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Adressen Doopsgezinde gemeente 

Bezoekadres: S.M. Hugo van Gijnweg 12, Dordrecht 
Tel: 078-6175343  
Postadres: secretaris 
www.dgdordrecht.doopsgezind.nl 
kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl  

Predikant: ds. N.J.Cuperus  
tel: 070-3584961/06-51581314  
e-mail: predikant@dgdordrecht.doopsgezind.nl  

Voorzitter: mw. J. Manting tel: 06-22985909  
e-mail: voorzitter@dgdordrecht.doopsgezind.nl  

Secretariaat: e-mail: secretariaat@dgdordrecht.doopsgezind.nl  
Penningmeester: mw. T.I.V. Bonnema-Tekelenburg, 

tel: 078-6133281  
e-mail: 
penningmeester@dgdordrecht.doopsgezind.nl  

Leden: K.J. Beukema en mw. J. Versnel-Schoen 
e-mail: kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl  

Verhuur: Th.D. Vis, tel: 078-6211074  
e-mail: verhuur@dgdordrecht.doopsgezind.nl  

Leden-
administratie:  

J.G.J. Dekkers  
e-mail: 
ledenadministratie@dgdordrecht.doopsgezind.nl 

Organisten: K.J. Beukema en W. Wagenaar 
Bank: Doopsgezinde gemeente Dordrecht,  

IBAN NL44 ABNA 0627 4808 37 
Website www.dgdordrecht.doopsgezind.nl  
Facebook www.facebook.com/dgdordrecht  
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Kerkdiensten december 

De diensten beginnen, wanneer niet anders vermeld, om 10.15 uur 
in de Doopsgezinde kerk.  

27 november VEG 1e advent 
Voorganger: Ds. Ed van den Berg-Strijker 
Organist: Kees Kleingeld 
M.m.v. Tricky Triple o.l.v. G. Strijker-van den Berg 
Lezer: Ria Harriss 
Ouderling van dienst: Jan-Evert Bom 
Gastvrouw: Ria Harriss 
Kosters: Hilda en Jan Popijus 
Collectedoelen: Eigen gemeente en IKOS 
  
4 december Do 2e advent 
Voorganger: Hermine Dekkers-de Kok 
Organist: Willem Vreeken 
Lezer: Hans Fronczek 
Kerkenraadslid van dienst: Johanna Versnel 
Koffiedienst: Ineke Roodhuijzen 
Collectedoelen: Eigen gemeente en Diaconie 
  
11 december VEG 3e advent 
Voorganger: Ds. Han Cuperus 
Organist: Kees Kleingeld 
Lezer: Renate Houtman 
Ouderling van dienst: Leo Bruinzeel 
Gastvrouw: Renate Houtman 
Kosters: Jo en Piet van Ham 
Collectedoelen: Eigen gemeente en 

Voedselverdeling Crabbehoff 
  
18 december Do 4e advent 
Voorganger: Ds. Tom Rijken 
Organist: Walter Wagenaar 
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Lezer: Hans Fronczek 
Kerkenraadslid van dienst: Tamara Bonnema 
Koffiedienst: Hermine Dekkers 
Collectedoelen: Eigen gemeente en 

Voedselbank Crabbehoeve 
  
25 december Do Kerstmis 
Voorganger: Ds. Han Cuperus 
Orgel: Rein Top 
Kerkenraadslid van dienst: Janet Manting 
Koffiedienst: Willemien Luytjes 
Collectedoelen Eigen gemeente en Projecten 

Doopsgezind Wereldwerk 

 
Agenda 
Alle activiteiten vinden plaats in de Doopsgezinde kerk. 

01-12 19.45 uur Cantorij (Do/VEG) 
01-12 13.30 uur Middagbijbelkring (Do/VEG) 
07-12 19.30 uur Kerkenraadsvergadering (VEG) 
08-12 20.00 uur Geloofsgespreksgroep (Do/VEG) 
12-12 20.00 uur Kerkenraadsvergadering (D0) 
15-12 10.00 uur Kerstviering vrouwencontact (Do/VEG) 
15-12 19.30 uur Thema-avond (Do/VEG) 
22-12 19.30 uur Adventsavond (Do/VEG) 

Overdenking 

Wie gaat er mee op reis….? 

