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Pasen niet afgelast!

De maatregelen om de ver-
spreiding van het coronavirus 
tegen te gaan, hebben er-
toe geleid dat tot 1 juni geen 
kerkdiensten met bezoekers 
gehouden worden. Ook in de 
Bronkerk niet. De diensten 
zijn wel te zien op het inter-
net, op de website van de kerk  
www.bronkerk.nl. De dien-
sten zijn ook te volgen op  via  
www.kerkomroep.nl en via  
https://kerkradioapeldoorn.nl. 
U kunt de diensten vanaf za-
terdagmiddag beluisteren op 
een moment dat u uitkomt.
Als iedereen zondagmorgen 
10.00 uur kiest om naar de 
website van de kerk te gaan, 
dat raakt deze overbelast. 
Merkt u dat u de site niet kunt 
bereiken, beluister de dienst 
dan op een ander ogenblik en/
of via een andere genoemde 
mogelijkheid. Hoe dan ook, we 
zijn en blijven met elkaar ver-
bonden.

Anja van der Hart

De komende maanden zijn de 
medewerkers van de Water-
loopleinmarkt niet op woens-
dagochtend aanwezig om 
goederen aan te nemen.  Dit in 
verband met alle regelgeving 
rond het coronavirus.

nu huppelen ze
maar ze zullen bedaren
lammetjes in maart

Nico van Dam

Ugchelse haiku

Bron niet in quarantaine

Een PaasBron maken in ‘coronatijd’ betekent 
een Bron vol onzekerheden. Op het laatste 
moment wordt de periode van ‘sociale dis-
tantie’ verlengd, uitgebreid en aangescherpt. 
Steeds meer quarantaine, daardoor wordt 
communicatie belangrijker. Vandaar toch deze 
PaasBron met alle beperkingen van dien.

Wist u trouwens dat het woord quarantaine 
afgeleid is uit het Italiaans, quaranta giorni, 40 
dagen. Hoe toepasselijk in de ‘40-dagentijd’ 
voor Pasen worden we in quarantaine stilge-
zet door het coronavirus. Ook het woord co-
rona heeft nu een bijzondere betekenis. Het 
wordt gebruikt bij een zonsverduistering. Als 
de maan (bron van licht in de nacht) voor de 
zon (bron van licht op de dag) schuift, ont-
staat er op het hoogtepunt een lichtkrans om 
de zon: de corona. Deze  wordt zichtbaar op 
het hoogtepunt  van de verduistering. Als co-
rona wordt gekoppeld aan het virus, wordt de 
wereld stil gezet, het licht gedoofd en trekken 
we ons terug in onze huizen, de vrijheid wordt 
beperkt.

En toch… de lichtkrans is er op het hoogte-
punt. Kijk om je heen, de lente toont nieuw 
leven, de natuur barst uit zijn voegen. Be-
vrijdt zich uit de duistere winterslaap. Wat een 
mooie gedachte, voor en tijdens het feest van 
bevrijding (Pasen). We worden in quarantaine 
gezet door het coronavirus maar de lichtkrans 
(corona) blijft zichtbaar, zelfs op het toppunt 
van de duisternis. De lente toont het aan, er 
is licht. 

Warner Bruins

Even geen 
spullen brengen

Kerkdiensten
zonder bezoekers

Foto: Johan van Veen

Foto: Theo Logtenberg
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DE BRON
KERK- EN DORPSBLAD
Verspreiding in Ugchelen: 
om de 14 dagen huis-aan-huis
Oplage: 2650 exemplaren
De Bron digitaal: www.bronkerk.nl 
Opmaak: Lutim, www.lutim.nl 
Druk: VESO, www.vanelst.org 

Eindredacteur van deze Bron
Jan van Middendorp, tel.5333672
Eindredacteur volgende Bron:
Warner Bruins, tel. 5416403
Fotograaf van deze Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Fotograaf volgende Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Volgende Bron verschijnt op 15 april
Kopij en advertenties via:
ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 6 april 19.00 uur 
Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
Bezorgklachten en abonnement buiten
Ugchelen: bronbezorging@bronkerk.nl

PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Kerkelijk centrum:
“Bronkerk” en “De Duiker”
Hoenderloseweg 10, 7339 GH
tel. 5334859
Beheerder J. Visscher
Mobiel tel. 06-50525501
Predikanten: 
Ds. A.R. Davelaar,
Tel. 06-12837524 predikantRD@bronkerk.nl
Ds. E. van Iperen, tel. 8438214
predikantEI@bronkerk.nl 
Kerkelijk werker: 
R. Groen, tel.06-18270616 
kerkelijkwerker@bronkerk.nl  
Kerkenraad:
Voorz.: Mw. A. van der Hart, tel. 5417571
Secr.: C. de Winter, tel. 5414293
scribaKR@bronkerk.nl 
Kerkelijk bureau: voor collectebonnen
en vragen: kerkelijk.bureau@bronkerk.nl
Voor dringende zaken:
tel. 5411491 of 06-15017286
Bankrekeningen: Bronkerk Ugchelen
NL36INGB0000833184 en 
NL88RABO0303318635 
Meldpunt ziekte/herstel Bronkerkleden
mevr. B. Rigterink, tel. 5333718
meldpunt@bronkerk.nl 
Meldpunt overlijden tel. 06-34827579
Meer informatie: zie Informatiegids
Bronkerk of www.bronkerk.nl

