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ADVENT 
 

Advent is dromen dat Jezus zal komen, dichtte Hanna Lam ooit voor 
de kinderen – en niet alleen voor hen. Wij verwachten de komst van 
Hem, die gekomen is. We verplaatsen ons in hen die toen uitzagen 
naar zijn komst. We voelen ons met hen verwant, in een donkere 
wereld die verlangt naar verlossing: ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’ 
(Lied 442). Of zoals Zacharias in zijn lofzang (Lucas 1,78-79) zingt 
over Gods innige ontferming.  
Uit den hoge komt Hij naar ons omzien, als een opgaande zon, die 
schijnt over wie neerzitten in de schaduw van de dood (vergelijk Jesaja 
9, Lied 448 en 158a/b/c), om onze voeten te richten op de weg van de 
vrede. 
 

Schulte Nordholt dicht daarom (in Lied 449): 
 

In de duisternis verwachten wij het licht dat komen zal, 
Hem, die in de nacht der nachten werd geboren in een stal. 
Onze hunkerende ogen blijven op één doel gericht: 
op de opgang uit den hoge, de verschijning van het licht, 
op zijn lieflijke verschijnen in het midden van de tijd, 
in de harten van de zijnen, in de wereld wijd en zijd, 
op de wereldwijde vrede, als Hij werkelijk komen zal, 
te beginnen in het heden, te beginnen in een stal. 
Want een Kind is ons gegeven…. (en dan komt weer Jesaja 9). 
 

De dichter Henk Jongerius verwerkt de verwachtingsvisioenen aan 
het eind van de evangeliën (Mattheüs 24 en Marcus 13) in Lied 462, 
waar de sterren tekenen zijn van Gods toekomst. Ook de bomen 
vormen in de winter ondergronds al weer de kiemen voor het voorjaar: 
Zoals bomen mensen tonen dat er kracht tot groeien is 
zal de zoon der mensen komen die de boom des levens is. 
Zoals sterren mensen melden dat geen nacht te donker is 
zal een kind ons komen redden die het licht der wereld is. 
 

Zo worden de misschien dreigende beelden van het einde der tijden 
wat ze waren voor de eerste lezers van het evangelie:  
beelden van hoop, van verlossing: de hemel zal zich over ons 
ontfermen - in Jezus’ naam. 
  
Daar zien wij naar uit (Lied 465). 

 
Gert Landman 



2 

 

KERKDIENSTEN DECEMBER 2021 

Zondag   5 december:  voorganger ds. G. Landman 
10:00 uur.       organist: Helmut Schrovenwever 
        collecten: 1ste Diaconie, 2de Kerk 
Wereldwinkel en Koffie van Geertje en Wim (Ovb) 

Zondag 12 december:   voorganger ds. D. Coppoolse (Odijk) 
10:00 uur       organist: Helmut Schrovenwever 
        collecten: 1ste Diaconie , 2de Kerk 
 
Zondag 19 december:   voorganger ds. G. Landman 
10:00 uur                         organist: Reinier van der Sandt 
Dienst van Schrift        collecten: 1ste Diaconie, 2de PKN Jong Protestant 
        & Tafel (Ovb) 

Vrijdag 24 december:    voorganger ds. G. Landman 
22:00 uur                        m.m.v. Muziekvereniging Dr. Engelhard (Ovb) 
Kerstavond       collecten: 1ste Kinderen in de knel 2de Kerk 
 
Zaterdag 25 december: voorganger ds. G. Landman 
10:00 uur                         organist: Jan Koert Brinkman 
1ste Kerstdag                    collecten: 1ste Kinderen in de knel 2de Kerk  

Zondag 26 december:   Onze Lieve Vrouwe Kerk (Bilthoven) 
10:30 uur        voorgangers: pastor G. Weersink 
Oecumenische viering                              Mevr. ds. J. T. Vos-Butijn 
         collecte: SOS kinderdorpen 

Zondag   2 januari:        voorganger mevr. ds. G. Morsink (Zeist) 
10:00 uur       organist: Helmut Schrovenwever 
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BIJ DE DIENSTEN 
 

Toelichting 2e collecte 19 december 
Collectedoel: PKN – Jong Protestant 
 

Jongeren doorleven het verhaal van Kerst 
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, verdeeld over zo’n 
zeshonderd plaatselijke groepen, mee aan de Kerst Challenge, een 
spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de 
Protestantse Kerk. In de Kerst Challenge kruipen de jongeren in de 
huid van bijvoorbeeld de wijzen uit het Oosten of de herders.  
Zo ervaren ze het bijzondere kerstverhaal van binnenuit en ontdekken 
ze waarom God zich verbonden heeft met kwetsbare mensen en dat 
Hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt. 
 

