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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  
Penning-
meester: 

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 januari 

De diensten beginnen, wanneer niet anders vermeld, om 10.15 

uur in de Doopsgezinde kerk.  

5 februari Do 
Voorganger: Ds. J. Christien Duhoux-Rueb 
Organist: Rein Top 

Lezer: Hermine Dekkers 
Kerkenraadslid: Janet Manting 
Koffiedienst: Hermine Dekkers 
Collectedoelen: Eigen gemeente en Diaconaal fonds 

 

12 februari VEG 
Voorganger: Ds. Han Cuperus 
Organist: Cor Groenendijk 
Lezer: Ineke Hageman 
Ouderling van dienst: Ineke Hageman 
Gastvrouw: Riet Heijlaerts 
Kosters: Jo en Piet van Ham 
Collectedoelen: Eigen gemeente en Mercy Ships  

 

19 februari Do 
Voorganger: Ds. Ineke Reinhold 
Organist: Willem Vreeken 
Lezer: Tamara Bonnema 
Kerkenraadslid: Johanna Versnel 

Koffiedienst Anneke van der Werf 
Collectedoelen: Eigen gemeente en DG jongerenwerk 

 

26 februari VEG begin veertigdagentijd 
Voorganger: Ds. Leo Mietus 

Organist: Kees Kleingeld 
Lezer: Olga Leenheer 
Ouderling van dienst: Ineke Hageman 
Gastvrouw: Olga Leenheer 
Kosters: Riet en Dik Valk 
Collectedoelen: Eigen gemeente en Sociaal Fonds 

Dordtse Kerken  
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Agenda 

Alle activiteiten vinden plaats in de Doopsgezinde kerk, tenzij 

anders vermeld. 

01-02 19.30 uur Kerkenraadsvergadering (VEG) 

02-02 13.30 uur Middagbijbelkring (Do/VEG) 

02-02 19.45 uur Cantorij (D0/VEG) 

04-02 10.30 uur Gezamenlijke studiedag met (Do) 

  Quakers in Amersfoort 

09-02 17.30 uur Gemeentebijeenkomst (Do) 

15-02 10.30 uur Zusterkring (Do) 

16-02 19.45 uur Cantorij (Do/VEG) 

23-02 09.30 uur Vrouwencontact (VEG) 

 

Voorwoord 

In augustus 2014 heb ik wat woorden bijeengevoegd  naar 
aanleiding van de toenmalige situatie in de wereld. Ik kwam het 
laatst weer tegen en was verrast door de actualiteit die het ook 
nu nog heeft.   
 
Het is de tijd van veel ellende 
van raketten en vernietiging, 
van conferenties met regeringsleiders, 

alleen maar ter zelfrechtvaardiging. 
 
Het is de tijd van revolutie 
die velen in problemen stort, 
van huis en haard verdreven 
niet wetend of de toekomst nog wat wordt. 
 
  



 
5  De Schakel februari 2023 

De toekomst komt niet van het Kremlin, 
met of zonder ijzeren gordijn, 
de toekomst komt niet van de NAVO 
waar regeringen verenigd zijn. 
 
Er is er Een die niet laat varen 
het werk dat Zijn hand ooit begon, 

maar die om ’t lot van al die velen 
verdrietig is, en wilde dat het anders kon. 
 
Hij heeft alle mensen macht gegeven 
te kiezen tussen goed en kwaad, 
en heb je soms verkeerd gekozen 
kan je altijd terug, het is nooit te laat! 
 
Dat is iets wat we haast niet kunnen, 

dat is niet stoer, je telt niet mee, 
’t is wel iets dat we kunnen leren 
en ’t valt in de praktijk uiteindelijk wel mee. 
 
God heeft voor ons Zijn Zoon gegeven 
die weet hoe moeilijk ’t leven is, 
en blijf je kiezen voor het goede 
deel je in Zijn verrijzenis. 
 
Wij kunnen helpen, (met aandacht, voedsel, kleding, SZD) 

de intentie van Zijn Schepping laten zien. 
Wij kunnen niet al het leed verbannen 
maar Ambassadeurs zijn, en in het donker Zijn licht laten zien. 
 
