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Diensten van zondag 4 maart tot 29 april 2018.
Zondag 4 maart 9.30 u
3de van de 40 dg tijd

prof. Dr. E. Noort
organist: Zacharias
Wieringa
koster: Bennie Beekhuis
kindernevendienst: Bennie
collecte 1ste diaconie, 2de
kerkrentmeesters
uitgangscollecte:
voorjaarscollecte
Woldendorp

Zondag 11 maart 9.30 u ds. J. Goorhuis
4de van de 40 dg tijd
organist: Piet Alkema
Koster: Trijn Ploeger
Kindernevendienst: Garrelt
Collecte 1ste diaconie, 2de
kerkrentmeesters
Uitgangscollecte: 40 dg.
collecte
Wagenborgen
Zondag 18 maart 9.30 u ds.mr. R. Poede
5de van de 40 dg. tijd
organist: Zacharias
Wieringa
koster: Tonnie Kramer
Kindernevendienst: Esther
Collecte 1ste diaconie, 2de
kerkrentmeesters
Uitgangscollecte: 40 dg.
collecte
Woldendorp
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Zondag 25 maart 9.30 u Ds. S.W. Bijl
6de van de 40 dg tijd
organist:
palmzondag
Koster: Abel Moedt
Kindernevendienst: Nanda
Collecte 1ste diaconie, 2de
kerkrentmeesters
Uitgangscollecte: 40 dg.
collecte
Wagenborgen
Maandag 26 maart 20.00 u Avondgebed
Dinsdag 27 maart 20.00 u

Avondgebed

Woensdag 28 maart 20.00 u Avondgebed
Donderdag 29 maart 19.30 u Mr.ds. R. Poede
Witte donderdag
organist: Zacharias
Wieringa
S&T
Koster: Gerrie Kuipers
Collecte 1ste diaconie,
2de kerkrentmeesters
Uitgangscollecte: 40
dg. collecte
Woldendorp
Vrijdag 30 maart

19.30 u

Goede Vrijdag
Wagenborgen
Organist: Piet Alkema

Zaterdag 31 maart 22.00 u

Viering van de
Paasnacht
Organist: Evert Hamminga
Woldendorp
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Zondag 1 april 11.00 u ds.mr. R.Poede
Pasen
Organist: Evert Hamminga
Koster: Abel Moedt
Kindernevendienst: Tinka
C ol l ec t en :1 ste diaconie, 2de
kerkrentmeesters
Uitgangscollecte: eigen
jeugd
Wagenborgen
Zondag 8 april. 9.30 u
2de van Pasen

ds. Y. de Groot
Organist: Bertha Ufkes
Koster:Gerrie Kuipers
Kindernevendienst: Bennie
Collecte 1ste diaconie, 2de
kerkrentmeesters
Uitgangscollecte: Roemenië
Wagenborgen

Zondag 15 april 9.30 u
3de van Pasen

drs. H.H. Hoekstra
Organist: Piet Alkema
Koster: Abel Moedt
Kindernevendienst: Evelien
Collecte 1ste diaconie, 2de
kerkrentmeesters
Uitgangscollecte:
Bloemenpotje
Wagenborgen
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Zondag 22 april 9.30u
4de van Pasen
m.m.v. Cantorij
Wagenborgen

ds.mr. R. Poede
Organist: Bertha Ufkes
Koster: Trijn Ploeger
Kindernevendienst: Garrelt
Collecte 1ste diaconie, 2de
kerkrentmeesters
Uitgangscollecte: Eredienst
en kerkmuziek
Wagenborgen

Zondag 29 april 9.30u
5de van Pasen

ds. M. pranger
Organist: Evert Hamminga
Koster: Gerrie Kuipers
Kindernevendienst: Esther
Collecte 1ste diaconie, 2de
kerkrentmeesters
Uitgangscollecte:
orgelfonds.
Wagenborgen

Zondag

mevr. A. van der Heide
Organist: Zacharias
Wieringa
Koster: Ria Prins
Kindernevendienst: Nanda
Collecten: 1ste diaconie, 2de
kerkrentmeesters
Uitgangscollecte:
missionair werk
Termunten

6 mei
6de van Pasen

9.30 u
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Een brutaal gebed.
Onze Vader die in de Hemelen zijt
Hoor eens, Vader
Jij mag dan wel hoogverheven zijn
Maar ik heb je hier nodig, om mij heen.
Zelfs als ik het niet merk, wil ik dat jij er bent.
Uw naam worde geheiligd
In jouw naam, vader,
Worden rare dingen gedaan.
Geen oorlog of aanslag of ze halen jou erbij.
Kan jij dat over je kant laten gaan ?

