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Present op zoek naar vrijwilligers
Present is altijd op zoek naar vrijwilligers die hun talenten in willen
zetten om iets voor een ander te doen. Daarmee willen een brug
slaan tussen mensen die wat te bieden hebben en mensen die
daarmee geholpen kunnen worden.
Stichting Present Zoetermeer heeft op dit moment veel hulpaanvragen openstaan maar geen vrijwilligers die het uit kunnen voeren. Wij
willen graag verschil maken bij de mensen die onze hulp zo hard
nodig hebben. Zo zijn er tuinklussen: hoe fijn zou het zijn dat een
oudere dame deze zomer in haar tuin kan zitten. Schoonmaak: hoe
fijn zou het zijn dat de oudere man die nu geen thuiszorg krijgt omdat ze huis te vies is, dat zo wel kan krijgen. Behangen en andere
klussen: hoe fijn zou het zijn dat in het gezin met kinderkamer, de
kinderkamer opgeknapt zou worden. Zo zijn er nog veel meer klussen. Heb jij nu die groene vingers of ben jij die poetser of de man of
vrouw met twee rechterhanden meld je dan aan bij stichting Present
Zoetermeer.
Dit kan als individu of als groep en voor een eenmalig project of als
vaste vrijwilliger voor meerdere projecten. De projecten worden
voorbereid en ondersteund door Stichting Present Zoetermeer.Aanmelden kan via de website of neem contact op met algemeen
coördinator
Gerda
Griffioen
(06-24975092
of gerda@presentzoetermeer.nl).

Bezoek Syrisch-Orthodox klooster in Glane
Ook dit jaar gaan we op bezoek bij
het Syrisch-Orthodoxe klooster Sint
Ephrem de Syriër in Glane bij Enschede. Dit klooster was het eerste
Syrisch-Orthodoxe klooster in WestEuropa. Op 6 februari hebben we al
meer over de liturgie kunnen leren.
Tijdens dit nieuwe bezoek willen we
proberen de ervaringen en informatie van ons vorige bezoek verder
uit te diepen. Maar ook voor wie vorig jaar niet mee geweest is, zal
dit bezoek heel interessant zijn. We vertrekken vanaf de Regenboog
om ca. 11:00 uur en komen begin van de avond terug. Kosten bedragen ca. €35,- voor de dag, inclusief busvervoer en lunch. Neem

voor meer informatie contact op met Christijn Pronk (06-44164004 of christijn.pronk@gmail.com).
Datum: 16 februari
Tijd: vertrek om 11:00 uur
Plaats: vertrek vanaf de Regenboog

Wat is je ecologische voetstap?
Lezing/workshop met Reinier van den Berg, klimatoloog en weerman.
Klimaat, duurzaamheid, de economie en het voedselvraagstuk.
Weerman Reinier van den Berg is klimatoloog en brengt in een boeiende presentatie met lichtbeelden deze onderwerpen tot leven en
met elkaar in verband.
In deze tweede bijeenkomst van de werkgroep ‘Minder is meer’ willen
we ons weer richten op ons eigen gedrag. Wat kunnen we persoonlijk betekenen voor een beter milieu? Na de
lezing zal Reinier van den Berg een ecologische voetafdruk maken met de aanwezigen om te laten zien wat hun
persoonlijke bijdrage is aan de last die we ‘moeder Aarde’ opleggen.
Reinier van den Berg studeerde milieukunde in Wageningen. Hij werd bekend als weerman. Als meteoroloog joeg
hij op tornado’s, als klimaatdeskundige trok hij over de Groenlandse ijskap en door de Amazone, maar hij ging
ook naar landen als Zuid-Soedan en Sierra Leone, voor projecten gericht op de allerarmsten op aarde. Begin
2018 nam hij afscheid van Meteo Consult om zich geheel te kunnen richten op een nieuw project: Pyroil, een
nonprofitbedrijf waarmee hij het plasticprobleem te lijf wil gaan.
Plastic vind je overal, ook in oceanen en vormt samen met de klimaatverandering het grootste probleem dat het
leven op aarde bedreigt. De werkgroep ‘Minder is meer’ organiseert deze avond samen met andere organisaties
uit Zoetermeer, die betrokken zijn bij de natuur en het behoud van de aarde.
Neem voor meer informatie contact op met Jenny Sulkers (06-10838222). Kosten voor deelname bedragen
€7,50 euro voor niet-leden en €5,00 euro voor leden en donateurs, incl. consumpties
Datum: 15 februari
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Adventskerk, Julianalaan 3