Want er is hoop voor alle mensen, 
dat heeft God altijd zo gezien, 
dat mogen we elkaar blijven vertellen, 
dan is er veel mogelijk, je moet eens zien! 
 

Jan-Evert Bom 
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Van de redactie 

Kopij voor het maartnummer De Schakel graag vóór 13 februari 

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. 

Vanuit de liturgiecommissie 

Op vrijdagmiddag 13 januari mochten we weer gebruik maken 

van de gezellige huiskamer van Els en Greet voor onze 

vergadering. 

We begonnen met een terugblik op de periode die achter ons 

ligt. 

Als eerste kwam de Herdenkingsdienst aan bod. Een mooie 

dienst met daarin een waardevolle traditie: een moment om stil 

te staan bij wie waren. Opdat we niet vergeten. 

Vandaaruit stapten we met het oog gericht op vijf 

(voor)moeders van Jezus de adventstijd in. De tijd met de blik 

vooruit naar de geboorte van Jezus. De kaarsen werden 

aangestoken en de moeders stonden centraal. Vier mooie 

diensten. En een prima optreden van Tricky Triple. 

De kerstdienst werd als waardevol ervaren, niet in de laatste 

plaats door de uitgebreide muzikale medewerking. Die maakte 

mailto:markensteijn@kpnmail.nl
mailto:schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl
mailto:schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl
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de dienst extra feestelijk en smaakte zeker naar meer. Ook de 

cantorij liet zich horen. 

Nu wacht alweer de veertigdagentijd.  

Vanaf woensdag 22 februari kijken we uit naar het paasfeest. 

Dit jaar zullen we weer de traditionele spaardoosjes gebruiken. 

Zij zullen te zijner tijd weer verkrijgbaar zijn. De opbrengst gaat 

naar een organisatie die zich inzet voor mensen in slechte 

omstandigheden in Moldavië. Zij ontvangen met open armen de 

Oekraïense vluchtelingen in hun land ondanks hun eigen 

armoede. Een doel om te steunen! 

Wie net als vorig jaar een veertigdagenkalender wil ontvangen, 

kan hiervoor intekenen op de lijst die in hal zal komen te liggen. 

(Kosten € 1,=) 

De stille week is een samenwerkingsproject tussen de 

Doopsgezinde, de Vrije Evangelische en de Remonstrantse 

gemeenten. De indeling is al wel bekend: 

Op 6 april, Witte Donderdag, Heilig Avondmaal in de 

Doopsgezinde kerk. (Organisatie: Do) 

Op 7 april, Goede Vrijdag, in de Doopsgezinde kerk. 

(Organisatie: VEG) 

Op 8 april, Stille Zaterdag, passieconcert door De Witt Academy 

in de Remonstrantse kerk. (Organisatie: Rem) 

Op 9 april, Paasmorgen, gezamenlijke paasdienst met ontbijt in 

de Remonstrantse kerk. (Organisatie: Do + VEG + Rem) 

We willen benadrukken dat het gemeenschappelijke diensten 

zijn en kijken ernaar uit. 

Nadere bijzonderheden volgen later. U hoort nog van ons! 

Namens de liturgiecommissie, 

Leo Bruinzeel 
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Zoals de ouden zeiden …. deel 11 

Onlangs overleed mijn schoonzus. In haar lange leven had ze 

nogal wat spullen bewaard die nu allemaal opgeruimd, weg-

gegeven, weggegooid of in ieder geval verwijderd moesten 

worden, zodat haar appartement bewoonbaar was voor nieuwe 

bewoners. Ik word er altijd wat treurig van als ik zie wat mensen 

eindeloos bewaren omdat het voor hen kennelijk waarde had, 

maar waarin wij geen nut zien – maar dat zullen mensen over 

mij later natuurlijk ook zeggen. Niet alles kan je zomaar 

weggooien, dus de vele soms heel oude fotoalbums gingen 

naar een familielid met historische interesse. Alle nog bruikbare 

kleding en wat meubeltjes kregen een goede bestemming bij de 

kringloopwinkel, het zilveren bestek werd verdeeld, maar toen 

zaten we nog met haar boeken. Ik heb er altijd moeite mee om 

boeken weg te gooien, hoewel mijn eigen boekenkasten 

eigenlijk al overvol zijn. Nu was schoonzus in haar werkzaam 

leven schooljuf geweest en er waren ook diverse ‘leerzame’ 

