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UIT DE STATUTEN 
Art. 1. Onder de naam Nederlandse Evangelische Vereniging in Zwitserland 
(NEV), bestaat voor onbepaalde tijd een vereniging naar Zwitsers burgerlijk 
recht, ZGB Art. 60 e.v.    
De zetel van de vereniging is in 6006 Luzern. 
Art. 2 De vereniging stelt zich ten doel een geestelijk huis te bieden aan alle 
Nederlandstalige Christenen die in Zwitserland of in de directe omgeving 
daarvan woonachtig zijn. 
Daarbij baseert zij zich op het Evangelie van Jezus Christus, dat ieder mens 
roept tot de dienst aan God, aan de medemens en aan de wereld. 
 
De Vereniging tracht dit doel te bereiken door: 
Het organiseren van kerkdiensten in de Nederlandse taal, volgens een liturgie 
van oecumenisch karakter; 
Het organiseren van nog andere bijeenkomsten met een bezinnings-karakter, 
bedoeld om wederzijdse hulp te bieden bij en aan te sporen tot het omzetten 
van de resultaten dezer bezinning in het leven van alledag; 
Het aanbieden van beroepsmatige pastorale zorg en het stimuleren van 
pastorale zorg door de leden onderling; 
Het waar nodig en mogelijk verlenen van sociale en diakonale bijstand;  
Het bevorderen van contacten tussen leden, sympathisanten en donateurs 
door midden van een eigen verenigingsorgaan; 
Het verlenen van hulp bij de integratie van Nederlanders in de Zwitserse 
kerken en in de Zwitserse samenleving; 
Alle overige middelen welke voor het bereiken van de doelstelling bevorderlijk 
zijn. 
 
  



V A N   

     

 D E   

     

  V O O  R  Z  I  T  T  E  R 

 
Het jaar 2003 was een bewogen jaar. 
We missen Anneke Goorhuis (Kring Basel) en Jan de Klerk (Kringhoofd van 
Zürich), die in het voorjaar van ons heengingen. In het najaar stierf Hans van 
der Veen uit de kring Tessin. 
En na een lange ziekte stierf in de herfst in Nederland Jan den Hollander. 
Het waren, elk op haar of zijn eigen manier, gewaardeerde NEV (st)ers. 
 
Net na de jaarwisseling, op 4 januari 2004, stierf Ger Allan, oud bestuurslid en 
vriend van velen van ons. Het ligt allemaal nog zo vers in ons geheugen, we 
zijn er nog beduusd van. 
 
Laten we ze niet vergeten, niet verder gaan of er niets is gebeurd, zoals we zo 
vaak doen met dingen waar we geen raad mee weten. 
Laten wij hen herdenken: de vriendschap die van hen is uitgegaan, de sfeer 
die zij brachten door hun aanwezigheid, laat het ons een voorbeeld blijven... 
 
En toch ging en gaat alles verder.... 
We begroetten Thea als nieuw bestuurslid en konden Wilfred als adviseur 
behouden. 
Vlak voor Pasen viel David en beschadigde daarbij zijn schoudergewricht, 
zodat hij lange tijd zijn arm niet gebruiken kon. Gelukkig is hij volledig hersteld. 
De weekends in Tessin waren beter bezocht dan ooit.... 
Net als de leesgroepen van Biny en Martie. 
Er werd zelfs een mannenleesgroep gestart. 
 
Terugziend op het NEV jaar 2003 blijkt er veel te zijn geweest om dankbaar 
voor te zijn: 
Allereerst is een woord van dank op zijn plaats aan de vele “gastpredikanten” 
die in onze kringkerkdiensten voorgingen op de zondagen dat David er niet 
preken kon. Zonder hen zou het onmogelijk geweest zijn de maandelijkse 
locale NEV-kerkdiensten te organiseren. Heel hartelijk dank voor de moeite 
die u zich gegeven hebt. 
Daarbij mogen we de kringhoofden en hun helpers niet vergeten. Ook zij 
droegen beslissend bij aan het doorgaan en het goede verloop van deze  
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diensten. Ook in de periode van David’s tijdelijke invaliditeit konden alle 
kerkdiensten doorgaan. 
Verder wil ik de velen die zo vaak en trouw zieken en stervenden bezochten 
en de partners van deze mensen bijstonden, met nadruk bedanken. Dat is 
NEV!  Elkaar helpen als het nodig is.  
En steeds vaker blijkt het nodig te zijn... 
 
Want velen van ons beginnen de gevolgen van het ouder worden aan den lijve 
te ondervinden. Een heup of knie operatie, een rokersbeen, of de ontdekking 
van een gezwel, deed het afgelopen jaar NEV-leden voor korter of langere tijd 
in het ziekenhuis belanden.  
Maar ook veel van hen die zich nog gezond mogen noemen worden minder 
mobiel. Een en ander heeft zijn weerslag op het kerkbezoek. 
 
Dan zijn er sommigen die zich om ouderwordende familieleden – vaak in 
Nederland – bekommeren. Weer anderen willen de eerste levensjaren van de 
kleinkinderen van nabij meemaken. Ook dat kan prioriteit boven een NEV 
dienst krijgen. 
En dan, eindelijk gepensioneerd, worden er grote reizen gemaakt. 
Zo zien we het aantal bezoekers in alle diensten langzaam wat afnemen.  
Daardoor neemt ook het onderlinge kontact wat af, want het gemeen-
schappelijke “koffiedrinken” na de dienst levert daaraan een belangrijke 
bijdrage.  Misschien moeten ook wij ons daarom de gewoonte van de 
tegenwoordige jeugd gaan eigen maken om vaker de telefoon te pakken en 
naar elkaars wel en wee te informeren. 
 
Dat ook niet meer alle gespreksavonden doorgingen is in de boven geschetste 
situatie bijna onvermijdelijk. Daarbij komt dat we ’s avonds in het donker niet 
meer zo graag op weg gaan en ook de afstanden worden een steeds grotere 
belemmering... 
Toch moeten we dit allemaal niet te zwaar opvatten. Zolang de NEV als 
sociaal netwerk zo blijft functioneren als nu mogen we niet klagen, 
integendeel! Steeds weer merk ik hoe sterk de onderlinge band is en hoe men 
elkaar door moeilijke tijden heen helpt. 
 
Ook de inkomsten worden kleiner, maar echt zorgelijk is het nog niet omdat 
ook de kosten immers kleiner zijn geworden na Hildo’s pensioenring. Meer 
hierover leest u in het verslag van de penningmeester.  
Daarbij mogen we echter niet vergeten, dat de NEV zonder de steun van de 
Zwitserse kerken waarschijnlijk niet zou kunnen voortbestaan.  
Daarom is een bijzonder woord van dank aan de kantonale kerken van 
Aargau, Basel (Stad en Land), Zürich en Zug en aan de Kirchgemeinden 
Rheinfelden en Rupperswil hier op zijn plaats.  
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Evenals aan de andere vrijgevige donateurs. 
 
