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September 
Startzondag 

Startzondag: 18 september 2022 

Het thema van 2022-2023 is: Zorg om/voor de Schepping. 
 

Onze startzondag begint met een kerkdienst om 10.00 uur.  

Ds. Nico de Lange gaat voor in deze dienst die als thema heeft: 

 

 

 

Na de dienst staat er koffie/thee met lekkers klaar  

en is er tijd voor ontmoeting en napraten over de dienst. 

 

Aansluitend gaan we aan de slag met diverse activiteiten voor jong en oud.  

Zo mogen de kinderen tafellakens versieren.  

Deze kunstwerken kunnen we bewonderen tijdens het  

goed-voor-de-wereld-soepbuffet. 

 

De jongeren (en wie zich jong voelt) dagen we uit voor een heuse 

escaperoom in ons kerkgebouw! 

 

 

Een ieder is hartelijk welkom zich te vermaken met de Bijbelse variant van het 

spel ’30 Seconds’. We mixen de spelers in teams en kijken wie het best de 

woorden of termen kan omschrijven èn kan raden! 

 

We besluiten deze startzondag met een ‘goed-voor-de-wereld-soepbuffet’ 

aangevuld met heerlijk biologisch brood en bewuste smeersels. 

 

  

 

 
   

 

http://www.gknieuwendijk.nl/
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Bijzondere diensten 

 

Zondag 18 september 2022 om 10.00 uur:   

Startzondag met Ds. Nico de Lange 

 

Zondag 30 oktober 2022 om 10.00 uur:   

De eerste ‘Kliederkerk’ 

 

Zondag 6 november 2022 om 10.00 uur: 

Dankdagdienst 

 

Zondag 13 november 2022 om 18.30 uur: 

Dienst o.l.v. Hanneke de Peuter 

 

Vrijdag 24 december 2020 om 22.00 uur:  

Voorganger is Ds. Nico de Lange  .m.v. ds. Meeder  

 

Zaterdag 25 december 2021 om 10.00 uur:  

Kerkdienst met ds. Nico de Lange 

 

Vrijdag 31 december 2021 om 19.30 uur: 

Oudejaarsavonddienst met Ds. Nico de Lange 

 

Zondag 12 juni 2023: 

Dienst in de feesttent op het Tavenuplein met Ds. Nico de Lange 

 

Zondag 2 juli 2023 om 10.00 uur:   

Afsluiting themajaar 

 

 

 

Verdere details vindt u t.z.t. op de nieuwsbrief, de website of in Kerkklanken. 

  

http://www.gknieuwendijk.nl/
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Jongerenraad 

 

Activiteiten door en voor jongeren 
 
Het is belangrijk dat iedereen in de kerk een plekje heeft; jong en oud en alles 
wat daar tussen zit. Sommige activiteiten wil je als jongere echt niet met je 
ouders, oma of opa doen, maar andere activiteiten kunnen juist goed samen. 
Zo lees je in dit boekje over de escaperoom op startzondag, de maaltijden en 
start van de Kliederkerk; dat kunnen we prima samen doen. 
 
Maar waar je toch liever met je leeftijdsgenoten wat wil doen en  
wat je opa echt niet trekt, hebben we de volgende activiteiten  
voor komend seizoen al bedacht: 
 
➢ Escaperoom op de startzondag 18 september 2022 
➢ Slotweekend van 21 t/m 23 april 2023 

 
 

• Laser gamen  

• Dart-/pooltoernooi 

• Fiets-/steptocht 

• Kanotocht 

• Thema-avond met  
 

• Wanneer we wat gaan doen horen jullie nog via nieuwsbrief, Whatsapp 
enz. Houd daarvoor ook goed de berichten, die straks via de 
Donkeymobile app gaan komen, goed in de gaten! 

 
Verder proberen we komend seizoen enkele gespreksavonden te organiseren 
met en voor ouders. Eventueel met invulling van een extern iemand. Meer 
informatie hierover volgt op de nieuwsbrief en in de Kerkklanken. 
 