Ontmoetingsdag Vegan Church en kookworkshop
Voor de ontmoetingsdag op 2 maart nodigen De Pelgrim en Vegan Church jou en alle groene medegelovigen uit
‘om het leven te vieren’, als een opmaat voor de komende Veertigdagentijd. Tobias Leenaert, bekend van het
boek How to create a vegan world, komt ons met een speech inspireren om onze boodschap effectiever te verspreiden. In de workshops krijg je handvatten hoe je positief en effectief kunt communiceren over dat wat je hart
raakt.
Als bijdrage in de onkosten wordt €10,- gevraagd. Neem voor meer informatie contact op met Sandra HermanusSchröder
(sandra@veganchurch.nl).
Aanmelden
kan
via
https://veganchurch.nl/winkel/reserveringen/aanmelden-ontmoetingsdag/.
Datum: 2 maart
Tijd: 11:00-17:30 (inloop vanaf 10:30 uur)
Locatie: Pelgrimskerk & ’t Centrum, Frans Halsstraat 1
Kookworkshop Vegan Church: voorjaarsschoonmaak voor je lichaam! Vandaag, 9 maart, maken we in het kader
van de 40-dagentijd een 3 gangen menu waarbij reinigen en vasten centraal staat. Voorjaarsschoonmaak, niet
alleen in je huis maar ook voor je lichaam.
Als bijdrage in de kosten wordt €25,- gevraagd, inclusief receptenboekje. Aanmelden kan via
https://veganchurch.nl/winkel/reserveringen/voorjaarsschoonmaak-voor-je-lichaam/ Neem voor meer informatie contact op met Anja Hermanus-Schröder (anja@veganchurch.nl).

Datum: 9 maart
Tijd: 17:00-21:30 (inloop vanaf 17:00 uur)
Locatie: Pelgrimskerk & ’t Centrum, Frans Halsstraat 1

Housewarming Halte 2717
Halte 2717 is verhuisd naar Ons Honk, bij buurtvereniging Hoveniers Carry van
Bruggenhove 27, Zoetermeer. Op 19 februari van 15:00 tot 17:30 uur vindt de
housewarming plaats. Vanaf 15 uur staat koffie en thee voor je klaar. Om half vier
geeft onze wijkwethouder, mevrouw Groeneveld, de officiële aftrap. Daarna laten
we zien wat er bij Halte 2717 zoal te doen is. Je kunt kennismaken met enkele
Halte activiteiten, zoals Diamond Painting; Ideeënboom; Hapjes maken, Schrijfcafe, Spellentafel. We sluiten af met een drankje.
Wip even binnen tussen drie en vijf, neem een kijkje in ons nieuwe onderkomen en proef wat van de Halteactiviteiten! Alle wijkbewoners zijn welkom.
Halte 2717 is op dinsdag, woensdag en donderdag geopend vanaf 10:00 uur. Kom eens langs voor een kop
koffie of thee, een praatje, een krantje of een spelletje. De Halte is ook buurtinformatiepunt. Vragen over wonen
en leven in Buytenwegh kunnen we vaak beantwoorden. En… tijd voor een persoonlijk gesprek is er altijd. Volg
ons op facebook @Halte2717 om te zien wat er nog meer te doen is.
Je vindt ons in de activiteitenruimte van de Hoveniers, met links de school ’t Schrijverke, rechts de dagbesteding
van Middin en aan de andere kant van de straat Mooi Welzijn in Bus 63. Allemaal buren met wie we graag samenwerken.
Stuur voor meer informatie een e-mail naar informatie@halte2717.nl of bel 06-82627363 Of kom gezellig langs
bij de Halte (di t/m do, 10:00-14:00uur).
Datum: 19 februari
Tijd: 15:00-17:30 uur
Plaats: Halte 2717, Carry van Bruggenhove 27

