar voor alle ondersteuning die zij biedt bij de opvang van 
vreemdelingen in Stad en Ommeland.” Zonder de gemeente was het 
nieuwe Gasthuis er niet gekomen, zegt ook INLIA-directeur John van 
Tilborg.  
“De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor de Groningse 
gemeenschap zonder voorbij te gaan aan individuele belangen”, vindt 
Van Tilborg, “Humaniteit en openbare orde hoeven niet te wedijveren, 
maar zijn juist samen de pijlers bij het vinden van aanvaardbare 
oplossingen.” Hij noemt het daarom een eer dat Chakor de opening 
verricht. 
 
 



Politiek hangijzer 
Hij roert ook een politiek hangijzer van dit moment aan: “Er is nu 
discussie of we ons wel mogen blijven richten op de drie uitkomsten: 
terugkeer, doormigratie of legaal verblijf hier. INLIA zal zich hier altijd 
voor blijven inzetten. Wij zetten ons in voor wat werkt, niet voor 
onrealistische politieke wenselijkheden. Daar mag u op rekenen. Dit is 
een plek waar wij aan échte oplossingen werken. Met onze collega’s, 
onze partners en vooral met onze gasten.” 
 
 

“Geen pakketjes die je kunt retourneren” 
Wethouder Chakor gaat daar in haar speech spontaan op in. Ze noemt de 
discussie dat er voor de gasten maar één perspectief - namelijk: terugkeer 
- zou mogen zijn ‘wrang’. Zijzelf vertrekt als wethouder, maar vindt en 
verwacht dat de politiek hieruit moet komen. “Het gaat om mensen. Dat 
heb ik ook tegen de staatsecretaris gezegd: het zijn geen pakketjes die je 
kunt retourneren.” 
Ze bedankt op haar beurt INLIA en John van Tilborg: “De kracht van 
INLIA is dat de organisatie naast de mensen staat. Hier komen mensen 
niet op straat te staan, daar staat INLIA voor. Daar staat de gemeente 
Groningen ook voor. Hier in het Gasthuis telt de mens, hier geldt de 
menselijke maat.”  
 
 

De rauwe werkelijkheid 
En dan wordt de hele situatie één van de gasten te machtig. De man 
schreeuwt het uit. In het Arabisch, waardoor veel aanwezigen hem niet 
verstaan. Glimina Chakor wel; ze spreekt Arabisch. Ze loopt naar hem 
toe, spreekt met hem, luistert, belooft hem na de opening zijn verhaal 
verder te willen horen. Langzaam bedaart hij. De al toegesnelde 
hulptroepen van INLIA begeleiden hem verder. 
“Dit hoort er ook bij”, herneemt Chakor even later het woord, “Dit is de 
rauwe realiteit voor deze man. Ik begrijp zijn emotie. De mensen hier 
zitten in vreselijke moeilijke situaties. En de bittere werkelijkheid hoeft 
niet verborgen te worden. Dit is waar het hier omdraait.”  
 
 

 
 
 

Mag ik dan bij jou? 
Even later hijst ze samen met Jan Eggink de vlaggen van het Gasthuis en 
de gemeente in de top, terwijl Cobien Nieuwpoort “Mag ik dan bij jou?” 
ten gehore brengt. Het laat niemand onberoerd, zeker niet na de 
schreeuw van wanhoop, boosheid en verdriet van zojuist. 

 
 

John van Tilborg heeft dan nog het slotwoord van de ceremonie te 
voeren. Pal ervoor komt een van de gasten naar hem toe. De vrouw geeft 
hem onverwacht een bos bloemen: gefeliciteerd! Gekocht van haar 35 
euro leefgeld per week. Van Tilborg moet wat wegslikken. Hij is niet de 
enige. Zo is het een bewogen opening. Maar dat past, zoals Chakor al zei. 
INLIA zal zich hier altijd voor blijven inzetten. Wij zetten ons in voor wat 
werkt, niet voor onrealistische politieke wenselijkheden. Daar mag u op 
rekenen. Dit is een plek waar wij aan échte oplossingen werken. Met 
onze collega’s, onze partners en vooral met onze gasten.” 
 
 

 

 
 
 



Protestantse Gemeente te Wildervank e.o. 

 
Adressen 
Grote Kerk:   Raadhuisstraat 8/Torenstraat 80, Wildervank 
“Concordia”:    Torenstraat 80, Wildervank, tel.(0598) 612255 

 

 
Internetadressen voor geïnteresseerde lezers 
www.protestants-wildervank.nl  Site voor al onze gemeente leden. 
www.pkn.nl Plaats bij uw favorieten. Internetsite voor al uw inlichtingen 
van en over de SOW-Kerken. 
www.jacobsladder.nl Website met informatie over rouw en trouw, 
godsdienst en geloof. 
www.groningendrenthe.pkn.nl Op deze site vindt u het complete aanbod 
van het PDC in onze regio, aangevuld met alle actuele informatie. 
www.kerkinactie.nl Alle informatie over Kerkinactie. 
www.intratext.com Informatie over en rond de Bijbel in diverse talen, 
zoeken op woord, concordanties etc. (w.o. Nederlands). 
www.kerkrecht.nl Digitaal kenniscentrum voor kerkgenootschappen in 
Nederland. 
www.denieuwebijbelvertaling.nl  Informatie over de nieuwe 
Bijbelvertaling. 
 
Adreswijziging 
Bij verhuizing graag uw adreswijziging z.s.m. doorgeven aan de 
ledenadministratie. Indien u verhuist buiten de grenzen van onze kerk, 
bijvoorbeeld naar Veendam ten noorden van Skagerrak en u wilt bij de 
kerk van Wildervank blijven dan kunt u dit doorgeven bij de 
ledenadministratie. 
Daarnaast moet u bij de kerkelijke gemeente waar u naar toe verhuist 
doorgeven dat u bij Wildervank wilt blijven. 
Ook graag een adreswijziging naar Context sturen indien u die wilt 
blijven lezen. 
 
 

http://www.protestants-wildervank,nl/
http://www.sowkerken.nl/
http://www.jacobsladder.nl/
http://www.groningendrenthe.pkn.nl/
http://www.kerkinactei.nl/
http://www.intratext.com/
http://www.kerkrecht.nl/
http://www.denieuwebijbelvertaling.nl/sf.mcgi?ac=frameset&id=159

