februari – maart 2021 , nummer 1

onderweg
Tweemaandelijks gemeenteblad van de
Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen

Brandde ons hart niet toen hij onderweg met
ons sprak en de Schriften aan ons ontsloot?
Lukas 24: 32

Janet Brooks-Gerloff

Kerkdiensten
De kerkdiensten in onze Do-Re kerk
Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen.
Elke zondag om 10.30 u, behalve de eerste zondag van de maand.
Maar een kerkelijke feestdag wordt wel op zondag gevierd!
 Tot en met 9-2-21 zijn er zeker geen kerkdiensten, volg de nieuwsbrieven!
 Als u daarna weer een dienst wilt bijwonen, dan vooraf opgeven via
aanmelding@dorenijmegen.nl
Onze Kerkdiensten beluisteren kan via onze website:
http://dorenijmegen.nl
Klik bovenaan rechts op Links dan krijgt u de
pagina waar u ook de orde van dienst kunt ophalen. Om de dienst te beluisteren
klikt u iets lager op diezelfde pagina op de link:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2143-Doopsgezinde-RemonstrantseGemeente-Nijmegen

Online kerkdiensten  Doopsgezinden kunt u elke zondag bekijken via de link
https://www.doopsgezind.nl/dnieuws.php?nr=47465&stuurdoor=nee
 Remonstranten Gestreamde diensten Re via
https://www.remonstranten.nl/blog/remonstranten/livestreams-vanuitgemeenten/
Zo 07 feb, 10.00
Zo 14 feb, 10.30
Zo 21 feb, 10.30
Zo 28 feb, 10.30
Zo 07 mrt, 10.00
Zo 14 mrt, 10.30
Zo 21 mrt, 10.30
Zo 28 mrt, 10.30
Zo 01 apr, 19.30
Zo 04 apr, 10.30

Bezield wandelen
Ds. Peter Nissen
Ds. Hans Noordeman
Ds. JanDaan Noest
Bezield wandelen
Ds. Peter Nissen
Ds. Thijs van Hoogstraten
Ds. Hans Noordeman - Palmpasen
Ds. Hans Noordeman – Witte Donderdag
Ds. Hans Noordeman - Pasen
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Start in overleg
DORE
DORE
DORE
Start in overleg
DORE
DORE
DORE
DORE
DORE

Pastorale krabbels
Deze oude schoolplaat (uit 1910) hangt in mijn
studeerkamer. Het is er één uit de serie “Nieuwe
tekenvoorbeelden voor de lagere school”. En het bijzondere
is dat mijn grootvader Noordeman die serie heeft getekend
en samen met de heer Bloemink heeft uitgegeven. Ik zou de
hele serie wel willen hebben, maar ik moest kiezen en het
werd deze plaat. De plaat van de kandelaar en alles wat een
jonge tekenaar moet leren zit erin: Rechthoeken,
driehoeken, trapezia, verhoudingen… Ik koos deze plaat
natuurlijk ook vanwege de symboliek :-). Beroepsdeformatie natuurlijk want in
het geloof gaat het ook vaak over het licht.
Uit de 17e eeuw stamt een anonieme prent ‘Het licht is op de kandelaer gesteld”
een anti-roomse prent uit de tijd van de reformatie. We zien alle grote
reformatoren (Luther, Calvijn, Hus, enz.) gezeten om een tafel waarop een
brandende kaars staat. De kandelaar staat op een boek aangeduid als het
Evangelie. De duivel, de paus, een kardinaal en een monnik proberen tevergeefs
de kaars uit te blazen. Het is een geliefde prent in de orthodox-gereformeerde
gezindte.
Mij spreekt de tekening van mijn grootvader meer aan. Een
eenvoudige lantaarn, die in elk gewoon gezin te vinden was,
met het doel licht te brengen waar nodig. Licht als
gebruiksvoorwerp, licht, dat je mee kan nemen, licht, dat bij
je blijft als het donker wordt. En misschien is dat wel het
mooist verwoord in de vertrouwde woorden van Numeri 6,
24-26 die ik u in deze tijd van harte toewens:
De Levende zegene u en behoede u; de Levende doe zijn
aangezicht over u lichten en zij u genadig, de Levende
verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
ds Hans Noordeman
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Activiteiten

februari – maart 2021

* Vanwege de Covid regels worden enkele agendapunten
afgelast. Cursussen zullen tijdens de lockdown online
gegeven worden!! Volg de Nieuwsbrieven.
* 23-1 Het Leerhuis: -dichters die te denken geven- online.
* 28-1 De lezing door Godfried Beumers, wordt uitgesteld.
* 6-2 Iconen schilderen wordt uitgesteld.
* 8-2 Op adem komen 20-20:30 u, misschien, zie Nieuwsbrieven