Ik maak fouten, ik weet het vader
Maar hou op met eeuwig gezeur daarover
En je moet het ook niet afdoen met “zand erover”.
Help me liever weer aan de slag, zodat ik verder kan.
En leid ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van het kwaad
En toch alsjeblieft vader, hou me vast.
Ik ken mezelf maar al te goed
Voor ik het weet zak ik weg in hopeloosheid.
Dus sleur me daarvan weg
Grijp me bij de kladden
Neem me mijn wanhoop af.

Uw wil geschiede

Want van u is het koninkrijk en de kracht
En de heerlijkheid
In eeuwigheid, amen.

Je kan willen wat je wilt, Vader
Maar mag ik daar nog wat van mee maken
Dat je echt wilt dat er een einde komt aan ellende?
Wat wil je nou eigenlijk en hoe kan ik dat weten?
Geef ons heden ons dagelijks brood.

Tekst: Karel Eykman bij het Onze Vader.
Gelezen door ds.Tinga, tijdens de viering in Woldendorp

Eten is wel het minste, Vader
Zonder brood heb ik geen leven
En zonder brood kan ik niets voor je doen.
Waarom zijn er dan zoveel die niet eens overleven ?
Vergeef ons onze schulden
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Collecten.
Vrouwen in Papoea leren lezen en schrijven, zodat ze
een vakopleiding kunnen volgen. Zo staan ze sterker
in hun schoenen en kunnen zo ook hun dochters stimuleren om naar school te gaan. De collecte van zondag 4 maart is voor hun.
Zondag 11 maart is de collecte voor de kerken in
Almer. Zij runnen een sociale supermarkt, ook is er
een witgoed-meubel loket. Zo helpen zij de armsten.
Zondag 18 maart is de collecte voor Tirupur, India,
voor een bijdrage in de textielindustrie. Hoewel kinderarbeid verboden is, werken hier wel veel kinderen.
De organisatie SAVE, wil deze kinderen ook onderwijs
geven en ze weg halen bij de fabrieken.
Zondag 25 maart mogen we kwetsbare gezinnen in
noord Oeganda helpen. Veel armoede en huiselijk geweld maken het leven zwaar. Medewerkers bezoeken
vrouwen, om ze nieuwe vaardigheden te leren hoe ze
uit de armoede komen.
Zondag 1 april is de collecte voor onze eigen jeugd.
Roemenië, 2 keer per jaar vraagt de diaconie uw bijdrage hiervoor. De Paas pakketten zijn weer bezorgd,
maar het werk gaat door. Anneke van der Molen is
betrokken bij dit werk, mogen de Roemenen ook op
uw bijdrage rekenen? Zondag 8 april vragen we om
een bijdrage.
Iedere zondag worden er bloemen of fruit bij iemand
uit onze dorpen gebracht.de diaconie vraagt om een
bijdrage, zondag 15 april is de collecte hiervoor.
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Zingen en bidden op de adem van de getijden. Veel
gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de vieringen vorm te geven. Zondag
22 april is de collecte.
In onze kerken staan oude orgels, zij moeten geregeld
onderhouden worden. Zondag 29 april vragen we een
bijdragen van u hiervoor.
Missionair werk in Deventer. Samen met twijfelaars,
niet-weters, atheïsten en gelovigen gaat de
Community op zoek naar actuele vormen van kerkzijn. Zondag 6 mei is de collecte om dit werk te ondersteunen.
Van harte bevelen we de collecten bij u aan.

