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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 

 
 
VERSLAG OVER HET JAAR 2007 
 
 Nu ik terugkijk op al weer een jaar NEV, heb ik het gevoel dat de tijd 
voorbij gevlogen is. Het was een jaar als zo velen, met hoogtepunten – ik 
denk aan het weekeinde in het GWATT centrum en geboorten van kinderen 
en kleinkinderen – en met verdrietige dagen van afscheid nemen van 
dierbaren en beminden. Zowel in goede als in zware tijden vervult de NEV 
gemeenschap een belangrijke functie: elkaar troosten, bemoedigen en ons 
samen op het leven bezinnen en het vieren. 
 
 Het afgelopen jaar bracht de NEV geen grote organisatorische 
veranderingen. Anja Oberholzer en Wilfred van Gunsteren werden herkozen 
als bestuurslid. Anja, hartelijk dank voor je inzet voor de NEV. Het 
ledenbestand is vrijwel constant gebleven en de financiele bijdragen zijn zelfs 
licht gestegen. De activiteiten en diensten in de kringen laten een gevarieerd 
beeld zien. Sommige kringen beleven een opleving, andere hebben moeite 
voldoende bezoekers in hun kerkdiensten te kunnen begroeten. De kring 
Zug/Luzern heeft dan ook besloten geen eigen diensten meer te organiseren. 
Wanneer het aantal aanwezigen in een kerkdienst erg klein wordt, is het 
engageren van voorgangers voor deze diensten door de kringhoofden een 
heikele zaak. Je kunt voorgangers die van buiten een kring komen en tijd en 
moeite aan de voorbereiding van een dienst besteden toch moeilijk voor 
anderhalve man en een paardekop laten preken. Met nadruk zou ik de 
kringhoofden, organisten en “kosters” voor hun inzet heel hartelijk willen 
danken. Zonder hen zouden we nog slechts vijf centrale diensten hebben. 
Mijn dankbaarheid betreft ook Lida Versteeg, die er acht keer per jaar voor 
zorgt dat er een nummer van Briefcontact op tijd bij U in de bus glijdt, en Henk 
van Riezen, die het jaarboekje ook dit jaar weer vorm gegeven heeft. 
 

Tenslotte wil ik David van harte bedanken voor het werk dat hij voor 
de NEV doet. De predikant is als het ware het hart van de vereniging, en als 
dat niet regelmatig en met warmte klopt, dan is de NEV in nood. Ik heb het 
gevoel dat David het werk voor Dagmersellen en de NEV goed aan kan en 
maak mij daarom steeds minder zorgen over een eventuele overbelasting van 
onze predikant. Wel hoop ik dat hij voldoende tijd kan vrijhouden om zelf te 
studeren en geestelijk “bij te tanken”, want zonder dat zal hij de gemeente niet 
steeds weer kunnen bemoedigen en op nieuwe 
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wegen leiden. David, ik hoop dat je vreugde aan de NEV beleeft, dat we 
elkaar wederzijds inspireren en dat we je ook in 2008 in goede gezondheid 
onder ons aan het werk kunnen zien. 
 

Wilfred van Gunsteren (voorzitter) 
Zuerich, 16 februari 2008 

 

V A N   

     

 H E T  

     

  V  B  E  S    T  U   U   R 

 
1.  Jaarverslag 2007 van de predikant 
 
Het is niet eenvoudig om een goed beeld te geven van ons gemeenteleven 
dat zich op zovele verschillende plaatsen afspeelt. Want ik zie en beleef  twee 
tegenstrijdige tendenzen in onze gemeente. 
Aan de ene kant is er dat bekende krimpingsproces, dat al decennia lang 
bezig is, en soms ontmoedigt, soms verdrietig stemt. 
Aan de andere kant is onze gemeente, ondanks de gestegen doorsnee-
leeftijd, nog steeds springlevend, zeker voor een vereniging die vijf jaar 
geleden zou opgedoekt worden. 
 