Tenslotte dank ik de kringhoofden, de leden van de redactie van BC en mijn 
collega’s bestuursleden voor al het werk wat ze voor de NEV deden. 
Maar - zoals gebruikelijk in de NEV – er zijn ook heel veel “gewone” leden die 
zich steeds weer voor de NEV inzetten, hun huis openstellen, voor koek en 
koffie zorgen, met stoelen slepen, ouderen helpen en zieken bezoeken.... En 
natuurlijk flink in de beurs tasten voor de armen in St Peterburg... Ook u, NEV-
sters en NEV-ers, wil ik graag bedanken voor deze levensbelangrijke hulp. 
 
Ik hoop dat ook in 2004 David van Welden op u allen rekenen mag en dat de 
NEV nog vele jaren haar werk zal mogen doen. Laten we met elkaar ons best 
doen om ook in de toekomst “er voor elkaar te zijn”.  
Moge God onze verenigingsactiviteiten zegenen. 
 

Uw voorzitter, Henk van Riezen. 
 
 

V A N   

 H E T  

  V   
     

  B E S   T  U   U   R 

 

1. Jaarverslag van de secretaris over 2003 
 

En weer is er een jaar voorbijgesneld. Als je terugkijkt op al de 
gebeurtenissen, houd je het soms voor onmogelijk, dat het allemaal in één 
jaar is gebeurd. Er waren een heleboel mooie en ontroerende dingen. Maar 
ook veel onverwachte en moeilijke. We hebben afscheid moeten nemen van 
lieve mensen, en het gemis doet zeer. De NEV heeft weer een tijd op een 
grote inzet van de leden gefunctioneerd, omdat David van Welden door zijn 
ongeval uit de roulatie was.  
Maar door alles heen is gebleken, dat juist in moelijke tijden de mensen elkaar 
bemoedigen, er voor elkaar zijn en bereid zijn om de NEV te laten „leven“. 
Ondanks de zorgen die de vereniging heeft, geeft dat moed en kracht om door 
te gaan. Ook voor het komende jaar. 
 
Het leek zo veelbelovend van start te gaan, 2003. David had allerlei plannen; 
er waren nieuwe ideeën, zoals de gezinsdag en thema-avonden in de 
verschillende kringen. Veel data waren al vastgelegd en de kringen 
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waren gemotiveerd om er de schouders onder te zetten. Men „had er zin in“. 
Het zou anders lopen dan gepland. Zoals zo vaak in het leven. David van 
Welden belandde in het ziekenhuis, met een ernstig letsel aan zijn schouder. 
De nieuwe ideeën werden voorlopig weer in de kast gelegd en de NEV werd 
teruggeworpen op het draaidende houden van de basisactiviteiten.  
Gelukkig konden de kerkdiensten doorgaan, werd BC „gewoon“ gedrukt, 
gingen de leesgroepen door en voelde men overal dat de samenhang binnen 
de NEV er niet onder leed. We zijn er met z’n allen door heen gekomen. En 
het lijkt of we gewoon de draad van begin 2003 weer op kunnen pakken. 
 
Met toch wel een wezenlijk verschil. Dit zal mijn laatste jaarverslag voor de 
NEV worden. Niet dat er nadien niets meer te schrijven valt (misschien wel 
meer dan ooit, en meld ik mij weer meer in BC). Ik zal het bestuur dit jaar 
moeten verlaten, met tegenzin, dat wel. Maar dat is de logische consequentie 
van Davids en mijn  besluit, om onze weg in de toekomst samen te gaan. Dat 
vergoed natuurlijk veel... 
En bovendien kun je bij de NEV, buiten een bestuursfunctie, op vele gebieden 
actief zijn! 
 
Het bestuur vergaderde 6 maal.  
De algemene ledenvergadering werd op 20 april 2003 te Hägendorf 
gehouden. 
De vergadering van afgevaardigden vond plaats op 1 november 2003, 
eveneens te Hägendorf. 
De vergaderingen betreffen financieën, commissiewerk, de activiteiten binnen 
de kringen en de organisatie van de NEV. Het bestuur zal er zoveel mogelijk 
voor zorgen dat organisatorische taken niet op Davids schouders komen, 
zodat hij zijn beschikbare tijd voor de NEV daar kan inzetten waar dat het 
meest gevraagd wordt: „verkondiging“ en „pastoraat“.  
 
Voor meer uitgebreide informatie verwijs ik naar de afleveringen van het 
contactorgaan van de NEV: Briefcontact. 
Ik vermoed, dat ook 2004 een jaar zal worden dat in ijltempo voorbij gaat. 
Maar ik hoop, dat we met z’n allen in de NEV, net zoveel moed en kracht 
zullen hebben als afgelopen jaar.  Dan houden we en geven elkaar: houvast! 
 
Root, 16 januari 2004.                                     

Wypkje de Jong, secretaris. 
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2. Jaarverslag van de penningmeester 
 
Anno Domini 2003 was het doorstartjaar voor de NEV nieuwe stijl. 
Met lagere kosten dan voorheen, omdat  David van Welden  maar 25% van 
zijn tijd voor ons werkt, wat neer komt op 1 dag per week en 1 zondag per 
maand.   
De tekorten van de afgelopen jaren hebben we kunnen compenseren: De 
reserves zijn weer op het oude peil teruggebracht. Dat is ook nodig omdat we 
David beloofden dat hij tenminste drie, maar liever vijf jaar op zijn NEV baan 
rekenen kan. 
Financieel dus een goed jaar. 
Maar wat zit achter de cijfers? 
Minder betalende leden, die gemiddeld minder bijdragen. 
Vijf leden zorgen voor 44% van de bijdragen. Hoe dankbaar we hen daar voor 
ook zijn, we kunnen helaas niet eeuwig op hen rekenen. U kunt zich 
voorstellen wat er gebeurt als we één van hen missen moeten... 
 
We zijn een ieder die bijdraagt dankbaar, veel of weinig. 
Maar nogal wat aktieve leden vergeten hun bijdrage te betalen en dat is 
jammer. Het gironummer is  60-8473-2,  Niederländisch  Evangelischer 
Verein, Luzern. 
Meteen even Uw bijdrage voor 2004 overmaken.  
Dan vergeet U het niet!  
De financiële toekomst van de NEV ziet er gezond uit als we de bijdragen 
een beetje op peil kunnen houden. 
 
Neuheim,  19 januari 2004,                       Gerhard Johan (Hans) Heezen 
 

BELEGGINGEN 
 

Beleggingen per 31 December 2000 2001 2002 2003 

Einlage Heft 82.054 82.720 53.234 53.428 

JAARREKENING 2002 
 
Balans per 31 December 2003. 
 