boeken bij waaronder een boek met de titel ‘Nederlandse 

spreekwoorden, spreuken en zegswijzen’. Dat moest zo zijn en 

dat was dus duidelijk voor mij! Het gaat niet speciaal om 

bijbelse zegswijzen, want er staan een mengelmoes van 

volkswijsheden in soms van onduidelijke herkomst, maar dus 

ook ‘herkomst de bijbel’. 

Ik heb me door de A heen gebladerd en ben spreekwoorden, 

spreuken en zegswijzen tegen gekomen, die mij of totaal 

onbekend waren of waarvan ik niet wist dat ze uit de bijbel 

kwamen - wat misschien iets zegt over mijn Bijbelkennis.   

Dat ‘”ja” en “amen” zeggen’ een bijbelse inspiratie heeft, ligt 

voor de hand. In 2 Kor. 1,20 geeft Paulus het voorbeeld van 

Christus die ‘ja’ zei tegen G’d en wij hoeven dat alleen maar te 

be-amen. Wij hebben in de wandeling dit bij elkaar geveegd en 

zeggen dus zowel “ja” als “amen”, maar in tegenstelling tot de 

manier waarop dat vaak gebruik wordt, is het niet de bedoeling 
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dat we slaafse ja-knikkers worden. Het gaat - bijbels gezien - 

om een bewuste keus, waarbij wij als betrouwbaar worden 

aangemerkt. 

Soms is ons gedrag – of dat van anderen - een aanfluiting een 

begrip dat ons is aangereikt door Jeremia, al kunnen we dat er 

niet meer uithalen in de nieuwe vertaling. Daar staat in 51,37 

dat Babel een berg van puin en een oord van jakhalzen wordt. 

‘Het is huiveringwekkend, ademstokkend, alle bewoners zijn 

verdwenen.’ In een oudere vertaling stond er: Babel zal worden 

tot steenhopen, een woning der draken, een ontzetting en 

aanfluiting, dat er geen inwoner zij’. Een dramatische passage, 

waaraan we dus uit vroeger tijden die aanfluiting te danken 

hebben, die bij ons toch vaak minder dramatisch, maar wel met 

enige minachting wordt gebezigd.  

Veel positiever is het als onze woorden (en daden) ‘in goede 

aarde vallen’ en dat herkennen we natuurlijk direct uit de 

gelijkenis van de zaaier zoals Marcus dat vertelt (Mc 4). Het is 

daarvan een soort samenvatting, want met woorden kan net als 

met zaad van alles gebeuren waardoor ze niet tot hun recht 

komen. Zaad kan op de rotsen vallen en verdrogen, op de weg 

terechtkomen en door de vogels worden opgepikt, tussen het 

onkruid verzeild raken en verstikt worden … maar het kan ook 

in goede aarde vallen en vrucht dragen – en dát zien we dus 

graag. 

Tot slot iets wat bekend verondersteld mag worden: ‘die ’t 

altaar bedient, moet van het altaar leven’ schrijft Paulus in 1 

Kor.9,13 (oude vertaling), wat zoveel betekent als: beknibbelt 

niet op het salaris van de dominee – alsof we dat ooit zouden 

doen! 

Christien Duhoux-Rueb  
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Boekbespreking 

Donderdagochtend 19 januari kwamen we, in een klein 

gezelschap dit keer, weer bijeen. 

Hoofdstuk 5: Verdeeldheid rond een belijdenis was het 

gespreksonderwerp. 

