
 

 

 

 
 

 

 
 

 
UMOJA NIEUWSBRIEF MEI 2016 

 
 
Beste gemeenteleden, 
 
BREAKING NEWS!!!!! 
 
Gedurende vele (zo niet alle) vergaderingen van onze taakgroep kwam het sterke 
verlangen naar boven om Ds. Joel en zijn vrouw Magdaline weer te ontmoeten. 
De taakgroep heeft dit verlangen voorgelegd aan de kerkenraad en ook aan TEAR en 
beiden hebben positief en instemmend op dit verlangen gereageerd.  
Hierop hebben wij Ds. Joel en Magdaline uitgenodigd en hen een voorstel van twee 
perioden voorgelegd.  
Gelijk de volgende dag al hebben zij heel enthousiast en blij op onze uitnodiging 
gereageerd.  
 
 

Magdaline: Thank you so much for the lovely 
email. We cannot wait to see this time come and 
we all meet again. We give God the glory for this 

honor and favor. Praise the Lord!! 
(bedankt voor jullie fijne e-mail. We kunnen de tijd niet 
afwachten dat we elkaar weer zullen ontmoeten. We 

geven God de glorie voor deze gunst en eer. 
Prijs de Heer!) 

 
 
 
 
 

Ds. Joel en Magdaline hebben gekozen voor de 
periode van donderdag 3 november tot maandag 14 
november.  
De taakgroep gaat in de komende maanden alle 
voorbereidingen treffen en een mooi programma 
maken waarbij we zoveel mogelijk gemeenteleden 
willen betrekken. Als u en jij hiervoor goede ideeën en 
suggesties hebben dan zouden we die heel graag 
willen horen. U kunt deze doorgeven aan één van de 
taakgroepleden.  
U kunt ze ook per e-mail sturen naar 
mariskavaneijk@ziggo.nl. 
 

 
De jaarlijkse UMOJA zondag willen we tijdens het bezoek samen met Ds. Joel en 
Magdaline vieren.  
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Ondanks dat we dit jaar de koudste Pinksteren sinds 1951 
hadden is de fietspuzzeltocht gehouden op tweede 
pinksterdag (16 mei) erg gezellig geweest.  
Een groep fietsers van alle leeftijden vertrok bij de Roeping 
om een mooie tocht van ongeveer 25 KM te fietsen. Tijdens 
de tocht bleef het gelukkig droog. Ook tijdens het overvaren 
met de pont bleef iedereen gelukkig droog. Na de rustpauze 
aan de Bosdijk met warme koffie/thee en wat lekkers werd de 
terugtocht naar huis weer ingezet. 
De fietspuzzeltocht t.b.v. het Gaarkeuken en Voedsel 
Voorlichtings Project heeft het mooie bedrag van € 358,42 
opgebracht.  
Allen die hieraan hebben bijgedragen heel hartelijk bedankt! 

 
 

 
 

Op het succesvolle Happen en Trappen van alweer twee jaar geleden komt nu een 
vervolg: Happen en Stappen. Trek uw wandelschoenen aan en verken de omgeving van 
Wilnis tijdens een gezellige wandeling waar u op verschillende adressen zult genieten van 
een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Ter afsluiting staat er een kopje koffie met 
lekkers klaar in de Roeping! Opbrengt is geheel voor het Gaarkeuken en Voedsel 
Voorlichtings Project.  

Datum: 25 juni 

Prijs: € 25 per persoon 

Tijdstip: 17:30 uur bij de Roeping 

Opgave vóór 10 juni bij Fam. Meijers. Tel.: 0297-283739 of familie@tmeijers.nl. Meld u 
snel aan, want vol is vol!  

 
Taakgroep UMOJA 
Koos Bos, Mariska van Eijk, Matty Nagel, Jantine Meijers, Nico Strubbe en Tonnie Meijers 
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