En… heb je zelf nog een spetterend idee? Deel het met ons!  
Stuur een mailtje naar jeugd@gknieuwendijk.nl of roelindehp@gmail.com of  
een appje in de tienerdienst-appgroep of chûte-appgroep. Je kunt uiteraard 
ook tijdens een kindernevendienst of tienerdienst een idee doorgeven. 
  

http://www.gknieuwendijk.nl/
mailto:jeugd@gknieuwendijk.nl
mailto:roelindehp@gmail.com
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Creatief met penseel 
  

 
Creatief met penseel 
 
Net als vorig jaar organiseren we één keer per veertien dagen op woensdag 
van 09.30 uur tot 12.00 uur een schilderochtend. 
Naast de gebruikelijke schildersactiviteiten wordt er ook gewerkt aan de 
muurschildering in de kindernevendienst ruimte. Loop daar gerust eens binnen 
en kijk welke dieren er nu weer bij gekomen zijn! 
Per keer ontvangen we maximaal 10 mensen. Op dit moment is er een 
wachtlijst. Heeft u belangstelling om mee te schilderen? Aanmelden kan via: 
 
Nel Janson:  06-5183 7858 neljanson1@gmail.com 
Heleen de Lange: 06-3651 9755 berichten@atelierheleen.nl 
 
Op de schilderochtenden ben je natuurlijk ook welkom om zo maar even binnen 
te lopen om een kijkje te nemen en de prachtige resultaten te bewonderen.  
 
 
  

http://www.gknieuwendijk.nl/
mailto:neljanson1@gmail.com
mailto:berichten@atelierheleen.nl
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Oktober 
Eet-activiteit 

De ZWO organiseert op 8 oktober een Eet-activiteit. 
De opbrengst van dit gezellige samenzijn komt geheel ten goede aan het 
jaardoel van de ZWO. Door te genieten van een heerlijke maaltijd en veel 
gezelligheid, steunt u dus het goede doel! Iedereen, maar dan ook iedereen is 
van harte welkom. Kom samen met familie, buren of vrienden. Hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd. 
 

U kunt zich voorstellen dat een maaltijd voor misschien wel 100 personen een 
enorme organisatie is. Dit kunnen wij dan ook niet alleen.  
Wie wil ons meehelpen om deze avond tot een succes te maken?  
Het idee is dat u/jullie een gerecht gaat/gaan maken voor een aantal personen. 
Dit kan een voorgerecht, hoofdgerecht of nagerecht zijn. Meer gerechten mag 
natuurlijk ook. Als organisatie coördineren wij het geheel. Zodoende wordt het 
een enorm buffet met drie gangen vol verschillende specialiteiten. 
De kosten voor het maken van uw gerecht worden na overleg vergoed door de 
organisatie (wij hopen natuurlijk dat u uw declaratie laag houdt, zodat er een 
groter bedrag overschiet voor het goede doel).  
 

De volgende stap is dat u hartelijk welkom bent om mee te eten van het buffet. 
De kosten zijn € 12,50 (volwassenen) en € 7,50 (kinderen), drankjes € 1,= 
Om 18.00 uur start de avond en tussen de verschillende buffetten door wordt 
uw bijbelkennis op de proef gesteld met een quiz, verzorgd door de Samen 
Geloven Groep. Rond de klok van 22.00 uur hopen we af te sluiten. 
 

Aanmelden voor het mee eten en/of mee koken kan d.m.v. het invullen van 
onderstaand strookje. Inleveren voor 30 september op Kafappel 13 of 
Dirkappel 16 of via: erikonvlee@hotmail.com (06-10863600)  
 

Aanmeldstrook: 

Ik wil graag mijn overheerlijke ________________________________maken 

voor _________ personen 

Dit betreft een Voorgerecht / Hoofdgerecht / Nagerecht 

Naam:  ______________________________ 

Telefoonnr: ______________________________ 
 

Ik wil graag komen dineren met __________________ volwassenen (€ 12,50)  

en __________ kinderen (€ 7,50).   

Naam:  ______________________________ 

Telefoonnr: ______________________________  

http://www.gknieuwendijk.nl/
mailto:erikonvlee@hotmail.com
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Oktober 
Lezing 

Lezing door Anneke Kaai op vrijdag 14 oktober 2022 om 19.30 uur  

‘In Uw licht zien wij het licht’ 

Wie is schilderes Anneke Kaai?  
 