Opvallend was de overeenkomst uit die tijd met nu: mensen 

met twee verschillende standpunten tegenover elkaar die 

beiden niet in beweging wilden komen. Herkenbaar was het ook 

vanuit de Doopsgezinde visie, de rekkelijken tegenover de 

strikten. Met elkaar zijn we in gesprek geraakt. Ds. Han 

Cuperus bracht veel geschiedenismomenten naar voren. Met 

elkaar in gesprek blijven, ondanks meningsverschillen was de 

bovenliggende gedachte die telkens terugkwam. Hoe lastig dat 

soms ook kan zijn. 

Hiermee zijn we aan het slot van de besprekingen rondom het 

boek gekomen. Een werkgroep binnen de Bond is met de 

musicalgroep van de VEG Heerde aan het werk om een film 

van 20-30 minuten op te nemen, waarin het verhaal uit 1912 

globaal aan de orde komt, en een scene die zich in het nu 

afspeelt. Men hoopt die in april, op de Bondsdag, te kunnen 

presenteren. Dat is te laat voor onze volgende boekbespreking. 

Waar we het dan over gaan hebben wordt later bekend 

gemaakt middels de mededelingen. 

Jan-Evert Bom 
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Kledingactie SZD voor de Oekraïne 

Woensdag 18 januari zijn de verzamelde dozen met kleding en 

beddengoed voor de mensen in de Oekraïne door Piet van 

Ham en Jan-Evert Bom naar het verzamelpunt in Bennekom 

gebracht. 

 

We werden ontvangen met een kopje koffie en we kwamen er 

een aantal bekenden tegen, zoals Janneke Doornebal en Leen 

Bijl. Op bijgaande foto kunt u de dozen herkennen die we vanuit 

Dordrecht hebben aangeleverd. En vergis u niet, het staat 

zeker 5 rijen dik. Nogmaals hartelijk dank voor de bijdragen. We 

werden ook direct geïnformeerd dat het geplande vertrek van 

20 januari wordt doorgeschoven naar een latere datum, 

vanwege ziekte van de chauffeur. We houden u op de hoogte 

als de goederen vertrokken zijn. Dat deze goederen vergezeld 

mogen gaan met onze gebeden voor een oplossing van deze 

vreselijke oorlog. 

Piet en Jan-Evert 
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Doopsgezinde Gemeente 

Dordrecht 

 

Van de kerkenraad 

In januari is er overleg geweest met de VEG en de 

Remonstranten. Naast het elkaar informeren over het reilen en 

zeilen van de drie gemeentes, is er invulling gegeven aan de 

gezamenlijke viering met Pasen en de stille week die hieraan 

vooraf gaat. Zie ‘Vanuit de liturgiecommissie’ blz 6 en 7.  

Naast de reguliere activiteiten, is er donderdag 9 februari een 

gemeentebijeenkomst waarin de voorzitter van de ADS, Miekje 

Hoffscholte-Spoelder, zal vertellen over haar ervaringen bij de 

Assembly van de Mennonite World Conference 2022. Op de 

volgende pagina vindt u nadere informatie. Tamara en ik 

hebben er al wat over mogen horen en zien. Een boeiende 

presentatie en van harte aanbevolen! 

Verder zijn we in de kerkenraad bezig ons te beraden over een 

nieuwe opzet van het beleid in onze gemeente. We hopen in de 

Algemene Ledenvergadering van 30 maart deze te presenteren 

en hierover in gesprek te gaan. 

Een goede februarimaand gewenst! 

Janet Manting 
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Gemeentebijeenkomst 9 februari 2023 

Thema: MWC Indonesië 2022 

Van 5 tot en met 10 juli 2022 is de Assembly van de Mennonite 

World Conference (MWC) in Indonesië geweest, die een keer in 

de zes jaar plaatsvindt. In 2015 was deze bijeenkomst in 

Amerika en toen was er een grote afvaardiging vanuit 

Nederland.  

 

Nu was er, o.a. als gevolg van de coronapandemie een kleine 

groep aanwezig. Uiteraard gold dit voor meer landen en de 

organisatie had mede daarom ervoor gezorgd dat er ook 

digitaal deelgenomen kon worden aan het programma. Hermine 

Dekkers had zich hiervoor in overleg met de kerkenraad 

aangemeld. We hadden het idee om dan met belangstellenden 

uit onze gemeente samen te komen en zo onderdelen van het 

programma mee te beleven. Vanwege organisatorische en 

technische struikelblokken is het er niet van gekomen. 