ACTIVA 2001 2002 2003 

Liquide middelen 65.056 73.294 110.950 

Debiteuren 4.101 3.431 145 

Bureau machines 1.500 0 0 

Beleggingen 82.720 53.234 53.428 
totaal 153.377 129.959 164.523 
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PASSIVA 2001 2002 2003 

Crediteuren 5.250 0 2.684 

Diaconaal fonds 20.000 19.000 20.000 

Voorzieningen / 
Reserve 

100.442 87.456 92.798 

Werkkapitaal 40.000 40.000 40.000 

Overschot(- tekort) -12.315 -16.497 9.041 

Totaal  153.377 129.959 164.523 

 
Leden en adres administratie 
 
Adressen bestand eind december 2002. 
 

Type 2000 2001 2002 2003 

Leden (personen of 
gezinnen) 

141 141 133 124 

Donateurs 10 11 9 9 

BC abonnees 67 67 66 68 

Overige adressen 24 22 25 24 

Totaal  242 241 233 225 

 

BATEN en LASTEN  BRIEFCONTACT 
 

 Rekening 
2003 

Begroting 
2003 

Begroting 
2004 

Begroting 
2005 

Inkomsten 
Abo’s 

9.375 9.000 9.000 9.000 

Druk & 
 verzend kosten 

11.652 14.000 12.000 12.5000 

Redactionele 
arbeid 

6.000 6.000 8.000 6.000 

Tekort 8.277 11.000 11.000 9.5000 

 

Diaconaal Fonds 
 
Stand per 31 December 2002  19.000 
Uitbetaald       - 
Aanvulling       1000 
Stand per 31 December 2003  20.000 
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RESULTATEN REKENING 2002 en BEGROTING 2003 en 2004. 
 
 

BATEN Rekening 
2002 

Rekening 
2003 

Begroting 
2003 

Begroting 
2004 

Begroting 
2005 

Ledenbijdrage 
(1) 

58.351 60.644 65.000 60.000 60.000 

Legaat 25.000 0 0 0 0 

Donaties 28.455 20.880 20.000 20.000 10.000 

Collectes 2.885 3.673 3.000 3.000 3.000 

Zwitserse 
kerken 

16.200 13.200 15.200 15.200 13.200 

Rente 946 413 1.000 500 500 

Terugbetaling  92 2.427 0 0 0 

Totaal  131.929 101.236 104.200 98.700 86.700 

 
 
 

LASTEN Rekening 
2002 

Rekening 
2003 

Begroting 
2003 

Begroting 
2004 

Begroting 
2005 

Traktement 85.321 41.851 45.000 45.000 45.000 

Sociale lasten, 
verzekeringen 

10.983 0 0 0 0 

Diaconaal 
fonds 

2000 1.000 2.000 2.000 2.000 

Autokosten 4.897 1.827 12.000 0 2.000 

Afschrijving 
auto 

0 0 0 0 0 

Reiskosten 4.113 1.247 3.000 2.500 2.500 

Porti, telefoon 3.704 495 5.000 2.000 1.000 

Bureau 
materiaal 

18.440 985 5.000 5.000 1.000 

Verenigings 
kosten 

9.831 2.138 2.000 5.000 3.000 

Kosten BC(1) 9.137 17.652 11.000 11.000 18.500 

Externe 
predikanten 

0 0 15.000 5.000 5.000 

Aanv.  reserve 0 25.000 0 20.000 5.000 

Onvoorzien 0 0 0 1.200 1.700 

Totaal  148.426 92.195 100.000 98.700 86.700 
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(1) Rekening 2003 effectieve kosten BC, begroting 2005 totale kosten. 
De inkomsten van BC abo’s worden voortaan bij de ledenbijdrage 
geboekt 

BIJDRAGEN ZWITSERSE KERKEN 
 

KERK of 
 GEMEINDE 

2000 2001 2002 2003 

Aargau 5.000 1.000 1.000 1.000 

Basel Stadt 4.000 4.000 4.000 - 

Basel Land 1.000 1.000 1.000 1.000 

Kirchgemeinde 
Rheinfelden 

1.000 1.000 0 1.000 

Zug 0 8.000 6.000 6.000 

Zürich Stadt 4.000 4.000 4.000 4.000 

Kirchgemeinde 
Rupperswil 

200 200 200 200 

Totaal 15.200 19.200 16.200 13.200 

 

Bijdragen van de leden 
 

Bedrag (Sfr) 2001 2001 2002 2002 2003 2003 
 Aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag 

Niets 
 

42 0 35 0 42 - 

Tot 200 
 

16 1.930 23 2.845 10 935 

200 –500 
 

37 13.730 34 12.081 40 13.200 

500 – 1000 27 21.535 22 17.110 20 12.990 

1000 –2000 15 24.375 9 12.825 10 14.300 

Boven de 
2000 

4 28.500 7 39.100 5 31.800 

Totaal 
 

141 90.070 130 83.961 127 73.225 

Gemiddeld 
 

 639  646  577 

Aantal en 
Gemid. van 
betalende 
leden 

99 910 95 884 85 861 
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3. Jaarverslag van de predikant 
 
Ik geloof te mogen schrijven dat het jaar 2003 voor de NEV een goed jaar is 
geweest. In 2003 waren er weliswaar geen grote feesten of ingrijpende 
veranderingen in de NEV en er zijn weinig opmerkelijke dingen gebeurd. 
Maar het is erg fijn om vast te stellen dat de NEV leeft en actief is. De kringen 
functioneren goed, alle kringen hebben zonder grote moeite gastpredikanten – 
voor een deel zelfs nieuwe predikanten – gevonden. De kerkdiensten waren 
over het algemeen goed bezocht. Een grote groep heeft deelgenomen aan het 
wandelweekend in Tessin. 
De kring “rondom de bijbel” heeft een vaste plek gekregen in het leven van de 
NEV. Er zijn ook nieuwe activiteiten uitgeprobeerd, zoals het adventszingen in 
Bern. 
 
Door een ongeval kon ikzelf bijna drie maanden niet werken. Het was voor mij 
echter een hele opluchting dat alles gewoon kon doorgaan. Door de inzet van 
Henk van Riezen konden ook de gemeenschappelijke kerkdiensten gewoon 
plaatsvinden. In de lange hersteltijd na mijn ongeval heb ik dan persoonlijk de 
grote solidariteit en het onderlinge pastoraat in de NEV mogen leren kennen. 
Dat is wat de NEV zo speciaal maakt: die spontane hulp die er altijd weer is 
als nood aan de man is. 
 
