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TER OVERDENKING 

 
Stilte 

Zolang er nog ergens iemand bestaat 

met wie ik als mens kan spreken 

vind ik ook wel een stilte  

midden op straat 

een stilte die niemand kan breken. 

Een kostbare stilte van zuiver glas 

dat ik zelf  

met mijn stem heb geslepen. 

Als ik er niet was  

had niemand die stilte begrepen. 

Maar als Hij er niet was 

en Zijn stem was er niet 

dan was er van stilte geen sprake. 

Alleen maar van zwijgen, 

zo hard als graniet 

en dat kan je doodeenzaam maken. 

 

Maar de stilte, 

dat is een tweestemmig lied, 

waarin God en de mens elkaar raken. 

Guillaume van der Graft 

De versoepelingen zullen doorzetten nu de cijfers aangeven dat er steeds 

minder corona is en aan de andere kant steeds meer mensen gevaccineerd 

zijn. En het ligt in de lijn der verwachting dat we ons massaal weer bekeren tot 

de ons oude en vertrouwde en daarom voor velen zo ‘normale’ samenleving. Ik 

vrees voor overvolle winkelstraten, en voor meer zwerfafval in onze bossen, 

heide en langs allerlei wegen. Maar ik hoop zo, dat we iets oppikken van het 

goede dat ons in deze pandemie is overkomen. En dan denk ik aan de aandacht 

en zorg voor elkaar en onze leefomgeving, aan onze behoefte aan oprecht 

menselijk contact. Maar ook aan de herbeleving van de natuur, en aan de stilte 

die voor velen helend heeft gewerkt. 

Voor dichters is die stilte altijd al belangrijk geweest, getuige ook het 

bovenstaand gedicht van Guillaume van der Graft (pseudoniem van Willem 

Barnard). Hij spreekt eerst over een kostbare stilte van zuiver glas dat door 

hemzelf is geslepen. Wij spreken woorden, wij zijn stil. En dat spreken en die 



stilte, die maken wij zelf. Niemand anders kan op precies die wijze haar of zijn 

stem doen klinken. Daarin zijn wij eigenmachtig. Maar die stilte kan ook ervaren 

worden als een brok in je keel, een steen in je maag, een last op je schouders. 

Kortom: als een hard stuk graniet. 

De dichter voert daarbij een andere stem op. De hoofdletters bij ‘Hij’ en ‘Zijn’ 

duiden al op een andere macht. In de allerlaatste regel blijkt het om ‘God’ te 

gaan. Ik moet bij die regel steeds weer denken aan het schilderij van 

Michelangelo ‘De schepping van Adam’. 

Het is bekend dat Willem Barnard contact heeft gehad met een tijdgenoot en 

ook groot theoloog Kornelis Heiko Miskotte. Miskotte’s hoofdwerk is getiteld ‘Als 

de goden zwijgen’. Daarin gaat het onder meer over de stomme machten die 

ons machteloos doen zwijgen. Maar daar dwars tegenin is er het getuigenis van 

Israël, dat ons is overgeleverd in het Oude Testament. Daar is sprake van de 

ENE die scheppend spreekt, al doende nabij is. Niet voor niets heeft zijn Naam 

te maken met het werkwoord aanwezig zijn. Barnard laat op zijn dichterlijke 

wijze horen dat het deze Ene is die ons zwijgen doorbreekt. 

 

Dit gedicht gaat daarom ook over bidden: dat kwetsbare gebeuren waarin mens 

en God geraakt willen zijn tot in het hart. Waarbij we mogen weten dat onze 

stilte allang is verstaan, onze verzuchtingen ingegeven zijn door de Geest zelf. 

Dan kan het ons gegeven zijn dat dit tweegesprek tot een lied wordt. Augustinus 

komt in gedachten, met zijn uitspraak “wie zingt, bidt voor twee”. De stilte in het 

gedicht mondt uit in een tweestemmig lied. 

Ik hoop op een zomer waarin de bezinning – in stilte ingebed - ons verder helpt. 

Voor jou en jullie allen: een goede zomertijd gewenst! 