KERSTNACHTDIENST  met de Muziekvereniging Dr. Engelhard 
 

Voor het eerst maak ik bij u Kerst mee. De Dolderse traditie in de 

Kerstnacht is: zingen met de blazers van Muziekvereniging  

Dr. Engelhard. Momenteel bereid ik dit voor met dirigent Hans Viezee. 

Het hangt natuurlijk wel af van de coronasituatie van dat moment, wat 

er kan en wat niet. Ik hoop dat het allemaal lukt en ik verheug mij erop. 

 

OECUMENISCHE VIERINGEN          Gert Landman 

Tweede Kerstdag,  

zondag 26 december,  

zal er een oecumenische viering 

worden gehouden in de kerk van 

Onze Lieve Vrouwe (OLV) in 

Bilthoven, Gregoriuslaan 8.  

Aanvang dienst: 10:30 uur  

Voorgangers zullen zijn:  

ds. Koosje Vos-Butijn en pastor 

Gerard Weersink. Het thema is: nieuwe schepping.. 

De Centrumkerk in Bilthoven is op deze datum gesloten. 

Zondag 16 januari 2022 zal er in het kader van de zondag van de 

Eenheid van de Christenen een oecumenische viering plaatsvinden, 

eveneens in de Onze Lieve Vrouwe Kerk, in Bilthoven. 

Deze dienst begint ook om 10:30 uur.   

Voorgangers zijn: ds. Harold Oechies en pastor Annelies van den 

Boogaard. De Centrumkerk in Bilthoven is op deze datum gesloten. 
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HUISAVONDMAAL 

Onlangs was er weer eens Avondmaal aan 
huis bij een van onze gemeenteleden, heel 
kleinschalig met z’n vieren. Een lied, een korte 
versie van het Avondmaalsgebed met de 
instellingswoorden, de uitdeling, een 
dankgebed en een slotlied.  
Eenvoudig en intens. Het is mooi dat zoiets 
(weer) kan. Wie dit ook wel eens zou willen 

meemaken, kan één van de kerkenraadsleden benaderen. 
 
LICHTHOEKJE 
 

In deze donkere dagen willen wij graag het Licht 
van Kerst laten schijnen.  
Wij hebben ervoor gekozen om bij het licht van de 
kerstboom in de kerk een Lichthoekje te maken.  
Iedereen kan er een lichtje aansteken en een kaart 
meenemen, voor jezelf maar ook om uit te delen.  
Dit kan je doen voor of na de diensten in de kerk 
zolang er een kerstboom staat. 
Laat het Licht schijnen in deze tijd... 
Een groet van Warmte en Licht voor iedereen van: 
 

Alie Dormans en Anneke Lasterie 
 

DANKBETUIGING 
 

Langs deze weg wil ik stilstaan bij het overlijden van mijn 
man Sjaak van den Tempel op 6 september.  

Graag bedank ik u voor het medeleven dat door u is getoond. 
Sjaak is 38 jaar koster geweest van de Maria Christina Kerk. 
Voor zijn afscheid kwam ds. Landman de Paaskaars bij ons brengen. 
Wij waren verrast en zeer vereerd. 
Volgend jaar zouden we 60 jaar getrouwd zijn.  
Maar ik ben dankbaar voor de jaren dat we bij elkaar waren. 
Na een mooie afscheidsdienst in de kerk hebben we Sjaak begraven 
op Het Stille Hofje. We missen deze innemende, vriendelijke en lieve 
man enorm, maar voelen ons gesteund door uw belangstelling en lieve 
woorden. Het gaat u allen goed met de zegen van de Heer. 
 
Groeten van Inge van den Tempel 
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VAN DE DIACONIE 
 
Detentiecentrum 
Op zondag 5 december is er weer een wake van 16:30 tot 17:15 uur  
bij het detentiecentrum aan de Richelleweg 13 in Soesterberg.  
Je kunt daar op eigen gelegenheid naar toe gaan en neem zelf 
eventueel een bloem mee en steek die in het hek tijdens de wake. 
 