Misschien vraagt u zich af waarom ik veelal schilderijen maak die een relatie 
met de Bijbel of een aanverwant thema hebben.  
Daaraan ligt de volgende ervaring ten grondslag: ik studeerde op de Gerrit 
Rietveld Academie in Amsterdam rond 1970. Een tijd waarin veel tradities en 
waarden, wel of niet terecht, omver werden geworpen. Ook de kerk kreeg het 
voor de kiezen en God werd dood verklaard! Dit laatste raakte mij diep, want 
ondanks mijn twijfels en vragen, ervoer ik God als heel dichtbij.  
Door deze aangrijpende ervaring is toen mijn wens geboren dat, zodra ik 
afgestudeerd zou zijn, ik mij door deze God, die voor mij ‘springlevend’ was, 
zou laten inspireren. Ik vind dan ook mijn Inspiratie in de Bijbel en in daaraan 
verwante thema’s en ik hoop dat de kijker iets van deze ‘Inspiratie’ ervaart bij 
het zien van mijn werk. Als schilder ervaar ik dat mijn geloof mijn werk voedt 
en dat mijn werk mijn geloof versterkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik wilde aantonen dat Kunst, zeker ‘Bijbelgeïnspireerde kunst’ mogelijkheden 
opent om het gesprek aan te gaan over: Wie is God en wie is Jezus? Wat heeft 
het geloof nu met mijn dagelijks leven te maken. 
De lezing van deze avond gaat over het Bijbelboek Openbaring.  
U bent welkom vanaf 19.00 uur voor een kopje koffie/thee.  
  

Enige jaren na mijn opleiding heb ik de keuze gemaakt 
om bepaalde thema’s in ‘serievorm’ te gaan 
schilderen.  
Ieder werk verbeeldt dan een onderdeel van dat 
thema.  Een Bijbelboek, of een deel daarvan kan ook 
zo’n thema zijn. De techniek is eensluidend.  
Ook maakte ik in het begin van mijn werkzaamheden 
als kunstenaar de keuze om de schilderijen niet te 
verkopen, maar zo veel mogelijk te exposeren, het 
liefst in kerken omdat mijn werk daar ademt en 
bijdraagt aan Gods eer. Het is mijn passie om de kloof  
tussen de kerk en moderne kunst kleiner te maken. 

http://www.gknieuwendijk.nl/
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Oktober 
Kliederkerk 

Zondag 30 oktober om 10.00 uur: Eerste Kliederkerk 
 
  Na al een lange tijd van voorbereiding voor een 
verbindende dienst tussen alle generaties binnen 
onze gemeente, komt er steeds meer vorm aan de 
Kliederkerk.  
Zondag 30 oktober zal de eerste viering 
plaatsvinden, waarbij jong en oud samenkomen 
om te ontdekken, te vieren en te eten. Alle 
zintuigen worden aangesproken om vanuit een 
bepaald thema samen te ontdekken wat de bijbel 
ons kan vertellen en leren.  
Iedereen is welkom! 
We hopen uiteraard op een grote opkomst en dat 
deze eerste viering u en jullie enthousiast maakt 
voor volgende keren. 
 

http://www.gknieuwendijk.nl/
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 November 
Boerenmarkt 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 5 november organiseren we een Boerenmarkt met verantwoorde 
streekproducten. 
 
In en rond de kerk vindt u kraampjes met producten uit het Land van Altena. 
Om het jaarthema ‘Zorg om/voor de Schepping’ recht te doen, hebben we 
gekozen voor ondernemers en producten met een verantwoorde biologische 
achtergrond. U wordt hartelijk uitgenodigd om een kijkje te nemen op de markt, 
nieuwe eerlijke producten te ontdekken en/of een kopje koffie te drinken met 
een biologische lekkernij. 
De markt is van 11.00 uur tot ca. 16.00 uur. 

BOERENMARKT 

MET 

STREEKPRODUCTEN 

Hartelijk Welkom! 

http://www.gknieuwendijk.nl/
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December 
Herderstocht 

Herderstocht in Nieuwendijk 
 
In samenwerking met de Hervormde Gemeente en de Regenboogschool  
organiseren we dit jaar weer een  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op woensdag 21 december kunnen jong en oud weer de Bijbelse reis door het 
kerstverhaal -in Nieuwendijk- maken. 
Dit jaar is de opzet wat anders dan voorheen, maar zeker niet minder leuk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tocht is ca. 2,5 km (korter dan vorige jaren dus), duidelijk bewegwijzerd, 
toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen. Ook dit jaar werken er weer veel 
vrijwilligers en verenigingen uit Nieuwendijk mee! 
 