YouCat-avond voor alle generaties
De Youth Catechism is mooi boek met betrouwbare informatie over ons katholieke geloof. Op deze avond lezen
en bespreken we met elkaar passages over het thema: “Geloven: de bijzondere relatie tussen God en ons mensen”. Iedereen is van harte welkom om er één keer of vaker aan deel te nemen.
Neem voor meer informatie contact op met Pastoor van Vliet (c.vanvliet@hnpz.nl of 079-3163044).
Datum: 21 februari
Tijd: 20:00 – 21:45 uur
Plaats: Parochieel Centrum, Nicolaasplein 2

Gespreksavond over Witte Donderdag
Het bisdom Rotterdam heeft mooi en informatief materiaal samengesteld over het Triduum Sacrum, d.w.z. de
drie dagen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paasnacht. We willen met alle belangstellenden precies twee
weken voor Witte Donderdag samenkomen voor bezinning.
Van de drie Heilige Dagen willen we ons met name verdiepen in de Witte Donderdag. Hoe is de liturgie van deze
dag opgebouwd? Welke lezingen worden dan gelezen? Hoe verliep de ontwikkeling van het Laatste Avondmaal
van Jezus naar de Eucharistie in onze tijd? We blikken tevens kort naar de twee andere dagen. Iedereen is van
harte welkom.
Neem voor meer informatie of om aan te melden contact op met Pastoor van Vliet (c.vanvliet@hnpz.nl of 0793163044).

Datum: 3 april 2019
Tijd: 20:00 – 21:45 uur
Plaats: Parochieel Centrum, Nicolaasplein 2

Happinez en Bijbelverhalen in ‘Rebible’
Het boek ‘Rebible’ van Inez van Oord gaat in op vergeten Bijbelverhalen. Inez van
Oord, voormalig hoofdredacteur van het blad ‘Happinez’, heeft veel kennis van allerlei
levensbeschouwingen en godsdiensten. Zij merkte dat zij jarenlang weinig aandacht
had besteed aan de Bijbel. Daarom ging zij samen met haar broer – theoloog Jos van
Oord – Bijbelverhalen opnieuw lezen.
Er werd gekozen voor verhalen die zij zich herinnerde uit haar jeugd. Inez van Oord
vergelijkt wat zij leest met wat zij weet uit andere religies en levensbeschouwingen. In
totaal komen vijftien Bijbelverhalen, zowel uit het Oude als het Nieuwe Testament,
aan bod. Bij de meeste verhalen geeft zij in de paragraaf ‘Rebible’ een vaak heel verrassende eigen versie van het verhaal. Er ontstaat een ander en nieuw verhaal.
Op woensdag 20 februari willen wij ingaan op ‘Rebible’ met wie dit boeiende boek al las of wil gaan lezen. Er is
volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Van harte uitgenodigd, gelovig of niet gelovig. Voor iedereen die
op zoek is naar wat Bijbelverhalen ons nog te zeggen hebben. Neem voor meer informatie en aanmelden contact
op met Reinier Laman Trip (06-14750691 of westendorp@casema.nl) of Joke Westerhof (079-3169379 of tomenjoke.westerhof@planet.nl). Kosten bedragen €2,00 inclusief koffie of thee.
Datum: 20 februari
Tijd: 20:00-22:00 uur, inloop vanaf 19:45 uur met koffie/thee
Locatie: Bovenruimte Pelgrimskerk (via zij-ingang – geen lift aanwezig), Eerste Stationsstraat 86

Pelgrimage naar Koningsoord
Ook in 2019 gaan we pelgrimerend onderweg naar een bijzondere
bestemming: de abdij Koningsoord bij Arnhem. Van 30 mei tot 2
juni is er voor iedereen een kans om de dingen in je leven weer op
een rijtje te krijgen of dé kans om de zin in je leven te
(her)ontdekken. Want pelgrimeren is op weg gaan en je laten leiden
door de weg die je gaat, letterlijk en figuurlijk. Onderweg kom je op
bijzondere plekken, heb je bijzondere ervaringen.
Onderweg ontdek je wat je nodig hebt in het leven van alledag. In vier dagen lopen we (max. 25 km/dag) of fietsen we (max. 60 km.) naar Koningsoord. De wandelaars starten vanaf Utrecht. Onderweg doen we pelgrimsplaatsen aan en worden we pelgrim door stil te staan bij de spiritualiteit van de dag. Iedereen die zin heeft, gelovig of niet, is van harte uitgenodigd op deze verdiepende tocht. Slaapplaatsen onderweg worden geregeld bij
bevriende gemeenten en parochies. Er zal een deel door bossen worden gelopen, terug naar de natuur!
Neem voor meer informatie contact op met Hans van de Bilt (hlvdbilt@ziggo.nl) of ds. Dick Sonneveld
(daj.sonneveld@gmail.com).