Voedselbank 
Zondag 5 december staat de mand voor de voedselbank weer klaar.  
U kan uw gift van huis meenemen, maar ook is de 
Wereldwinkel weer open.(Ovb) 
 
  5 december Collecte: Diaconie 
 
12 december Collecte: Diaconie 
 
19 december Collecte: Diaconie 
 
24 december Collecte: Diaconie Kinderen in de knel 
Geef licht voor een beter leven aan vluchtelingenkinderen in 
Griekenland.  
Juist met Kerst leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van 
Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het donker 
en dat willen we doorgeven. De vluchtelingen leven in gammele tenten, 
in extreme kou of juist in ondraaglijke hitte. De kampen met 
onveiligheid, het gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire 
voorzieningen. En misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloos-
heid, het jarenlange, onzekere wachten. Dát is de realiteit, waarin 
duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien.  
Wij gunnen hen een beter leven! 
Daarom komen we in actie en geven we de hoop van Kerst door.  
Geef ook!  
 

25 december Collecte: Diaconie  Kinderen in de knel 
Geef licht voor een beter leven aan vluchtelingenkinderen in 
Griekenland.  
 

Namens de Diaconie: 
 
Gerrie van Rijswijk 
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BERICHTEN VAN DE ZWO 
  
Fairtradevlag                                                          
Van 30 oktober t/m 7 november wapperde bij onze 
kerk de Fairtradevlag om iedereen  er weer aan te 
herinneren bewust 
boodschappen te doen en 
eerlijke producten uit 

eerlijke handel te kopen om zo eerlijke kansen 
te creëren voor iedereen. Samen kunnen we 
werken aan een betere toekomst . 
Die toekomst is niet ver weg, maar begint nu! 
Fairtrade werkt samen met bedrijven, merken, 
supermarkten, overheden en consumenten 
met als slogan: Better Together.  
 

Wereldwinkel                                                                                                
In onze Wereldwinkel kunt u deze Fairtrade producten vinden zowel 
food als non-food. Helaas hebben we nu nog maar twee keer de winkel 
kunnen opbouwen in de kerk tijdens het koffiedrinken en moeten we nu 
even stoppen door de corona. Wat fijn dat we nu een pinapparaat 
kunnen gebruiken! De afgelopen maand hadden we een 
recordopbrengst! Er werd veel food verkocht voor de voedselmand,  
Zulu Aid-artikelen en kerstkaarten.   
 

De wereldwinkelverkoop bij Albert Heijn kan tot onze grote spijt niet 
doorgaan door de corona. We hadden al prachtige plaids en sjaals van 
‘Sjaal met een verhaal’ ingekocht en mooie doeken uit Bali.  
We mochten in consignatie artikelen uit de prachtige Wereldwinkel op 
de Hessenweg in De Bilt verkopen, maar helaas… 
Wie nog kerstkaarten, amaryllisbollen voor Zulu Aid of andere artikelen 
wil kopen, kan dat melden bij de ZWO (telefoon Herma 030-2290584)! 
 

De collecte van 7 november voor Zulu Aid (in de vorige Onderweg 
heeft u uitvoerig over het uitstekende werk van deze organisatie 
kunnen lezen) hebben we vanuit de ZWO kunnen aanvullen  
met € 200 tot € 306. Hartelijk dank voor uw bijdrage!                             
Verder heeft de ZWO vier fietsen gesponsord via de Onze Lieve 
Vrouwekerk voor Afghaanse vluchtelingen in Huis ter Heide. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Een vriendelijke groet namens de ZWO: 
 
Ria Spies 
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UIT HET VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING  
VAN 13 OKTOBER 2021 

 
1. Opening; 

De voorzitter opent de vergadering met het aansteken van een 
kaarsje uit het Klooster van Denekamp en een gebed. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Ingekomen- en verzonden stukken: 
- Brief van de Hagru over de mogelijkheid van digitalisering van  
- de actie Kerkbalans.  
     Wordt doorgestuurd naar de kerkrentmeester die daarover gaat. 
- Verzoek om contact met De Kameleon over continuering van de 
     activiteiten. 

 
3. Notulen van 8 september 2021 en actielijst: 

De volgende wijziging wordt aangebracht: 
- Punt 4. 3e aandachtsstreepje:  

De juiste tarieven en dergelijke moeten  
door de kerkrentmeesters nog worden ingevuld. 

      Daarna wordt het verslag goedgekeurd en getekend. 
N.a.v.: De opnameapparatuur werkte niet optimaal. Van de  
geluidsopnames konden geen CD’s gebrand worden. Dit heeft de  
aandacht van de leverancier gehad en is inmiddels verholpen. 
Actielijst: Geen wijzigingen. 