Voor de zoveelste keer vieren wij kerst in ons leven. Wéér ligt daar 
de uitnodiging voor ons klaar om mee te reizen naar Bethlehem. 
Wéér klinkt het bericht in onze oren dat de Heiland is geboren en is 
te vinden als een kind in doeken gewikkeld, liggend in een kribbe. 
Van verschillende kanten horen wij hoe voorafgaand aan de 
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geboorte, en daarna, mensen in beweging komen: Jozef en Maria 
reizen door het land. Rondtrekkende herders gaan met hun kudde 
schapen door de nacht. Wijzen uit het oosten trekken erop uit als zij 
een ster achterna reizen. En dat allemaal om het kind te aanbidden. 

Allen gingen zij op reis……. 

En hoe zit dat bij ons. Blijkbaar is het voor Christus aanbiddende 
mensen een gepaste reactie om in beweging te komen. De 
uitnodiging ligt er inmiddels al eeuwen, om in gedachten mee te 
reizen naar Bethlehem. Van oudsher zijn er stromingen binnen de 
christelijke gemeenten die mensen aansporen om middels meditatie 
‘in’ het verhaal te  stappen. Kijk aandachtig naar de verschillende 
hoofdpersonages en handel zoals zij gehandeld hebben. Kniel met 
de herders en de wijzen. Aanbid het kind. Al mediterend raak je 
gaandeweg meer betrokken bij die aanbidding. In de middeleeuwen 
is het gebruik ontstaan om houten poppen te maken die konden 
worden aangekleed met eigengemaakte kleertjes. Dit aankleden 
werd gezien als een hulpmiddel bij de aanbidding, om zo Christus 
geboren te laten worden in het eigen hart. In onze tijd zijn het de 
kerststallen die ons uitnodigen om in gedachten mee te reizen in het 
oude verhaal waarin de aanbidding van het Kind centraal staat. 

Maar net als ongeveer tweeduizend jaar geleden is het niet 
eenvoudig om het kind te vinden en de betekenis van deze geboorte 
te achterhalen voor de eigen persoonlijke levensreis. Maria had tijd 
nodig voor bezinning. Jozef was verward en moest antwoord geven 
op een droom. Herders moesten nadenken hoe zij zouden reageren 
op wonderlijke gebeurtenissen in de nacht. De wijzen uit het Oosten 
gingen, zoekend en vragend, een lange weg vol van gevaren en 
onzekerheid.  

Het kind ontvangen en aanbidden is een lange reis. Een reis die 
mensen oproept zich los te maken van oude vertrouwde 
zekerheden. Dat kost moeite. Misschien wel het meest voor hen die 
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vele, vele jaren het kerstfeest vieren en de bekende woorden steeds 
opnieuw weer horen. Zo verging het, denk ik, tenminste de priesters 
en de schriftgeleerden aan het hof van Herodes. Zij kenden de 
teksten over de komst van de Messias vanaf hun jeugd, maar zij 
komen er niet door in beweging. Hoewel zij dicht bij Bethlehem zijn, 
besluiten zij niet met de wijzen mee te reizen. Zij leven verder na 
deze ontmoeting, alsof er niets is gebeurd.  

Hoe anders is dat voor Maria, Jozef, de herders en de wijzen; zij 
staan door alles wat er gebeurd is anders in het leven. Zij vervolgen 
langs een andere weg hun levensreis en verbinden consequenties 
aan de komst van Christus in hun leven.  

Met de komst van het Kind mogen wij God herkennen ‘midden onder 
ons’ als het Woord dat tot ons heeft gesproken. Het Woord dat ons 
oproept in beweging te komen om gezamenlijk op weg te gaan naar 
Gods Vrederijk. Het Rijk waarin geweld geen optie kan zijn, maar 
waar, volgens Micha 4 : 3, ‘Hij zal richten tussen vele volkeren en 
recht spreken over machtige natiën tot in verre landen. Dan zullen zij 
hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot 
snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard 
opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.’ 

