
BEWOGEN MET MALAWI
Nieuwsupdate  - mei 2013 - kijk op bewogenmetmalawi.nl voor meer informatie en foto’s

Momenten van ontmoeting en wederzijdse bemoediging
17 Mei aanstaande komen Martijn, Anneke, Thomas, Marije en Ruth naar Nederland voor een verlofperiode 
van bijna 7 weken naar Nederland. In deze periode zullen ze op verschillende bijeenkomsten op diverse plaat-
sen in ons land vertellen over hun werk. Met onderstaand overzicht willen we u informeren waar en wanneer 
u ze kunt ontmoeten. Bij de ontmoetingen staan ook contactgegevens vermeld van de contactpersonen voor 
deze bijeenkomsten. Wilt u meer weten over de bijeenkomst kunt u altijd met een van hen contact opnemen. 
Als TFC's hopen we op een ontspannen verlof voor Martijn en Anneke en hun kinderen, waarin we elkaar 
mogen ontmoeten en bemoedigen. Onderstaande agenda is tevens te vinden op www. bewogenmetmalawi.nl
en www.gzb.nl/actueel/agenda.

Martijn en Anneke van den Boogaart zijn vanuit de hervormde gemeenten van Delft (wijkgemeente Mattheüs) en Oud-Beijerland door de GZB 
uitgezonden. De GZB is één van de zendingsorganisaties binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Martijn en Anneke worden ondersteund 
door een thuisfrontcommissie in Delft en Oud-Beijerland. 

GZB | Postbus 28 | 3970 AA | Driebergen
T 0343-512444 | E info@gzb.nl | www.gzb.nl

giften GZB: giro 28016

Tijdelijk adres van Martijn en Anneke van den Boogaart, Fredrik Hendrikstraat 8, 2628 TB Delft 
Email: martijnenanneke@bewogenmetmalawi.nl. Skype: mvdboog en anneke.snoep

Datum Plaats Ontmoetingsmoment Contactpersoon
zondag 19 mei Delft ochtenddienst Mattheuswijkgemeente,10 uur 

Oude Kerk

zondag 19 mei Oud-Beijerland middagdienst

woensdag 22 mei Oud-Beijerland classisvergadering, Classis Barendrecht
(Kerkelijk Centrum Maranatha, Kerkstraat 57, 
Oud-Beijerland)

zondag 26 mei Heiligerlee /
Westerlee

9.30 uur ochtenddienst + koffiedrinken en 
presentatie

Ronnie van der Wal, tel: 06-22830057, email: 
evanderwal@planet.nl

woensdag 29 mei Delft Anneke bezoekt vrouwenontmoetings 
morgen

woensdag 29 mei Oud-Beijerland zendingsavond Kerkelijk Centrum Maranatha, 
Kerkstraat 57, Oud-Beijerland

dinsdag 4 juni Asperen ochtend chr. basisschool, ’s middags bijbel-
groep openbare school

dinsdag 4 juni Delft gemeenteavond Marcuskerk, 20.00 uur
Menno ter Braaklaan 2, Delft

Koen van den Boogaard,  
email: kvdb@kvdb.name

woensdag 5 juni Delft/Pijnacker Anneke bezoekt vrouwenontmoetingsmor-
gen, 10.00-12.00 De Balij in Pijnacker

Co Rodenburg, tel 0152623098

woensdag 5 juni Wijk (bij Heusden) gemeenteavond, gebouw Rehoboth, 
Bergstraat 5, 4261 BW Wijk en Aalburg

Gerben Lammers, tel: 0416-692485, email: 
g.e.lammers@kliksafe.nl

donderdag 6 juni Groot-Ammers basisschool “Eben-Haëzer” Ineke Bloemendal, email: inekebloemendal@
hotmail.com