PRAKTISCHE GEGEVENS DORP
Politie Ugchelen:
Wijkagent: Petra van Doorn, 0900-8844
spreekuur dinsdag 18.30-19.30 uur
Vereniging Dorpsraad Ugchelen:
Secretaris en ledenadministratie:
Leo Mooijman, tel. 5428066
E-mail: info@dorpsraadugchelen.nl
Noaberschap Ugchelen
Wineke Blom, tel. 06-41816541
Floortje v.d. Heijden, tel. 06-41808328
Annemieke Debets, tel. 06-14976776  
Vereniging Ugchelens Belang:
Dorpshuis: tel.nr.: 5335144
E-mail: secretaris@ugchelensbelang.nl 
Huisartsen:
Huisartsenpraktijk Oosting en Flenter
Bogaardslaan 56, tel. 5333361
Huisartsenpraktijk Ugchelse Kei
C.J. Haverkamp en T. Mons
Bogaardslaan 56, tel. 5331510
Tijdens avond, nacht en in het weekend
tel. 0900-600-9000
Alarmnummer: 112
DORPSMELDPUNT
U kunt uw melding zowel telefonisch als 
schriftelijk doorgeven aan de secretaris van 
de Dorpsraad op telefoonnummer (055) 542 
80 66 of per Email info@dorpsraadugchelen.nl
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Lieve God,
School vind ik af en toe moeilijk 
net zoals bij werk, dat is voor 
volwassen ook af en toe moei-
lijk. God wilt u mij helpen bij 
school en volwassen helpen op 
hun werk zodat wij het allemaal 
goed doen. Wilt u mensen sturen 
die ons kunnen helpen als wij 
het moeilijk hebben of geef ons 
kracht en moed als wij juist an-
dere kunnen helpen. Wij bidden 
u ook voor de juffen en meesters 
dat zij kracht mogen krijgen om 
goed les te kunnen geven en dat 
het goed met ze mag gaan,
Dat bid ik in Jezus naam,
Amen

Remko Groen

De komende weken gaat het 
leven allemaal net even anders 
dan we gewend zijn. Maar ge-
lukkig kun je nog steeds mooie 
momenten hebben rond de Bij-
bel, gewoon thuis aan de keu-
kentafel. Omdat de kerkdien-
sten tijdens deze zondagen niet 
doorgaan, bieden we voor de 
komende zondagen het Bijbel 
Basics materiaal ook in aange-
paste vorm aan. We hebben het 
materiaal zo aangepast dat het 
speciaal gericht is op de gezins-
situatie, zodat je thuis samen 
met je kinderen kunt toeleven 
naar Pasen. Dit materiaal is 
gratis beschikbaar als down-
load. 
Download Bijbel Basics voor 
thuis.

Filmpjes voor gezinnen over 
Pasen.
Vanaf maandag 23 maart ko-
men er nieuwe filmpjes/vlogs 
van Remko Groen, onze kerke-
lijk werker op www.toetjesmo-
ment.nl. Elke dag komt er een 
nieuw filmpje dat je als gezin bij 
je toetje kan bekijken. Remko 
zal iets vertellen rondom Pasen, 
maar natuurlijk ook rondom het 
Corona-virus waardoor je hier 
als gezin goed over kan praten. 
Laat ook andere mensen weten 
dat deze filmpjes komen zodat 
iedereen er van op de hoogte is. 
Geef je op voor de nieuwsbrief 
op toetjesmoment.nl en ont-
vang elke dag een herinnering 
dat er een nieuw filmpje online 
is. Dit wil je niet missen!!!
Meer informatie 
kerkelijkwerker@bronkerk.nl

Tot 6 april zijn in verband met het 
Cororna-virus alle bijeenkomsten, 
inclusief kerkdiensten, afgezegd.
De kerkdiensten in de Bronkerk zullen 
in ieder geval t/m 12 april (Pasen) via  
http://www.kerkomroep.nl digitaal te  
beluisteren zijn. Soms is de site 
overbelast, probeer het later dan 
nog eens. 

Ook de vieringen van de Emmaüspa-
rochie worden t/m Pasen via internet 
uitgezonden. Zie hiervoor de website:  
http://www.emmaus-apeldoorn.nl.

De Zorggroep Apeldoorn heeft voor 
Randerode alle diensten t/m 26 april 
afgelast.

Voor alle actuele informatie en ver-
dere ontwikkelingen verwijzen wij 
naar de websites of nieuwsbulletins 
van de betreffende kerken.

Zondag 5 april Palmzondag
BRONKERK DIGITAAL
10.00 UUR: ds. B. Stigter 
(Ugchelen)
Vanaf zaterdag te beluisteren via 
kerkomroep.nl
ONZE LIEVE VROUWEKERK 
DIGITAAL
10.00 uur: Viering.
RANDERODE
Geen dienst.

Donderdag 9 april Witte Donderdag
BRONKERK DIGITAAL
19.30 uur: ds. A. R. Davelaar, Maal-
tijd van de Heer.
ONZE LIEVE VROUWEKERK 
DIGITAAL
19.00 uur: Viering.

Vrijdag 10 april Goede Vrijdag
BRONKERK DIGITAAL
19.30 uur: ds. A. R. Davelaar.
ONZE LIEVE VROUWEKERK 
DIGITAAL
15.00 uur: Kruiswegviering.
19.00 uur: Viering.
RANDERODE. 
Geen dienst.

Zaterdag 11 april Stille Zaterdag
BRONKERK DIGITAAL
19.30 uur: ds. A. R. Davelaar.
ONZE LIEVE VROUWEKERK 
DIGITAAL
21.00 uur: Paaswake.

Zondag 12 april 1e Paasdag
BRONKERK DIGITAAL
10.00 uur: ds. E. van Iperen.
ONZE LIEVE VROUWEKERK 
DIGITAAL
10.00 uur: Viering.
RANDERODE
Geen dienst.

In deze weken zetten we het 40-da-
gentijdproject in de kerkdiensten 
door. “Zoek eerst het Koninkrijk van 
God en zijn gerechtigheid” is de titel 
van dat project. Wekelijks lezen we 
gedeeltes uit de Bergrede, Jezus’ 
“troonrede”, die ons bepaalt bij waar 
het in het Koninkrijk van God om 
gaat, waar Jezus voor heeft geleefd 
en waar hij zijn leven voor heeft ge-
geven. 
In de kerk hebben we aan het begin 
van de 40-dagentijd een heuse berg 
neergezet, waarop kinderen moch-
ten klimmen om vervolgens met de 
woorden van Jezus naar beneden 
te komen. Het Corona-virus vraagt 
van ons om die berg nu in gedach-
ten voor te stellen bij het beluisteren 
van de diensten.
Op Palmzondag gedenken we dat 
Jezus van de berg is afgegaan, om 
zijn woorden waar te maken “deep 
down”, in de weerbarstigheid van 
het leven en alle dreigingen die daar 
in de lucht hangen.
In de Stille Week leven we dag na 
dag mee met de weg die Jezus is 
gegaan, tot op het kruis. Om ver-
volgens op Pasen te vieren dat de 
dood niet het laatste woord heeft en 
dat dat kleur mag geven aan onze 
navolging van Jezus en zijn Berg-
rede.

