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Inhoud:

Bidstond • in de kerk

De tweewekelijkse bidstond gaat door in het gebouw 
Volgende bidstond op 15 februari om 19u30.

Hopelijk tot dan!

De oudstenraad zal er op toezien dat alle maatregelen worden opgevolgd en gerespecteerd
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Komende zoom-dienst: 
21 februari • 7 maart

Start: 10u • voor technische 
ondersteuning kom je best 15 
min eerder

Link: www.depottenbakker.be/go/zoom
ID: 876 4302 2941  •  Pasw: 009113

zoom-dienst
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1. Aanbidding
Samengesteld door: Stephan De Feyter

https://www.depottenbakker.be/Prediken/getuigenissendienst-7/

Volledige dienst te beluisteren via:

Bouw Uw Koninkrijk (Opw 769)

Kom, vestig uw gezag
Wees Koning in ons hart
Herstel uw beeld in ons
Onthul uw doel met ons
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw
Een laaiend vuur in onze ziel
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien
Wij zijn uw kerk
Heer, maak ons sterk in U

Wij dorsten naar uw rijk
En uw gerechtigheid
U schakelt ons nu in
En geeft ons leven zin
Gevangen harten worden vrij
Verslagen mensen troosten wij
Zelfs de blinden zien uw heerschappij
Wij zijn uw kerk
Hoor ons gebed en kom!

Refrein:
Bouw uw koninkrijk
Zet het kwaad te kijk
Toon uw sterke hand
Kom, herstel ons land
Vul uw kerk met vuur
Win dit volk terug
Heer, dat bidden wij
Tot uw koninkrijk
Verschijnt

Uw ongetemde kracht
Verslaat de helse macht
Uw ongekende pracht
Vernieuwt en sterkt ons hart
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt
Leer ons te doen wat U ons vraagt
Vol van Jezus’ liefde en zijn kracht
Wij zijn uw kerk
Heer, doe uw werk door ons

Refrein (2x)

Foto: Pixabay - Anja.jpg
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Amen (Opw 795)

Ik geloof in de Zoon
Ik geloof in de verrezen Heer
Ik geloof dat ik door Hem
Ondanks alles triomfeer

Refrein:
Amen, amen
Ja, ik leef, ja, ik leef
omdat hij leeft
Amen, amen
Al wat leeft zingt voor Hem
in eeuwigheid,
Omdat Hij leeft

Ik was dood in het graf,
bedolven onder al mijn schuld.
Maar genade riep mijn naam,
en de steen werd weggerold.

Refrein

Bridge:
Omdat Hij leeft, 
Heb ik hoop voor morgen.
Omdat Hij leeft, ben ik niet meer bang.
Ik weet: Hij heeft mijn lot,
Mijn toekomst in Zijn hand.

Refrein: (2x)

Omdat Hij leeft
Omdat Hij leeft
Hij leeft
Hij leeft

Because He Lives
Versie van West Coast Choir

I believe in the Risen One
I believe I overcome
By the power of His blood

Chorus 1
Amen, Amen
I’m alive, I’m alive
Because He lives
Amen, Amen
Let my song join the one
that never ends
Because He lives

I was dead in the grave
I was covered in sin and shame
I heard mercy call my name
He rolled the stone away

Chorus 1

Bridge: (2x)
Because He lives,
I can face tomorrow
Because He lives,
every fear is gone
I know He holds my life
My future in His hands

Chorus 2: (4x)
Amen, Amen
I’m alive, I’m alive
Because He lives

Bridge

Because He lives
Because He lives
He lives
He lives

Als een hert (Opw 281)

Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U.
 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U.

Niemand is als U (Opw 474)

Niemand is als U,
niemand die mijn hart
vervult zoals U;
ook al zoek ik
heel mijn leven lang door,
er is niemand zoals U.

Uw liefde stroomt als een brede rivier,
genezing komt door uw hand.

Angstige kinderen schuilen bij U,
niemand is als U.
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Ik heb U nodig (Opw 763)

Heer, ik kom en beken,
nu ik hier dicht bij U ben:
zonder U val ik uiteen;
leid mijn hart door stormen heen.

Refrein:
O mijn Heer, ik heb U nodig;
elk moment, zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, ’k heb U nodig.

Mijn schuld zit diep; U kunt erbij.
U vergeeft en reinigt mij.
Waar U bent, daar ben ik vrij;
woon in mij en heilig mij.