Do 04 feb, 20.00 u
Zo 14 feb, 12.30 u
Do 18 feb 20.00 u
Za 27 feb, 10.00 u
Di 02 mrt, 14.00 u
Do 4 mrt, 20.00 u
Ma 8 mrt, 20.00 u
Wo 10 mrt, 19.30
Wo 17 mrt 10.30
Do 18 mrt, 20.00
Za 20 mrt, 10.00 u

Meditatie
Film: Der Krieger und die Kaiserin
Meditatie
Leerhuis 2, Marjoleine de Vos
Lezing: Judas, verrader of …, Wim Pelser
Meditatie
Op adem komen
Film: Dephan
Luisteren naar de Passionen
Meditatie
Leerhuis 3, Joost Baars

DORE - met broodje
DORE
Dominicuskerk
DORE
Dominicuskerk
Dominicuskerk
DORE

Collectebonnen.
De collectebonnen aanvragen via penningmeester@dorenijmegen.nl of via
Carin Hormann. Bonnen zijn € 1- of € 0,50; 10 stuks per vel.
Het bedrag maak je over aan de St. Samenwerking, o.v.v. welke bonnetjes.
Carin Hormann.
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Inspiratie
Een open rubriek waarin elke lezer van
Onderweg iets kan delen over wat of wie
hem of haar persoonlijk inspireert.
Maximaal 200 woorden, nieuwe stukjes
zijn welkom!
Domweg Dankbaar
Het nieuwe jaar is begonnen, de lockdown wordt verlengd, er komt een
koudefront aan, zo leuk is het allemaal niet. Toch overviel me laatst een
gevoel van dankbaarheid. Ik hoorde dat je dankbaarheid kunt oefenen, er
is zelfs een app voor geschreven. Dankbaarheid kan ons helpen om deze
lastige tijd toch zo goed mogelijk door te komen.
Ik doe een paar voorzetjes: Ik ben dankbaar
omdat ik in een verwarmd huis kan wonen
omdat ik voldoende te eten heb, de enige stress is: wat eet ik vandaag?
omdat ik aardige buren heb
omdat mijn nieuwe poes wat levendigheid brengt in huis
omdat ik vrienden kan uitnodigen
omdat ik uitgenodigd word door vrienden
omdat ik gezond ben
omdat ik ook nu nog, zij het beperkt, zinvolle activiteiten kan
ondernemen
omdat………….
De lijst kan nog veel langer worden. Gaat u ook een lijstje maken? Succes
ermee.
Een dankbaar 2021 toegewenst.
Lia Visser
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Voedselbank

Net als ieder jaar tegen december
deden we een beroep op u voor een
bijdrage voor Kerstpakketten met luxe
artikelen voor gebruikers van de
Voedselbank.
Dit jaar moesten er 632 pakketten gemaakt worden. Onze kerk
was gesloten, dus hadden Warner en ik er een hard hoofd in dat we het
opbrengstrecord van vorig jaar (€ 430,--) zouden behalen. We vroegen u
uw bijdrage te storten op een rekening van mij. Eerst druppelde de
bijdrages binnen, toen werd het een golf. Die eindigde in een opbrengst
van (schrik niet) € 775,-!! Echt ongehoord en overweldigend.
We waren er zo blij mee. Na overleg met de Diakonale Kommissie
Padua&Maranatha (zij organiseren deze aktie) is het volgende besloten: voor
€ 325,- hebben wij artikelen gekocht voor deze luxe Kerstpakketten. De rest
wordt door de diakonale kommissie besteed aan verse groente, de komende
weken voor de gebruikers van de Voedselbank. Aan verse groente is met name
in de winter veel tekort voor het vullen van de normale kratten.