Daan Bargerbos 

    

Michelangelo – De schepping van Adam (detail) 



Kerkdiensten Hervormde Gemeente Diever en Dwingeloo 

 
 
Zondag 4 juli 
 Hervormde Kerk Dwingeloo   
 10.00 uur  Drs. B. v.d. Brink – Smid uit De Wijk 
 
Zondag 11 juli 
 Hervormde Kerk Diever 
 10.00 uur  Dhr.  J. Klop uit Zeewolde 
 
Zondag 18 juli 
 Hervormde Kerk Dwingeloo  
 10.00 uur  Mevr. A. v.d. Bunt uit Beilen 
 
Zondag 25 juli 
 Hervormde Kerk Diever 
 10.00 uur  Ds. D. Bargerbos 
 
Zondag 1 augustus 
 Hervormde Kerk Dwingeloo  
 10.00 uur  Morgengebed 
 
Zondag 8 augustus 
 Hervormde Kerk Diever 
 10.00 uur  Ds. D. Bargerbos 
 
Zondag 15 augustus 
 Hervormde Kerk Dwingeloo 
 10.00 uur  Ds. D. Bargerbos 
 
Zondag 22 augustus 
 Hervormde Kerk Diever 
 10.00 uur  Drs. B. v.d. Brink – Smid uit De Wijk 
 
Zondag 29 augustus 
 Hervormde Kerk Dwingeloo 
 10.00 uur  Ds. A. van Ligten uit Sneek 
 
 
 
 
 
  



HERVORMDE GEMEENTE 

BIJ DE DIENSTEN 
 
We mogen weer ‘gewoon’ naar de kerk! In Diever is er ruimte voor +/- 60 
kerkgangers, in Dwingeloo voor +/- 45. Men hoeft zich niet van te voren aan te 
melden. Bij binnenkomst wordt nog wel ieders naam genoteerd en de 1,5 meter 
afstand blijft nog gehandhaafd. Grote groepen dienen zich van te voren aan te 
melden bij de scriba’s. Er mag weer gezongen worden! En we kunnen zelfs 
weer eens gezamenlijk koffiedrinken na de dienst, weliswaar buiten: bij mooi 
en droog weer staat de 1e keer gepland voor 11 juli in Diever.  
 
Natuurlijk blijft het mogelijk de diensten online te volgen via kerkdienstgemist.nl. 
 
Op 4 juli gaat drs. Barbara v.d. Brink-Smid uit de Wijk voor in Dwingeloo; we 
hebben haar enige tijd niet gehoord, ze was voor het laatst in sept. 2019 in 
Diever. Organist is dan Harro Kraal. 
Op 11 juli komt dhr. Jan Klop uit Zeewolde naar Diever, organist is dan Jans 
Vrieling. 
OP 18 juli komt mw. v.d. Bunt uit Beilen naar Dwingeloo, met als organist Gert 
Jan Pottjewijd. 
25 juli is onze eigen predikant Daan Bargerbos in Diever, ook met Gert Jan 
Pottjewijd als organist. 
 
Op 1 augustus is er een morgengebed in Dwingeloo, voorbereid door Coby 
van Muijen en Arie de Muij. Deze keer zonder medewerking van de 
PancratiusCantorij.  Organist is Jans Vrieling. 
Op 8 augustus is ds. Daan Bargerbos weer in Diever met Nico Meilof als 
organist. 
Ook op 8 augustus is de traditionele oogstdienst in Dwingeloo, een 
gezamenlijke dienst van alle kerken in Dwingeloo. Deze keer niet in de tent 
maar in de Brugeskerk. Voorganger is ds. Wim Smit van de Kapel. 
Op 15 augustus gaat ds. Daan Bargerbos voor in Dwingeloo, Jans Vrieling 
bespeelt het orgel. 
Op 22 augustus gaat drs. Barbara v.d. Brink uit de Wijk weer voor, nu in Diever, 
met als organist Harro Kraal. Naar alle waarschijnlijkheid zullen Harro Kraal en 
Esther de Vos met nog 3 muzikanten een kleine cantate van Telemann ten 
gehore brengen, als bijdrage aan de dienst. 
Op 29 augustus komt ds. Alex van Ligten uit Sneek naar Dwingeloo, organist 
is dan ook Harro Kraal. 