Die solidariteit werd ook zichtbaar toen we in het afgelopen jaar twee mensen, 
die ieder op hun eigen manier hun stempel op de NEV hebben gedrukt, 
verloren hebben. Voor de kring Zürich was het heengaan van Jan de Klerk 
een grote schok. Voor de kring Aargau was het bijzonder hard dat Ger Allan, 
die zoveel voor de NEV heeft gedaan, plotseling ziek werd en na tien weken, 
in 2004 is overleden. 
 
Beide kringen zijn weer een beetje kleiner geworden. Dat is eigenlijk ook wat 
mij het meest zorgen baart. We verliezen elk jaar een paar leden, gelukkig 
alleen door overlijden of terugkeer naar Nederland. We zien ook regelmatig 
nieuwe gezichten in onze kringen, maar het mogen er best nog een paar meer 
worden. 
 
Plannen hebben we als bestuur nog genoeg. We hopen dit jaar de dag voor 
jonge families, die in 2003 niet kon plaatsvinden, te kunnen organiseren. We 
willen ook nog een buitendag plannen. 
 
Mijn werklast is moeilijk te evalueren. In de meeste weken kan ik alle werk, dat 
naar mijn gevoel dringend moet gedaan worden in de NEV, ook werkelijk 
uitvoeren. Af en toe zijn er weken waar heel veel dingen samen- 
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vallen en waarin ik alleen het hoogstnoodzakelijke in beide gemeenten kan 
doen. De afgelopen drie weken met zeven begrafenissen was zo’n periode. 
Maar dat blijft gelukkig een uitzondering. Ik blijf in elk geval met veel plezier in 
de NEV werken en ben dankbaar voor het vertrouwen dat de NEV(st)ers mij 
schenken. 

 David van Welden 
 

  N   
A G E N D  A 

  V   

               ALGEMEEN 

               

 

PREEKROOSTER DAVID 
 
In de volgende diensten in 2004 zal, Deo volente, David van Welden 
voorgaan. De overige zondagen zorgen de kringen zelf voor de predikant/ 
voorganger. In dat geval wordt de naam van de voorganger in de agenda in 
BC bekendgemaakt. 
 
Overzicht van de diensten in 2004 waarin David van Welden voorgaat. 
 

Datum Kerkdienst in Verantwoordelijk  

1 februari 
gemeenschappelijke dienst 

Steinhausen Zug-Luzern en 
Zürgau 

28 maart Zürich  

11 april, Paasdienst 
gemeenschappelijke dienst 

Hägendorf Zug-Luzern 

 2 mei Basel  

30 mei, Pinksterdienst 
gemeenschappelijke dienst 

Hägendorf Bern 

29 augustus, Waldgottesdienst 
gemeenschappelijke dienst 

Rupperswil Zürich 

26 september 
gemeenschappelijke dienst 

Zürich Zug-Luzern en 
Zürgau 

17 october Melide Wandelweekend 

7 november Bern  

5 december, Adventsdienst 
gemeenschappelijke dienst 

Hägendorf Bijbelkringgroep 

25 december, Kerstdienst 
gemeenschappelijke dienst 

Hägendorf Basel 
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Overige gemeenschappelijke activiteiten 
 
Zoals de traditie dat wil zal er in het voorjaar en in het najaar van 2004 weer 
een wandel-weekend in Tessin zijn.  
Het voorjaarsweekend valt dit jaar op 20 en 21 maart. Hildo van Es zal in de ’s 
zondagse kerkdienst voor gaan.  
Het najaarsweekend valt op 16 en 17 oktober en David van Welden zal de 
kerkdienst leiden. 
Bovendien zal er een bijbelweekend zijn op 24 en 25 maart in Lenzburg. 
Hildo van Es heeft de leiding en het thema komt uit Jeremia. 
 
Op 11 september willen we weer een buitendag organiseren, ditmaal rond 
een bezoek aan het Tibetaanse klooster in Rikon, een plaats die ook voor de 
NEV leden uit de Ost-Schweiz bereikbaar is. 
 
In juni probeert David van Welden voor “jonge mensen” een NEV dag te 
organiseren. 
Tenslotte wil Ds.Hedda Boersma Klip samen met David proberen een 
“kinderdienst” of “kinderdag” te organiseren. 

Route beschrijvingen  
 
Hägendorf : Afslag Egerkingen van de snelweg Basel-Bern resp. Zürich Bern. 
Daarna richting Olten tot het eerste stoplicht. Daar rechtsaf, onder het 
spoorviadukt door en dan de eerste links uitrijden tot het einde. 
 
Waldhüte Ruperswil : Afslag Aarau Ost van de snelweg Egerkingen – Zürich. 
Dan direkt rechtsaf en bord Rupperswil volgen tot in dorp. Bij vluchtheuvels 
rechts, richting Altersheim, Museum en Waldhütte. Weg uitrijden tot voor het 
spoorviadukt links een parkeerplaats is.  
Auto daarlaten en te voet de weg oversteken en in de bosrand ligt de hut. 
Denk er aan iets mee te nemen voor de grillparty na de dienst. Trein reizigers 
kunnen van het station worden opgehaald (Tel. 062 – 899 4549, Martie 
Hugelshofer.)  
 
Langenbruck: Vanuit Bern, Zürich, Zug en Luzern de afslag Oensingen van de 
A1 nemen.  Dan direct de richting Balstal, Basel aanhouden. Je rijdt door de 
dorpen Klus, Balstal en Holderbank en komt daarna in Langenbruck (Circa 10 
minuten). In het dorp is op een gegeven moment aan de linkerkant een weide 
met erboven een groot huis; dat is de pastorie. De weg volgend is er na 
ongeveer vijftig meter rechts het postkantoor en de Postplatz en direct daarna 
is er links een omheining van kippengaas met een groot hek. Daarachter ligt 
de schoolspeelplaats. Dat hek ga je in en dan zie je de kerk achter aan de 
speelplaats liggen.  
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Zet daar de auto neer en neem het weggetje links van de kerk naar de 
pastorie. 
Vanuit Basel rij je eerst naar Liestal en volgt dan de weg naar Waldenburg, 
Solothurn.  Die weg volgen en na de pas, die na Waldenburg komt, en een 
“Baustelle” bij binnenkomst in Langenbruck, zie je al gauw aan de rechterkant 
het hek van de schoolspeelplaats, waarop je in de buurt van de kerk je auto 
kunt neerzetten. 
 
 
 

     
C O M M I   S   S   I   E   S 

     
     

     

 
KASCONTROLE 
 
De kas controle commissie bestaat uit:  
Mevrouw Brenda Heinrich – Rienks, Schübelstrasse 6, Küsnacht  
en  
de heer Gerard Kerst, Langholzstrasse 35, Oetwil am See. 
De leden van de kascommissie wordt voor een periode van drie jaar door de 
algemene vergadering gekozen. Op de algemene vergadering in april moet er 
een nieuwe kascommissie worden gekozen. 
 