Warner en ik bedanken u heel erg voor deze bijdrages. Fijn dat u zo
groots heeft bijdragen.
W.K. & J.K.T.
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Van de Kerkenraad
Nieuwjaarstoespraak DoRe 2021
Beste leden van de gemeente DoRe, vrienden en
belangstellenden,
Omdat we dit jaar geen Nieuwjaarsdienst hebben kunnen houden, ditmaal de
toespraak in de Onderweg.
We hebben net een jaar afgesloten waarvan we grote verwachtingen hadden en
waarin we veel nieuwe activiteiten zouden opstarten.
Alles was goed voorbereid om een bloeiend gemeenteleven te starten en Zielzin
flink op de kaart te zetten. De start was veelbelovend voor beiden, gemeenteleven en Zielzin, maar de lock-down deed alles stoppen. In de verwachting dat
het na de zomer wel weer over zou zijn werd er weer gestart met alle plannen
en wederom moest alles stoppen.
Voor de gemeente was dit een zeer moeilijke tijd omdat we daardoor o.a. het
samen vieren van Pasen, Pinksteren en nu ook nog Kerstmis node moesten
missen. Ook het Kerstival verviel. Door het rondzenden van de verzorgde
boekjes hebben Hans en Peter getracht dit gemis ter verzachten.
Het is voor iedereen moeilijk om het gemeentegevoel levend te houden, ook nu
in de begin van het nieuwe jaar; toch hopen wij, als Kerkenraad en predikanten,
dat al de tegenslag ons niet moedeloos maakt maar dat we vertrouwen blijven
houden in de toekomst.