Collectes in deze periode
Om gemeenteleden de mogelijk-
heid te bieden alsnog hun gaven 
aan kerkvoogdij en diaconie te kun-
nen overmaken in plaats van in de 
collectezak te deponeren, volgen 
hierbij de bankrekeningnummers 
waarop men eventuele “collecte”-
giften kan storten:
Kerkvoogdij: 
IBAN NL34 RABO 0393 4846 96, 
ten name van: PKN Gemeente te 
Ugchelen
Diaconie: 
IBAN NL72 RABO 0103 1157 73, 
ten name van: Diaconie Prot. Ge-
meente te Ugchelen
Beide colleges verzoeken bij het 
overmaken te willen vermelden : 
“collectegeld”, zodat het doel duide-

lijk is. De doelen voor de collectes 
worden steeds vermeld in de Digi-
tale Nieuwsbrief.

Zondag 5 april Palmpasen
U wordt van harte uitgenodigd om 
de dienst digitaal mee te vieren. De 
dienst is vanaf zaterdag te volgen 
via www.kerkomroep.nl. 

Donderdag 9 april Witte Donder-
dag
U wordt van harte uitgenodigd om 
de dienst digitaal mee te vieren. 
De dienst is om 19.30 te volgen via 
kerkomroep.nl. Zet voor aanvang 
van de dienst een brandende kaars 
neer en leg brood en wijn/druiven-
sap (of wat u maar in huis heeft) 
klaar, dan krijgt u tijdens de dienst 
instructies en kunnen we – zij het 
op afstand – toch tegelijkertijd met 
elkaar de maaltijd van de Heer vie-
ren. 

Vrijdag 10 april Goede Vrijdag
Net als gister, kunt u ook vandaag 
de dienst digitaal meevieren. De 
dienst is om 19.30 te volgen via 
kerkomroep.nl. Zet voor aanvang 
van de dienst een brandende kaars 
neer en doof de kaars op het mo-
ment dat we dat ook in de kerk zelf 
zullen doen.

Zaterdag 11 april Stille Zaterdag
Het is jammer dat we het bijzondere 
ritueel van de nieuwe Paaskaars 
en het verspreiden van het licht 
niet met elkaar in de kerk kunnen 
vieren, maar we proberen het in de 
huiskamer na te bootsen. De dienst 
is weer om 19.30 te volgen via ker-
komroep.nl. Zet voor aanvang van 
de dienst een nieuwe kaars neer 
en voor iedere persoon (lijfelijk aan-
wezig of personen aan wie u wilt 
denken) een waxinelichtje. Tijdens 
het luisteren naar de dienst hoort 
u wanneer u de kaars aan kan 
steken en wanneer u het licht kunt 
verspreiden met de waxinelichtjes. 
Zo wordt het ook in uw huiskamer 
lichter!

Zondag 12 april Pasen
Ook Pasen gaan we samen vieren! 
U kunt vanaf 10.00 uur de dienst 
beluisteren via www.kerkomroep.
nl.  Zet voor aanvang van de dienst 
een brandende kaars neer, en leg 
daar een bijbel bij en een klein 
vaasje bloemen (uit de tuin?).
Bij het beluisteren van de dienst 
hoort u wat we daarmee gaan doen.

BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN
Ds. Regina Davelaar: bij voorkeur 
op maandag, dinsdag en donderdag 
- 06 12837524
Ds. Eline van Iperen: bij voorkeur 
’s morgens op maandag tot en met 
vrijdag - 055 8438214

BIJ DE DIENSTEN

Kerkdiensten

Jezus leeft! 
Hij is opgestaan uit de dood.

Heeft u Hem al ontmoet?

Kinderdienst
aan keukentafel 

Lees dit samen met uw (klein)kind

Toetjesmoment.nl
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APRIL 2020
14 april  : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

MEI 2020
19 mei  : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

JUNI 2020
16 juni  : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

JULI 2020
21 juli  : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

AUGUSTUS 2020
18 augustus : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

Elke dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur is de wijkagent aanwezig in UB.

De activiteiten van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen worden voor 
verslaglegging veelvuldig op beeldmateriaal vastgelegd. Indien u deel-
neemt aan of aanwezig bent bij deze activiteiten, geeft u de vereniging 
op grond van de AVG toestemming voor het maken van foto’s en film-
beelden en voor het gebruik, publicatie en de opslag daarvan.

Agenda

Ugcheler Markepad goed in belangstelling
Het Ugcheler Markepad, het klom-
penpad van Ugchelen, wie kent dit 
pad nog niet? Onze schitter-ende 
bewegwijzerde wandelroute van 11 
km, maar ook in te korten naar 4,5 
of 9,5 km, start ach-ter het Van der 
Valk Hotel of bij de kiosk de Ugchel-
se Berg.

Het Ugcheler Markepad wordt on-
derhouden door de beheergroep, 
een groep van ruim 30 enthousi-
aste mensen uit Ugchelen. In groe-
pen van twee of drie lopen ze elke 
maand de route na in beide rich-
tingen, controleren ze wegwijzers 
en houden ze de paden vrij van 
braamtakken en overgroeiend hout. 
Bordjes worden schoongemaakt en 
zwerfvuil opgeruimd. Hiermee wordt 
het behouden zoals het nu is, maar 
mo-gelijk gaan we het in de toe-
komst zelfs mooier maken.Grotere 
reparaties worden gedaan door het 
reparatie-team van de beheergroep. 
Gedurende het afgelopen jaar wer-
den onder meer vier afgebroken pa-
len vervan-gen en één nieuwe ge-
plaatst. Hoe fijn is het enthousiasme 
en de samenwerking in Ugchelen! 
De maatrege-len in het tegengaan 
van het coronavirus beperken de 
beheersgroep nu in zijn bezigheden. 
Tot 1 juni zijn de controles uitgesteld.