Kerkrentmeesters.
Graag willen de kerkrentmeesters u hartelijk bedanken voor uw bijdrage voor kerkbalans. Zo kan de kerk
weer kerk zijn in onze dorpen. Ook de vrijwilligers bedankt.
Welkom, Bennie Beekhuis, in het “team” van kerkrentmeesters. Bennie zal vooral het aanspreekpunt
zijn voor Woldendorp, Termunten en Borgsweer. Ook
Gerrie Kuipers, welkom, hij zal vooral Jan ondersteunen bij allerlei klusjes die er altijd zijn.
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Meedoen!
De Olympische winterspelen zijn, als ik dit schrijf, volop aan de
gang. Als Nederland hebben we niet te klagen over het aantal
medailles. Op schaatsgebied is het bijna één en al Oranje. Sporters leven al maanden, jaren naar dit evenement toe. Ze willen
een prijs halen op dit hoogste sportpodium, eeuwige roem. En
wij leven en juichen of huilen met hen mee.Toch is het niet alleen het feit dat dit het hoogste sportieve podium is, wat de
Olympische spelen zo bijzonder maakt.
Het motto van de OS is: Meedoen is belangrijker dan winnen. Er
zijn veel meer deelnemers dan winnaars, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat al die deelnemers die niet winnen niet iets
bijzonders ervaren en meenemen naar huis. Juist op deze plek
samen zijn met al die andere sporters uit de hele wereld geeft
aan dit verblijf een bijzondere cachet. Als je de verhalen hoort
over de bijzondere ontmoeting die de sporters hebben met sporters uit andere disciplines en uit andere landen, dan besef je
hoe belangrijk dat is. Want andere mensen ontmoeten, juist
degene die je normaal niet ontmoet, daarin zit de verrijking voor
jezelf. Je leert iets over de ander en tegelijk ook iets over jezelf.
Je ervaart hoe belangrijk het is om in een gemeenschap te beleven, hoe kort dat tijdens de OS ook duurt. Want mensen kunnen niet zonder andere mensen.
Wij wonen niet in een Olympisch dorp, maar ook voor onze dorpen geldt dat wij met elkaar samenleven. Ook in onze dorpen
zijn er plekken waar mensen elkaar ontmoeten, bijvoorbeeld
tijdens een gemeenschappelijke maaltijd. Je komt er misschien
wel mensen tegen die je voor het eerst echt spreekt, terwijl je al
jaren bij elkaar in het dorp woont. Misschien wel een ontmoeting die je anders tegen elkaar en tegen het leven doet aankijken, want dat is wat een goede ontmoeting kan doen.
In de veertigdagentijd naar Pasen is dat wat we in de kerk ook
doen. Elkaar ontmoeten in het licht van die oude woorden en
nieuwe dingen ontdekken. Om bijzondere ontdekkingen te doen
en uiteindelijk een mooier mens te worden. Ook hier spreekt de
Olympische gedachte ons aan. Het gaat niet om het winnen (om
beter te zijn dan de ander) het gaat om het meedoen
Als je mee doet tel je mee en dat willen we tenslotte allemaal.
Want de mens is niet gemaakt om alleen te zijn, want samen
staan we sterker.
Ds. Raymond Poede
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Mededelingen van de kerkenraad.
Om de vraag te beantwoorden, waar is de kerkenraad zoal
mee bezig, eerst iets over onze kerkelijke organisatie.
De kerkenraad vergadert één keer per maand en de agenda
van deze vergadering wordt voorbereid door het zogenaamde
moderamen. Het moderamen bestaat uit predikant
Raymond Poede de praeses ( voorzitter ) Anne Koopmans ,
de scriba ( secretaris ) Steyn Prins, namens de diaconie
(Diaconie is dienst aan mensen) Els de Vries en namens de
kerkrentmeesters Trijn Ploeger. Voordat de kerkenraad vergadert komt het moderamen bij elkaar en vòòr deze vergadering komen de kerkrentmeesters bij elkaar om alle zakelijke aangelegenheden door te spreken. Daarnaast is er het
ouderlingen beraad, waar over pastorale ( geestelijke zorg )
zaken wordt gesproken en het diaken overleg. Deze laatste
twee vergaderen per gelegenheid. Afgevaardigden van de
kerkenraad gaan naar de classis, dit is op regionaal niveau .
Vanuit de synode ( landelijk niveau ) komt het voorstel om
het aantal classissen drastisch te verminderen. Dit betekent
dat niet iedere kerk in de toekomst meer op de classis vertegenwoordigd zal zijn maar dat er een soort van verkiezing
zal plaatsvinden voor deze vertegenwoordigers.
Waar ging het over op de vorige kerkenraadsvergaderingen ?
- Volgens ANBI regels ( Algemeen Nut Beogende Instelling )
mogen de begraafplaatsen niet langer deel uit maken van
de kerkelijke boekhouding . Het plan is om de
begraafplaatsen door een stichting te laten beheren.