Met hartelijke groet, Annie Mulder 

 
  



Melding van ziekte en overlijden 
We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden 
of mensen die de kerk een warm hart toedragen. We vragen u daarom dit door 

te geven aan ds. Daan Bargerbos, of aan iemand van de Kerkenraad, 
bezoekersgroep of verjaardagsfonds, zodat we er aandacht aan kunnen 
besteden. 
 
Vervoer Diever – Dwingeloo 
Nu we weer naar de kerk kunnen, zijn er misschien mensen die vanuit Diever 
graag mee zouden willen rijden naar Dwingeloo. U kunt zich dan opgeven bij 
Immy Zuidema, 0521-590089, of Annie Mulder, 0521-551430.  

 
 
VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Legaat 
Het college van kerkrentmeesters is onlangs blij verrast met een legaat van  
€ 5.000,-- . 
Dhr. Hendrik Nijzingh, die gewoond heeft aan de Ten Darperweg 31 in Wapse, 
heeft dat nagelaten aan de Nederlands Hervormde Kerk in Diever. We zijn erg 
dankbaar voor dit grote geldbedrag en zullen het een goede bestemming 
geven. 

 
Collecteren via Givt 
Zoals in de samenspraak van januari stond geschreven heeft de kerkenraad 
besloten om ook digitaal collecteren via de app Givt in Diever mogelijk te 
maken. Vanaf december eind vorig jaar is Givt in ons collectesysteem 
geïmplementeerd. In Dwingeloo was dat al zo. De Givt-app is zichtbaar op de 
site voor www.kerkdienstgemist.nl. Het bekende icoontje rechts onderin uw 
scherm bij de online diensten. Dat betekent dat je met de Givt-app mee kunt 
doen aan de collecte, wanneer je maar wilt. Of je nu in de kerk zit of vanaf huis 
online de dienst mee beleeft.  Je downloadt de app, registreert je eenmalig en 
je bent klaar om met Givt mee te doen aan de collecte. Op het moment van 
geven bepaal je de hoogte van je gift. Je bent dus niet beperkt door wat je aan 
kleingeld hebt. Verder heb je met een druk op de knop een overzicht van al je 
gedane giften in je mailbox. 
 
Er is nog steeds wat onduidelijkheid waar, hoe en of de collectes terecht komen 
bij de juiste bestemmingen. Dat gaat als volgt: U opent de App en zoekt onze 
kerk op,  dan ziet u de te naamstelling van het bankrekeningnummer als  
Herv.Gem. Dwingeloo-Diever Diaconie (sinds kort). Binnen Givt is slechts 
één bankrekening- nummer toelaatbaar!  Maar wij kerken dus in twee kerken!  
Vooraf is in Givt door de beheerder ingevuld op welke zondag vanuit welke kerk 
de giften worden gedaan; of uit Diever of uit Dwingeloo.  

http://www.kerkdienstgemist.nl/


Alle opbrengsten komen dus op dat ene bankrekeningnummer binnen. Ook al 
geeft u in Diever aan de collectes er is exact bekend hoeveel er in Diever voor 
een bepaalde collecte, de diaconie of de kerkrentmeesters wordt gegeven.  
Onze Givt beheerder (een diaken uit Dwingeloo) ziet wat er exact is geven aan 
welke collecte. De bedragen stort hij na de zondagse diensten direct op zowel 
de bankrekening van de diaconie Diever als op het nummer van het college van 
kerkrentmeesters Diever.  
Het voorgaande geldt dus ook als u giften geeft in Dwingeloo. Dan blijven de 
giften in Dwingeloo. 
Hopelijk is e.e.a. nu ietsje verduidelijkt.  U kunt altijd een kerkenraadslid om 
informatie vragen. 
Dat geldt tevens wanneer u het lastig vindt om Givt in uw telefoontoestel aan te 
maken. 
 

Resumé: 
Wat u geeft in Diever (Givt of collectezak) blijft in Diever! 
Wat u geeft in Dwingeloo (Givt of collectezak) blijft in Dwingeloo! 