KERK  EN  EREDIENST (Liturgie commissie) 
 
Deze commissie had o.m. als opdracht:  
Het geven van adviezen voor de gang van zaken bij de reguliere zondagse 
eredienst; 
Het geven van voorlichting over - onderdelen van - de liturgie in Briefcontact of 
op kringbijeenkomsten; 
Het verzamelen van liturgische teksten, liederen en muziek t.d.v. de 
samenkomsten van de NEV; 
Het uitgeven van een Werkmap voor Liturgie, en 
Het stimuleren en assisteren van ad hoc liturgische groepen, ter voorbereiding 
van de kerkdiensten in de afzonderlijke Kringen. 
 
In het voorjaar 2003 heeft de commissie haar werk beëindigd.  
Henk van Riezen blijft contactpersoon voor de liturgie map en liturgie diskette.  
Nieuwe teksten voor de liturgiemap hunnen ook aan hem worden 
toegezonden. 
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STATUTEN 
 
De huidige - door de Algemene Leden Vergadering op 1 juni 1991 aanvaarde 
- tekst van de Statuten van de N.E.V. (Duits en Nederlands) is op aanvraag te 
verkrijgen bij de secretaris van de Vereniging.  
Ook de tekst van het huishoudelijk reglement is bij het secretariaat 
verkrijgbaar 
Een ad hoc commissie namens het bestuur treedt op waar noodzakelijk. 
 
REDACTIE COMMISSIE BC 
 
De redactie commissie vergaderde eenmaal in 2003. 
De leden hebben hun eigen rubrieken en helpen de eindredacteur  bij het 
verzamelen van kopij en de keuze van artikelen voor BC. 
 
Leden  
 
W. Metting van Rijn, Plattenstrasse 7, 5015 Nieder Erlinsbach, 
   Tel.: 062 - 844.03.39. 
 
F. Pahud  Residenz Sonnmatt, Hemschlenstrasse,  
   6006 Luzern; tel.: 041 - 375.34.55 
 
A. Zuiderent,    Hasenbergstrasse 36, 6312 Steinhausen. 
   Tel.041 – 741.23.86. 
 
H. van Riezen  Sägestrasse 59, 5600 Lenzburg 
Eindreacteur  Tel.: 062 – 892 47 27, 
   Fax.: 062 – 892 47 26. 
 
 

 N    
L E E S K  R  I  N  G  E  N 

 V    
     

     

 

Leesgroepen voor vrouwen 
De NEV heeft twee, reeds jarenlang bestaande leesgroepen, die min of meer 
maandelijks bijeenkomen: de leesgroep Biny en de groep Marty.  
Behalve dar deze groepen veel leesgenoegen verschaffen zijn ze een 
belangrijke bron van sociale contacten. 
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Leesgroep Marty. 
Wij als middagleesgroep komen eenmaal in de vier, vijf weken, meestal op 
donderdag middag, samen. Het is altijd weer spannend en interessant hoe we 
op verschillende manieren een boek lezen en interpreteren.   
Af en toe doen we ook iets extra’s, zoals een muzeum bezoeken. In februari 
2004 gaan we de “Die Kunstbeleuchtung in Bahnhof Zug” bewonderen. 
We zijn een kleine groep en iemand die graag leest en interesse heeft kan 
zonder verplichtingen komen “schnuppern”. 
Voor verdere informatie kun je bellen met Marty Hugelshofer, tel. 062 – 897 45 
79. 

Marty Hugelshofer 
 

Leesgroep Biny 
Onze groep komt op maandag samen, begint al ’s morgens en gaat ’s 
middags door. De groep is in 2003 elf maal samen geweest. 
En we zijn in januari even enthousiast verder gegaan. 
In het afgelopen jaar lazen we vier Nederlandse boeken: Geert Mak, De eeuw 
van mijn vader, waar we ruim tijd voor namen. Veel uit de twintigste eeuw 
herinnerden we ons weer, andere dingen waren nieuw, vooral voor 
lezeressen, die al lang in Zwitserland wonen. 
Verder lazen we van Hella Haase: Het sleuteloog en van Leon de Winter: 
God’s Gym (Malibu). 
Interessant was ook Inge en Walter Jens: Frau Thomas Mann. Van de 
Zweedse schrijfster Majgull Axelsson lazen we nog “April Hexe” en van Anne 
Tyler: Dinner im Heimwehrestaurant. 
Verrassend voor ons allen is steeds weer elkaars zicht op en de mening over 
het gelezene. 
Voor persoonlijke gesprekken nemen we ons ook de tijd: voor we met de 
boekbespreking beginnen en tijdens de lunch. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Biny van der Hoef: Tel. 
056- 441 63 03. 

Biny van der Hoef 
 

De mannenleesgroep 
 
Sinds kort is er ook een nog heel kleine mannen leesgroep. Deze komt samen 
in Lenzburg, maar er is er nog geen traditie over een vaste middag.  
Boeken worden in overleg gekozen, mogelijk zo dat ze in de bibliotheken te 
lenen zijn. 
Het zou fijn zijn als nog meer lezers zich zouden willen aansluiten. 
Voor meer informatie Hek van Riezen bellen, tel. 062 – 892 47 27. 
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P A S T O  R  A  L  E    

     

 E N   

     

  D I A  C  O  N  A  L  E      Z  O  R  G 

 
Ds David van Welden zal ook in 2004 weer beschikbaar zijn voor pastorale 
zorg voor de NEV-sters en NEV-ers.  
 
U weet dat Ds van Welden slechts voor 25% bij ons in dienst is. De andere 
75% heeft hij de zorg voor zijn gemeente in Langenbruck. Dat is de reden dat 
wij u verzoeken hem “alleen” op dinsdag te bellen. Maar in ernstige gevallen 
breekt de nood deze wet... 
Daarvoor heeft hij een apart NEV telefoonnummer : 062 – 390 01 50. Ook per 
Fax is hij bereikbaar : 062 – 390 11 52.  Daarop kunnen kringhoofden en 
kringleden, die op zich namen “meldadres voor bezoek of hulp” te zijn, hem 
bellen voor een afspraak.  
Maar ook individuele leden die pastorale hulp nodig hebben, mogen hem 
(alweer, tenzij urgent alleen op dinsdag) op dat nummer bellen. 
 
Omdat in de 25% die Ds van Welden voor ons ter beschikking heeft echt niet 
alles kan gedaan worden, willen de kringen ook zelf een deel van het bezoek 
werk op zich nemen. Daarom vindt u “meldadressen” bij elke kringinformatie in 
dit jaarboekje. 
 En tenslotte ikzelf ben gaarne bereid diegenen die daar behoefte aan hebben 
te bezoeken. Een telefoontje en we maken een afspraak. 
 
