
 

 

      2022 
                                                                               februari  

 
    
      
 

ONDERWEG 

 
 

MARIA CHRISTINA KERK 
 
 

    PROTESTANTSE GEMEENTE te DEN DOLDER 
 

 
 

www.kerkdendolder.nl 
 
 

http://www.kerkdendolder.nl/


 

 

Onderweg is een uitgave van de Protestantse Gemeente 
te Den Dolder 

 
 

 
50ste  jaargang nr. 6  

februari 2022 
 
 

Zie ook: www.kerkdendolder.nl 
 
 

Redactie: 
 
   P. Vossestein  Burgemeester  Fabiuspark 94    3721 CR Bilthoven 

             Tel: 030-6914704
                      

 
 

B. Spies           Wilhelmina van Essenlaan 24    3734 BZ Den Dolder 
                                                                              Tel: 030-2291184              

 
 
 
 

Inleveren kopij voor het maart nummer: 
 

Uiterlijk 20 februari 
 

Op: MCKOnderweg@live.nl 
 
 

het liefst per e-mail naar het bovenstaande e-mailadres  
van de redactie: 

(vriendelijk verzoek om kopij in word als bijlage mee te sturen) 
 

of op papier bezorgen bij 
 

Bert Spies 

http://www.kerkdendolder.nl/
mailto:MCKOnderweg@live.nl


1 

 

ACHTER JEZUS AAN 
 
De eerste maanden van het nieuwe jaar gaan we met Jezus mee:  
zijn doop, zijn eerste optreden, de roeping van zijn leerlingen,  
hoe Hij rondging en het koninkrijk van God niet alleen verkondigde 
maar met woorden en tekenen voelbaar maakte.  
Zo gaat het als de hemel regeert op aarde: zieken genezen, 
gevangenen bevrijd, armen die de goede boodschap horen, blinden en 
doven die horen en zien.  
Dat gebeurt er als het goddelijke Woord, waardoor alles geschapen is, 
vlees en bloed wordt, onder ons komt. Hij heeft onze 
menselijke gedaante aangenomen, opdat (zoals 
Petrus in zijn tweede brief zegt), ‘u deel zou krijgen 
aan de goddelijke natuur’ (2 Petrus 1:4).  
Deze gedachte wordt uitgewerkt door een kerkvader, 
Irenaeus van Lyon (eind 2e eeuw), die zegt: 
Dit was Gods plan: dat zijn afstammeling, het 
eerstgeboren Woord,  

zou afdalen naar het geschapene, naar alles wat door 
Hem is gevormd, en dat dit door Hem zou worden omvat;                    Petrus 
        

aan de andere kant, dat het geschapene het Woord zou bevatten,  

en tot Hem zou opstijgen, de engelen voorbij, en gemaakt worden naar 
Gods beeld en gelijkenis. 

En zo is het ook gebeurd: het Woord van God, onze Heer Jezus 
Christus, is - in zijn liefde die alles te boven gaat – geworden wat wij 
zijn, om ons te helpen worden wat Hij zelf is - dat wij deel zullen krijgen 
aan zijn goddelijke natuur. 

Hier is geen sprake van erfzonde (dat kwam pas na Augustinus), alsof 
alles hier bedorven is, ook wij. Integendeel: de Menswording van het 
Woord laat zien hoe ons mens-zijn door de hemel wordt aangenomen, 
bekleed met goddelijke genade en kracht.  
Het aardse is niet afgesneden van de hemel, staat open voor het 
goddelijke. Wij krijgen deel aan zijn natuur, worden kinderen van God, 
achter Jezus aan.  
Geloofd zij de Vader, de Zoon en de heilige Geest! 
 
Gert Landman 
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WE ZIJN WEER OPEN ! 