– Jan van der Laan is nog druk in overleg met het
LRP om de 3 ledenadministraties samen te voegen,
het lijkt erop dat nu alle ruis is weggewerkt.
– De actie kerkbalans heeft de nodige aandacht gevraagd.
– Menno Weemhof gaat de website van onze kerk onderhouden.
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– Er is overleg geweest met de architect dhr. Kouwen,
komend voorjaar zal de restauratie van de kerk van
Woldendorp worden afgerond. Ook de kerk van Termunten wordt gerestaureerd. Als we de data van aanpak weten dan zullen de diensten van Woldendorp en
Termunten in Wagenborgen zijn.
– Het is de bedoeling om 14 maart een gemeenteavond te houden. Deze gemeenteavond beginnen we
met een vesper.
– De 40 dagentijd begint 14 februari met aswoensdag,
Ook dit jaar is er weer een 40 dagentijd kalender .
– Er zijn klachten over het geluid in Woldendorp, de
kerkrentmeesters zoeken een oplossing.
– De terugblik op de kerstdiensten gaf naast veel positieve reacties ook enkele verbeter punten voor het
komend kerst.
– Er is een vraag gekomen om meer diensten om
11.00 uur te houden, omdat meer dan 90% van de
gemeenteleden liever een viering om 9.30 uur heeft,
vragen we niet aan de preekvoorziener voor meer
11.00 uur diensten dan de 5 die voor 2019 zijn gepland .
- Gezien de geringe belangstelling voor een viering op
Hemelvaartdag in onze gemeente en gezien het feit
dat Nieuwolda waar we in Woldendorp vroeger gezamenlijke Hemelvaartvieringen mee hadden nu hun
eigen viering met de geloofsgemeenschap Reiderland
hebben is er geen viering op hemelvaartdag meer in
Wagenborgen , Woldendorp / Termunten.
Wel is iedereen evenals het vorig jaar welkom bij de
hemelvaartviering om 9 uur in Finsterwolde.

Agenda gemeente avond woensdag 14 maart 19.30
uur in de Ontmoeting.
1. Vesper in de Petruskerk Wagenborgen .
2. Financiën
3. Begraafplaatsen
4 . Borgsweerdienst commissie
5 . Groothuisbezoek 11 april.
6. Pauze
7. Inleiding Reint Wobbes over Grafcultuur
8 . Sluiting

Steyn
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De Veertigdagentijd...
Op 14 februari, Aswoensdag, is de Veertigdagentijd
begonnen. Een tijd van vasten, onthouden en bezinnen.
Het is ook een tijd waarin we datgene wat aan onrecht van ons is uitgegaan, proberen recht te zetten.
“Beken je misdaden”, zegt Jesaja ergens, en hij nodigt
in het vervolg ons uit om daden van barmhartigheid
te doen.
Rechtzetten heeft dus te maken met toekomst geven
aan wiens toekomst bedreigt is.
Concreet dus: deel brood aan de hongerigen, bied onderdak aan armen zonder huis, kleed wie naakt loopt,
geef een thuis aan wie vreemd is.
Zal gastvrijheid uiteindelijk ons thuis zijn?
Aan iedereen een uitdagende en inspirerende Veertigdagentijd - Anne Koopmans

Nieuw magazine “Petrus”
Petrus is een uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland. In het magazine staan persoonlijke en inspirerende verhalen over hoe samen kerkzijn mensen
troost, steun en zin geeft. Eerlijke verhalen over geloof, hoop en liefde. soms ontroerend, soms vol twijfel
en gebrek, maar altijd puur en menselijk.
Nee, dit blad gaat niet over die “ene visser” die
vriend en volgeling van Jezus.
Wel over de kerk, want die lijkt wel wat op Petrus.
Sterk als een “rots” en tegelijk zwak en feilbaar. Soms
moedig, soms overmoedig, soms te voorzichtig.
Maar vooral een plek waar ieder mens welkom is.
Nieuwsgierig naar dit magazine?
Wordt dan gratis abonnee.
Meld u dan aan op petrusmagazine.nl
Anne Koopmans