De NEV heeft ook een klein “Diaconaal Fonds”: Daaruit kan in “noodsituaties” 
snel en zonder rompslomp geholpen worden. Ook daarvoor kunt u bij Ds van 
Welden terecht. 
 
 

     
 K R I N   G 

    E 

A C T I V  I  T  E  I  T   E  N    

     

 
Een groot deel van het werk, dat in de N.E.V. gebeurt, is opgedeeld over 
afzonderlijke Kringen, d.w.z. regionaal bepaalde concentraties van leden rond 
een “kerkplaats”. De kringhoofden, of contactpersonen zijn beschikbaar voor 
nadere informatie omtrent de activiteiten in de kring. Zij organiseren ook de 
kerkdiensten en de “Kirchen-kaffee”, meestal na de  
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dienst maar in een enkel geval ook wel ervoor. Dan wordt bij het genot van 
een kop koffie of thee het laatste nieuws uitgewisseld en wordt de onderlinge 
band weer aangehaald. 
 
Verder organiseren de plaatselijke afdelingen gespreksavonden, wan-
delingen, kerstzang en eten en andere “gezelligheid en verbondenheid” 
dienende activiteiten. 
De agenda voor alle activiteiten wordt maandelijks in Briefcontact en op de 
NEV website (http//www.rol3.com/vereine/kerk.NEV.ch) bekend gemaakt. 
 

HVR 
 

     
K R I N G 

     
B A S E L 

     

   V  

 
Contactpersonen:  
 

Dhr H van Riezen 
Sägestrasse 59, 5600 Lenzburg 
Tel. 062 – 892.47.27 
 

Dhr. P. Horn (penningmeester)  
Fritz-Wolfsbergerstr. 18  
D - 79379 Müllheim - BRD  
Tel. 0049 - 7631.79.81.60   
 

Meldadres voor verzoeken om 
bezoek of hulp : 
Mevr. L. Verhoog 
Rotbergstrasse 19, 4116 Metzerlen 
Tel.: 061 – 731 29 26 
Of Dhr H. van Riezen zie boven 

 

 
De kerkdiensten vinden in de St Peters Kirche aan de Petersgraben vlak bij 
het Kantonsspital in Basel plaats op de eerste Zondag van de maand om 
16.00 uur, uitgezonderd in januari, augustus en december. Na afloop “koffie” 
drinken. Ook in maanden dat er een gemeenschappelijke dienst is, - met 
Kerst, Pasen en Pinksteren  -, is er niet altijd een kerkdienst in Basel. 
Organist is de heer Jan van den Eijkel, Rüttmattstrasse 9, D 79713 Bad 
Säckingen 3, Duitsland. 
Voor data van gespreksavonden en andere activiteiten zie de maandelijkse 
agenda in BC of de NEV homepage. 
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PREEK ROOSTER BASEL 
 

Datum Voorgang(st)er 

1 februari Hedda Klip Boersma 

7 maart Georg Vischer 

4 april Geen dienst 

2 mei David van Welden 

6 juni Geen dienst 

4 juli Christa Gäbler 

5 september Owe Boersma  Klip 

3 oktober Leendert van der Hoofd 

7 november Christa Gäbler 

5 december  Gemeenschappelijke adventsdienst* 

 
* t.z.t wordt plaats en tijd bekendgemaakt in BC 
 

     
K R I N G 

     
  B E R  N 

     

   V  

 
Contactpersonen : 
  

Mevr. Gerda de Graaf,    
Ursprungstrasse 100,  
3053 Münchenbuchsee   
Tel.: 031 - 869.36.91  

Meldadres voor verzoeken om 
bezoek of hulp : 
Mevr. Lottie Dijkstra  
Rohrstrasse 3, 3507 Biglen,  
Tel.: 031 - 701.08.58. 
Bij „geen gehoor“ s.v.p. telefoon 
beantwoorder  inspreken. 

Voor de financiën 
Mevr. A.M.  Hartmann-Timmer 
Mühlerain 56 
3210 Kerzers 
tel.: 031 - 755188 

 

 
Anders dan u misschien zou denken is Bern een kleine kring, zo’n 25 
adressen, en de diensten worden door een vaste kern van zo’n 10-15 
volwassenen trouw bezocht. Meestal zijn er kinderen en er is daarom altijd 
een kinder-nevendienst. 
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Elke tweede zondag van de maand - uitgezonderd de “vacantiemaanden” 
januari, juli,  augustus en oktober, en in de maand december, zie onderstaand 
schema – is er een kerkdienst in de Kirche St. Mauritius, Waldmannstrasse 60 
te 3027 Bern - Bethlehem.  
Aanvang: 17.00 uur. Koffiedrinken na de dienst in het kerkgebouw. 
Organist is de heer Dhr. Joh. W. Dijkstra, Rohrstrasse 3, 3507 Biglen, Tel.: 
031 - 701.08.58 
Voor eventuele andere activiteiten Briefcontact raadplegen. 
 
Routebeschrijving: Van de snelweg Basel – Luzern bij Bern de snelweg naar 
Neuchatel kiezen, dan de afslag Bern Bethlehem, Bern Bümplis, Wohlen 
nemen. Bij de stoplichten rechtdoor gaan, parallel aan de snelweg, dan (na 
ongeveer 1 km) de eerste weg links, bij de stoplichten weer links, dan ziet u al 
snel de kerk aan de linkerkant liggen. Om te parkeren links om de kerk heen 
rijden. 
 
PREEK ROOSTER BERN 
 

Datum Voorgang(st)er 

8 februari Matthijs van Zwieten de Blom 

14 maart * 
9 mei * 

11 juli * 

12 september * 

14 november * 

12 december  * 

 
* t.z.t wordt voorganger, plaats en tijd bekendgemaakt in BC 
 
K R I N G 

     
 Z U E R  G  A  U 

     

   V  

 
Contactpersonen : 
 

Mevr. Jolande van Gunsteren-Bolt 
Krähbühlstrasse 49 
8044 Zürich 
Tel 01 - 262 17 47 
Jolande.vanGunsteren@econophone.ch  
(ook meldadres) 
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Bij afwezigheid van Jolande: 
Mevr. P. Stücheli-Kersbergen 
Untere Breitestrasse 7 
8340 Hinwil ZH 
Tel. 01 - 937 34 64 

Bij afwezigheid van Jolande: 
Mevr. A. Oberholzer-Oostinga 
Bruggwiesenstrasse 11 
8330 Pfäffikon ZH 
Tel. 01- 995 11 54 

  
Kerkdiensten:   Op de vierde zondag van de maand - behalve juli, augustus en 
december - in de Kleine Kirche Fluntern. Aanvang 19.00 uur in de 
wintermaanden en 17.00 uur in de zomermaanden. Koffie na de dienst in het 
kerkgebouw. (voor details of eventuele wijzigingen: zie steeds het laatste 
nummer van Briefcontact of de homepage van de NEV) 
Pianiste: Mevr. Anja Oberholzer, Bruggwiesenstrasse 11, 8380 Pfäffikon. 
Tel.01- 995 1154. 
 