Han Cuperus 

Een 
(landbouw)werktuig 
dat is gemaakt in 
Colombia door 
iemand van de CPT. 
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Van de redactie 

Kopij voor het januari-nummer De Schakel graag vóór 12 december 
insturen. Stuur de VEG-kopij naar markensteijn@kpnmail.nl  en 
Doopsgezinde kopij naar schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl. Bij 
voorkeur stukken niet langer dan 660 woorden. Graag de kopij 
aanleveren als platte tekst en bij het sturen van een foto vermelden 
wie de maker is. Het is belangrijk dat zowel de teksten als de 
afbeeldingen rechtenvrij zijn. Bovendien moeten de afgebeelde 
personen toestemming voor publicatie van de foto hebben gegeven. 
Wilt u een tekst of foto uit De Schakel overnemen, vraag dan 
toestemming bij schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl. Wij vragen dan 
of de auteur of fotograaf bezwaar heeft. 

De redactie wenst u fijne feestdagen en een goed 2023. 
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Zoals de ouden zeiden deel 9 

Het is toch altijd weer riskanter dan ik dacht om uitdrukkingen uit de 
bijbel te gebruiken. Het probleem is – zoals ook met citaten uit 
andere teksten overigens – dat iets uit zijn context wordt gehaald en 
omdat de context verdwenen is, raakt de betekenis soms ook in de 
versloddering. En dan hebben we met bijbelse citaten ook nog te 
maken met voorbeelden uit een andere tijd en cultuur en soms – 
meestal – gaat het dan ook nog eens om iets dat in Nederland 
eigenlijk niet bekend is in ons dagelijks leven.  

Neem nu gezegdes over – ik doe maar een greep -  rotsen, 
mosterdzaadjes, woestijnen of kamelen. Op zich hebben we bij deze 
zaken wel een plaatje, meestal dan, maar we kennen ze niet uit ons 
dagelijks bestaan. Mijn oom die boer was mopperde altijd hevig over 
dat mosterdzaadje en betwijfelde in hoge mate de mogelijkheid dat 
uiteindelijk ‘alle vogels des hemels’ er in zouden nestelen. De 
mosterdzaadjes die hij kende kwamen tot kniehoog – vandaar. Het 
idee dat in een ander land planten misschien door andere 
omstandigheden groter zouden worden, kwam niet bij hem op.  

Zo hebben we wel een plaatje bij die kamelen, maar niet uit ons 
dagelijks leven, Wat mij betreft is dat een voordeel, want ik heb een 
geweldige hekel aan ze. In mijn ervaring stinken, bijten en schoppen 
ze, ze zijn onhandelbaar en onuitstaanbaar en ze brengen je ook 
eigenlijk nooit waar je wezen wilt, omdat ze zelf andere plannen 
hebben. Misschien heb ik altijd slechte voorbeelden getroffen en 
kennen jullie lieve, gezellige en meegaande kamelen, maar van mij 
hoeven ze niet. En dan ben ik ook nog eens allergisch voor 
kamelenvlooien. “Dat zie ik zelden”,  zei de arts in het ziekenhuis in 
Nederland na mijn terugkeer uit een bedoeïenenkamp in Israël. En ik 
geloof haar graag, want hier hebben we ze – behalve in de 
dierentuin – niet. Gelukkig! Hoewel … ik zat jaren geleden in de 
teuttrein van Leiden naar Utrecht en de reizigers, inclusief ik zelf, 
zaten gezellig te schuddebollen in het zonnetje tot ineens het ritme 
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even stokte en wij allemaal wakker schrokken vlak bij Alphen aan de 
Rijn. We keken naar buiten en alsof we het afgesproken hadden, 
begonnen we opgewekt iets te zeggen over dat lekkere zonnetje, tot 
een kind riep: “Maar het waren toch kamelen?” Ja, dat hadden we 
ook gezien, maar we geloofden onze ogen niet en besloten allemaal 
als bij afspraak dus om net te doen alsof ze er niet waren. Maar ze 
waren er wel en werden gebruikt voor reclamedoeleinden voor de 
aankondiging van evenementen en om promotie te maken voor een 
bepaald merk sigaretten (zo lang is het dus al geleden, want dat kon 
nog gewoon!) 