 
4. Voortgang beroepingswerk:  

Er is een afspraak gemaakt met het Classicaal College voor de  
Behandeling van Beheerszaken uit Utrecht voor 26 oktober om  
15:00 uur. Het voltallige College van Kerkrentmeester zal daarbij  
aanwezig zijn. Kerkenraadsleden zijn welkom om aan te schuiven. 

  Het voorstel van de kerkenraad om een predikant te beroepen  
  voor 50 procent zal voor ons uitgangspunt zijn.  
  Zodra daar duidelijkheid over is, kan in Onderweg een oproep aan 
  gemeenteleden gedaan worden om zich op te geven als lid van de 
  Beroepings- of hoorcommissie. 

 
5. Rapportages en mededelingen: 

     Predikant:  
   a. Ds. Bartlema heeft de afscheidsdienst van Rita Vrolijk geleid.  
              Ds. Landman zal hem vragen een  
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            In Memoriam voor Onderweg te schrijven. 
- Tijdens de afwezigheid van ds. Landman waren ds. Vos  

en ds. Brinkhuis beschikbaar voor calamiteiten.  
Vanuit de gemeente is er in die periode geen beroep op  
hen gedaan. 

 
            Eredienst: 

- 31 oktober a.s. is er Avondmaal. In deze groene dienst  
zal aandacht geschonken worden aan duurzaamheid en  
de taak van kerken hierin. ZWO kan een bijdrage  
leveren door iets te vertellen over Fair Trade. 

- Op 14 november a.s. zal in de MC-kerk in een  
oecumenische dienst de Willibrordzondag gehouden  
worden, in samenwerking met Gerard Weersink als 
voorganger. 

- De scriba heeft een lijst met namen van de overledenen  
in het afgelopen jaar die in de Gedachtenisdienst in  
november genoemd zullen worden.  
Twee weken ervoor zullen nabestaanden een uitnodiging 
krijgen om deze dienst bij te wonen.  
Ds. Landman wil vooraf met de eigen gemeenteleden  
onder hen contact opnemen. 

a. Pastoraal beraad: In het smal pastoraal beraad zal een  
datum afgesproken worden voor breed pastoraal overleg. 

b. College van Kerkrentmeesters:  
De predikantskamer wordt gebruikt als een soort opslag- 
ruimte. Hierover zal contact met de huurders opgenomen  
worden.  

c. College van Diakenen:  
De kerstattenties zijn besteld.  
Er zijn nog 2 dozen Kerstboekjes  
over van vorig jaar, die nu uitgedeeld kunnen worden.  
Daarnaast zijn er nog bemoedigingsboekjes.  
Die staan ook in de kluis.   

d. ZWO: -   In de Bilt, Bilthoven en Zeist is het nu de week van  
De duurzaamheid. Volgend jaar zou de MC Kerk zich graag   
in diezelfde periode aansluiten. Wij besteden er in de  
eerste week van november aandacht aan.  
De Fair Trade vlag zal dan aan de kerk wapperen. 
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- Voor 7 november a.s. zal er tijdens het koffiedrinken  
een traktatie van zelfgebakken  
Fair Trade producten zijn. 

- Er zal die dag gecollecteerd worden voor Zulu Aids.  
Hierover zal in Onderweg een stukje geschreven  
worden. 

- De verkoop van producten van de Wereldwinkel is  
weer gestart. Er is een pinautomaat aangeschaft. 

- Dit jaar zal er in november 1 dag verkoop bij AH zijn. 
Hiervoor zullen wij de producten in consignatie van  
de Wereldwinkel van de Hessenweg De Bilt krijgen. 

- De eerste vastenmaaltijd zal in het voorjaar 2022  
gehouden worden. 

e. Ontmoeting dat, Treft!:  
- Voor de bijeenkomst op 10 oktober jl. over Was ik een  

schaap, was Hij mijn herder door Heleen de Hoog was  
de opkomst goed en het werd een succes, ondanks dat  
de geluidsinstallatie niet optimaal functioneerde. 

- De volgende bijeenkomsten zullen gaan over Keltische  
muziek en spiritualiteit. 

- De groep denkt na over onderwerpen voor de  
bijeenkomsten in het volgend jaar. 

f. Oecumenische contacten:  
Omdat er veel belangstelling is voor de oecumenische  
diensten op 2e Kerstdag en 2e Paasdag is besloten  
deze weer op te starten.  