De kring organiseert ook regelmatig gespreksavonden en andere 
bijeenkomsten. Daarvoor s.v.p. de agenda in Briefcontact of de Website van 
de NEV raadplegen. 
 
PREEK ROOSTER AARGAU -ZÜRICH 
 

29 Februari Ds Willem Metting van Rijn 
28 maart Ds David van Welden 

27 juni  

26 september  Kerkdienst samen met “Zürgau” in de kleine Fluntern 
Kirche in Zürich 

24 october  

21 november  

 
 

     
K R I N G 

     
Z U G - L   U   Z   E   R   N 

     

 
Contactpersonen : 
 

Mevr. Corrie Prins -Voogt 
Früebergstrasse 48 
6340 Baar 
Tel: 041 – 760 48 16 
 

Mevr. Thea van der Spijk 
Grossveld  
6206 Neuenkirch 
Tel: 0786798213 of  041 - 467 04 53 
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Mevr. Wypkje de Jong 
Unterdorf 10 
6037 Root 
Tel: 041 – 450 01 91 
 

  
 

Meldadres voor verzoeken om 
bezoek of hulp 
Mevr. P. Zuiderent van 
 Wijgerden 
Hasenbergstrasse 36,  
6312 Steinhausen,  
Tel. 041 – 741 23 86 

Meldadres voor verzoeken om bezoek of 
hulp 
Mevr. G. Piso  
Chälenrain, Alpnachstad OW,  
Tel. 041 – 671 00 66. 
 
0f Mevr C Prins – Voogt zie boven. 

 
Kerkdiensten: In principe worden de „kring-eigen“ diensten steeds op elke 
eerste zondag van de maand gehouden. Uitgezonderd januari en in augustus. 
Waarbij deze continuïteit niet altijd gehandhaafd zal kunnen worden, omdat er 
in de maanden van de zgn. grote diensten (pasen, pinksteren en kerst) een 
gemeenschappelijke dienst in Hägendorf zal zijn  (wat tot uitval van de 
kringdienst kan leiden).  
Bovendien zijn er twee. Gezamenlijke diensten met kring Zürich. 
Plaats en tijd voor deze dienst(en) zullen tijdig in BC en op de homepage van 
de NEV verschijnen. 
 
De plaats voor de kringkerkdiensten in Zug/Luzern is het „Chilematt-Zentrum“ 
in Steinhausen. De aanvang is 17.00 uur, aansluitend is er koffiedrinken in 
een nabijgelegen restaurant. 
Organistes: Frau A. Forrer Bajasmaa, Neudorfweg 4A, 6312 Steinhausen, Tel. 
041 – 741 17 09, en Frau F. Schweizer Peikert, Hofstrasse 31, 6300 Zug, Tel. 
041 711 72 46.  
 
Routebeschrijving: Na de afslag van de snelweg: richting Steinhausen. Bij de 
eerste rotonde rechtdoor richting Steinhausen.  Bij de tweede rotonde – al 
bijna in het centrum -, driekwart rond richting “Zentrum”. Bij de derde rotonde 
– nu echt in het dorpscentrum – de eerste afslag ,rechtsaf, nemen. Meteen 
rechts zijn parkeerplaatsen bij de “Post” en het restaurant ter plaatse. Links 
achter de Post en achter  de Katholieke kerk zie je het “Chilematt”. 
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PREEK ROOSTER ZUG LUZERN 
 
 

1 februari 
 
 

Kerkdienst met avondmaal in het Chillemattzentrum in 
Steinhausen, aanvang 17.00 uur, voorganger David van 
Welden, gemeenschappelijke dienst met “Zürgau” 

7 maart Kerkdienst in het Chilemattzentrum in Steinhausen, 
aanvang 17.00 uur.  

11 april Gemeenschappelijke NEV-Paasdienst in Hägendorf. 

2 mei Kerkdienst met avondmaal in het Chilemattzentrum in 
Steinhausen, aanvang 17.00 uur. 

30 mei Gemeenschappelijke NEV-Pinksterdienst in Hägendorf) 

juni Geen kerkdienst. 

29 augustus Waldgottesdienst in Rupperswil. 

5 september Kerkdienst met avondmaal in het Chilemattzentrum in 
Steinhausen, aanvang 17.00 uur. 

26 september  Kerkdienst samen met “Zürgau” in de kleine Fluntern 
Kirche in Zürich. 

oktober Geen kerkdienst. 

7 november Kerkdienst met avondmaal in het Chilemattzentrum in 
Steinhausen, aanvang 17.00 uur. 

 
 

     
K R I N G 

     
T E S S I    N 

     

 
Contactpersoon 
 

Mevr. Mia W. Tersteeg 
Via Privata Gemmo 9, 6932 
Breganzona, Tel.: 091 - 966.01.86 

 

 
Kerkdiensten: 
Er kunnen in Tessin niet meer elke maand kerkdiensten worden 
georganiseerd. De weinige die mogelijk zijn worden in BC aangekondigd. 
Ze vinden plaats op de derde zondag van de betreffend maand in de Kapel 
van Melide. Aanvang: 10.30 uur.    Koffiedrinken na de dienst, in El Boccalino. 
 
Maar elk voorjaar-  in maart - en in de herfst - in oktober - organiseert de  
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kring Tessin een wandel en kerk weekend voor de hele NEV. NEVsters en 
NEVers uit alle afdelingen komen ’s Zaterdags middags naar Melide voor een 
fijne wandeling, die wordt afgesloten met een gezamenlijke avondmaaltijd en 
’s Zondagsmorgens is er dan voor allen de kerkdienst in Melide.  
In 2004 zal dat zijn op 20 en 21 maart, met Ds van Es en op 16 en 17 oktober, 
met Ds van Welden. Bovendien zal er in december een advents-kerst 
kerkdienst zijn. 
Informaties bij Mia Tersteeg. 

 
 

 N    
L E G A  T   E  N 

 V    
     

     

 
 

Heb ik iemand vergeten? Informatie over legaten. 
 
Mensen kijken vooruit, dat ligt in de menselijke natuur. Ze verheugen zich of 
maken zich zorgen, ze gaan ergens op af of ze proberen iets te ontwijken, ze 
proberen de dingen onder controle te krijgen en de toekomst naar hun hand te 
zetten. Mensen bepalen graag zelf wat er met hen gebeurt,  ze laten zich niet 
graag de wet voorschrijven, ze willen in alles zelf beslissen.   
Ook al is de toekomst ongewis, ze proberen maatregelen te treffen om de 
gevolgen van ongewenste gebeurtenissen in te perken.  
 