Populair
Dit is ook buiten Ugchelen opge-
vallen, want Saskia Glas van de 
Stichting Landschapsbeheer Gel-
derland gaf op de bijeenkomst van 
de beheergroep in maart aan dat 
er 10.130 bezoekers zijn geweest 

op de klom-penpad site. De route 
is op klompenpad.nl 2.998 keer ge-
download. 103 folders zijn verkocht 
en 22 wan-delaars plaatsten een 
positieve reactie in het gastenboek. 
Ons Markepad is hiermee een van 
de populairste in Gelderland en 
Utrecht. Ron Brummelkamp van de 
dorpsraad Ugchelen is hier erg en-
thousiast over net als de leden van 
de beheergroep. 
Daar doen we het tenslotte voor; 
om mensen te laten genieten van 
onze mooie omgeving. Van heiden, 
bossen, sprengen, weilanden en 
historische feiten, zoals de Marken, 
grafheuvels en grind- en ijzerkuilen.
Vierhonderd jaar geleden bestond 
Ugchelen uit niet meer dan een 
handvol boerderijen. De mensen 
leefden vooral van de landbouw. 
Een groot deel van die landbouw 
vond plaats op gemeenschappelijke 
grond, de markegronde’. Elk jaar 
kwamen de boeren in ‘markgenoot-

schappen’ bij elkaar om uit te maken 
wie welk stuk van de ‘mark’ mocht 
gebruiken.

Huchtbank
Wij wandelaars mogen in onze tijd 
gebruik maken van paden van de 
marken. We lopen over gronden van 

de huidige eigenaren, die we daar-
voor erg dankbaar zijn. We kunnen 
zo zelf ervaren hoe dit vroeger onge-
veer moet zijn geweest. 
Afgelopen jaar hoorden we van een 
wandeling van zo’n twee km met 
kinderen en kleinkinderen, die het 
volgen van de klompjes een heuse 
speurtocht vonden. Ze liepen over 
de enk achter de Cantharel en pau-
zeerden bij en op de enorme bank, 
genoemd naar mevrouw Bertha 
Louise Wilhelmina van der Hucht, 
voor-zitter van de Kwartguldenver-
eniging. Super leuk!
Als medebeheerder van het Ugche-
ler Markepad vind ik ons klompen-
pad, super mooi, interessant en fijn 
om in beide richtingen te lopen. Ik 
raad een ieder aan om dit zelf ook 
te ervaren. 
Veel plezier, Ineke Vermeulen 

 Het Reparatieteam plaatst een paal.    
Foto: Ton van der Berg.

Algemene ledenvergadering
Dorpsraad Ugchelen uitgesteld

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

Hoewel ook wij hopen dat alles weer snel bij het oude is,  is echter de realiteit 
dat we nog langere tijd geconfronteerd zullen worden met de maatregelen 
die het Corona virus ons noodgedwongen oplegt. Als bestuur van de vereni-
ging Dorpsraad Ugchelen hebben wij daarom besloten niet te wachten tot 6 
april, maar al nu het besluit te nemen om de geplande Algemene Ledenver-
gadering van 21 april 2020 te verschuiven naar een nog te bepalen datum 
later in het jaar. 

Blijf gezond!
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Onderweg naar en na Pasen
OVERWEGING

Vluchtelingen, stikstof, 
corona – drie urgente 
thema’s op de agenda 
van onze politieke lei-
ders. Dat leidinggeven 
hierbij bijzonder moeilijk 
is, tonen dezelfde me-
dia die deze wereldwijde 
rampen in beeld brengen. Van de burger wordt ge-
vraagd de maatregelen die ze treffen na te leven en 
op te volgen. En dat doen we zonder al te veel pro-
test. Zo volgzaam en eensgezind zijn we normaal 
gesproken niet. Wat een zegen dat we in deze crisis 
vertrouwen in onze leiders hebben. 

Als christenen brengen we het wel en wee van ons 
leven in verband met ons geloof. De overtuiging dat 
alles wat er in de wereld gebeurt in Gods plan past 
ontken ik niet, maar het leidt af van de missie waar-
mee Jezus zelf rond ging. Zijn missie werd zicht-
baar in de vrijmoedige houding van naastenliefde 
waarmee hij met mensen om ging. Die omgang was 
helend, opende mensen de ogen, zette aan tot ver-
zoening en vergeving, gaf mensen het leven terug. 
Maar naast ontzag, bewondering en geloof riep zijn 
leefwijze ook onbegrip, verontwaardiging en woede 
op. De Goede Week vertelt het verhaal over het 
enthousiaste onthaal dat in korte tijd omsloeg in de 
ontluisterende kruisiging van deze koning wiens ko-
ninkrijk niet van deze wereld is. Zijn Godsvertrouwen 
en voorgeleefde liefde voor de naaste vormen sinds-
dien een inspirerende oproep tot navolging. 

Na Pasen gaat zijn weg verder via onze zorg voor 
de naaste. Het is een weg die offers kan vragen èn 
die weerstand kan oproepen. Maar wie in die ander 
een mens ziet zoals jij zelf mens bent, die voelt en 

weet: het goede moet 
gedaan worden. In mijn 
werk in de gevangenis 
is die houding aanwe-
zig bij de vrijwilligers 
die daar actief zijn en 
bij het personeel dat er 
bewust voor gekozen 

heeft om met mensen te werken. Dat je in je nood 
als gevangene als medemens gezien wordt is een 
onverwachte weldaad, die in de gegeven omstan-
digheden de pijn verzacht. Het coronavirus laat zor-
ginstellingen op slot gaan en op tal van andere ma-
nieren dwingen de getroffen maatregelen mensen 
tot vormen van gevangenschap. Het applaus voor 
degenen die zichzelf vanwege hun zorgtaak wegcij-
feren en hulp- en aandacht geven aan deze ‘gevan-
genen’ die nood hebben aan medemenselijkheid, is 
meer dan een sympathiek gebaar. Er klinkt luid en 
duidelijk in door dat we met z’n allen vinden dat ze 
het goede aan het doen zijn en ook dat hun houding 
een voorbeeld is dat ook straks als de crisis over is 
navolging verdient.

Handelen uit naastenliefde is de inspiratie, de Spirit, 
die Jezus voor altijd en eeuwig in de wereld geopen-
baard heeft. Als christenen vieren we met Pasen de 
overtuiging dat Hij leeft en tevens dat de liefdevolle 
keuze voor solidariteit en betrokkenheid uiteindelijk 
sterker zijn dan de tweedracht die dood en verderf 
zaait. Dit vertrouwen in Christus als leidsman bij alle 
belangrijke keuzes die we maken is een zegen voor 
de wereld. Het betekent in tijden van corona, stikstof 
en vluchtelingen kijken met hoop naar de wereld van 
morgen waarin alles kan veranderen, ook ten goede.

Fons Flierman (rk justitiepastor in PI Grave) 

Joke.