De route eindigt bij de Kerstmarkt voor Goede Doelen in de Gereformeerde 
Kerk, Kerkweg 3 (boven aan de dijk).  
Op de Kerstmarkt zijn koffie, thee, glühwein, diverse lekkernijen, broodjes 
knakworst en kerstartikelen te koop. De opbrengst gaat in zijn geheel naar de 
Goede Doelen. Om de kosten van de tocht enigszins te beperken, staat hier 
een collectebus waarin u vrijwillig iets kunt deponeren. 
 
Iedereen is hartelijk uitgenodigd om mee te lopen en het kerstwonder weer 
opnieuw te ontdekken. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.  

Tussen 17.00 uur en 18.30 uur kunt u starten bij de 
Hervormde Gemeente, Biesboschstraat nr. 18.  Hier 
ontvangt u het routeboekje en voor de kinderen is er 
een stickerboekje, want bij elke locatie kun jij een  
sticker scoren! Met uw/jullie eigen gezelschap start 
het avontuur langs de verschillende locaties en 
uitbeeldingen van het kerstverhaal. 
 

http://www.gknieuwendijk.nl/
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December 
Engelenproject 

Engelenproject 

We organiseren weer een Engelenproject. We zoeken daarvoor een betrokken 

en enthousiaste engelenbrigade, die klaar wil staan om de ander een 

onvergetelijke Adventstijd te bezorgen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De laatste vier weken voor kerst  

is het Advent;  

de periode dat we ons voorbereiden 

op een gezellig en gezegend 

Kerstfeest. 

De tijd waarin je Engel kunt zijn voor 

de mensen om je heen. 

 

Jij bent een Engel 

Engelen zijn bijzondere mensen die licht doorgeven. Soms komen ze 

onverwacht, soms heb je er lang om gebeden en soms worden ze naar je 

gestuurd vanuit de kerk. Voor iedereen die wat extra licht, troost en aandacht 

verdient. Zonder dat je van elkaar weet wie je bent, kun je een onuitwisbare 

indruk op elkaar achterlaten. Je wordt gekoppeld aan iemand voor wie je een 

verschil kan maken tijdens Advent. 

Wij vragen je om vier keer een verrassingsengel voor iemand te zijn door een 

mooi, opbeurend kaartje, een bemoedigende tekst of gedicht, een klein 

cadeautje, tekening, kaarsje, bloemen, eigengebakken lekkernij of wat je ook 

maar verzinnen kunt, te sturen of te brengen. 
 

Extra aandacht 

De weken voor kerst zijn een goede tijd om stil te staan bij datgene wat God 

ons heeft gegeven: Zijn zoon Jezus. Hij laat zich zien en voelen op aarde. 

Ook in ons laat de Heer zich zien en dit cadeau kunnen wij doorgeven door 

onze aandacht, zorg en liefde te richten op de mensen die dit nodig hebben. 

Gewoon een beetje op elkaar letten tijdens de donkere dagen van het jaar, 

de rest van de tijd zijn de mensen in onze gemeente er ook voor elkaar. 

http://www.gknieuwendijk.nl/
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 December 
Engelenproject  

 
 

Wie kan een kerstengel worden? 
Iedereen die het belangrijk en leuk vindt om iemand die wat extra aandacht, 
troost en licht verdient, te verrassen, van jong tot oud en van groot tot klein. 
 
Wanneer ben ik een kerstengel? 
Vanaf de eerste zondag van Advent, 27 november, ben jij een engel. Tijdens 
de vier weken van Advent blijf je in deze rol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoe wordt een kerstengel gekoppeld? 
Alle aanmeldingen worden zorgvuldig bekeken en mensen worden aan elkaar 
gekoppeld. De Engel ontvangt de gegevens van de ontvanger met de reden 
waarom een engel nodig is. Hierbij houden we de privacy-regels in acht. Ook 
kun je voor meer dan één persoon of familie engel zijn. Als je dat wilt, kun je 
dat op het aanmeldformulier aangeven.  
 