Al met al wil ik maar zeggen dat ik naar Nederlandse maatstaven 
een vrij ruime ervaring heb met kamelen, maar nooit, en dan bedoel 
ik echt nooit, heb ik er één zelfs maar zien proberen om door het oog 
van een naald te kruipen. Ze zouden niet op het idee komen en hun 
eigenaren evenmin en toch gebruiken we die uitdrukking vrijelijk: het 
is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een 
naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van G’d 
binnen te gaan. (Mt 19, 24). Volgens sommigen gaat het om een 
grote naald waarmee de kameeldrijvers het tuig van hun kamelen 
herstellen – maar dan nog! Volgens anderen is het een vertaalfout 
en gaat het niet om een kameel maar om een kabel en volgens weer 
een andere verklaring gaat het om het kleine voetgangerspoortje in 
de grote poort. De grote poort gaat ’s avonds dicht en als er dan nog 
volk komt, mag het door het voetgangerspoortje naar binnen, maar 
dat betekent dat je je bagage moet afleggen en min of meer 
gebogen en geknield naar binnen mag. De betekenis is hoe dan ook: 
dat lukt eigenlijk nooit! Het mag dan de kameel niet lukken, zelf 
kruipen we wel door het oog van de naald als wij ternauwernood aan 
iets zijn ontkomen. Toch sterk.  

Christien Duhoux-Rueb  
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Rugzakkenactie 

De ene actie is nog niet achter de rug of de andere dient zich alweer 
aan. Het is helaas zo. Meestal gaat het over de nood van anderen 
ver over de grens. Deze keer gaat het over onze eigen Dordtse dak- 
en thuislozen om deze mensen  een lichtpuntje te geven in hun vaak 
zo donker bestaan.  

De werkgroep ‘Broodnodig’ van Samen Dordt bestaat al jaren en 
deelt elke week op een vast tijdstip gratis eten uit. Een prachtig 
initiatief. Wij kunnen via deze actie hieraan een steentje bijdragen.  

Als u mee wilt doen en u vindt het lastig om zelf de gevulde rugzak 
naar de Kruiskerk te brengen, kunt u deze ook bij mij afgeven, of bij 
de kerkenraad in de kerk, dan breng ik ze weg op 10 december. 
Geen probleem. De rugzak hoeft niet nieuw te zijn maar wel heel en 
bruikbaar. Tip: bij de Wibra zijn ze rond de € 6.  
Deze actie is van harte aanbevolen! 

Namens de kerkenraad, 

Olga Leenheer 
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Van de website: 

Het is de bedoeling om de vaste bezoekers van de uitgifte op 
dinsdag 15 december op het reguliere uitgiftemoment te verrassen 
met een rugzak met inhoud. Iedere rugzak zal gevuld zijn met een 
combinatie van noodzakelijke en leuke/lekkere dingen. Zaken die 
deze mensen goed kunnen gebruiken en dingen die zij niet zelf 
kunnen kopen. Vanuit Licht voor Dordt een hartverwarmend gebaar 
richting hen die soms letterlijk in de kou staan of zitten.  

Het zal gaan om 70 rugzakken met een onderverdeling van 18 voor 
dames en 52 voor heren. 

Wat is daarvoor nodig? 

70 stevige rugzakken (kan gerust een reclame rugzak zijn maar 
uiteraard geen dranklogo). Per rugzak (18x dames en 52x heren) 

 Shampoo, douchegel of deodorant (geen stukken zeep aub) 
 Tandenborstel en tandpasta 
 Een paar sokken, ondergoed (boxershort en hemd) en een wit 

T-shirt 
 Sjaal, handschoenen en een muts 
 Papieren zakdoekjes 
 Een pakje of flesje drinken 
 Iets lekkers, bijvoorbeeld: stroopwafel, kaakjes, een mars, 

pepernoten of chocolade 
 Een aardigheidje als een kaart met een postzegel en een pen of 

een klein toilettasje met inhoud voor de dames. 

 
Inleveren van de rugzakken kan op zaterdag 12 december 2020 van 
10:00 uur tot 12.00 uur bij de Kruiskerk (Vrieseweg 64). Nico Bioch 
is tijdens deze uren telefonisch bereikbaar op: 06-50892180. 
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Doopsgezinde Gemeente Dordrecht 

 

 

Van de kerkenraad 

We kijken terug op een goede en constructieve gemeenteavond, die 
we smaakvol zijn begonnen met een Afrikaanse maaltijd verzorgd 
door Christien en Godwin. 

Hiermee is ook het project Vrouwelijke predikanten in Tanzania 
afgerond. 

Besloten is om nu een nieuw project te starten in Dordrecht of 
omgeving. Tijdens de bijeenkomst zijn er verschillende suggesties 
gedaan en wij zijn bezig een en ander uit te zoeken. 