Jaarverslag 2020 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen
Beste leden, vrienden en belangstellenden van DoRe,
Voor het tweede jaar geen jaarverslag van de voorzitter van de Kerkenraad.
Simpelweg omdat die vacature, nog steeds, niet is vervuld. Maar met een
penningmeester, twee voorgangers, een notuliste en een secretaris hebben we
het weer gered.
We startten het jaar 2020 vol optimisme: ZielZin, een plek voor dromen en
dwarse gedachten zou van start gaan in volle glorie.
De intrededienst van ds. Peter Nissen, die door ds. Hans Noordeman in zijn ambt
werd bevestigd, op 26-1-20, werd zeer druk bezocht. De kerk was overvol. De
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eerste cursus werd ook direct zeer druk bezocht en zeer gewaardeerd en ook de
eerste lezing werd goed bezocht.
Door corona werd er veel stilgelegd, zoals kerkdiensten, alle gemeenteactiviteiten (lunches, gesprekskringen, films, meditaties en bezield wandelen) en
ook alle ZielZin activiteiten vielen stil. Om toch contact te houden met alle
gemeenteleden zijn er veel Nieuwsbrieven verstuurd. De meesten kregen deze
digitaal, maar zo’n 10 relaties hebben geen e-mail en die kregen de
nieuwsbrieven per post toegestuurd. Op 24 mei werd een Remonstrantse
kerkdienst opgenomen in onze kerk, voorgegaan door ds. Peter Nissen en die
werd op YouTube en op de landelijke Remonstrantse website uitgezonden en is
bekeken door ruim 2500 mensen.
Met de RK Effatagemeenschap en Stadsklooster Mariken vormen we het Bezield
Verband. Voornemen is om gezamenlijk drie diensten per jaar te organiseren,
één in iedere kerk. De dienst samen met Stadsklooster Mariken, begin februari
‘20, kon doorgaan, de anderen zijn vervallen door het coronavirus.
Het bezoek van de Friedesgemeinde Kelsterbach aan Nijmegen werd ook door
corona afgeblazen.
In juli ‘20 mochten we weer voorzichtig gaan opstarten met de kerkdiensten.
Maximaal 30 gasten en vooraf registreren werden ingevoerd. Dat was erg
wennen voor velen. Ook waren er (kwetsbare) gemeenteleden, die toch liever
thuisbleven. Om deze leden in staat te stellen de diensten toch te volgen werd
zeer snel een computer geregeld en vanaf die eerste kerkdienst kon er via
‘Kerkdienstgemist.nl’ meegeluisterd worden. Zo zijn er 11 kerkdiensten verzorgd
tot het einde van het jaar, met gemiddeld 26 luisteraars.
In het najaar hebben we besloten ons aan te sluiten bij de ‘intelligente
lockdown’. Daardoor verviel ook de jaarlijkse herdenking van de overledenen.
Om dat te verzachten hebben we in de Onderweg de namen genoemd én alle
nabestaanden een gepaste groet met kaars toegezonden. In 2021 zullen we ook
deze mensen herdenken. Alleen de Kerstdienst is wel online uitgezonden. Er
waren 10 aanwezigen, die op zeer ruime afstand van elkaar zongen, preekten,
piano speelden. Die uitzending werd 82 maal beluisterd. Vooraf kreeg iedereen
de liturgie thuis gestuurd, zodat je echt alles kon meebeleven.
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Omdat de techniek van ‘Kerkdienstgemist’ zo nu en dan overbezet was en
wegviel, hebben alle gemeenteleden de preek van ds Hans Noordeman later per
post toegestuurd gekregen.
In het najaar deden we nogmaals een oproep in ons blad Onderweg. We
vroegen geen voorzitter, maar ‘meedenkers’. Omdat we toch het gevoel kregen,
wat meer verschillende meningen te willen horen, bij het nemen van
beslissingen en 4 gemeenteleden beloofden te komen meedenken en daardoor
werd de gemeente meer bij de Kerkenraad en zijn beslommeringen betrokken.
Twee vrienden van de Remonstrantse Kerk, Eline de Man en Leonie Huijs wilden
na gesprekken met ds. Hans Noordeman, graag belijdenis van hun geloof doen.
Dit kon door corona niet doorgaan. Nu hopen zij dat in 2021 alsnog te doen.
Vanuit ZielZin wordt er elke dag een kort stukje geschreven onder de titel “Van
de schoonheid en de troost” op Facebook, door ds. Peter Nissen, over
uiteenlopende onderwerpen. Deze worden veel gelezen.
Onze gemeente verloor in 2020 4 leden/vrienden door overlijden. Maar in het
totaal staan er 4 mensen meer op onze gemeentelijst aan het einde van 2020,
dan aan het begin van 2020.
Ds. Peter Nissen startte meteen bij de 2e lockdown met het versturen van
Inspiratiebrieven per mail, naar alle adressen elke week, gebaseerd op het
leesrooster van de Raad van Kerken. Mensen, zonder mail, kunnen die, op
verzoek, toegestuurd krijgen. Zeven mensen van buitenaf wilden deze
inspiratiebrief ook graag ontvangen. Na zijn ziekteverlof, is deze brief ook
eenmaal per 2 weken geschreven door ds. Hans Noordeman.
De KR vergaderde in 2020 7 maal. Maar er was tussen de 2 KR leden en de 2
voorgangers ruim app contact over vele zaken. Er was maar één ALV dit jaar, de
andere verviel door corona. En zonder overdrijven kunnen we stellen dat
tientallen een taak hebben in onze kerkgemeenschap als vrijwilliger.
De KR hecht er dan ook aan te zeggen dat we dankbaar zijn voor deze
betrokkenheid in deze roerige tijden. Laten we hopen dat het grootste deel van
2021 normaler verloopt dan dit afgelopen jaar.
Hansje Krelekamp en Carin Hormann.
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Zielzin
ZielZin gaat online
Door de verlenging van de lockdown moeten we
helaas, nu al voor de derde keer, de activiteiten
in het kader van ZielZin opschorten. Voor de ‘En wat vind jij?’-avond op
donderdag 28 januari over verhalen vertellen en zingeving, waarbij
theatermaker, creatief therapeut en verhalenverteller Godfried Beumers onze
gast zou zijn, zoeken wij een nieuwe datum na de zomer. Ook de meditatieve
avonden ‘Op adem komen’ op de tweede maandagavond van de maand vinden
voorlopig geen doorgang; de eerstvolgende (8 februari) valt nog net binnen de
verlengde lockdown.
Maar het leerhuis op zaterdagmorgen over ‘Dichters die te denken geven’ gaat
wel door, en wel ‘online’, via het programma Zoom. De eerste bijeenkomst op
zaterdag 23 januari 2021 is gewijd aan de schrijver Joost Zwagerman (19632015), bekend van zijn verhalen, essays en columns, onder meer ook over
beeldende kunst. Hij publiceerde ook tien bundels met gedichten. De laatste
bundel verscheen in 2016, een jaar nadat Zwagerman op 51-jarige leeftijd uit
het leven stapte. Die postume bundel, getiteld Wakend over God, bevat
opvallend religieuze gedichten.
Het leerhuis op de zaterdagmorgen duurde altijd van 10 tot 12 uur en was heel
gezellig. Maar twee uur via Zoom de aandacht erbij houden valt niet mee.
Daarom korten wij de bijeenkomst wat in: van 10.30 tot 11.30 uur. In dat uur zal
Peter Nissen de dichter bij u inleiden en zullen wij enkele gedichten lezen en van
toelichting voorzien. Deelname is geheel gratis. U hoeft er geen programma
voor op uw computer, laptop of iPad te installeren. Als u wilt deelnemen, stuurt
u een mail naar peterjanissen@hotmail.com. U ontvangt dan een mail terug van
Peter Nissen met een Zoomlink (via een beveiligde verbinding van de
universiteit). Die hoeft u alleen maar aan te klikken (of te kopiëren in uw
browser) om het leerhuis online te kunnen volgen. Van harte welkom!
De volgende twee bijeenkomsten van het leerhuis zijn op de zaterdagen 27
februari en 20 maart en zijn gewijd aan gedichten van Marjoleine de Vos en
Joost Baars. Mochten er dan nog coronabeperkingen van kracht zijn, dan geldt
dezelfde formule: aanmelden met een mailtje en u krijgt een Zoomlink.
P.N.
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lunchlezing
Omdat de lunch in november niet door kon gaan, vertelt geriater Marieke
Hartgerink hier kort over het thema.