Aanmeldformulier 
Op de achterzijde van dit programmaboekje bevindt zich het formulier  
waarmee u / jij  zich kunt aanmelden of iemand kan voordragen.  
Je kunt dit formulier inleveren vóór 31 oktober via: 
themagroep@gknieuwendijk.nl of in de bus in de kerkhal. 
  

Lichtpuntjes.. 
 

Soms zijn ze groot… 
Soms zijn ze klein… 

 
Je hoeft ze niet 

te zoeken…. 
Je kunt er ook 

eentje zijn! 
 

 

Voor wie word ik kerstengel? 
Gemeenteleden kunnen namen aandragen van 
mensen die wel eens een kerstengel kunnen 
gebruiken. Iedereen komt voor een engel in 
aanmerking: ouderen en jongeren, ziek of gezond, 
stille peinzers en drukke baasjes, verdrietige en 
opgewekte types, leden van onze of een andere kerk 
of naasten uit Nieuwendijk; gewoon iedereen die wel 
eens wat aandacht van een engel kan gebruiken.  
 

http://www.gknieuwendijk.nl/
mailto:themagroep@gknieuwendijk.nl
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Januari 

Filmavond 

Filmavond: 25 januari 2023:  

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wat maakt ons menselijk?  
Dat is de hoofdvraag van filmmaker Yann Arthus-Bertrand in de film Human. 
Om het antwoord hier op te vinden, besteedde hij drie jaar aan het verzamelen 
van (real-life) emotionele verhalen van meer dan 2000 vrouwen en mannen uit 
60 verschillende landen, waarin thema’s als liefde, oorlog, homoseksualiteit, 
vergevingsgezindheid, familie, leven na de dood, geluk, immigratie en de zin 
van het leven centraal staan. Een kijk op de hedendaagse samenleving 
afgewisseld met prachtige beelden van onze planeet. 
 
 
  

Inloop: vanaf 19.30 uur 
Start:   19.45 uur 
Duur:   2u 10 minuten 
 

http://www.gknieuwendijk.nl/
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Maart 
Bezoek Synagoge 

 
Op bezoek bij de Dijksynagoge in Sliedrecht. 
 
In maart gaan we op bezoek bij de Dijksynagoge in Sliedrecht. We krijgen daar 
een rondleiding met uitleg. 
 
Helaas is op het moment van verspreiden van dit programmaboekje de agenda 
van de synagoge nog niet bekend. 
Zodra wij weer contact hebben gehad en er meer informatie bekend is, 
vermelden we op de nieuwsbrief en in Kerkklanken de juiste datum van dit 
uitstapje. 
 
  

http://www.gknieuwendijk.nl/
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April 
Bloemschikken 

 

Op woensdagavond 6 april maken we, o.l.v. Carola de Pender, een liturgisch 

bloemstuk voor Pasen. 

Dit vindt plaats in de kerk. Bij (te) weinig aanmeldingen worden de materialen 

met uitleg thuisbezorgd.  

Natuurlijk hopen we op een grote opkomst om gezamenlijk tot mooie creatieve 

bloemstukken te komen. 

In maart vermelden we op de nieuwsbrief wat de kosten zijn. 

Aanmelden kan tot uiterlijk 20 maart via: info@bloemenatelierhetklaverblad.nl 

of 0183-405015. Betalen kan rechtstreeks bij Carola. 
  

Na drie dagen zonder licht, 

dagen als de nacht, 

komt Zijn leven in het zicht 

door stille overmacht. 

Achter een verschoven steen 

gaapt het verlaten graf. 
 

Engelen zijn om ons heen, 

nemen ons schrikbeeld af 

brengen ons in herinnering 

wat Jezus’ woorden waren 

en dat wij nu Zijn opstanding  

ook echt mogen ervaren. 
 

Zijn woorden dringen tot ons door 

in volle werkelijkheid 

In ’t licht van dit engelenkoor 

gloort Zijn aanwezigheid.  

http://www.gknieuwendijk.nl/
mailto:info@bloemenatelierhetklaverblad.nl
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Mei 
Hemelvaart 

 
Donderdag 18 mei 2022: Hemelvaartsdag 
 
Traditiegetrouw gaan we dauwtrappen op Hemelvaartsdag. 
 