Mooie uitspraak .....:
“Het verschil tussen mensen binnen en buiten de
kerk is niet zo groot. We zoeken in het leven allemaal
naar het goede, geluk, schoonheid en liefde”.
bron: Petrus-magazine/Anne Koopmans

de kruisiging
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Workshop meditatief schilderen: ”De Passie verbeeld”

de laatste Avondmaal

Paasbrunch
Op eerste Paasdag is er voor de dienst een brunch in
De Ontmoeting. Deze brunch begint om 10.00 uur.
Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd.
Opgave graag uiterlijk 26 maart bij:
Els de Vries (els-devries@live.nl of 0596 541363)
Harry Beekhuis (h.j.beekhuis@home.nl of 0596
602104)

In de veertigdagentijd zal er een workshop meditatief
schilderen worden gehouden., bij voldoende deelname. Het minimum aantal deelnemers is zeven. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal gekozen worden tussen het lijdensverhaal van Johannes,
Mattheus of Lukas. Het is de bedoeling dat elke deelnemer een gedeelte van de tekst gaat schilderen, zodat er een geheel ontstaat. Al schilderend zal de tekst
voor je gaan leven. Voor de workshop hoef je niet
perse schilderervaring te hebben. Het gaat niet in de
eerste plaats om het resultaat, maar om de bezinning
die al schilderend plaatsvindt. Je kunt figuratief
schilderen, maar ook abstract en alleen met kleur
werken.
We schilderen op doek, met textiel- en acrylverf.
De schilderijen zullen in de ‘Stille week’ in de kerk komen te hangen.
Wanneer: zaterdag 17 maart van 13.00 uurong.17.00uur
Waar : in ‘de Ontmoeting’
Kosten: € 20,00 pp. (incl. materiaal en koffie/thee)
Begeleiding: mevr. Hennie de Bruin en ds.Wies
Meijerman
Opgave: voor 10 maart. Bij Bineke Doornbos.
tel: 0596- 541485 e-mailadres: bineke44@icloud.com

Vriendelijke groeten, de diakonie
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Groothuisbezoek.
De kerkenraad is van plan om dit winterseizoen nog
een keer een Groothuisbezoek te houden
Een datum is al vastgesteld 11 april 2018, alleen
zoeken we nog een gasthuis waar deze bijeenkomst
plaats kan vinden.
De vraag is wie wil zijn of haar huis beschikbaar
stellen voor een bijeenkomst met een klein aantal
mensen, en wil dan als gastvrouw of gastheer
optreden.

poster elke week steeds een stukje meer zien van de
weg van Jezus naar Pasen. Tijdens de kindernevendienst lezen we met elkaar een verhaal uit de bijbel
en maken we een bijbehorend werkje. Ook is er elke
week een kaart die we kunnen sturen naar iemand
om te laten zien dat we voor hem of haar zorgen en
aan hem of haar denken.
Na Pasen gaan we de dagen tot Pinksteren tellen en
gaan we het met z’n allen hebben over onderwerpen
als: Wat denk je, wat zie je, waar let je op, hoe begin
je opnieuw?

Er is nog geen thema bekend, maar het is ook zinvol
om in een klein gezelschap bij elkaar te
zijn en naar elkaar te luisteren en om elkaar wat
beter te leren kennen.
En als je dan verteld over je leven je gezin, hoe je tot
geloof bent gekomen en hoe je daar op
het moment instaat, dan is de avond voor je er erg in
hebt ook weer snel voorbij.
Men kan zich opgeven bij één van de
kerkenraadsleden.
We zoeken een gasthuis en deelnemers.
Ook als u een onderwerp of thema heeft waar u wel
over wil praten, kunt u dat ook aangeven bij
één van de kerkenraadsleden.
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Kindernevendienst
In de veertigdagentijd lezen we verhalen over Jezus
die op weg gaat naar Pasen. Het thema daarbij is ‘Ik
zorg voor jou’. Jezus maakt moeilijke dingen mee op
weg naar Pasen. Als het dan uiteindelijk Pasen is, zal
blijken dat zijn Vader ook in de donkerste nacht voor
Jezus blijft zorgen. Voor in de kerk kunnen we op de
poster elke week steeds een stukje meer zien van de
weg van Jezus naar Pasen. Tijdens de kindernevendienst lezen we met elkaar een verhaal uit de bijbel
en maken we een bijbehorend werkje. Ook is er elke
week een kaart die we kunnen sturen naar iemand
om te laten zien dat we voor hem of haar zorgen en
aan hem of haar denken.
Na Pasen gaan we de dagen tot Pinksteren tellen en
gaan we het met z’n allen hebben over onderwerpen
als: Wat denk je, wat zie je, waar let je op, hoe begin
je opnieuw?
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Het rooster voor de kindernevendienst
25-febr
4-mrt
11-mrt
18-mrt
25-mrt
1-apr
8-apr
15-apr
22-apr
29-apr
6-mei
13-mei
20-mei
27-mei
3-juni
17-juni
24-juni
1-juli
8-juli
15-juli
22-juli