De diaconie van de Bronkerk 
is blij met particuliere initiatie-
ven op het gebied van armoe-
debestrijding, verbetering van 
onderwijs of gebrekkige ge-
zondheidszorg in binnen- en 
buitenland.

Voor dergelijke algemene pro-
jecten, waarbij inwoners van 
Ugchelen direct betrokken 
zijn, wordt tweemaal per jaar 
de diaconale collecte bestemd. 
De aanvragers van een derge-
lijk doel worden op de bewuste 
zondag in de gelegenheid ge-
steld kort hun project toe te 
lichten.

Projecten moeten als stichting 
een ANBI status hebben en 
niet politiek getint zijn. Het ver-
zoek dient kort gemotiveerd te 
worden. Een bestedingsdoel 
komt maximaal 1 x per 2 jaar in 
aanmerking voor een diaconale 
collecte.

Betrokken Ugchelenaren die 
van deze mogelijkheid gebruik 
willen maken kunnen hun 
verzoek bij de secretaris van 
de diaconie, Anne van de Vis, 
indienen:  
secretarisCVD@bronkerk.nl

Daar zit je dan als contactme-
dewerker met een opdracht om 
in jouw wijkje een telefooncirkel 
op te zetten. Met de aan jouw 
zorgen toevertrouwde mensen 
telefonisch aan de slag. Ge-
woon eerst een praatje over de 
huidige toestand en hoe men 
daar mee omgaat. Veel men-
sen reageren verrast op deze 
vorm van pastoraat via de tele-
foon. Je krijgt te horen hoe een 
moeder met haar kinderen aan 
tafel het huiswerk maakt. Hoe 
een ouder echtpaar zich buigt 
over de computer om uit te vin-
den hoe je de boodschappen 
digitaal kunt bestellen. Weer 
een ander wil wel helpen om 
boodschappen mee te nemen. 
Maar je hoort ook over zorgen 
rondom gezondheid, bedrei-
ging en angst door de crisis. 
Hoe lang gaat het duren? Krijg 
ik er mee te maken? Een  ge-
sprekje wordt zeer gewaar-
deerd. Hoe de telefooncirkel 
zal gaan werken, dat moeten 
we nog ervaren. Net zoals de 
Digitale Nieuwsbrief, ook een 
mooie manier om van elkaars 
wel en wee op de hoogte te blij-
ven. 

Pietie van der Meulen

Lokaal diaconaal

Pastorale zorg 
in coronacrisis

Afgelopen zaterdag, op de eer-
ste lentedag, hebben we Joost, zo 
noemde ik haar,  op de zonnige na-
tuurbegraafplaats de Heidepol bij 
Schaarsbergen naar het door mij uit-
gezochte graf onder een anderhalve 
eeuw oude eikenboom gereden. 
Een plek met twee graven naast el-
kaar omdat, als mijn tijd is gekomen, 
ik niet op haar maar naast haar be-
graven wil worden. Daar hebben 
we Joke - ze mocht haar tachtigste 
verjaardag op 10 maart nog mee 
maken – ter aarde besteld dit nadat 
we haar in een uitvaartdienst in de 
Bronkerk – toch ook haar plek – be-
geleid met door ons geliefde muziek 
hebben herdacht en met de proza-
ische woorden uit Hooglied 4: ‘Je 
bent zo mooi, vriendin van mij, je 
bent zo mooi!... Ik ben al in je tuin, 
mijn meisje, mijn bruid. Ik pluk er de 
geurige kruiden en planten, ik eet 
er de zoete honing en drink er melk 
een wijn. Laten we samen eten en 
drinken. Laten we samen genieten 
van de liefde.’ 
Helaas kon de geplande bijeen-
komst nadien om elkaar te ontmoe-

ten en elkaar medeleven te betuigen 
– door de strikte overheidsmatrege-
len omtrent het coronavirus – niet 
doorgaan. Jammer maar helaas. Zo 
is er meer anders gelopen dan ik me 
had voorgesteld: zo waren er veel 
minder belangstellenden in de kerk 
– wat van Joke niet hoefde maar 
wat ik haar graag had gegund. Ook 
konden we elkaar niet even aanra-
ken, niet omhelzen, niet kussen. Het 
geheel werd gedeeltelijk gecompen-
seerd door de tientallen mailtjes die 
ik de laatste dagen heb ontvangen, 
de bloemen, de bezoekjes aan huis, 
de telefoontjes en de meer dan 150 
kaarten met woorden van medele-
ven, met hoe men vond dat Joke 
was, introvert, mooi, meelevend, 
zorgzaam, liefdevol, humoristisch. 
Dit te lezen deed en doet me goed. 
Het herinnerde me ook aan de vele 
‘hart-onder-de-riem’ kaarten die we 
de afgelopen drie jaar mochten ont-
vangen. Fantastisch.
En nu. Ik ben de achterblijver. Maar 
wel met de herinnering dat Joke 
en ik een fantastisch leven hebben 
gehad. Met deze gedachte en de 

prachtige foto van haar bij de hand 
zal ze altijd bij me blijven. 
Joost, het ziet er naar uit – maar ik 
weet het niet - dat je nog even moet 
wachten op het moment dat ik naast 
je kom liggen. 
Joost, tot dan.
De achterblijver.

Kees Kommer
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Met bakfietsen, auto’s en zelfs per 
trekker werden in 1970 op twee 
zaterdagen de, dikwijls mooie, 
spullen huis-aan-huis in Ugchelen 
opgehaald. De ene zaterdag de 
helft van het dorp, de volgende 
zaterdag de andere helft. Op de 
daarop volgende zaterdag werd 
de “kleedjesmarkt” gehouden. 
Deze kleinschalige opzet werd de 
start van een groots jaarlijks Ug-
chelens gebeuren, de Waterloop-
leinmarkt

De ca. 40 vrijwilligers, voor een 
belangrijk deel de jeugdleden van 
de toenmalige Hervormde kerk en 
woonachtig in Ugchelen, legden 
hiervoor de basis. In de daarop-
volgende jaren bleef de opzet 
tamelijk kleinschalig. De werving 
van de vrijwilligers werd door de 
kerkenraadsleden gedaan, de vrij-
willigers van die tijd voelden zich 
sterk verbonden met de kerk. Na 
de vorming van de Protestantse 
Kerk te Ugchelen en de uitbrei-
ding van de Bronkerk in 1991 
kreeg de organisatie van de Wa-
terloopleinmarkt een boost. In de 
daaropvolgende jaren werd een 
werkgroep geïnstalleerd die de 
organisatie van de markt overnam 
van de kerkenraadsleden. 