Graag verwelkomen we de deelnemers om zes uur bij de kerk en vertrekken 
dan voor de wandeling. 
Rond de klok van acht uur zijn we terug en kunnen we aanschuiven aan het 
ontbijt. Ook broeders en zusters die niet meelopen mogen natuurlijk mee eten! 
Om negen uur start de kerkdienst o.l.v. Ds. Nico de Lange. 
 

Aanmelden kan via themagroep@gknieuwendijk.nl  graag voor 11 mei.  
  

  

Hoog op de berg hief Hij zijn handen, 
zegenend ging Hij hemelhoog. 

Een wolk ontnam Hem aan ons oog, 
maar in ons bleef Zijn liefde branden. 

 
Zijn heengaan was geen droevig scheiden: 

wij liepen naar Jeruzalem 
en in ons hart weerklonk Zijn stem: 

“Ik ga jullie een plaats bereiden”. 
 

En na tien dagen was het feest: 
want Gods Geest 

verspreidde Zich als vuur en wind 
en wereldwijd in alle talen. 

Want niemand  die ons zo bemint 
als Jezus, die de oogst komt halen. 

http://www.gknieuwendijk.nl/
mailto:themagroep@gknieuwendijk.nl


GEREFORMEERDE KERK NIEUWENDIJK   
Programma   2022-2023 

 

________________________________________________________________________________________________ 

  Van harte welkom!  

 www.gknieuwendijk.nl 

17 

 

 Juli       
Afsluiting 

 

Afsluiting kerkelijk themajaar 

 

Op zondag 2 juli 2023 sluiten we het themajaar af.  

Tijdens de ochtenddienst om 10.00 uur blikken we met een powerpoint 

presentatie terug op alle activiteiten die hebben plaatsgevonden. 

We maken dan ook het thema voor 2023-2024 bekend. 

Na afloop van de kerkdienst staat er voor u en jullie bij de koffie en de thee 

met zorg gebakken lekkers klaar! 

 

  

http://www.gknieuwendijk.nl/
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2022-2023      
 

Meditaties in Kerkklanken 
 
Naar aanleiding van het jaarthema ‘Zorg om/voor de Schepping’, zal ds. Nico 
de Lange een reeks meditaties verzorgen in ons kerkblad. Hij gaat daarbij ook 
graag in op (geloofs-)vragen die er bij u en jullie kunnen leven rond het thema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEER, onze Heer, 
hoe machtig is uw naam 

op heel de aarde. 
 

Uw luister aan de hemel wordt bejubeld 
door de mond van kinderen en zuigelingen. 

Tegen uw vijanden  
hebt U  een macht gebouwd 

om hun wraak en verzet te breken. 
Zie ik de hemel,  

het werk van uw vingers, 
de maan en de sterren  
door U daar bevestigd, 

wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, 
het mensenkind dat U naar hem omziet? 

U hebt hem bijna een god gemaakt, 
hem gekroond met glans en glorie, 

 hem toevertrouwd het werk van uw handen 
en alles aan zijn voeten gelegd: 

schapen, geiten, al het vee, 
en ook de dieren van het veld, 

de vogels aan de hemel,  
de vissen in de zee 

en alles wat trekt over de wegen der zeeën. 
 

HEER, onze Heer, 
hoe machtig is uw naam 

op heel de aarde. 
 

Psalm 8 

http://www.gknieuwendijk.nl/


AANMELDFORMULIER ENGELENPROJECT 

 

Ik wil graag een engel zijn: 

Naam: _____________________________________ 

Adres: _____________________________________ 

Tel.nr: _____________________________________ 

e-mail:_____________________________________ 

Ik wil graag engel zijn voor ______ personen/families. 

Opmerking: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Ik ken iemand die een engel verdient: 

Naam: _________________________________ 

Adres: _________________________________ 

Waarom gun je deze persoon / familie een engel: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

U kunt één of beide bovenstaande strookjes invullen. We vragen u / jij dit  

gedetailleerd te doen om het koppelen van de engelen zo goed mogelijk te 

laten verlopen. Wij gaan vertrouwelijk om met alle informatie. 
 

Voor opmerkingen of informatie kun je mailen met: 

themagroep@gknieuwendijk.nl   

 

 

 

 

 

mailto:themagroep@gknieuwendijk.nl