Refrein

Leer mijn lied de weg naar U
als verleiding mij omgeeft.
Als ik niet kan staan, leun ik op U.
Jezus, hoop die in mij leeft!

Refrein (2x)

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, ‘k heb U nodig.

Mijn hulp is van U, Heer
(Opw 640)

Ik hef mijn ogen
op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen
op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer, 
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen
dat ik wankel of val. 
U bent mijn beschermer 
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.

Wat kan mij gebeuren 
door zon of door maan?
U bent mijn schaduw, 
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven; 
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.

Mijn hulp is van U, Heer!

Leid mij, Heer (Opw 027)

Leid mij, Heer, o machtig Heiland
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in ‘t barre land.

Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
vul mij met uw Geest steeds meer,
vul mij met uw Geest steeds meer.

Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
Leid mij steeds door uwe liefde,
groeiend naar uw beeld, o Heer.

Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U,
voed mij dat ik groei naar U.

Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, ‘t wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom’.

Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in uw kracht,
kom, Heer Jezus, in uw kracht.

Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
vul mij met uw Geest steeds meer,
vul mij met uw Geest steeds meer.

Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U,
voed mij dat ik groei naar U.

Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus in uw kracht,
kom, Heer Jezus in uw kracht.
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Foto: Pexels - Rodolfo Clix.jpg
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Who am I (Casting Crowns)

Who am I, that the Lord of all the earth
Would care to know my name
Would care to feel my hurt

Who am I, that the Bright and Morning Star
Would choose to light the way
For my ever wandering heart

Chorus:

Not because of who I am
But because of what You’ve done
Not because of what I’ve done
But because of who You are

I am a flower quickly fading
Here today and gone tomorrow
A wave tossed in the ocean (ocean)
A vapor in the wind

Still You hear me when I’m calling
Lord, You catch me when I’m falling
And You’ve told me who I am...

I am Yours, I am Yours

Who am I, that the eyes that see my sin
Would look on me with love
and watch me rise again

Who am I, that the voice that calmed the sea
Would call out through the rain
And calm the storm in me

Chorus

Vertaling

Wie ben ik, dat de Heer van de hele aarde
Mijn naam wil kennen
En mijn pijn wil voelen

Wie ben ik, dat de stralende morgenster
Ervoor kiest om de weg te verlichten
van mijn altijd dolende hart

Refrein:

Niet om wie ik ben
Maar vanwege wat u hebt gedaan
Niet vanwege wat ik heb gedaan
Maar vanwege wie je bent

Ik ben een bloem die snel vervaagt
Hier vandaag en morgen weg
Een golf in de oceaan
Een zuchtje in de wind

Toch hoort U me als ik roep
Heer, u vangt me op als ik val
En je hebt me verteld wie ik ben ...

Ik ben van U, ik ben van U

Wie ben ik, dat de ogen die mijn zonde zien
Met liefde naar mij kijken 
en me weer zien opstaan

Wie ben ik, dat de stem die de zee kalmeerde
Zou roepen door de regen
Om de storm in mij te kalmeren

Refrein:

Foto: Pexels - Rodolfo Clix.jpg
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Tienduizend redenen (Opw 733)

De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
Laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein

En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
Mijn adem stokt en mijn einde komt, 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein (4x)

Zegen mij op de weg die ik moet gaan 
(Opw 710)

Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang!

Vader maak mij tot een zegen,
ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest, Heer. 
Jezus kom tot mij,
als de Bron van leven
Die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf 
steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn!
O God zegen ons tot in eeuwigheid

Vader maak ons tot een zegen
 hier in de woestijn 
Wachtend op Uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn  
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf 
tot bron van zegen zijn

Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf
tot bron van zegen zijn

Foto: Pexels - Amina Filkins.jpg



• 9 •

2. Weekuitdaging
40 dagentijd: verwachten

Foto: Pixabay - Engin Akyurt.jpg

Wat laat jij los de komende 40 dagen?

De 40 dagen tussen aswoensdag (17 februari) 
en stille zaterdag (3 april) staat bekend als de 
vastentijd. We leven samen toe naar Pasen. Waarin 
we stil staan bij lijden en sterven van onze Here 
Jezus, gevolgd door het geweldige feest van Zijn 
opstanding. Daarmee heeft Hij de weg naar God de 
Vader vrijgemaakt.