Meditatieve middagviereingen: Het geheim van het alledaagse!
Vind jij het ook fijn om midden op de dag ruimte te maken voor een moment van stilte en bezinning? In de 40dagentijd is er iedere donderdag een viering in de kerkzaal van de Pelgrimskerk. In deze vieringen kijken we
steeds naar een voorwerp uit het dagelijkse leven en gaan we op zoek naar het geheim ervan.
Soms zien we ze niet echt meer, de alledaagse dingen, mensen, gebeurtenissen. Ze lijken zo gewoon. Tot opeens: je kijkt naar een bloem, en het is alsof ze tot je spreekt. In of onder het “alledaagse” is een aanwezigheid
waar we geen naam voor hebben.

Vaste onderdelen van de meditatieve middagvieringen zijn stilte, meditatie, een tekst, muziek, zang en gebed.
De kerk is open vanaf 11.30 uur voor een moment van bezinning vooraf. De vieringen beginnen om 12:00 uur
en duren ruim een half uur. Na afloop is er gelegenheid om nog even te blijven en iets te drinken. Een hartelijk
welkom voor ieder die met ons stilte en bezinning wil zoeken.
Neem voor meer informatie contact op met Joke Westerhof (079-3169379 of tomenjoke.westerhof@planet.nl) of
Joke den Hertog (079-3315855 of f2hjfdenhert@hetnet.nl).
Data: donderdagen 7, 14, 21, 28 maart en 4, 11, en 18 april
Tijd: 12:00-12:30 uur (de zijdeur van de kerk is open vanaf 11.30 uur)
Plaats: Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86

Workshop “De zendingsopdracht is van ons allemaal”
Deze workshop is bedoeld voor iedereen die erkent dat we allemaal geroepen zijn
voor zending (Mattheüs 28:19), en handvaten wil ontvangen om die opdracht meer
vorm te kunnen geven in het dagelijkse leven.
Of je nu al helemaal klaar staat om af te reizen naar een vreemd land met een
andere taal en cultuur, of dat dat echt helemaal niets voor je is, maar je wel vanuit
je leven hier wilt bijdragen aan die opdracht… deze workshop is voor jou!
Samen gaan we ontdekken welke van de vier zendingsrollen, bidden, geven, zenden, gaan, het beste bij je past
en hoe je die rol kunt oppakken.De avond wordt begeleid door Kris-Tina Fox, zij heeft inmiddels zelf 5 jaar zendingservaring en is ook voor een internationale zendingsorganisatie het eerste aanspreekpunt voor mensen die
naar het zendingsveld willen gaan.
Zie voor meer informatie http://www.harvestministries.nl/events/workshop-de-zendingsopdracht-is-van-onsallemaal/ Toegang is gratis en iedereen is welkom
Datum: 15 februari
Tijd: 20:00 uur, ontvangst met koffie en thee vanaf 19:45 uur
Plaats: “De Silo”, Turfschipkade 1.

Oratorium “Als de Graankorrel sterft”
Licht dat terugkomt
Hoop die niet sterven wil
Vrede die bij ons blijft
Op Palmzondag 14 april 2019 wil de Pelgrim in samenwerking met de
Pelgrimskerk een uitvoering van het Oratorium " Als de Graankorrel
sterft" organiseren. Deze uitvoering zal plaatsvinden in de Pelgrimskerk,
aanvang 19:00 uur.
Het Oratorium " De Graankorre sterft…", geschreven voor de Veertigdagentijd en Pasen door Marijke de Bruijne, is ontstaan in de oecumenische Pepergasthuisgemeente in Groningen. In dit oratorium wordt door middel
van lezingen, teksten en liederen stilgestaan bij de weg die Jezus is gegaan van zijn roeping tot aan zijn opstanding. Een weg van duisternis naar het licht; van verdriet naar blijdschap. Een weg die leidt naar Pasen, het feest
waarin we mogen vieren dat de dood niet het laatste woord heeft.
Het is ruim tien jaar geleden dat het toenmalige koor 't Singhe Waert o.l.v. Jan van Vliet dit oratorium in de Pelgrimskerk heeft uitgevoerd. Die uitvoering heeft op de toen vele aanwezigen een diepe indruk gemaakt. Het leek
ons een mooie gedachte ons ook met een hernieuwde uitvoering in de Pelgrimskerk op Palmzondag 2019 voor
te bereiden op het daarna volgende Paasfeest.
Jan heeft aangeven ook deze keer de muzikale leiding op zich te willen nemen. Enkele vocale en instrumentale
solisten hebben al toegezegd graag te willen meewerken. Nu nog een koor. Jan wil graag een "Zoetermeer breed"