SAMEN BESLISSEN OVER DE LAATSTE LEVENSFASE
We worden tegenwoordig veel meer betrokken bij medische
beslissingen, maar hebben we wel voldoende kennis om te kunnen
beslissen? Mensen weten meer, o.a. door internet, maar een arts heeft
overzicht van alle relevante informatie en up to date kennis. Hierin moet
de patiënt wel vertrouwen hebben. De patiënt op zijn/haar beurt heeft
kennis over wat belangrijk voor hem is, en welke risico’s hij al dan niet wil
nemen.
Alleen wanneer de arts de informatie op de patiënt afstemt kan deze de
informatie op waarde schatten. Niet iedereen heeft evenveel behoefte
aan informatie, en niet iedereen kan evenveel informatie aan. Bij te
sterke nadruk op autonomie wordt iemand mogelijk te veel aan zijn lot
overgelaten.
Wanneer mensen niet zelf kunnen beslissen, ligt er grote
verantwoordelijkheid bij hulpverleners en
de naasten. Nu heeft iedere dierbare een
andere verhouding met de patiënt, wat
meespeelt en tot een andere keuze kan
leiden.
Omdat de uitkomst van een behandeling nooit met zekerheid is te
voorspellen is de juistheid van een beslissing niet af te meten aan het
resultaat. Een goede beslissing zit dus in het proces.

Marieke Hartgerink
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D.E.-punten
Warner en ik vroegen u uw D.E. punten in te leveren bij ons. De
Lionsclub Nederland organiseert deze actie in het hele land voor de
Voedselbanken. Een nieuw gemeentelid leegde haar jarenlang gespaarde
punten-doos, een ander lid ruimde het huis op van zijn moeder. En verder
spaarde iedereen erg veel, dronken veel thee en koffie. Na een paar uur
knippen en tellen door Warner en mij bleken we samen 10.758 punten te
hebben gespaard. Goed voor 21,5 pakken koffie voor de Voedselbank
Nijmegen-Overbetuwe. Fijn.
Dank,
W.K & J.K.T
PS: de actie gaat door: dus blijf sparen, stop ze in het houten bakje op
de leestafel. Volgend jaar gaan we weer van start met tellen.

PERSONALIA
Wij ontvingen enige tijd geleden het droevige bericht dat ons Doopsgezinde lid
Dirk Kuperus is overleden, zo’n 2,5 jaar na zijn vrouw Hilly.

