
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hoe sparen jullie thuis mee? 

Wij hadden het erover deze week. En na dat gesprek hebben we 

afgesproken dat we deze week geen snoep zouden kopen. En het 

geld dat daardoor niet is uitgegeven zit nu in het spaarpotje.  

Nog een week en we hebben een heel klaslokaal voor de kinderen in 

Nepal, aardbevingsveilig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat mij raakte. 

Als ik met pas binnengekomen statushouders praat over hun toekomst krijg ik het 

regelmatig  te horen:   “God of Allah heeft ons hier gebracht, dus zal Hij wel voor ons 

zorgen”.  Abraham zei het ook “God zal er in voorzien”.  Mijn les van de afgelopen week: Durf 

meer los te laten: als God het wil, zal Hij er in voorzien. 

 

Wim Lubbers 

Deze rubriek is voor tips over wat u of jij hebt 

gedaan in het kader van het project. 

Of een foto van wat jullie thuis met het 

gezinsdagboekje hebben gedaan. 

Het bericht kun je doorgeven via email: 

bergopwaarts@ngkdalfsen.nl 
 

Welke vraag bleef hangen na het lezen van het 

bijbelgedeelte? Was er iets waar je blij of boos van werd?  

Je bericht hoeft niet in de nieuwsbrief te worden geplaatst, 

maar kan wel helpen bij de voorbereiding van de preek.  

Geef je reactie door aan ds Gerard Nederveen  

Of stuur jouw reactie door via de email: 

bergopwaarts@ngkdalfsen.nl 
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 Te koop: €10,-- 

Wandelschoenen mt 41 

valt kleiner uit. 

Ik heb ze 1 jr gebruikt 

Meer info: Rieke Eilander 

0611150030 

4 april  ontmoetingsdag Bergopwaarts!  

Vanaf 15.00 uur uur zijn er verschillende activiteiten. 

Een inspirerende wandeling 

Palmpasen stok maken 

 

 

 

En…samen eten en elkaar ontmoeten 

Iedereen is van harte welkom in de Hoeksteen! 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Kijk ook op het 

prikbord in de 

hal voor meer 

oproepjes! 

 

 

 

 

In deze rubriek kunt u product of dienst 

aanbieden. Of een oproep doen.  De opbrengst is 

voor het project in Nepal. Bericht doorgeven via 

email: bergopwaarts@ngkdalfsen.nl 
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