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Broeders en zusters uit Nigeria brengen tegenbezoek aan classis Katwijk 

Van 7 tot 14 september a.s. ontvangt de classis Katwijk acht broeders en zusters uit Nigeria voor een 
uitwisselingsbezoek. Op het programma veel aandacht voor het kerkelijk leven in de classis en voor een 
kennismaking met de Nederlandse samenleving. Ook u bent welkom om hen te ontmoeten! 

Weet u het nog? In april 2008 bezochten negen mensen uit de classis Katwijk onze zusterkerken in 
Nigeria. De delegatieleden, uit verschillende gemeenten in Katwijk, Lisse, Voorhout, Rijnsburg en 
Noordwijk, kregen een gastvrij onthaal. Het werk van de ERCC en de JPRM maakte diepe indruk. De 
ERCC, de Evangelical Reformed Church of Christ, heeft een bemoedigend kerkelijk leven, en zij 
geven veel medische zorg aan de allerarmsten en mensen met HTV/AIDS. 
JPRM, de beweging voor vrede, recht en verzoening werkt hard aan betere verhoudingen tussen christenen 
en moslims. Dat is bitter nodig, in een gebied dat verscheurd wordt door etnische conflicten waarbij 
regelmatig tientallen doden vallen. 

Na het bezoek bleven de delegatieleden zich inzetten voor hun broeders en zusters in Nigeria, onder 
andere met een actie voor drinkwaterputten, zodat de dorpen die zij mochten bezoeken schoon drinkwater 
krijgen. 

En nu is het dan de hoogste tijd voor een tegenbezoek! Om de zusterband met Nigeria aan te halen, en de 
Nigerianen kennis te laten maken ons kerkelijk leven en onze samenleving. Wij mogen ons in ons geloof 
laten bemoedigen door hun aanwezigheid en enthousiasme, en willen met hen uitwisselen over onze 
christelijke opdracht daar en hier. 

Het programma krijgt al meer vorm. We hopen gesprekken te hebben met de leiding van de classis, 
vrouwenwerk, scholen, de zorg voor ouderen in Salem, het Katwijks Museum en de gemeente Katwijk. Ook 
willen we hen laten zien hoe de kerken betrokken zijn op asielzoekers, en de relaties tussen christenen en 
moslims. Uiteraard ontbreekt ook een strandwandeling niet in het programma. 

Ook u kunt hen ontmoeten: 

Woensdag 8 september, 20.00 uur Zangdienst in de Oude Kerk, Boulevard 109 te Katwijk. 

Vrijdag 10 september, 20.00 uur, filmavond in De Verdieping, Dr. Aletta Jacobslaan 1, Voorhout. 

Zondag 12 september zijn de Nigeriaanse gasten aanwezig in de kerkdiensten te: 

- Kleine Kerk, dr. Aletta Jacobslaan 9, Voorhout om 10.00 uur; 
- Willem van den Bergh, Zwarteweg 20, Noordwijk zh om 11.00 uur; 
- Dovendienst, in Het Anker, Voorstraat 74, Katwijk aan Zee om 10.00 uur; 
- Grote Kerk, Heereweg 250, Lisse om 10.00 uur. 
En om 17.00 uur de Boeketdienst in de Immamiëlkerk, Kerkstraat 5, Rijnsburg 

Voor het laatste nieuws over het programma, kijk op www.classiskatwijk.nl. Wilt u zelf ook meedoen met 
enkele programmaonderdelen? Dat kan! Neemt u dan contact op met Martha Mosselman, 
marthamosselman@wanadoo.nl 

Graag hopen wij op een inspirerend bezoek! 
namens de classis Katwijk 
Dick Wijnands, telefoon: 071 - 408 17 20, e-mail: moderamen@classiskatwijk.nl 
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