De vorige keer vertelde ik over onze nieuwe website die naar 
verwachting begin november online zou gaan. Met ietwat vertraging 
is dit nu daadwerkelijk gebeurd. Heeft u al een kijkje genomen? 

In deze Schakel staat de uitnodiging voor de Ringdag op 22 januari 
2023 in Dordrecht. Drie keer is scheepsrecht, dus we gaan ervan uit 
dat het nu doorgaat! We hopen deze dag veel mensen te kunnen 
ontmoeten uit de gemeenten die aangesloten zijn bij de Ring Zuid 
West Nederland en dat onze gemeente ook goed is 
vertegenwoordigd. 

Maar eerst hebben we de decembermaand en de kerkenraad wenst 
u een goede tijd, gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2023! 

Janet Manting 
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Wereld Broederschapsdag 

De voorbereidingen zijn in volle gang. Zonder tegenbericht vieren we 
zondag 22 januari 2023 samen de Ringdag voor de gemeenten van 
de RZWN in Dordrecht.  

Aansluitend bij het jaarthema ‘Een wereld van verschil’ zetten we 
een volgende stap op de pelgrimage van gerechtigheid en vrede. In 
de achterliggende periode hebben wij gezien hoeveel verschil er is in 
de wereld. Aan de ene kant overdaad aan voedsel, aan de andere 
kant komen mensen om van de honger. Aan de ene kant een 
vernietigende oorlog, aan de andere kant mensen die zuinig willen 
omgaan met de aarde en haar natuurlijke bronnen. Aan de ene kant 
schreeuwers van het eigen gelijk, aan de andere kant mensen die de 
dialoog aan willen gaan.  

Om vast te houden aan de wens elkaar weer te ontmoeten staat 
22 januari vanaf 9.30 uur de koffie met koek klaar in de 
Remonstrantse kerk, Cornelis de Wittstraat 28 te Dordrecht. Een 
plek in het centrum van Dordrecht op 500 meter van het station.  

D.m.v. verschillende activiteiten voor jong en oud ervaren we 
gedurende de dag hoe wijzelf het verschil zichtbaar kunnen maken. 
Om 15.30 uur is de afsluitende vesper gepland, zodat iedereen om 
16.00 uur weer richting huis kan gaan.  

De kosten voor deze bijzondere dag bedragen voor volwassenen 
€ 15,- en voor kinderen € 7,50. Graag overmaken naar de 
Doopsgezinde gemeente Dordrecht,  
IBAN NL44 ABNA 0627 4808 37 
Onder vermelding van Ringdag 2023.  

En meld je aan via de intekenlijst in de kerk of een mailtje naar 
kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl  
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Vrije Evangelische Gemeente 
Dordrecht 

 

 

Vanuit de kerkenraadskamer 2 november 2022 

Ook deze keer zat Leo Bruinzeel de vergadering voor. 

We hadden geen erg drukke agenda, aangezien onze vorige 
vergadering twee weken geleden was geweest. 

We bespraken de ingekomen post en blikten terug op de diensten 
die waren geweest. 

We mochten het Heilig Avondmaal met elkaar vieren. Toch weer fijn 
dat dit wat vaker kan. Ds. Han Cuperus ging in deze dienst voor. 

We bespraken met elkaar het wel en wee van onze gemeenteleden. 

Ds. Han Cuperus gaat zijn huisbezoeken weer oppakken. De 
bezoekjes van Han worden zeer gewaardeerd. 

Ineke sloot de vergadering af met een mooi gebed: In alles bent U bij 
ons. 

 

Namens de kerkenraad, 

Renate Houtman 
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Opgave collecten en giften  

A. Collectes gehouden tijdens de kerkdiensten: 

T.b.v. gemeente: 

16 oktober 2022: € 75,85 
30 oktober 2022: € 68,00 

T.b.v. externe doelen: 

16 oktober 2022: € 88,50, SZD Noodfonds 
30 oktober 2022: € 79,00, Hospice de Patio 

Halbusje voedselverdeling Crabbehof: € 86,82  

B. Voedselverdeling Crabbehof:  

Corrie Hofland heeft namens onze gemeente weer boodschappen 
gedaan en afgeleverd bij de voedselverdeling ten bedrage van: 
€ 136,74. 