 
Diversen:  
Maatregelen ingesteld in Coronatijd die nu kunnen vervallen: 

- Collecteren kan weer als vanouds. 
- De kapstokken in de gangen kunnen weer gebruikt  

worden. De achterdeur kan weer open. 
- De kerkenraadsvergaderingen zullen weer op de  

vertrouwde plek plaatsvinden 
- Alle 3 de wc’s zullen weer opengaan.  

Er zullen dispensers voor papieren handdoeken  
opgehangen worden. De flesjes met ontsmettingsmiddel 
blijven staan. 

- De huidige belijning in de kerk en opstelling van de  
stoelen zullen blijven. 
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- Voor de kerkdiensten hoeft geen QR-code getoond te  
worden. Voor alle niet kerkelijke evenementen in de  
kerkzaal en bijgebouwen wel. Dit valt onder de  
verantwoordelijkheid van de huurders.  
Afdeling verhuur wordt hiervan op de hoogte gesteld. 
 

6. Rondvraag: 
          De Open Monumentendag was een groot succes.  
          Opvallend was dat veel gezinnen met kinderen onze kerk  
          wisten te vinden.  
          Dit was mede te danken aan de speurtocht die de  
          Historische Vereniging door Den Dolder had uitgezet. 

- Er kan ook tevreden teruggekeken worden op het afscheid  
van Adriaan Plantinga.  

Dank aan alle organisatoren en de vele helpende handen! 
 

Aldus vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 10 november 2021 
 
Rein van Dijk, scriba 
 
 

 
 

KERKTAXI 
 
Nu Ina Leusink is overleden, hebben wij het 
regelen van de kerktaxi op ons  genomen.  
Wij moeten de regeling wel weer opnieuw 
opbouwen. 
Zou u zo spoedig mogelijk kenbaar willen 

maken of u zo nu en dan ingeschakeld kan worden om te rijden voor 
de kerktaxi? 
Wij willen o.a. de aanvraag voor vervoer van de  Ernst Sillemhoeve 
met de kerstdagen kunnen realiseren. 
Ook de mensen die nu al rijden vragen we om zich op te geven.  
Ons e-mail adres en telefoonnummer kunt u op de achterzijde van de 
Onderweg vinden.  
 

Ria en Bert Spies 
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ONTMOETING,DAT TREFT! 
 
Op 14 november was deel I van een tweeluik over Keltische traditie. 
Op de zondag van Willibrord werd er ingezoomd op deze apostel van 
de Lage Landen, die vanuit Ierland naar ons toekwam met het 
evangelie. Wat geloofde hij, wat voor soort vroomheid was hem zelf 
bijgebracht?  
 
De tweede keer, zondag 12 december om 15:00 uur, 
ga ik hier nog verder op in: waarom moest het christelijk geloof naar 
ons toe komen vanuit Ierland?  
De situatie van Europa toen 
(na de val van het Romeinse 
rijk)  wordt gekenschetst, 
evenals de Keltische cultuur, 
die er al was vóór het 
Romeinse Rijk.  
Hoe binnen die cultuur het 
christendom werd ontvangen 
en zijn speciale kleur 
meekreeg, en wat die eigen 
kleur dan inhield.  
 
Naast Willibrord komen 
andere Keltische heiligen 
aan bod, zowel mannelijk als 
vrouwelijk. Ook laat ik graag 
iets zien van een Iers getint 
klooster dat op Oostbroek 
werd gevestigd en van 
waaruit De Bilt is ontstaan; 
en later ook Westbroek, net 
als Oostbroek Iers gekleurd.  
 
We hoeven de Ierse 
invloeden niet zo ver te zoeken! Naast dia’s met uitleg krijgt u ook 
enkele Ierse liederen te horen die iets van de Keltische spiritualiteit 
uitdrukken. Welkom! 
 

 Gert Landman 
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Leerhuis Bijbel en Geloof in december 
 

Datum: dinsdag 14 december, tijd: 10:30 tot 12:00 uur 
in de ontmoetingsruimte van de Maria Christina Kerk,  
Dolderseweg 123B, Den Dolder. 
 

Thema: Overdenkingen in eenzaamheid van Thomas Merton. 
Inleider en begeleiding: Willy Eurlings 

(links), vertaler van het 
boek. 
Tevens is aanwezig: ds. 
Gert Landman. 
 