 
Open monumentendag 2021 
Op 11 september aanstaande is het weer de jaarlijkse Open Monumentendag.  
Dan zijn veel (rijks) monumenten open voor bezichtiging. Zo is ook onze kerk 
open van 10.00 tot 16.00 uur.  Het thema dit jaar is "Mijn monument is jouw 
monument".  Dit zegt heel erg veel! 
Ook is het op deze dag de Nationale Orgeldag.  Organisten van elders willen, 
kunnen en mogen die dag op andere orgels spelen. Ook bij ons zijn ze van 
harte welkom.  
Lijkt het je leuk om deze zaterdag te suppoosten. Geef je op! 
 
Schilders kring 
De Schilders kring komt gelukkig dit jaar weer met hun expositie. Ging het vorig 
jaar helaas niet door nu willen en mogen ze de kerk weer (coronaproof) inrichten 
met hun eigen schilderijen. 10 juli is de opening en de expositie duurt tot en met 
7 augustus 2021. 

                            
 Jaap Ruiter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIACONIE 
 
COLLECTEN  

 
U kunt aan de collectes geven met de GIVT-app. Hierbij 
is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en de 
tweede collecte voor de kerkrentmeesters. Kies in de app 
bij hoe u wilt geven voor QR-code en scan de code.  
U kunt u gift ook geven door deze over te maken naar 
HERV. GEM. DWINGELOO DIACONIE  
NL55 RABO 0315 5616 96 onder vermelding van de 
collecte Diaconie. 

 
4 juli: Kerk in Actie, Binnenlands diaconaat 
De diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde voor mensen die niet 
meer zo makkelijk alleen op vakantie gaan. Het vakantiebureau.nl organiseert 
jaarlijks zo’n 60 vakantieweken waarbij 2500 mensen warmte, aandacht en 
gezelligheid vinden. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die 
enige zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ieder jaar 
ruim 1400 ervaren en enthousiaste vrijwilligers dag en nacht klaar om de 
vakantiegasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. 
 
11 juli: Zonnebloem 
De Zonnebloem streeft naar een samenleving waaraan mensen met een 
lichamelijke beperking zorgeloos en vanzelfsprekend kunnen deelnemen. 
‘Zorgeloos’ betekent hier dat iemand met een lichamelijke beperking niet 
gehinderd zou mogen worden door meer praktische zorgen dan ieder ander. 
 
18 juli: Heifer 
Heifer werkt samen met arme boerengezinnen én gemeenschappen door het 
overdragen van praktische landbouwkennis, zaden  en goed vee. Door het 
toepassen van de geleerde lessen en nieuwe technieken kan een boer veel 
meer produceren. Door samen te werken in groepen en lid te worden van een 
coöperatie is het gemakkelijker om aansluiting te vinden bij afnemers (zoals 
melkfabrieken) en een eerlijke prijs te bedingen. Zo verdienen boeren een 
leefbaar inkomen en dragen ze bij aan de voedselvoorziening in hun regio. 
 
25 juli: PIT/Pro Rege 
Donaties en collecten die worden ontvangen van uw kerk of gemeente, worden 
toegewezen aan het Diaconaal Fonds Militairen. Hieruit dragen wij bij aan 
projecten die het geestelijk en sociaal welzijn van militairen, veteranen en hun 
thuisfront bevorderen. 
 
 
 



 
1 augustus: Stichting Nabestaan na Zelfdoding 
Stichting Nabestaan Na Zelfdoding Drenthe bestaat uit vrijwilligers die zelf een 
dierbare hebben verloren door zelfdoding. Hierin ligt onze verbondenheid met 
elkaar en met de Stichting. Het werk van de Stichting is gebaseerd op 
ervaringsdeskundigheid en wordt ondersteund door scholing.  
De Stichting staat open voor mensen van elk geloof en levensovertuiging. 
 
8 augustus: Vluchtelingenwerk 
Niemand laat zonder reden zijn huis, baan en familie achter. Mensen vluchten 
voor onderdrukking, oorlog of vervolging. In Nederland moeten zij weer 
helemaal opnieuw beginnen. Ze beheersen de taal nog niet en moeten hun weg 
vinden in onze samenleving. Begrip en ondersteuning zijn daarbij heel hard 
nodig. 
 