Besef je dit nog? Wij mensen zijn beperkt van 
verstand, het is moeilijk om wat Jezus voor ons 
gedaan heeft ten volle te begrijpen. Verlang jij er 
ook naar om weer onder de indruk te komen van 
Zijn offer voor de wereld? We mogen weer leren 
verlangen en uitkijken naar het paasfeest. Je mag 
zelfs nog verder kijken! Hij heeft beloofd dat Hij 
terugkomt en alles nieuw zal maken! Wat geweldig! 

Tijdelijk iets loslaten kan je helpen ontdekken hoe 
verlangen voelt. Het kan je ook helpen om je focus 
meer op God te leggen. Of om een einde te maken 
aan een slechte gewoonte.

Doe je mee?

Psalm 42:2-3: Zoals een hert schreeuwt 
naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn 

ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar 
God, naar de levende God. Wanneer zal ik 

binnengaan om voor Gods aangezicht te 
verschijnen?



• 10 •

Samengesteld door: Nick Vermeirsch

3. Tieners

Je wordt verwacht op Zoom, op 
dinsdag 17 februari om 19.30u. 

Exacte info en 
link volgt op de 
WhatsApp-groep!

Foto: Pixabay - Luisella Planeta Leoni.jpg
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Samengesteld door: Nick Vermeirsch 

4. Getuigenissendienst

https://www.depottenbakker.be/Prediken/getuigenissendienst-7/

Volledige dienst beluisteren via:

Foto: Pexels - Brett Sayles.jpg

Jesaja 45:12: “Ik heb de aarde gemaakt en Ik heb de mens daarop 
geschapen. Ik ben het, Mijn handen hebben de hemel uitgespannen 

en aan heel zijn sterrenleger geef Ik Mijn bevelen.”
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Door: Jurgen

5. Overdenking

Onze zwakheid en God

2 Korinthiers 12:9:

Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn 
kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn 
zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. 

Kracht door zwakheden

Onze Vader gebruikt graag mensen die zwak zijn. We hebben allemaal 
zwakheden, tekortkomingen, onvolmaaktheden,…  Misschien 
bevinden we ons in bepaalde omstandigheden die we niet direct in 
de hand hebben of ons zelfs zwak maken. Ik denk dat we dat allemaal 
wel eens meemaken of daar doorheen gaan. Momenten waarop we 
het even niet meer weten.

Het belangrijkste is hoe we daarmee omgaan. Meestal geven we niet 
toe aan onze zwakheden, we gaan die zelfs verdedigen. Op die manier 
kan God ze echter niet gebruiken, toch niet op de manier die Hij zou 
willen. 

In Jesaja 55: 9 geeft God een heel andere kijk op onze zwakheden. 
Hij zegt daar: Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn 
wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.

Wij denken meestal dat God alleen wil werken met onze sterkste 
kanten, maar Hij wil ook onze zwakheden gebruiken. Hij handelt 
daarom vaak op een manier die precies het tegenovergestelde is 
van wat wij verwachten, want de Bijbel zegt daarover het volgende: 
Wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te 
beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om 
wat sterk is te beschamen.

Onze zwakheid is geen toeval. Hij heeft onze zwakheden toegelaten, 
met als doel om Zijn kracht door ons heen te laten zien. Hij geeft de 
voorkeur aan mensen die zwak zijn en die dat bovenal toegeven.

In de Bijbel staan verschillende voorbeelden dat God graag 
onvolmaakte, gewone mensen gebruikt. Dat God onvolmaakte 
mensen gebruikt is toch een grote bemoediging voor ons.

Wanneer je nadenkt over je beperkingen in je leven, zou je gemakkelijk 
tot de conclusie kunnen komen dat God je nooit zal kunnen gebruiken, 
maar gelukkig is Hij nooit beperkt in onze beperkingen. 
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De Bijbel zegt in Korintiërs 4:7: Maar wij hebben deze schat in 
aarden vatten, zodat de kracht die alles te boven gaat, van God is 
en niet van ons.
Wij zijn net zo breekbaar als gewoon aardewerk, maar Hij zal ons 
gebruiken als we Hem met onze zwakheden laten werken, als wij 
dat toelaten. Moeten we het voorbeeld van Paulus niet navolgen?

Moeten we niet eerst voor onze zwakheden uitkomen en niet 
altijd te doen alsof? Moeten we niet eens de tijd nemen om onze 
persoonlijke zwakheden vast te stellen? Zien we in het Nieuwe 
Testament geen twee prachtige belijdenissen die duidelijk maken 
wat we nodig hebben om te leven?