Na een lockdown waardoor vanaf de 
Kerst de dienst weer zonder kerkgangers 
moesten plaatsvinden - wat een zegen 
dat we intussen Kerk TV hebben! – mag 
vanaf 23 januari iedereen weer in de kerk 
komen. Sommigen zijn nog voorzichtig en 
blijven meevieren via het beeldscherm, 
wat fijn dat dit kan. Ook de zalen zijn 
weer open, dus gesprekskringen en 

leerhuizen kunnen ook weer doorgaan. En nu maar hopen dat we voor 
de langere termijn open kunnen blijven; en dat er ook weer ruimte komt 
om samen te zingen. Dat we voluit het lied kunnen beamen dat ik tien 
maanden geleden al in Onderweg afdrukte: 

Straks bijeen, als de dreiging voorbij is. 
Straks bijeen, het verdriet van de baan. 
Weer bijeen, zonder afstand te houden, 
Opgetogen: de morgen breekt aan. 

Samen zullen we danken en zingen. 
Samen breken we brood, delen wijn. 
Wij omhelzen elkaar weer met vrede: 
een gebaar dat bijzonder zal zijn. 

En we steunen elkaar en beloven, 
na het leed dat we hebben doorstaan, 
dat wij zien wat het nieuwe betekent 
en daar zinvol mee om zullen gaan. 

En ik hoop dat we zullen ervaren 
in geloof, dat de liefde ons leidt: 
voor elkaar en voor moeder aarde 
goed te zorgen, nu en altijd. 

Noorse tekst: Hans-Olav Moerk 
Engelse vertaling en noten: John Bell, Iona Community 
Nederlandse vertaling: Gert Landman 
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KERKDIENSTEN FEBRUARI 2022  

Zondag   6 februari: voorganger ds. Th. Fossen (Amersfoort) 
10:00 uur.                  organist: Helmut Schrovenwever 
              collecten: 1ste Diaconie, 2de Kerk 
 
Zondag 13 februari: voorganger ds. G. Landman 
10:00 uur.                  organist: Jan Koert Brinkman 
              collecte:  1ste Diaconie 2de Kerk 
               
Zondag 20 februari: voorganger mevr. ds. M. Giezen (Houten) 
10:00 uur.                  organist: Sietze Kaldeway 
Dienst van                  collecten: 1ste Diaconie, 2de Kerk 
Schrift & Tafel?          Na afloop is er koffie? (Wijk A)              
 
Zondag 27 februari: voorganger ds. G. Landman 
10:00 uur.                  organist: Helmut Schrovenwever 

            collecten: 1ste Diaconie, 2de Kerk 
    
Zondag   6 maart:     voorganger ds. G. Landman 
10:00 uur.                  organist: Helmut Schrovenwever 
                                   collecten: 1ste 40dagentijd, 2de Kerk 
                          Wereldwinkel en koffie van Geertje en Wim? 
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BIJ DE DIENSTEN 
  
In februari gaat ds. Gert Landman tweemaal voor: 13 en 27 februari. 
We verwelkomen in februari een tweetal gastpredikanten. 
 
Zondag 6 februari gaat voor ds. Tom Fossen, onze vroegere 
gemeente predikant. 
Dat behoeft geen nadere introductie, de gemeente kent hem. 
 
Zondag 20 februari is dat anders met Ds. Marian van Giezen. 
Zij was predikant in Utrecht, woont nu in Houten. 
Nu is zij verbonden aan het inloophuis van Kerk en Samenleving:  
Het Lindenhuis in Zeist. 
Deze werkt samen met Stichting Leerkansen, en biedt kinderen van  
4 tot 18 jaar financiële ondersteuning voor hun onderwijs. 
Ook is zij actief betrokken bij intakes voor de Voedselbank. 
 
Beiden van harte aanbevolen, 
 
Ruud Lenderink. 

PASTORAAT 

Mw. Marleen van Oosterzee verblijft na een kleine herseninfarct in de 
Biltse Hof (revalidatie afdeling kamer 12). De kinderen zoeken nu naar 
een plek in een verzorgingshuis; terug naar Huize Het Oosten zal 
helaas niet meer gaan. 