Ook werd de woensdagmorgen-
groep geïntroduceerd waar heden 
ten dage een 30-tal vrijwilligers in 
de kelder van de kerk wekelijks 
de verzamelde goederen sor-
teert. In die jaren nam het totaal 
aantal vrijwilligers toe tot ca. 400. 
De markt groeide en groeide, het 
aantal vrijwilligers evenzo. In ver-
band met deze groei is, rond de 

eeuwwisseling een computerpro-
gramma gemaakt waarmee het 
al of niet beschikbaar zijn van de 
vrijwilligers, hun wensen en de 
uiteindelijke bezetting  inzichtelijk 
gemaakt kon worden.  

Dit hulpmiddel is in de afgelopen 
jaren van onschatbare waarde 
gebleken. Natuurlijk, alle ruim 
400 vrijwilligers moeten nog wel 
worden gebeld en gevraagd naar 
hun bereidheid weer mee te doen. 
Een hele klus voor de 15 “bellers”. 
Het merendeel van de huidige 
vrijwilligers zijn Ugchelenaren 
die zich verbonden voelen met 
de Bronkerk. Ook Ugchelenaren 
die niet verbonden zijn met de 
Bronkerk doen met veel plezier 
mee voor de goede doelen en 
het dorpsgevoel. Daarnaast zijn 
er ook ca. 80 vrijwilligers die “van 

buiten” komen, uit het hele land, 
o.a. uit Groningen, Amsterdam, 
Deventer, Breda.

De Waterloopleinmarkt startte in 
1970 met de hulp van met name 
jeugdige vrijwilligers. Door de de-

mografische ontwikkelingen is het 
nu vooral de oudere generatie die 
de Waterloopleinmarkt in volle 
bloei houden, gelukkig nog steeds 
bijgestaan door een groep jonge-
ren, o.a. de scouts uit Ugchelen.

Veiling op de Waterloopleinmarkt
50 JAAR WATERLOOPLEINMARKT

Pareltjes van de markt
In de afgelopen 50 jaar zijn veel 
spullen ingeleverd bij de Water-
loopleinmarkt, die allemaal stuk 
voor stuk nagekeken zijn. Dozen, 
auto’s, aanhangers vol gewone 
huis-, tuin- en keukenspullen maar 
ook bijzondere items, de pareltjes 
van de markt, zitten daar tussen. 

De bijzondere vondsten worden 
nagekeken en soms moet er on-
derzoek gedaan worden naar her-
komst, leeftijd en waarde.  Dit al-
les is eenvoudiger geworden door 
internet, maar soms moeten er 
dingen aangeboden worden aan 
experts en dit proces kan soms 
een jaar duren voordat het item 
geïdentificeerd is en verkocht kan 
worden. Een goed voorbeeld is 
een bijzondere glazen vaas, een 
oude camera of een mooie zilve-
ren ketting, waarvan de afkomst 
en leeftijd onduidelijk is. 

Maar ook een simpel melkplaatje 
(plaatje van aardewerk dat voor-
komt dat de melk overkookt) is 
zo’n item dat spannend en leuk is 
om te bestuderen en er dan een 
koper voor te vinden die het graag 
aan zijn of haar verzameling toe-
voegt. De meeste goederen staan 
gewoon in de kraam. De bijzon-

dere of waardevolle dingen in de 
veiling, waar de veilingmeesters 
ze met de bijbehorende informatie 
per opbod verkopen.

Voor de veiling start kunnen de 
artikelen bekeken worden en men 
vraagt dan naar de achtergrond, 
leeftijd en herkomst van het te 
veilen nummer. Dan is het prettig 
dat er onderzoek gedaan is en dat 
het veilingpersoneel en de veiling-
meester naar eer en geweten de 
potentiele koper van die informa-
tie kan voorzien. Zelfs voor een 
ervaren veilingmeester komen er 
af en toe pareltjes onder de ha-
mer waarvan hij de achtergrond 
niet weet. Voor u als gulle gever 
van goederen is het natuurlijk ook 
leuk dat die, bijzonder of niet met 
zorg behandeld worden en dat ze 
zoveel mogelijk geld opbrengen 
voor de goede doelen. U geeft niet 
voor niets en daar zijn we dank-
baar voor. 



DE BRON 01-04-2020 10



DE BRON 01-04-2020 11

Pasen met Kinderen
Knutseltips
Rondom Pasen is het een 
heel goed idee om te gaan 
knutselen met uw kind en te 
praten over het paasverhaal. 
Zeker in deze tijd. Een bekend 
voorbeeld is eieren versieren, 
maak het je zo makkelijk als 
je wilt. Tip google op “paasei-
eren schilderen voorbeelden” 
en kijk dan op afbeeldingen. 
Wie weet inspireert het u of uw 
kind om mooie eieren te schil-
deren. Tip: Kook eerst uw ei 
en dan pas schilderen, zodat 
er geen verf af gaat en u veilig 
uw ei kan opeten. Natuurlijk is 
eieren schilderen leuk, maar 
u kunt nog veel meer leuke 
knutselwerken rondom Pasen 
vinden en samen maken als 
gezin. Maak samen een leuk 
schilderij of maak met lego 
of poppen een prachtig on-
derdeel uit het paasverhaal. 
Google voor meer ideeën “pa-
sen knutselen christelijk” of op  
dit instagram-account https://
www.instagram.com/tussen-
kunstenquarantaine/. Natuur-
lijk ben ik heel nieuwsgierig, 
maak een foto en stuur die 
naar kerkelijkwerker@bron-
kerk.nl .

Palmpasenstok
De palmpasendienst op zon-
dag 5 april gaat niet door…. 
Maar het is prachtig om dit als 
gezin wel te vieren. Maak met 
elkaar een palmpasenstok. 
Een oude traditie en doe ge-
woon de optocht in of om huis. 
Versier de palmpasenstokken 
met: 
• Een houtenkruis (symbool 

voor het kruis waar Jezus 
aan stierf)

• Palmtakken of andere tak-
ken, symbool voor Palm-
zondag, Jezus werd wel-
kom geheten.