Mensen weten ook, dat er eens een einde aan dit leven komt. En ook daarop 
proberen ze zich voor te bereiden. Sommigen regelen hun begrafenis in detail, 
anderen ondertekenen een donor codecil, opdat met hun organen anderen 
misschien het leven gered kan worden.  
Bijna iedereen denkt er wel eens aan wat er met haar of zijn spullen zal 
gebeuren. Zou dat, wat ons zo dierbaar is, nog door iemand  gebruikt worden?  
Veel mensen maken daarom op een of andere manier een testament. 
Daarin leggen ze de bestemming van hun nalatenschap vast. Het geeft hen 
rust te weten, dat ze zoveel als mogelijk is, hebben gezorgd voor wie hen 
dierbaar waren. Maar dan moet dat testament wel geldig zijn en gevonden 
worden. Daarom is het goed de begunstigde te laten weten waar het 
handgeschreven en ondertekende document is opgeborgen, of het testament 
door een expert, bijvoorbeeld, een notaris op te laten stellen.  
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En zo’n expert zal, als men zich dat zelf nog niet heeft afgevraagd, de vraag 
stellen : “Hebt u niemand vergeten?”  Maar men hoeft ook niet alles aan 
“personen” na te laten. 
Net zoals mensen zich bij leven inzetten voor de verwezenlijking van een doel 
of een menslievende activiteit en deze financiëel te ondersteunen, zo is het 
ook mogelijk een goed doel of een instelling voor liefdadigheid iets na te laten 
en op die manier er toe bij te dragen dat dat werk verder kan gaan.  
Zo’n legaat kan bestaan uit een bepaald bedrag, of een bepaald deel van de 
opbrengst van onroerend goed, aandelen of waardepapieren. En net als bij 
een donatie kan men bepalen hoe deze bijdrage gebruikt moet worden. Ook 
bij het formuleren van een legaat helpt de expert graag, ook al gaat het niet 
om enorme sommen. 
Het gaat bij een legaat echt niet om het hoge bedrag, een legaat is een teken 
van betrokkenheid van de gever bij  het doel van de instelling die het legaat 
ontvangt. 
 
Misschien mogen wij onze lezers, als betrokkenen bij het wel en wee van de 
NEV, aan deze mogelijkheid ook nog over de dood heen aan de NEV “te 
denken”, herinneren? 
 

HVR 
 

   N  

B R I E F     CONTACT 

   V  

                   

     

 
Briefcontact is het verenigingsorgaan waarvan dit jaar de 53ste jaargang zal 
verschijnen. Briefcontact ontstond in 1951 als mededelingenblad van het 
bestuur naar de leden, en is inmiddels uitgegroeid tot een maandblad van 24 
tot 36 pagina’s, waarin ook vele leden met hun pennenvruchten 
vertegenwoordigd zijn. Het blad verschijnt 10 keer per jaar, in principe steeds 
omstreeks de 1ste van de maand. Niet in de maanden januari en augustus. 
Bovendien verschijnt in februari nog een Jaarboekje, waarin de jaarverslagen 
van de bestuursleden, het financiële verslag en de begroting, en gegevens 
over kringen en commissies. 
 
BC heeft een aantal vaste rubrieken, waaronder de agenda en de 
kringmededelingen, waarin zakelijke mededelingen over kerkdiensten,  
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vergaderingen en andere mogelijkheden tot ontmoeting worden vermeld, de 
mutaties in het leden-bestand, nieuws over actuele gebeurtenissen in de 
“wereldkerk”, overdenkingen, meditaties (geloof-geluk), gebeden en credo’s, 
die tot bezinning willen aanmoedigen, poëzie, boekbesprekingen, bijbelse 
notities, een terugblik in de geschiedenis (verleden en heden) en nog veel 
meer.  
 
Een proefabonnement (drie nummers) is aan te vragen bij: Dhr. H. van 
Riezen. U kunt daarvoor de aanmeldingsstrook in dit boekje gebruiken. 
 
Abonnementsprijs: Sfr. 65,- (E.  50,--) per jaar inclusief portokosten. 
   Leden en donateurs ontvangen het blad gratis. 
 
Ieder die zich bij de Vereniging betrokken voelt, kan kopij inzenden en wordt 
daartoe steeds zeer hartelijk uitgenodigd ! 
Kopij (bij voorkeur per e-mail, anders per brief in machineschrift) aan te bieden 
in de Nederlandse taal, vóór de 10de van de  maand aan de eindredacteur H 
van Riezen, Sägestrasse 59, 5600 Lenzburg, e-mail : van.riezen@rol3.com.  
Inzendingen niet groter dan ca. 700 woorden, tenzij in overleg met de 
redactie. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

AANMELDINGSFORMULIER  
 
Ondergetekende(n) wenst / wensen: (0 aankruisen) 
 
0          een abonnement op Briefcontact 
 
0 donateur van de NEV te worden (bij een donatie van tenminste Sfr. 

100.- volgt automatisch toezending van  Briefcontact) 
 
0 lid / leden te worden van de N.E.V. 
  
Naam / Namen :  
 
Adres : 
 
Postcode en woonplaats: . 
 
Telefoon/ Fax. : 
E-mail : 
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Tel 061-721 72 04 
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Tel 041-671 00 66 

 Mevrouw  L. van der Weij  
en Drs. M.H. van Es 
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NL  8191  JG Wapenveld 
Tel 0031 38 447 9299 

BESTUUR 
 

  

Voorzitter 
 

Dr H. van Riezen 
 

Sägeatrasse 59, 5600  Lenzburg 
Tel 062-892 47 27 
Email van.riezen@rol3.com  
 

Penningmeester 
 

De Heer  G.J.  Heezen Maiackerstrasse  10, 6345 Neuheim  ZG  
T 041 – 7552.4.19 
E-mail  heezen@bluewin.ch  
 

Secretaris Mevrouw W. de  Jong 
 

Unterdorf 10, 6037 Root 
Tel 041-450 01 91 
Email : wdejong@bluemail.ch  
 

Vice Voorzitter Mevrouw Th. Buser van - 
Stigt 
 

Habsburgerstrasse 88, 4310 Rheinfelden 
Tel. 061 831 6860 
E-mail : rubus@gmx.ch  
 

Vice Secretaris Mevrouw E.A.A. Poelman -
van Holst 

Buchenweg 7, 4614 Hägendorf 
Tel 062-216 32 14 
Email : bep.poelman@gmx.ch  
 

Adviseur Prof. Dr W.F. van 
Gunsteren 
 

Krähbühlstrasse 49, 8044 Zürich 
Tel 01-262 17 47 
E-mail: 
jolande.vangunsteren@econophone.ch  
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Drs  D.M.J. van Welden 
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Tel : 062 – 390 01 50. 
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