Mw. Geertje Dekker, Andreas Foxlaan 41, is na een kleine TIA kort 
opgenomen geweest in het ziekenhuis, maar ze is gelukkig weer thuis 
bij Wim, om te herstellen.  
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WIJ GEDENKEN  
 
Op 1 januari overleed Titia Allema, die woonde op de 

Dolderseweg 144a, in de leeftijd van 89 jaar. Met haar zwakke longen 
heeft ze lang geleefd. Tot en met Oudejaarsdag was ze nog thuis, en 
helder; toen werd ze opeens benauwd en ging het ook snel. 
Titia Allema kwam met haar man Bert uit Friesland naar Den Dolder 
(hij had werk gevonden op de Willem Arntsz hoeve); aanvankelijk op 
de Willem Arntszlaan, toen op de Dolderseweg vlak bij de Hoeve zelf.  
Daar groeiden de drie dochters op, vandaar gingen ze de deur uit.  
Ze kwam regelmatig in Friesland, waar veel familie woonde, en dan 
meteen naar de middelste dochter in Groningen. Zat vanwege haar 
strenge kerkelijke opvoeding wel eens in over haar niet meer zo 
kerkelijke kinderen. Een gesprek over Mattheüs 25 : 31-46 gaf wat rust: 
de schapen en de bokken bij het oordeel, dat waren voor de Farizeeën 
wie wel of niet met hun geloofsgemeenschap meededen,  
maar voor Jezus wie wel of niet de minste mens hadden geholpen. 
Haar man Bert overleed in 2008; later kwam de verhuizing naar het 
appartement boven de winkels. Haar buurvrouw van de twee-onder-
één-kap bij de Hoeve kwam daar eveneens wonen; ook met andere 
buren kreeg ze goed contact. Ze leefde trouw mee met de kerk, een 
stille vrouw, met pretogen, die van veel dingen kon genieten.  
Van muziek; van de CD die onze scriba haar wekelijks bracht met de 
kerkdienst erop (waar ze de laatste jaren niet meer naar toe kon);  
en jongsleden november van het avondmaal bij haar aan huis, met 
voorganger, ouderling en nog één ander gemeentelid erbij.  
En vóór corona ook nog van de gesprekskring bij haar aan huis.  
Zo was ze altijd gericht op wat er nog wèl kon.  
We hebben op vrijdag 7 januari afscheid van haar genomen met een 
dankdienst in de kerk; te voet naar het Stille Hofje, waar ze bij haar 
man begraven is. Moge de Goede Herder (haar psalm was de 23e) 
ieder troosten die haar mist. 
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VAN DE DIACONIE 
 

Detentiecentrum 
Zondag 6 februari vindt er weer een wake plaats van 16:30 tot 17:15 
uur bij het detentiecentrum aan de Richelleweg 13 in Soesterberg.  

De wake zelf is (vanwege de nog geldende coronaregels) niet voor 
publiek toegankelijk. Zij wordt vormgegeven door een paar 
coördinatoren. Het staat iedereen vrij op eigen wijze te waken op 
andere momenten. En neem zelf eventueel een bloem mee en steek 
die in het hek tijdens uw wake. 
 

Voedselbank 
 

Zondag 6 februari staat de mand voor de voedselbank 
weer klaar. U kunt uw gift van huis meenemen. 
 

 
 

  6 februari Collecte: Diaconie. 
 

13 februari Collecte: Diaconie. 
 

20 februari Collecte: Diaconie. 
 

27 februari Collecte: Diaconie. 
 

Namens de Diaconie: 
 

Gerrie van Rijswijk 
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BERICHTEN VAN DE ZWO 
 
We zijn op weg naar Pasen. 
 
De 40dagentijd, de periode in de kerk waar we als 
ZWO van betekenis willen zijn voor mensen veraf en 
dichtbij. 

 
U zult daar de volgende maand in Onderweg uitvoerig over worden 
geïnformeerd. 
 