• Een brood haantje (zelf 
bakken?),  staat symbool 
voor het avondmaal en de 
kraaiende haan. 

• Eieren, symbool voor 
nieuw leven.

• 30 rozijnen of snoepjes, 
symbool voor 30 zilverlin-
gen die Judas kreeg toen 
hij Jezus verraadde.

• 12 pinda’s, symbool voor 
de 12 apostelen. 

• Een krans of kroon, sym-
bool voor Jezus als onze 
koning.

Natuurlijk mag je zelf ook cre-
atief zijn. Ik zou de stokken 
graag willen zien dus mail een 
foto naar kerkelijkwerker@
bronkerk.nl en inspireer elkaar 
via bijvoorbeeld WhatsApp.

Lichtjes en klokken van Hoop 
Wat kunnen we allemaal een hart onder de riem goed 
gebruiken in deze coronacrisistijd! Ouderen, die de 
deur niet uit mogen, alleenstaanden die nu geen an-
deren kunnen ontmoeten, kinderen met een beper-
king of gedragsproblemen die nergens naartoe kun-
nen, ouders die met hun kinderen aan huis gebonden 
zijn, hulpverleners en mensen in allerlei vitale beroe-
pen, mensen die hun dierbare zieken niet mogen 
bezoeken in zieken- en verpleeghuizen, mensen die 
zelf getroffen zijn door het virus, mensen die hun werk 
verliezen, en vult u zelf maar aan. Zij hebben allemaal 
onze support en bemoediging nodig.
Overal ontstaan initiatieven van mensen die anderen 
willen helpen. Er zijn telefooncirkels opgezet, er wordt 
met elkaar gezongen, klussen gedaan, boodschap-
pen gehaald, om maar enkele dingen te noemen. 
Hartverwarmend!
Nog zo’n initiatief is het luiden van de kerkklokken in 
het hele land. Misschien heeft u ze wel gehoord afge-
lopen woensdagavonden, 18 en 25 maart, ‘s avonds 
van 19.00 – 19.15 uur. De kerkklokken worden geluid 
als teken van hoop en troost. Om diezelfde tijd bran-
den er achter de ramen van vele huizen lichtjes: Licht-
jes van Hoop tijdens klokken van Hoop. 
En het kan zo maar zijn dat ook op de volgende 
woensdagavonden de klokken worden geluid en de 
lichtjes worden aangestoken.

Anja van der Hart 

VANAVOND, WOENSDAG 1 APRIL, 19.00 UUR

Annie werd geboren op 30 okto-
ber 1926 op een boerderij in het 
Drentse dorp Drijber. Daar had ze 
een fijne jeugd en hier ontstond 
haar liefde voor alles wat groeit en 
bloeit in de natuur. Na de middel-
bare school maakte ze de keuze 
voor een opleiding in de verple-
ging en hier heeft ze zich met hart 
en ziel voor ingezet. Zoals het in 
die jaren ging, stopte ze met dit 
werk toen Guus Koelman op haar 
pad was gekomen. Ze trouwden 
in 1966 en gingen samen aan 
de Winnemolenlaan in Ugchelen 
wonen. Daar werden hun drie 

kinderen geboren. De liefde voor 
de natuur brachten beide ouders 
over op de kinderen en ze trok-
ken er veel op uit, vooral met de 
ponywagen. Toen de kinderen de 
deur uit waren en de gezondheid 
van Guus wat minder werd, ver-
huisden ze naar de Zr. Klijnstra-
laan. In 2001 is Guus overleden. 
Annie is daarna nog vele jaren in 
dat huis blijven wonen. Ze genoot 
nog steeds van alles wat groeide 
en bloeide in haar tuintje maar 
ook in de omgeving van Ugche-
len. Je zag haar vaak wandelen, 
ook later met de rollator, toen 

het lopen wat moeilijker werd. Ze 
was blij met elk bezoekje dat ze 
kreeg, vooral van de kinderen en 
de kleinkinderen. De laatste jaren 
heeft Annie in de Sprengenhof ge-
woond. Het viel haar moeilijk om 
haar zelfstandigheid uit handen te 
geven, maar ze heeft het dapper 
aanvaard. Eind januari kwam An-
nie op bed te liggen. Door de goe-
de aandacht van de zorg en bijge-
staan door haar kinderen heeft ze 
langzaam afscheid genomen van 
het leven. Op zondag 15 maart 
is Annie in alle rust overleden.  
In verband met de Corona-crisis 
mocht er geen grote bijeenkomst 
worden gehouden. Vrijdagmiddag 
20 maart was er een besloten af-
scheid op Heidehof rond het graf. 
In een grote kring stonden haar 
kinderen en kleinkinderen om 
haar heen. Aan de hand van de 
Bijbeltekst “Weest in geen ding 
bezorgd” werd Annies leven in het 
licht gezet. Zij wist dat een men-
senleven niet onbezorgd is, maar 
wel dat we al onze zorgen altijd 
bij God mogen neerleggen. Dat 
mag allen die in liefde met haar 
verbonden waren tot troost zijn.

Mientje Schep

Annie Koelman- Boer
WIJ GEDENKEN
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Wie had kunnen bedenken dat 
een onbekend virus onze we-
reld compleet zou beheersen? 
Het lijkt het scenario van een 
sciencefiction thriller, waarin 
de held op zoek gaat naar het 
verborgen vaccin om de mens-
heid te redden. Waarin mensen 
worden opgeroepen binnen te 
blijven uit angst voor besmet-
ting, het sociale leven stil komt 
te liggen en er boetes worden 
uitgedeeld als men zich niet aan 
de regels houdt. Waar zieken-
huizen overvol liggen en dui-
zenden doden vallen en alleen 
de zaken die van levensbelang 
zijn nog doorgang vinden. Waar 
wereldleiders, die meenden al-
les naar hun hand te kunnen 
zetten en dachten te weten wat 
goed was, nu met lege handen 
staan. En om nog enigszins 
geloofwaardig over te komen 
doorzichtige complottheorie-
en bedenken en daarmee de 
schuld bij de ander leggen.
Het lijkt een boze droom waar-
van je na een paar weken pas 
beseft dat het werkelijkheid is.     
De angst regeert en we lopen in 
schimmen langs elkaar en om 
elkaar heen. We groeten elkaar 
op afstand en weten niet meer 
wie we kunnen vertrouwen. Hij 
of zij zal toch niet….