Wagenborgen
Woldendorp
Wagenborgen
Woldendorp
Wagenborgen
Wagenborgen
Woldendorp
Wagenborgen
Woldendorp
Wagenborgen
Termunten
Wagenborgen
Woldendorp
Wagenborgen
Woldendorp
Termunten
Wagenborgen
Woldendorp
Woldendorp
Wagenborgen
Woldendorp

Evelien
Bennie
Garrelt
Esther
Nanda
Tinka
Bennie
Evelien
Garrelt
Esther
Nanda
Tinka
Bennie
Evelien
Garrelt
Esther
Nanda
Bennie
Tinka
Evelien
Garrelt
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De bloemen/fruitbakjes of kaarten gaan deze periode naar:
03-03-1939 mw.M.Knapper-Oomkes Zwaagweg 16
Woldendorp
04-03-1926 mw.T.J.Jonkman-v.Dijk van Julsinghatehuis
Delfzijl
06-03-1937 T.R.Hommes
Joh.v.d.Kornputplein 33
Delfzijl
06-04-1941 J.Scholtens
H.Berrelkampstraat 24
Woldendorp
13-04-1940 mw.A.E.Vos-Doling Zwaagweg 21
Woldendorp
18-04-1933 mw.A.W.Vos-Boneschansker Baamsum 18
Termunten
21-04-1937 mw.J.Kuiper-Werkman Houwerdastraat 19 Termunten
Ook gaan er bloemen naar de familie v.d.Scheer, P.M.pad 1, Termunten, zij zijn op 19 maart 55 jaar getrouwd.

Bloemengroet 2017
De bloemen gingen met een hartelijke groet naar:
19 nov. Mw.Wachter Timmer Slochteren
26 nov. Dhr en Mw. Wolthek Klokkenborg 15
03 dec. Mw.T Jansema Kerkstraat 2
10 dec. Fam. vd Helm De Wilgen 4
17 dec. Mw.R de Graaf HL Emmensweg 7
24 dec. Mw.F Niehof Alkema Hoofdweg 164
25 dec. Fam.Poede Wittewierum
31 dec. Fam.Luytjens Hoofdweg 50
Bloemengroet 2018 gingen met een hartelijke groet
naar:
07 jan. Dhr en Mw. Smedes Bijmoldslaan 6
14 jan. Dhr en Mw. de Vries De Berken 6
21 jan. Mw. W Kuipers De Hoogte 1
28 jan. Dhr en Mw. Koning De Borgen 3
04 febr.Fam.van Niejenhuis Fam Bronsweg 55
11 febr.Mw.T Ploeger De Wilgen 10
18 febr.Dhr.R.Bontsema, Zuidbulten 20

Bedankje

We hebben 2x een gift mogen ontvangen voor de
diaconie van €50,00
Waarvoor hartelijk dank
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Jubilea
We willen dhr en Mw Folkersma nog feliciteren met
hun 35 jarig huwelijk(21-02-2018)

Bankrekeningnummers.
Diaconie:
Kerkrentmeesters:
Collectebonnen:

75 jaar en ouder
dhr K. Maring de Wilgen 3
02-03-1940
Mw G. Woltjer Huisman Hoofdweg 77
03-03-1933
Mw G. Bos G.Boelmanweg 74
10-03-1933
Mw W. Timmer Nieland Zuidbulten
12-03-1941
Dhr F. Kuper Hoofdweg 55
16-03-1936
Mw M Slachter Wiegers Fam.Bronsweg 64
25-03-1941
Dhr R. Bontsema Zuidbulten 20
28-03-1934
Mw T Maring Loos De Wilgen 3
01-04-1939
Dhr L Ensing G. Boelmanweg 12
05-04-1941
Mw A Hansen Begeman Kerkstraat 37 b
12-04-1931

NL 67 RABO 0366.9018.34
NL 97 RABO 0366.9026.52
NL 38 RABO 0366.9656.97

Automatische betalingen naar andere rekeningen
kunnen gewoon doorgaan.

Van harte gefeliciteerd
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