We hopen ook dat we bij elkaar kunnen komen om onze jaarlijkse 
Vastenmaaltijd te houden. De laatste was twee jaar geleden nog net op 
de valreep. Nu is het nog niet bekend of dit door kan gaan. 
We gaan er maar van uit en hebben alvast een datum gepland. 

Noteert u maar vast in uw agenda: op woensdag 6 april proberen we 
bij elkaar te komen voor de Vastenmaaltijd, hoort u de volgende 
maand. 
 

Ook is nog niet bekend of u weer kunt Wereld winkelen. 
Zodra we kunnen koffiedrinken met elkaar zullen we ook deze 
ontmoetingen na de diensten weer kunnen starten. 
 
U merkt het: onzeker is het allemaal, maar we hopen op het thema van 
de 40dagentijd : Alles komt goed? 
 
Namens de ZWO: 
 
Herma Lenderink 
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UIT HET VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING  
VAN 8 DECEMBER 2021 

 
1. Opening; 

De voorzitter opent de vergadering met een gebed. 
 

2. Ingekomen- en verzonden stukken: 
Over de Begrotingen van Kerk en Diaconie zijn geen vragen en 
opmerkingen. 
Beide worden goedgekeurd en getekend. Bij afwezigheid van de 
scriba, tekent Gert Landman. 
 

3. Ingekomen- en verzonden stukken: 
Ron heeft de Classis 3 data doorgegeven voor een bezoek aan de 
kerkenraadsvergadering, t.w. in februari, maart en april 2022,  
de 2e woensdag van de maand. 
 

4. Notulen van 10 november 2021 en actielijst: 
Enkele namen worden gecorrigeerd. Daarna wordt het verslag  
goedgekeurd en getekend. 
Actielijst: geen wijzigingen. 
 

5. Actualiseren en aanvullen protocol bij uitvaarten: 
Dit punt wordt verschoven naar de volgende kerkenraads- 
vergadering. Voorafgaand volgt eerst een gesprek van het  

voltallige College van Kerkrentmeesters met Edith Brehm.  
 

6. Voortgang beroepingswerk:  
In vervolg op de mondelinge toezegging van het Classicaal College 
Beheerszaken, is per brief gevraagd het verzoek om een predikant  
voor 50 procent te mogen benoemen definitief goed te keuren. 
Er zal een stukje in Onderweg geschreven worden met de vraag  
of gemeenteleden willen toetreden tot de beroepingscommissie. 
 

7. Rapportages en mededelingen: 
a. Predikant:  

- Gert Landman heeft contact gehad met de voorzitter van de  
Stichting Kameel (die ook voorzitter is van de  
Belangenvereniging Den Dolder). Er is toestemming om het 
gebouw tot 2027 open te houden, daarna wordt het gesloten.  
Voor een nieuwe locatie wordt gekeken naar het  
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terrein van de WA Hoeve of dat van den Engh.  
Op de lange termijn zou de MC Kerk ook een optie zijn. 

- De afspraak met de Katholieke Basis School  
De Kameleon is in verband met corona verschoven naar eind 
januari 2022.  

Er zal besproken worden of er met Pasen in het kader van  
Kerk en School iets georganiseerd kan worden.  
Daarnaast heeft Gert Landman aangeboden een keer naar  
school te gaan om vragen van leerlingen op het gebied van  
kerk en geloof te beantwoorden. 

b. Eredienst: 
- Op 19 december a.s. staat een Avondmaalsviering gepland.  

Er wordt besloten deze, met de huidige coronamaatregelen,  
niet door te laten gaan.  

- Tijdens de oecumenische viering op 14 november jl. heeft  
- Gert Landman, bij het zien van een halflege kerk, spontaan  

besloten om de gemeente toch te laten zingen 
(in tegenstelling tot wat in de kerkenraadsvergadering van  
8 december jl. is besloten). 
Dat was niet verstandig. Gemeenteleden willen graag voluit  
zingen en zachtjes zingen is niet fijn. De algemene lijn blijft,  
totdat er meer versoepelingen komen, tijdens de diensten niet  
te zingen. Ook als kerk moeten wij er alles aan doen om meer 
besmettingen te voorkomen. 