Elke crisis is een weg naar je 
ziel. 
Een prachtige zin uit een inter-
view met de theoloog Alain Ver-
heij. 
Meer dan ooit worden we ge-
confronteerd met onszelf en wat 
deze crisis met ons doet. 
Plat gezegd zei Cruyff al dat ‘elk 
nadeel zijn voordeel heeft’. Hoe 
komen we uit deze crisis tevoor-
schijn? Verandert het ons en 
leren we de betrekkelijkheid in-
zien van waar we ons druk over 
maakten?  Of zo nodig dachten 
te moeten hebben of ervaren en 
beleven?

Ik droom dat het ons dichter 
bij onszelf en bij elkaar brengt. 
Zodat we na de crisis ons meer 
bezig houden met de dingen die 
er echt toe doen. Daar hebben 
we nu tijd voor om over na te 
denken.

Ook dat zal waarschijnlijk wel 
een droom zijn….

De Tjiftjaf: het lekkere weer begint
NATUURLIJK UGCHELEN

In deze tijd van het jaar beginnen 
weer allerlei zomervogels te ver-
schijnen. En met name die klei-
nere zomervogels ontdek je vaak 
pas, als je ze hoort zingen. Nou 
is vogelzang vaak best moeilijk, 
want sommige soorten zingen 
heel gevariëerd. Terwijl bij andere 
soorten het soms zo is, dat hun 
gezang best lijkt op het gezang 
van een andere soort. En ik moet 
dan ook eerlijk bekennen, dat ik 
echt niet alle zangvogels aan hun 
gezang kan herkennen.

Maar in dit geval wil ik het hebben 
over de tjiftjaf. En dat is nu net 
een zangvogel, die zelfs ik aan 
het gezang wel kan herkennen. 
Want hij zingt namelijk zijn eigen 
naam!

Dat gezang is dus een (vaak 
herhaald!) tjif-tjaf-tjif-tjaf. En ja: 
dat herken ik dus wel. En dat is 
maar goed ook, want er is een an-
der zangvogeltje, dat er heel erg 
op lijkt. Dat is de fitis. Die heeft 
gelukkig een heel andere zang, 
maar uiterlijk lijken ze heel veel op 
elkaar. Ik heb het vroeger al ge-
leerd: alleen de pootjes verschil-

len een beetje van kleur.  En pro-
beer dat maar eens goed te zien!
Nu is er behalve de zang en die 
pootjes gelukkig nog wel een an-
der punt, waardoor je de tjiftjaf en 
de fitis uit elkaar kan houden. Ze 
komen namelijk niet in de zelfde 
terreinen voor. De tjiftjaf komt 
vooral voor in gebieden met vrij 
hoge bomen, vaak relatief voed-
selrijk gebied. Terwijl de fitis 
vooral voorkomt in gebieden met 

lagere begroeiing, vaak wat voed-
selarmer terrein.

Van beide soorten geldt, dat ze 
oorspronkelijk pas rond maart in 
ons land verschijnen. Maar de 
laatste jaren komen ze toch vaak 
vroeger; waarschijnlijk een in-
vloed van de klimaatverandering.

Tekst Gerard Koops. 
Foto: Waarneming.nl

Een droom?

Door het coronavirus zijn we enorm bezig met maat-
regelen om gezond te blijven. Het openbare leven 
ligt bijna stil en we gaan een onzekere tijd tegemoet. 
Hoe ontwrichtend de coronacrisis ook is, het brengt 
ook mensen samen. Waar onze samenleving tot voor 
kort gepolariseerd was, met veel nadruk op ‘ik’ en 
veel minder aandacht voor ‘wij’, kijken we nu meer 
naar elkaar om. En dat is juist nu extra hard nodig! 

Dit jaar wordt voor de negende keer de actie Vakan-
tiegeld Samen Delen gehouden. Ook de Bronkerk 
doet dit keer weer mee, samen met meer dan twintig 
andere kerken in Apeldoorn. Het gebied van de actie 
is uitgebreid omdat weer meer kerken meedoen. De 
actie omvat nu de stad Apeldoorn, Ugchelen, Beemte 
Broekland, Wenum Wiesel, Het Loo en Hoog Soeren. 

Met deze actie vragen we aandacht voor de grote 
verschillen in inkomen onder de inwoners van de ge-
meente Apeldoorn. En we nodigen mensen die het 
financieel goed hebben uit om een deel van hun va-
kantiegeld te delen met wie weinig hebben. 

Tot en met begin juni zult u meerdere keren aan de 
actie worden herinnerd. U hoort dan ook hoe u een 
aanvraag kunt doen of hoe u uw financiële bijdrage 
kunt leveren. Alvast een eerste herinnering! 

Diaconale werkgroep Vakantiegeld Samen Delen 
Bronkerk.

U hebt het vast op tv gezien: de balkons in Italië 
waar vandaan mensen elkaar toezongen vanuit 
hun opgeslotenheid en samen muziek maakten. 
Zo hartverwarmend en moedgevend!

Wij dachten: wat zou het mooi zijn als we in Ug-
chelen iets dergelijks van de grond kregen! En 
wat zou het mooi zijn als dat op Paasmorgen 
zou gebeuren! Pasen is immers het feest van de 
hoop dwars door alles heen, het feest waarop 
we mogen vieren dat de dood (lees ook: dat Co-
rona) niet het laatste woord heeft en zal hebben.

Daarom nodigen wij iedereen in Ugchelen die 
een muziekinstrument bespeelt uit om op Paas-
morgen 12 april buiten of vanuit het raam van je 
huis te gaan spelen: “We shall overcome”. Om 
9.50 uur, nadat de klokken van de Bronkerk heb-
ben geluid en daarmee de boodschap “De Heer 
is waarlijk opgestaan” over ons dorp hebben 
verspreid. De Muziek Vereniging Ugchelen doet 
in ieder geval mee, en we hopen dat velen zich 
bij hen zullen aansluiten. Dus: jong en oud, met 
blokfluit, trompet, viool, guitaar, slagwerk of wat 
dan ook: sta op en laat je horen!

Mail naar secretaris.mvu@gmail.com  voor het 
verkrijgen van de bladmuziek.

ds Regina Davelaar en ds Eline van Iperen

Pasen en Corona:
Maak muziek!
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