Eind oktober, tijdens onze jaarlijkse wijkcontactleden-

bijeenkomst, hebben we besloten om een gemeentebijeen-

komst te organiseren als alternatief voor de wijkbijeenkomsten. 

Het thema was snel gevonden, zoals u na bovenstaande zult 

begrijpen.  
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Vanuit de ADS was Miekje 

Hoffscholte-Spoelder als 

voorzitter van het bestuur, 

afgevaardigd naar de 

conferentie en zij zal 9 februari 

aan de hand van beelden en 

filmpjes hierover vertellen. 

 

Wij beginnen deze avond om 17.30 uur met een korte inleiding, 

dan gaan we met elkaar eten en daarna zal Miekje vertellen 

over de Assembly. Om 20.00 uur sluiten we de avond af.  

Graag willen we weten hoeveel mensen aanwezig zullen zijn, 

ook in verband met het eten, en vragen u zich hiervoor aan te 

melden. 

Dit kan mondeling bij de kerkenraad of via de mail 

kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl of via de intekenlijst die op 

zondag in de kleine zaal ligt. 

Janet Manting 

Ringzondag 22 januari 

Wat was het fijn zondag weer bij elkaar te komen! De 

organisatie had een mooi programma samengesteld rond de 

zeven hoofddeugden. Godwin gaf met een djembe-workshop 

vorm aan de hoop, Willemien liet de deelnemers de 

zelfbeheersing aan den lijve ondervinden en Corine liet de 

deelnemers nadenken over het geloof terwijl ze onderwijl 

samen de kerk opbouwden (met de bouwplaat). Han vertelde 

over de CPT bij de moed. Bij de andere groepen werd 

gediscussieerd over wijsheid (met Christien), gerechtigheid 

(met Johanna) en naastenliefde (met Hermine). 

  

mailto:kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl
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Uiteraard was er 

ook aandacht voor 

de inwendige 

mens. Bij de lunch 

aten we brood 

gebakken van 

Menno-meel uit 

Ouddorp. Er was 

ook de 

mogelijkheid om 

meel en boekjes 

van het project te 

kopen. De ringdag 

werd afgesloten 

met een 

vesperdienst 

geleid voor ds. 

Han Cuperus. De 

organisatie heeft 

drie jaar achtereen 

een programma 

bedacht voor de 

ringdag en 

gelukkig was 

driemaal 

scheepsrecht.  

 

Heel hartelijk dank aan iedereen die voor en achter de 

schermen heeft meegewerkt. 

Hermine Dekkers 
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Vrije Evangelische 

Gemeente Dordrecht 

 

Vanuit de kerkenraadskamer  

Op woensdag 4 januari kwamen we weer bij elkaar. We konden 

terugkijken op een heel aantal mooie diensten en activiteiten 

rondom de advent en Kerst. Denk aan de kerkdiensten, maar 

ook het kerstfeest van het vrouwencontact en de avondkerst-

viering van de Doopsgezinden. 

We blikten vooruit op het nieuwe jaar. In april zal er weer een 

ledenvergadering worden gehouden. We hebben besloten om 

het dit keer overdag te doen, in de hoop dat er meer mensen in 

de gelegenheid zullen zijn om naar deze vergadering toe te 

komen. Naast het toelichten van de financiële stukken en de 

begroting en de verslagen van de verschillende deel-

commissies, zullen we ook met elkaar in gesprek gaan over de 

toekomst van onze toch wel krimpende gemeente. Hoe gaan 

we verder als de huidige kerkenraad deels aftreedt? Lukt het 

onze vrijwilligers om alle werkzaamheden te blijven uitvoeren? 

Wij, als kerkenraad beseffen heel goed wat er allemaal achter 

de schermen gebeurt en moet gebeuren. We zijn dankbaar 

voor de inzet van al die mensen die elke keer weer zorgen dat 

de kerk geopend is, dat de spullen klaarstaan en geïnstalleerd 

zijn. Dat er koffie/thee is gezet. De koffieruimte is klaargezet. 