- De kerstnachtdienst op 24 december a.s. m.m.v. Muziek- 
vereniging Dr. Engelhard kan zoals gepland, niet doorgaan.  
Er zal een opname gemaakt worden van een dienst waarbij  
alleen voorganger, organist en een ouderling/diaken aanwezig  
zijn, die online uitgezonden wordt.  
De opname kan na 19:00 uur beluisterd en bekeken worden. 

c. Pastoraal beraad:  
Er is aandacht voor zieke gemeenteleden. 
In de Schutsmantel is een uitbraak van corona. 

d. College van Kerkrentmeesters:  
De enveloppen voor de actie Kerkbalans zullen verspreid  
worden.  
Gert Landman heeft de begeleidende brief voor de kerk en  
Peter Koster een schrijven namens het ZWO opgesteld. 

e. College van Diakenen: op 16 december a.s. worden de  
kerstattenties opgehaald en deze zullen samen, met de nog  
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overgebleven boekjes van de Raad van Kerken, aan de  
80+ jarigen binnen de gemeente rondgedeeld worden. 

f. ZWO:  
- De opbrengst van de collecte voor Kinderen in de Knel is  

aangevuld tot € 500 en de collecte voor Zulu Aid werd  
aangevuld met € 200  zodat in totaal € 306  kon worden  
overgemaakt. Aan Bali Future én Terres des Hommes werd  
een gift van € 250 overgemaakt. 

- Doordat de verkoop bij AH afgelast werd, zijn de bederfelijke  
food-artikelen naar de Voedselbank gebracht.  
De artikelen die in consignatie waren verkregen, konden 
teruggebracht worden naar de Bilt. De speciaal ingekochte 
overgebleven non-food artikelen worden bewaard tot  
volgend jaar. 

- Twee groepen Afghaanse kinderen (4/5 jaar en 6/7-jarigen  
zullen op De Kameleon onderwijs krijgen.  

- Over de groene dienst op 7 november jl. was de  
communicatie tussen predikant en ZWO niet optimaal.  
Voor volgend jaar is dit een punt van aandacht. 

- Het is mogelijk om via het Groene Kerkenplan subsidie aan  
te vragen voor kleine ventilatoren die de warme lucht van de  
verwarming beter in de ruimte verspreiden.  
Binnen het College van Kerkrentmeesters zal gekeken  
worden of dit voor ons geschikt is.  

g. Ontmoeting, dat Treft!:  
Zondagmiddag 12 december a.s. is deel 2 van een tweeluik  
over Keltische traditie waar Gert Landman verder zal ingaan  
op de vraag, waarom het christelijk geloof naar ons toe  
moest komen vanuit Ierland. Reinier van der Zand zal de  
vleugel bespelen. Er zullen enkele lerse liederen ten gehore 
gebracht worden. 
- Voor volgend jaar zijn nog geen plannen gemaakt.  
De ontwikkelingen rond de coronamaatregelen worden  
afgewacht. 

h. Redactie Onderweg: er is voor 17 december a.s. een  
vergadering gepland. 

i. Oecumenische contacten: Geen bijzonderheden. 
j. Website: Idem. 
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Diversen:  

• Tijdens de diensten rondom Kerst komt het beeld van Silene  
van Waveren bij de kerstboom te staan.  
Er is de mogelijkheid een kaarsje aan te steken en een  
kaars mee te nemen om weg te geven. 

• Heleen de Hoog neemt de taak van Jenny Glastra over. 
Ook is zij bereid de brieven, die 14 dagen voordat een 
gastpredikant voorgaat, te versturen.  
Er moet nog iemand gevonden worden die bij haar  
afwezigheid kan invallen.  

• De vacature voor scriba is extra opportuun, nu  
Rein van Dijk langere tijd moet herstellen.  
Gert Landman zal voor beide vacatures mensen benaderen. 