MEDITATIEGROEP
Om de 14 dagen mediteert de groep op donderdagavond om 20 uur in de
ontmoetingsruimte van de kerk. Dit jaar is dat in de oneven weken. Info bij Cora
Oord.

het leven is een marathon
en niet een sprint,
was het maar zo simpel!
(Robert Fischat, Z.-Afrika)
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BEZIELD WANDELEN
Wandelen met een thema ter overdenking, maar vooral genieten van de
natuur en elkaar. Na afloop gaan we samen iets
drinken bij Buur. Elke eerste zondag van de maand.
We vertrekken om half elf bij Buur, Deken
Hensburchstraat 2 6525 VJ Nijmegen, tegenover
speeltuin Brakkefort.
Contactpersoon: Nel In der Maur,

nel.indermaur@gmail.com
wandelen in coronatijd
(foto Angela)

Van de redactie
 Veel van de activiteiten (en kerkdiensten) zijn onder
voorbehoud. Dit nummer gaat op 15 januari naar de
drukker, maar vanaf 9 februari kan er weer het e.e.a.
wijzigen of niet doorgaan. Volgt u vooral de
Nieuwsbrieven voor actuele informatie.
 Ik heb een paar verzoeken gekregen om Onderweg digitaal toegestuurd te
krijgen. Dat heeft veel voordelen: u hebt Onderweg een week eerder in huis; het
scheelt kosten, en het is beter voor het milieu; u ziet bovendien de afbeeldingen
in kleur en u kunt eventueel een internet-link eenvoudig kopiëren. Mocht u hier
ook belangstelling voor hebben, laat het mij dan weten met vermelding van uw
email-adres. Alle andere lezers blijven het gewoon via de post ontvangen.
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DOOPSGEZINDE-REMONSTRANTSE GEMEENTE NIJMEGEN
Kerkgebouw Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen
T: 024 322 04 51, E: info@DoReNijmegen.nl; www.dorenijmegen.nl;
www.facebook.com/dorenijmegen
Predikanten
Ds. J.A. Noordeman (Hans) E: hansnoordeman@icloud.com
Ds. P. Nissen (Peter) E: peterjanissen@hotmail.com
Kerkenraad
Voorzitter
vacature
Secretaris
Hansje Krelekamp-Tibben E: secretaris@dorenijmegen.nl
Penningmeester Carin Hormann E: penningmeester@dorenijmegen.nl
Ook declaraties en boekhouding
Kerkenraadsleden in buitengewone dienst dhr. R. Fernhout,
mw. P.C.F. Hoogenhout-de Visser, mw. E.J. Morée, dhr. J.S. Cohen
Bankrekeningen
(met ANBI-status voor de Belastingdienst)
NL94 INGB 0000 8915 04 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente, Nijmegen
NL82 INGB 0000 8257 60 t.n.v. Remonstrantse Gemeente, Nijmegen
NL63 INGB 0000 0146 00 t.n.v. Samenwerkingsverband Do-Re Nijmegen
(onder meer ten behoeve van de diaconie)
Stichting Exploitatie Kerkgebouw : Denise van Slingelandt
Verhuur kerkgebouw: Mieke de Graaf,

agendakerkdorenijmegen@gmail.com
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ONDERWEG. 48e jaargang
Het volgende nummer verschijnt eind maart 2021.
Digitaal ontvangen kan met vermelding van uw e-mailadres.
Kopij in Word aanleveren via onderweg@dorenijmegen.nl,
in de eerste week van maart,
uiterlijk zondag 7 maart

Ledenadministratie: Aanmeldingen en wijzigingen, ook email-adres
Mw. E.J. Morée
Lmoree12@gmail.com
Contactpersonen wijkkringen en gespreksgroepen
Wijkkring Oss
dhr. P. van Es
Kring Centrum/Hatert mw. T. Fledderman
Kring Simeon
mw. I.D. van Slingelandt
Bezoek
Voor pastorale zorg kunt u contact op nemen met ds Hans Noordeman,
voor bezoek van een gemeentelid met Gerrit en Els de Man.

Belangstellende, vriend of lid worden
Als u geïnteresseerd bent in onze gemeente is er de mogelijkheid om
vrijblijvend als belangstellende toe te treden. Uiteraard kunt u ook vriend
of lid worden van de Doopsgezinde of Remonstrantse Gemeente, of van
het Samenwerkingsverband Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente.
Prikbord

Op onze website kunt u een berichtje plaatsen, zoals ‘vraag’ en ‘aanbod’
via webmaster@dorenijmegen.nl o.v.v. ‘prikbord’.
Redactie Onderweg: John Kraan – onderweg@dorenijmegen.nl
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