1. De belijdenis van Petrus in Mattheus 
16:15: Gij zijt de Christus, de zoon van de 
levende God.

2. De belijdenis van Paulus in Handelingen 
14:15: … die tegen de menigte zij; waarom 
doet u dit? Ook wij zijn mensen net zoals u…

Als we willen dat Hij ons gebruikt, dan 
moeten we gaan onderzoeken wie we zelf 
zijn en wie Hij is. Neem genoegen met je 
zwakheden, we zijn maar mensen.

Twee belijdenissen

Mijn genade is u genoeg

Paulus zei in 2 Korintiërs 12:9 - 10: 
En Hij heeft tot mij gezegd: mijn 
genade is u genoeg, want de kracht 
openbaart zich eerst ten volle in 
zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus 
in zwakheden nog meer roemen 
opdat de kracht van Christus in 
mij komt wonen. Daarom heb 
ik een behagen in zwakheden: 
in smadelijke behandelingen, 
in noden, in vervolgingen, in 
benauwdheden, om Christus wil. 
Want wanneer ik zwak ben, dan 
ben ik u eraan dat machtig. 

In eerste instantie is dat moeilijk te begrijpen, want we willen bevrijd worden 
van onze zwakheden en er ons niet bij neerleggen. We moeten geloven dat 
Hij weet wat het beste voor ons is.

Paulus geeft ons verschillende redenen waarom we ons moeten neerleggen 
bij onze zwakheden:

• Onze zwakheid zorgt ervoor dat we ons vertrouwen op God stellen. 
Telkens als je je zwak voelt, herinnert God je dat je op Hem moet 
vertrouwen.

• Onze zwakheden kunnen voorkomen dat we hoogmoedig worden en 
zorgen ervoor dat we nederig blijven.

• Een beperking kan ervoor zorgen dat we niet te snel gaan en voor God 
uit gaan lopen.
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Onze zwakheid bevordert ook onze onderlinge gemeenschap 
tussen gelovigen. Onze beperkingen maken duidelijk dat we elkaar 
hard nodig hebben. Wanneer we alle zwakke draden met elkaar 
verweven, dan maken we een heel sterk touw. Christenen zijn als 
sneeuwvlokken: ze zijn zwak en teer, maar samen kunnen ze het 
verkeer lamleggen. 

Onze zwakheid maakt ons in staat om met andere mensen mee te 
leven. De kans is groot dat we meer zullen begaan zijn en rekening 
houden met de zwakheden van anderen.

God wil dat we een bediening op aarde hebben waarin we op Hem 
gaan lijken. Dat betekent dat andere mensen genezing vinden door 
je wonden. De mooiste boodschap komt voor uit je ergste pijn, 
hoe je daar mee bent omgegaan, hoe je genezen werd. Dit zijn 
instrumenten die God het krachtigst kan gebruiken om anderen te 
genezen.

Zwakheid als belang in de gemeenschap en in de bediening

Praktijkvoorbeelden
Gods meest vooraanstaande volgelingen waren zwakke mensen:
• De zwakheid van Mozes: door zijn vurig temperament 

vermoordde hij een Egyptenaar (Exodus 2:11-16 ), sloeg hij 
de tafelen aan de berg in stukken (Exodus 32:21 ) en toch 
veranderde Mozes in de zachtmoedigste man op aarde. 
(Numeri 12:3).

• De weinig vastberaden Petrus werd een rots (Matth. 16:18).

Naast deze voorbeelden zijn er uiteraard nog velen…

Openheid vermindert spanning, doet angst verdwijnen en is de 
eerste stap op weg naar de vrijheid. Er werd al aangehaald dat God 
genade schenkt aan de nederigen van hart, maar niet iedereen 
begrijpt wat nederigheid is. Nederigheid houdt niet in dat je jezelf 
kleineert of dat je je sterke punten ontkent, maar we moeten 
eerlijk zijn over onze zwakheden. Wij mogen onszelf zien als bewijs 
van de overwinning van Gods genade.

Wanneer satan je op je zwakheid wijst, geef hem gelijk en vul je hart met lof voor de Here, die 
al je zwakheden begrijpt. Wij hebben namelijk geen Hogepriester die geen medelijden kan 

hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar 
zonder zonde (Hebr. 4:15). 