15 augustus: Pastoraat UMCG 
Alweer jaren geleden hebben de predikanten in het UMCG laten weten te weinig 
tijd te hebben om hun taak goed te vervullen. Het aantal beschikbare uren 
volstaat voor een streekziekenhuis, maar niet voor een academisch ziekenhuis 
waar veel ernstige patiënten worden opgenomen. De kerken hebben toen 
besloten om een uitbreiding van het aantal uren voor haar rekening te nemen. 
Zij hebben een werkgroep opgericht die als taak heeft gelden te verzamelen om 
die gedeeltelijke arbeidsplaats te bekostigen.  
 
22 augustus: Stichting De Herberg 
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke 
kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan 
individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen 
nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. 
Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen. 
 
29 augustus: Kerk in Actie, werelddiaconaat 
Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, 
in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De 
Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door 
hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze 
een praktisch vak leren, zoals bijvoorbeeld kleermaker, kapper of timmerman. 
Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven en leidt ze voorgangers 
op. 
 
Bedankje 
Kerkenraad. Dank je wel voor de attentie die we van jullie hebben ontvangen 
als vrijwilliger. Leuke verrassing 
Ina Lubbers 
 



Stiltewandeling 
In Nederland is veel lawaai. We leven met veel mensen op een relatief klein 
oppervlak. Gelukkig zijn er veel plekken in ons land waar je rust en stilte kunt 
ervaren. Drenthe is een van de provincies waar dat bij uitstek voor geldt. Veel 
Nederlanders ontdekken dit nu zij binnen eigen land op vakantie gaan. Is er ook 
dan nog stilte en rust te vinden? Dat gaan we ontdekken en meemaken. 
Op woensdagmorgen 18 augustus om 10.00 uur organiseert de werkgroep 
Bezinning & Inspiratie van de hervormde gemeenten Diever en Dwingeloo een 
stiltewandeling. Deze begint en eindigt bij de Pancratiuskerk in Diever. We 
zullen verschillende routes wandelen, eerst alleen, daarna in tweetallen, waarbij 
een enkele gedachte, een vraag of een opdracht ons zal begeleiden. De duur 
van de wandeling varieert van 45 minuten tot een uur. 
Bent u nieuwsgierig geworden of al direct enthousiast om mee te doen? Dan 
kunt u zich opgeven bij Immy Zuidema (tel. 0521-590089 / mail: 
immy.zuidema@home.nl) of Daan Bargerbos (tel. 0521-769070 / mail: 
dominee@nicolaaskerk-dwingeloo.nl) 
 
 
Herfst 2021   Bezinning & Inspiratie 
Op de eerste dag van juni is de werkgroep Bezinning en Inspiratie (B&I) voor 
de eerste keer weer fysiek samen gekomen. We hebben een eerste aanzet 
gegeven tot een actief programma voor het komende seizoen. Als het 
belangrijkste van ons werk zien wij, het breed met elkaar delen van hoop en 
vertrouwen, waarbij we twijfel en angst ook durven benoemen. Door het 
aanbieden van een gevarieerd aanbod is er steeds een andere insteek en een 
zoeken naar wat ons bindt. Zo komen we bij elkaar om onszelf en een ander 
van dienst te kunnen zijn in onze samenleving. Zo zijn we samen op zoek naar 
het zingevende in ons leven. De werkgroep B&I heet u van harte welkom bij de 
activiteiten en wenst u inspirerende bijeenkomsten toe! 
 
Voorlopig gaan we de volgende activiteiten organiseren. 

• In oktober start een gespreksgroep. Het onderwerp en de data 
worden later nog bekend gemaakt. 

• Over de meditatiebijeenkomsten en de stilte wandeling vindt u elders 
in de kerkbode informatie. 

• Voor de kerklezing denken we aan het thema groene ethiek/ 
duurzaamheid. Dit wordt nog verder uitgewerkt. 

 
Mocht u ideeën hebben voor activiteiten, geef dit dan door aan een van de 
werkgroep leden. Onze volgende vergadering is op 20 juli. 
Wij hopen dat onze activiteiten in het najaar door kunnen gaan en dat de corona 
ons niet weer beperkt.  
 