Toelichting:  
In dit leerhuis willen we 
stilstaan bij het leven en 
werk van de 
trappistenmonnik Thomas 
Merton (1915-1968)rechts 
Hij was met spiritualiteit 
bezig lang voordat het mode werd. Hij zocht zijn 

weg in geloof dwars door tradities heen en schreef daar openhartig 
over. Kenmerkend is zijn openheid naar andere religies en zijn 
maatschappelijk engagement.  
Merton zocht geen religieus sausje om je lekker bij te voelen, maar 
zocht de kern van wat leven is.  
Dat is vrij zijn van alles waarachter je je verstopt en groeien in liefde.  
Willy Eurlings, voorzitter van de Mertonvrienden van de Lage Landen, 
zal na een korte inleiding over Mertons leven enkele thema’s uit zijn 
werk bespreken aan de hand van een aantal van zijn teksten.  
Daarbij is natuurlijk ruimte voor vragen en uitwisseling.  
Het belooft een boeiende bijeenkomst te worden! 
Opgave via Annie van Dijk, e-mail: annie.v.dijk@outlook.com  
of telefoon 030-2281589. 
  

  

  
  
  
Wij hopen dat u ons kerkblad met plezier hebt gelezen.  
De redactie wenst u – in goede gezondheid - gezegende feestdagen 
en een prettige jaarwisseling.  

 

Petra Vossestein en Bert Spies 

mailto:annie.v.dijk@outlook.com


 

 

 



 

 

 

ADRESSENLIJST

Kerk gebouw Maria Christina Kerk

Dolderseweg 123 B 3734BG Den Dolder 030-2250906

Kerktaxi Dhr. B. en Mevr. R. Spies E-mail: mckkerktaxi2022@ziggo.nl

Wilhelmina van Essenlaan 24 3734BZ Den Dolder 030-2291184

Kerkverhuur en Mevr. E. Brehm E-mail: verhuurkerkdendolder@gmail.com

nevenruimten Dr. Stärkenlaan 1 C 3734XA Den Dolder 030-2292722

Kerkonderhoud Dhr. C.v. Rijswijk E-mail: cvr7@hotmail.nl

en reparaties Schaapskooi 7 3734CR Den Dolder 030-2250325

(Interim)Predikant Ds. G.M. Landman E-mail: gmlandman@gmail.com

Biltstein 154 3732GX De Bilt 0630-308-712

Organist Dhr. H.R. Schrovenwever E-mail: h.schrovenwever@upcmail.nl

Molencaten 60 3772LN Barneveld 0342-416500

Kerkenraad Dhr. R. Coljée (voorzitter) E-mail: info@coljee.nl 

Marterlaan 13   3734HA Den Dolder 030-2291880

Dhr. R.C. van Dijk (scriba) E-mail: scriba-mckerk@live.nl

Eekhoornlaan 93 3734GWDen Dolder 030-2281589

College van Dhr. R. Coljée (voorzitter) E-mail: info@coljee.nl 

kerkrentmeesters Marterlaan 13 3734HA Den Dolder 030-2291880

Mevr. M. Leijnse (penning- E-mail: wleijnse@planet.nl

Eekhoornlaan 28      meester) 3734GZ Den Dolder 030-2898630

College van Mevr. G.A.v. Rijswijk (voorzitter) E-mail: cvr7@hotmail.nl

Diakenen Schaapskooi 7 3734CR Den Dolder 030-2250325

Leden- Dhr. J.C. Leijnse E-mail: LAMC@kpnmail.nl

administratie Eekhoornlaan 28 3734GZ Den Dolder 030-2898630

Vertrouwenspers. Mevr. C. Menken-Bekius E-mail: corjabekius@gmail.com

grensoverschrijdend gedrag 030-6962283

Collectebonnen Dhr. J. Dormans E-mail: janenaliedormans@casema.nl

Paltzerweg 182 3734CN Den Dolder 030-2286283

Hulpdienst+WMO Pelita Dr.Ramaerlaan 2 3734EB Den Dolder 030-2250258

Dienst geestelijke verzorging Altrecht: Dagpauwoog 2 3734AA Den Dolder 0622-384-358

Ds. A.Stegeman E-mail: a.stegeman@altrecht.nl

IBAN Bankrekening nummers

voor bijdrage en giften:

Protestantse gemeente te Den Dolder Voorkeur NL33TRIO 0379 4325 01

NL84RABO 0162 1484 96

Diaconie NL68RABO 0162 1080 44

ZWO Commissie NL09TRIO 0788 8484 96

Geestelijke verzorging Altrecht NL10ABNA  0432 1272 32
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