C. Overige ontvangen bedragen:  

geen. 

D. Per bank ontvangen collectegelden: 

31 oktober: € 50,00, Gemiste collecten 

 

Hartelijk dank voor de giften. 

Jan Houtman 
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IKAA  

verzorgt iedere zondag aangepaste kerkdiensten in het Insulacollege 
aan de Koningstraat 294 te Dordrecht. 

Aanvang 10.00 uur. 

De kerstviering zal plaatsvinden op 18 december a.s.  
25 december is er geen dienst. 
 

De bloemengroet  

ging op 

16 oktober naar Ronald Mulder en op 
30 oktober naar Jeanette Houtman 
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Verjaardagen 

  2 december Yanick Stegeman 
  2 december Kelly Boogert 
  8 december Jessica Valk 
  9 december Mw. L. Erkelens 
10 december Mw. R.J.H. Bosch 
13 december Mw. E. van den Berg 
13 december Teunie Markensteijn 
20 december Dhr. R. Agatz 
23 december ds. N.J. Cuperus 
26 december Mw. K. Hageman-van Herwijnen 
31 december Mirjam Naburgh 

Van harte gefeliciteerd!! 

Verantwoording illustraties 

P 6 Maker foto onbekend. 
P 7 Foto Teunie Markensteijn 
P 10 Foto van website van de actie 
P 16 Foto Teunie Markensteijn 

  



De Schakel december 2022   18 

Inhoudsopgave 

Adressen Doopsgezinde gemeente .................................................. 2 

Kerkdiensten december .................................................................... 3 

Agenda ............................................................................................. 4 

Overdenking ..................................................................................... 4 

Van de redactie ................................................................................ 7 

Zoals de ouden zeiden deel 9 ........................................................... 8 

Rugzakkenactie .............................................................................. 10 

Doopsgezinde Gemeente Dordrecht .............................................. 12 

Van de kerkenraad ......................................................................... 12 

Wereld Broederschapsdag ............................................................. 13 

Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht ........................................ 14 

Vanuit de kerkenraadskamer 2 november 2022 ............................. 14 

Opgave collecten en giften ............................................................. 15 

IKAA ............................................................................................... 16 

De bloemengroet ............................................................................ 16 

Verjaardagen .................................................................................. 17 

Verantwoording illustraties.............................................................. 17 

Adressen Vrije Evangelische gemeente Dordrecht ......................... 19 

 

  



De Schakel december 2022   19 

Adressen Vrije Evangelische gemeente Dordrecht 

Predikant: ds. N.J.Cuperus  
tel: 070-3584961/06-51581314  
e-mail: hancuperus@gemail.com  

Voorzitter: J-E. Bom, tel: 06-23809710 
e-mail: jbom1@chello.nl  

Secretaris: mw. O. Leenheer-Mol, tel: 078-6162917  
e-mail: secretariaat@vegdordrecht.nl  
e-mail: olgaleenheer@gmail.com  

Penningmeester en 
vertrouwenspersoon: 

mw. I. Hageman, tel: 06-41347065  
e-mail: ineke65@xs4all.nl  

Leden: L. Bruinzeel, tel: 078-6140801  
e-mail: lbruinzeel@concepts.nl 
mw. R. Houtman, tel: 078-3000654  
e-mail: renate1971@icloud.com  

Financiële 
administratie: 

e-mail: finadm@vegdordrecht.nl 
J. Houtman, tel. 078-6174757  
e-mail: jd.houtman@kpnmail.nl 
Stortingen t.n.v. VEG Dordrecht  
NL51 INGB 0001 5679 80 

Administratie vaste 
vrijwillige bijdrage:  

mw. W. Bom-Bunk, tel.: 06-24981316  
e-mail: wilbom343@gmail.com 
Stortingen VVB t.n.v. VEG Dordrecht  
NL70 ABNA 0443 8259 04 of  
NL81 INGB 0000 2750 12 

Redactie Schakel: e-mail: markensteijn@kpnmail.nl   
e-mail: jeannette.bosch@kpnmail.nl  

Website: www.vegdordrecht.nl  
Webmaster: webmaster@vegdordrecht.nl  
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Retouradres: 
S.M. Hugo van Gijnweg 12 
3317 JM Dordrecht 
 
 

 