koor samenstellen. Lijkt het je leuk om aan dit prachtige oratorium mee te werken (muziek/notenkennis is absoluut niet vereist) schroom niet je op te geven bij Jan (jlrvliet@casema.nl of 079-3412096) of via De Pelgrim
(info@depelgrimzoetermeer.nl of 06-24975092).
De repetities worden gehouden op de dinsdagavonden vanaf 5 februari 2019 van 19:30 tot 21:30 uur in de
Pelgrimskerk.

Open Ichthus
Inloopochtend Ichthuskerk: Iedere woensdagmorgen is er in de Ichthuskerk vanaf 10.00 uur inloopochtend met
koffie/thee en eventueel een gesprek. Van 10:00-11:00 uur is ook één van de predikanten aanwezig.
Inloopmiddag: Iedere laatste dinsdag van de maand ben je welkom bij de inloopmiddag van 14:00 tot 16:00 uur.
Op 26 februari is er gelegenheid om samen te zingen onder leiding van Jacques van Oostrom. Toegang gratis,
een vrijwillige bijdrage is welkom.
Valentijnsevent Singles Only: Donderdag 14 februari is het Valentijnsdag. De commercie richt zich vooral op de
relatie tussen twee geliefden, Open Ichthus (Parkdreef 258, Zoetermeer) organiseert ’s avonds een Valentijnsevent voor singles. Een avond met muziek, schrijven en elkaar ontmoeten.
Ook voor singles is er liefde om te vieren en op deze dag zetten we als kerk singles in het
zonnetje. Jannie van Maldegem heeft een grote passie voor schrijven en geeft een speciale workshop “Schrijven vanuit je hart”. Een vrolijke en vrije workshop waar iedereen aan
mee kan doen. Muziekliefhebber Anton van Dijken presenteert die avond de Inclusieve
Valentijn Top 14.
Natuurlijk gaat ook bij singles de liefde door de maag, we beginnen dan ook om 18:30
uur met een gezamenlijke maaltijd.
Open Ichthus Movienight: As it is in Heaven: Op donderdag 14 maart wordt de Zweedse film “As it is in Heaven”
vertoond in de Ichthuskerk. De film uit 2004 vertelt het verhaal van Daniël, een wereldberoemde dirigent, die in
een klein dorpje voor de nodige opschudding zorgt onder de bewoners, door hen kennis te laten maken met hun
“innerlijke muzikale kracht”.
De vertoning van deze film is extra bijzonder omdat in april een musicaluitvoering gebaseerd op de film te zien
zal zijn in de Ichthuskerk. Naast het bekijken van de film krijgen bezoekers meer informatie over deze musical
en zijn er ook al kaarten te koop. Informatie over de musical is te vinden op www.demusicalzoetermeer.nl
De film begint om 19:45 uur (deur open om 19:30 uur). Tussendoor is er een pauze. Voor toegang wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd.
Open Ichthus in Concert – Yentl Flavour – Reikhalzen naar het leven: Op donderdagavond 2 mei geeft het muzikale trio “Yentl Flavour” een concert in de Ichthuskerk. “Yentl Flavour” neemt de bezoeker mee in de denkwereld
van Etty Hillesum aan de hand van haar dagboekfragmenten, afgewisseld met muziek. Het concert begint om
20:00 uur (deuren open om 19:30 uur). Kaarten à €12,50 zijn nu al verkrijgbaar. Reserveren kan via info@openichthus.nl.
Meer informatie over deze voorstelling is te vinden op de website https://www.yentlflavour.nl/etty-hillesum/.