Fo
to

: U
ns

pl
as

h -
 E

be
rh

ar
d 

G
ro

ss
ga

st
ei

ge
r.j

pg



• 15 •

6. Extraatjes

Breinbrekers:
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Bron: https://groepsspellen.nl/breinbrekers/

Puzzel 1

Puzzel 3

Puzzel 2

Puzzel 4
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Alleen Samen
Arie Jan van de Wetering

Arie Jan van de Wetering is een visionair, coach en community builder. Vanuit een sterk besef 
dat generaties elkaar nodig hebben richtte hij in 2017 Stichting Een Heerlijk Thuis op. Op 
allerlei manieren vergroot hij verbondenheid in gezinnen, families, buurten en wijken.

Door onze individualistische cultuur hebben we een gebrek aan sociale structuren. 
Eenzaamheid en depressie liggen op de loer. Dat mogen we niet laten gebeuren. De 
oplossing is samenleven! Maar hoe werkt samenleven? Wat zijn hedendaagse valkuilen? 
Wat kunnen we doen? Sterker nog, wat kun jij doen? Dit boek bevat pakkende verhalen uit 
het echte leven en zeven sleutels die je op weg laten gaan naar méér verbondenheid. Voor 
jouzelf en voor de mensen om je heen. Je zult het zien: samen ga je meer liefde en betekenis 
ervaren. Alleen samen ontstaat er meer verbondenheid. Wie wil dat nu niet?

€14,99

Langs De Via Dolorosa
Diane Palm

Al eeuwenlang is de tijd voor Pasen een tijd voor bezinning en inkeer. Bij veel vrouwen leeft 
het verlangen om in de lijdenstijd bezig te zijn met het lijden en sterven van de Heere Jezus, 

daarbij stil te staan, en erover na te denken. In Langs de Via Dolorosa wordt in 40 dagen 
het Johannesevangelie (hoofdstuk 12-21) uitgediept. Elke dag bevat een suggestie om stil 
te worden, een gebed, een leesvraag, een overdenking, een toepassingsvraag en een lied 
of gedicht. Lezers worden op weg geholpen met de observatie van wat er in de bijbeltekst 

staat en met de interpretatie van die tekst. De toepassingsvragen helpen de lezer daarna om 
de geleerde waarheid in de praktijk te brengen. Aan dit boek werken mee: Annemarie van 

Eijsden, Hanna Kater (Fleurrijk), Gerdina Korf (She Rises), Diane Palm, Corina Schipaanboord, 
Esther Visser, Eline van Vreeswijk en Willy Wouters.

€15,99

Boekentips:

Verkrijgbaar in 
maandag gesloten

dinsdag email & facebook
woensdag email & facebook gesloten

donderdag 9u30 - 12u 14u - 18u
vrijdag 9u30 - 12u 14u - 18u

zaterdag 9u30 - 12u 14u - 17u
zondag gesloten
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Recept: ovenschotel met gehakt en rösti

Antwoorden breinbrekers: Puzzel 1: letter A
Puzzel 2: optie F (90° gedraaid)
Puzzel 3: dinsdag
Puzzel 4: in 9 circkels

Ingrediënten: (2-3 personen)
• 300 gr rundergehakt
• 250 gr Italiaanse roerbakgroenten
• 8 röstirondjes
• 2 tl paprikapoeder
• 2 tl peterselie
• 2 el creme fraiche
• zout en peper
• geraspte kaas

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op 200 graden. Breng het gehakt op smaak 
met zout, peper, peterselie en paprikapoeder. Bak het gehakt rul in 
ongeveer 4-5 minuten en bak ook de groente nog even een minuut 
of 5 mee.

2. Meng dan twee eetlepels creme fraiche door het gehakt. Schep 
dan de groenten en gehakt in een ovenschaal en verdeel over de 
bodem. Leg nu de rösti rondjes op het gehakt en strooi dan een 
laagje geraspte kaas over de ovenschotel.

3. Zet de ovenschaal voor ongeveer 15-20 minuten, totdat de kaas 
gesmolten is.

Bron: https://www.lekkerensimpel.com/ovenschotel-met-gehakt-en-rosti/
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Gezocht • Extraatjes!
Graag maken we dit 
magazine samen. 
Daarvoor mag jij ook je 
input doorsturen. Heb je 
iets leuks dat je wilt delen 
met de gemeente? 

Mail ons:

 � lied
 � getuigenis
 � gedicht
 � brief
 � kaartje
 � tekening
 � foto
 � recept
 � puzzel
 � weekuitdaging
 � wandelroute
 � kunstwerk
 � ...

weekbundel@depottenbakker.be
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Giften / collecte

Volgt later in de 
week

Potscherven

Bijlagen