Dat alles ook weer opgeruimd is als we de kerk verlaten. Dat er 

elke dienst een mooi boeket is geregeld voor de dienst. Dat de 

roosters zijn ingevuld. (Denk aan de voorgangers, organisten, 

lectors, kosters). Dat de dienst is voorbereid voor op het scherm 

in de kerk. Dat de hele financiële kant is geregeld, de 

uitbetalingen zijn verricht, collectes zijn geteld en overgemaakt. 

Aan alle wetten en eisen is voldaan. Dat er elke maand een 
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goedgevulde Schakel verschijnt en de website is bijgewerkt. Al 

die mensen die vanuit onze gemeente andere mensen 

bezoeken en bellen. Kaartjes die worden verstuurd. Mensen die 

ons erop attenderen als ze zich zorgen om iemand maken. 

Zonder al die vrijwilligers zouden we niet kunnen zijn wie wij 

met elkaar zijn. Wij hebben elkaar daarvoor heel hard nodig.  

In het gebed dat ds. Han Cuperus op zondag 15 januari 

gebruikte in zijn dienst, kwamen de volgende toepasselijke 

woorden naar voren: 

Heer, Goede God, 

Wees hier aanwezig en geef dat wij deel kunnen zijn van uw 

droom, 

Uw visioen waarin ieder mens welkom is. 

En wij met elkaar een veelkleurige gemeenschap opbouwen, 

Waar wij allemaal tot ons recht kunnen komen 

En we elkaar verrijken… 

Namens de kerkenraad, 

Renate Houtman 

 

Opgave collecten en giften 

A. Collectes gehouden tijdens de kerkdiensten: 

T.b.v. gemeente: 
11 december 2022:  € 75,20 

T.b.v. externe doelen: 

11 december 2022: € 126,90, Voedselverdeling Crabbehof  

Halbusje: € 129,50, Voedselverdeling Crabbehof 
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B. Voedselverdeling Crabbehof:  

Corrie Hofland heeft namens onze gemeente weer 
boodschappen gedaan en afgeleverd bij de Voedselverdeling 
ten bedrage van: € 130,68. 

C. Per bank ontvangen collectegelden : 

10 december 2022: €   50,00, Collecten 
16 december 2022: € 100,00, Gemeente 50, deur 30,    

voedselverdeling 20. 
29 december 2022: €   50,00, Collectegeld Oekraïne. 

Hartelijk dank voor de giften. 

Jan Houtman 
 

Bericht van Wessel Verdonk 

Ik ontving een telefoontje van Wessel Verdonk, die mij het 

volgende vertelde: 

‘Helaas is mijn oude computer gecrasht. Maar…. ik heb een 
nieuwe laptop aangeschaft. Daardoor heb ik nu een nieuw 
emailadres: wesselverdonk1953@outlook.com 

Mag ik van deze gelegenheid gebruik maken om eenieder een 
goed, vredig en gezond 2023 toe te wensen. 

Met hartelijke groeten, Wessel “ 

Ria Harriss-van der Salm 

 

IKAA verzorgt iedere zondag aangepaste kerkdiensten in het 

Insulacollege aan de Koningstraat 294 te Dordrecht. 
Aanvang 10.00 uur. 

Op 19 februari is er een dienst in De Wijnstok,  
Dubbelsteylaan West 70, 3319 EM Dordrecht. 
Voorganger: ds. P. Barmentlo 
Aanvang: 10.00 uur.  

mailto:wesselverdonk1953@outlook.com
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Verjaardagen 

  2 februari   Guusje Hageman 
  4 februari   Mw. K. Middelkoop-Hageman 
14 februari   Imco Middelkoop 
16 februari   Mw. W.P.I.J.C. Agatz-Ophorst 
 

 
 

Verantwoording illustraties 

P 11 Foto Jan Evert Bom 
P 14 Foto Miekje Hoffscholte 
P 15 en 16 Foto’s Leo de Man en Marijn Vermet 
P 20 Foto Teunie Markensteijn 
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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: finadmin@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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