De werkgroep B&I: Greet Oosterveld, Immy Zuidema, Jacomijn Coumou, 
Daan Bargerbos en Bien van Noord - Hasper 



BIJDRAGE EN/OF SUGGESTIES 
Voor de volgende Samenspraak uiterlijk  25 augustus inleveren bij: mw. J.C. 
Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, Diever of mw. I.H. Ruiter-Herd, 
Iemenkampen 3, Diever, email: redactie@hervormddiever.nl.  
Samenspraak verschijnt op: 3 september, 1 oktober en 5 november 
 

BIJBELLEESROOSTER 

Juli 

zondag 4 juli Johannes 5:1-18 

maandag 5 juli Johannes 5:19-30 

dinsdag 6 juli Johannes 5:31-40 

woensdag 7 juli Johannes 5:41-47 

donderdag 8 juli Psalm 85  

vrijdag 9 juli Deuteronomium 7:1-11 

zaterdag 10 juli Deuteronomium 7:12-26 

zondag 11 juli Deuteronomium 8:1-6 

maandag 12 juli Deuteronomium 8:7-20 

dinsdag 13 juli Deuteronomium 9:1-14 

woensdag 14 juli Deuteronomium 9:15-29 

donderdag 15 juli Psalm 90 

vrijdag 16 juli Marcus 6:1-13 

zaterdag 17 juli Marcus 6:14-29 

zondag 18 juli Marcus 6:30-44 

maandag 19 juli Marcus 6:45-56 

dinsdag 20 juli Deuteronomium 10:1-11 

woensdag 21 juli Deuteronomium 10:12-22 

donderdag 22 juli Deuteronomium 11:1-9 

vrijdag 23 juli Deuteronomium 11:10-21 

zaterdag 24 juli Deuteronomium 11:22-32 

zondag 25 juli Johannes 6:1-15 

maandag 26 juli Johannes 6:16-24 

dinsdag 27 juli Johannes 6:25-36 

woensdag 28 juli Johannes 6:37-46 

donderdag 29 juli Johannes 6:47-59 

vrijdag 30 juli Johannes 6:60-71 

zaterdag 31 juli Marcus 7:1-13 
 

 
 



Augustus 
 

zondag 1 augustus Marcus 7:14-23 

maandag 2 augustus Marcus 7:24-37 

dinsdag 3 augustus Marcus 8:1-13 

woensdag 4 augustus Marcus 9:14-26 

donderdag 5 augustus Marcus 9:27–9:1 

vrijdag 6 augustus Marcus 9:2-13 

zaterdag 7 augustus Psalm 74 

zondag 8 augustus Romeinen 14:1-12 

maandag 9 augustus Romeinen 14:13-23 

dinsdag 10 augustus Romeinen 15:1-13 

woensdag 11 augustus Psalm 86 

donderdag 12 augustus Spreuken 10:1-17 

vrijdag 13 augustus Spreuken 10:18-32 

zaterdag 14 augustus Galaten 1:1-12 

zondag 15 augustus Galaten 1:13-24 

maandag 16 augustus Galaten 2:1-14 

dinsdag 17 augustus Galaten 2:15-21 

woensdag 18 augustus Psalm 124 

donderdag 19 augustus Zacharia 1:1-6 

vrijdag 20 augustus Zacharia 1:7-17 

zaterdag 21 augustus Zacharia 2:1-9 

zondag 22 augustus Zacharia 2:10-17 

maandag 23 augustus Zacharia 3:1-10 

dinsdag 24 augustus Zacharia 4:1-14 

woensdag 25 augustus Zacharia 5:1-11 

donderdag 26 augustus Zacharia 6:1-8 

vrijdag 27 augustus Zacharia 6:9-15 

zaterdag 28 augustus Zacharia 7:1-14 

zondag 29 augustus Zacharia 8:1-8 

maandag 30 augustus Zacharia 8:9-17 

dinsdag 31 augustus Zacharia 8:18-23 

 

September 

woensdag 1 september Galaten 3:1-14 

donderdag 2 september Galaten 3:15-29 

vrijdag 3 september Galaten 4:1-11 

   

 