De spiritualiteit van Leonard Cohen
Op 19 maart a.s. zal het hese geluid van de Canadese singer-songwriter Leonard Cohen
(1934-2016) klinken in de Pelgrimskerk. Cohen is populair maar blijft ook in een mysterie
gehuld. Zijn songteksten gaan in op essentiële zaken: liefde, religie, macht en de zin van
het bestaan. De spiritualiteit van zijn teksten en gedichten staat deze avond centraal. De
avond is zeker voor Cohenfans, maar ook voor ieder die wel eens echt kennis wil maken
met de zanger van ‘Hallelujah’.

Neem voor meer informatie en om aan te melden contact op met Hans van der Bilt (079-3612022 of hlvdbilt@ziggo.nl) of Beppie van der Plas (079-3513128).Kosten voor de avond bedragen €2,50 inclusief koffie/thee
en teksten.
Datum: 19 maart
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Pelgrimskerk, 1e Stationsstraat 86

Biddend op weg naar Pasen
De veertig dagen voor Pasen zijn voor de kerk van alle eeuwen een tijd van bezinning en gebed. Veertig slaat terug op het aantal dagen dat Jezus in de woestijn was voor zijn bediening begon. Elia reist veertig dagen door de woestijn. Mozes bracht er veertig jaar (!) door. Telkens als in de bijbel het getal veertig genoemd wordt weten we dat er daarna wat bijzonders gebeuren zal.
Wij nodigen u/jou uit om tijdens de komende veertig-dagen-tijd elke dag samen
te bidden. Te beginnen op woensdag 6 maart. Elke werkdag van 7:00 uur tot
7:30 uur.
De meesten van ons hebben daarna nog goed gelegenheid om naar school of
werk te gaan. Op de donderdag nodigen we vooral jongeren uit om mee te doen.
Voor wie zo stoer is er vroeg bij te zijn is er natuurlijk wat lekkers!
Deze keer zullen we elke werkdag in de Pelgrim bidden, de Pelgrimskerk, 1e Stationsstraat 86, niet op zaterdag
en zondag. Wie geen gelegenheid heeft om naar de Pelgrim te komen kan natuurlijk in eigen huis en op eigen
tijd mee bidden. Het wekelijks overzicht van onderwerpen kan per e-mail worden toegezonden. Vraag dat aan via
matthe.vermeulen@kpnmail.nl. En wie wel kan … hartelijk welkom!

Mystiek van drie vrouwen
Net zoals in de afgelopen vijf jaar behandelen we ook dit jaar weer drie mystici in een serie van drie avonden. Dit
jaar zijn het Hadewijch, Clara en Simone Weil. Drie intrigerende vrouwen, allen met hun eigen verhaal. Alle drie
schreven ze prachtige teksten. Teksten die in onze tijd nog steeds hun waarde hebben.
Als we dieper achter de betekenis van hun woorden willen komen en als we de woorden onze ziel willen laten
raken, dan kunnen deze avonden ons naar verre gewesten brengen. We zullen visioenen zien, oude, vreemde
(Hadewijch) en zeer eigentijdse socialistische (Simone Weil). Hun woorden zullen ons doen omzien naar de Beminde, naar de Liefhebbende.
De inleidingen worden verzorgd door Hans van der Bilt, Beppie van der Plas en ds. Dick Sonneveld. Neem voor
meer informatie contact op met ds. Dick Sonneveld (079-3604552 of daj.sonneveld@gmail.com). Kosten voor
deelname bedragen eenmalig €4,-. Dit is inclusief teksten.
Datum: 21 februari
Tijd: 20:00 uur
Locatie: De Regenboog, Nathaliegang 263

Vergaderdata Beraad van Kerken
Voor het seizoen 2018/2019 heeft de Stuurgroep de volgende vergaderdata vastgelegd voor het Beraad van
Kerken: 21 maart 2019 en 20 juni 2019 in de Kapelaan. Alle vergaderingen zullen starten om 20:00 uur. U bent
van harte welkom deel te nemen. Voor iedere vergadering zult u nog een uitnodiging en agenda ontvangen.

Aanmelden /afmelden en kopij
Stuur een email naar: beraadvankerkenzoetermeer@gmail.com of nieuwsbrief@bvkzoetermeer.nl. Uw gegevens zullen alleen worden
bewaard voor zover dat benodigd is voor het toezenden van de nieuwsbrief. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit delen met anderen.