 
Omdat er nog geen kerkenraadsvergadering is geweest, is dit verslag  
nog niet vastgesteld.    
 
Rein van Dijk, scriba 

 
 

 
 
 

 

Collecteopbrengsten: Diaconie december 2021

  5-12-2021 Diaconie (inclusief ontvangen per bank) 53,50€    

  5-12-2021 Gift Kosovo (inclusief ontvangen per bank) 20,00€    

12-12-2021 Diaconie (inclusief ontvangen per bank) 43,60€    

19-12-2021 Diaconie (inclusief ontvangen per bank) 63,10€    

26-12-2021 Kinderen in de knel (inclusief ontvangen per bank) 288,70€  

Collecteopbrengsten: Kerk december 2021

  5-12-2021 Maria Christina kerk 24,55€    

12-12-2021 Maria Christina kerk 21,55€    

19-12-2021 PKN Jong Protestans 24,10€    

26-12-2021 Maria Christina kerk 73,50€    

Per bank ontvangen voor kerkcollectes 60,00€    

OPBRENGST COLLECTES MARIA CHRISTINA KERK
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ONTMOETING, DAT TREFT!  
 
Leerhuis Bijbel en Geloof in februari 2022 
 
Datum: dinsdag 8 februari, tijd: 10:30 tot 12:00 uur 
in de ontmoetingsruimte van de Maria Christina Kerk,  
Dolderseweg 123B, Den Dolder. 
Het leerhuis kan met de nieuwe regels nu wel doorgaan.   
We hopen op een goede opkomst en…dat we elkaar weer in  
goede gezondheid kunnen ontmoeten.  
 
Thema: Overdenkingen in eenzaamheid van Thomas Merton. 
Inleider en begeleiding: Willy Eurlings,        
vertaler van het boek. (links) 

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).  
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 Merton vrienden 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. 

mailto:annie.v.dijk@outlook.com


 

 

  

1 di Psalm 9 God beschikt

2 wo Jesaja 45:14-19 Israël als voorbeeld

3 do Jesaja 45:20-25 Alleen bij de HEER

4 vr Jesaja 46:1-13 god vs. God

5 za Psalm 48 Zo is God

6 zo Lucas 5:1-11 Goede vangst

7 ma Lucas 5:12-16 Aangeraakt

8 di Lucas 5:17-26 Hoera, vergeving!

9 wo Lucas 5:27-39 Oud en nieuw

10 do Psalm 1 Als een boom

11 vr Jesaja 47:1-15 De rollen zijn omgedraaid

12 za Jesaja 48:1-11 IJzer en brons, geen zilver

13 zo Jesaja 48:12-22 De HEER roept

14 ma Jesaja 49:1-7 Het verborgene zichtbaar gemaakt

15 di Jesaja 49:8-13 Goede reis

16 wo Jesaja 49:14-26 Ik vergeet jou nooit

17 do Psalm 3 Al ga ik door een dal ...

18 vr Lucas 6:1-11 Sabbats(on)rust

19 za Lucas 6:12-26 In de leer bij Jezus

20 zo Lucas 6:27-38 Christelijke assertiviteit

21 ma Lucas 6:39-49 Wie ogen heeft om te kijken, moet zien

22 di Lucas 7:1-10 Geloof, hoop en liefde

23 wo Lucas 7:11-17 Opwekking

24 do Amos 1:1-10 Misdaad op misdaad

25 vr Amos 1:11–2:5 Ook Juda zal in vlammen opgaan

26 za Amos 2:6-16 Ondankbaar Israël

27 zo Amos 3:1-8 Oorzaak - gevolg

28 ma Amos 3:9–4:3 Wat is te redden uit de muil van een leeuw?

BIJBELLEESROOSTER FEBRUARI 2022



 

 

 

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 0622-388-187

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

Eekhoornlaan 93 3734GW Den Dolder 030-2281589

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

kerkrentmeesters Marterlaan 13 3734HA Den Dolder 0622-388-187

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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