Eerst het krimpingsproces. Wij spiegelen natuurlijk de ontwikkelingen in 
Nederland, waar de kerken zienderogen achteruit gaan, we krijgen nauwe-lijks 
meer instroom vanuit Nederland en de mensen die overlijden worden 
getalsmatig dus niet vervangen. 
De kring Zug is te klein geworden voor eigen kerkdiensten en in Tessin zal dit 
jaar voor de laatste keer een kerkdienst plaatsvinden. De kring Tessin kan al 
jaren alleen maar dankzij de sympathie en deelnamen van vele mensen uit de 
Duitstalige kantons kerkdiensten organiseren. 
Dat er in de kring Zug - Luzern geen kerkdiensten meer plaatsvinden stemt 
weliswaar weemoedig, maar er zit ook een andere kant aan. De Neder-
landers in het kanton Zug hebben zich op voorbeeldige wijze in de 
Evangelisch-reformierte Kirche Zug geïntegreerd, zijn actieve leden in hun 
eigen gemeenten, een aantal van hen is zelfs amtsdrager. Daarmee lijkt mij 
het belangrijkste doel van de NEV in dit kanton ook gerealiseerd, namelijk 
geïmmigreerde Nederlanders te helpen om zich in de plaatselijke gemeenten 
thuis te gaan voelen. 
 
Belangrijker dan het krimpingsproces lijkt mij nog steeds ons gemeente-leven. 
Ik denk aan de leeskringen, aan de gemeenteavonden, aan de 
gemeenschappelijke diensten. Maar ook het leerhuis en het gemeente-
weekend hebben een vaste plaats in ons gemeenteleven gekregen.  
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Ook in 2007 was er een gemeenteweekend in het Gwatt waar we met elkaar 
de tien woorden hebben gelezen en geprobeerd ze met elkaar nieuw te 
verstaan. Maar als ik aan het leven in onze gemeente denk, denk ik vooral 
ook aan het onderling pastoraat. 
Al die bezoekjes in de ziekenhuizen en bejaardentehuizen, bij mensen thuis, 
die bloemetjes en kaarten, die laten zien dat vele mensen in de NEV met 
elkaar bewogen zijn en ervoor willen zorgen dat niemand vergeten wordt of 
vereenzaamt. Dat is de kracht van de NEV. 
Dat inspireert en geeft moed om door te gaan, ook bij een afnemend ledental. 
In het nieuwe jaar zullen weer vele diensten en kringen én een 
gemeenteweekend plaatsvinden. Ik verheug me er op. 
 
Tenslotte vind ik het ook erg fijn, dat we in 2007 van niemand afscheid 
moesten nemen. We hebben al vaak met elkaar op begraafplaatsen gestaan, 
het is goed dat dat in het afgelopen jaar niet hoefde. Een gezegend jaar dus, 
dat jaar 2007. 

     D.M.J. van Welden, (predikant) 
Nebikon, 19 februari 2008 

 
2.   Jaarverslag 2007 van de penningmeeester  
 
De ledenbijdragen zijn  na drie jaar daling gelukkig weer omhoog gegaan. Met 
8,1%. De uitgaven, 2,1% meer dan in 2006, waren 1,6% lager dan begroot. 
De resultatenrekening sluit af met een verlies van Fr. 4.639,-  hetgeen Fr. 
3.661,- minder is dan de begroting voor 2007.  
Hoewel de algemene reserve wat is gedaald, is de balans gezond. Voor de 
lange termijn is het echter belangrijk dat de ledenbijdragen verder omhoog 
gaan en de Zwitserse gemeenten die ons steunen, dat blijven doen.  
 
De begroting voor 2008 voorziet een uitgavenstijging van 5,2% en een tekort 
van Fr. 8.000,-, die uit  de algemene reserve zal moeten worden genomen. De 
begroting zal – hoopt het bestuur- op de ledenvergadering van 23 maart 2008  
worden goedgekeurd.  
 
Maakt U Uw bijdrage voor 2008 (meer graag als het even kan!) over? Een 
Einzahlungsschein is in dit Jaarboekje opgenomen om het U makkelijk te 
maken. Een automatische betalingsopdracht aan Uw bank voor periodieke 
overmaking is ook een mogelijkheid.  
Hartelijk dank en tot ziens op de ledenvergadering na de Paasdienst op 23 
maart  in Hägendorf. 
 

Hans Heezen (penningmeester) 
 Neuheim, 11 februari 2008 
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JAARREKENING 2007 
 
BALANS PER 31 DECEMBER 2007 
 

 
ACTIVA 

2004 2005 2006 2007 

Liquide middelen 73.942 80.703 60.623 53.045 

Debiteuren 1444 282 539 6.647 

Bureau machines 0 0 0 0 

Beleggingen 103.833 104.312 185.267 186.432 

Totaal 179.219 185.297 246.429 246.124 

 
 
 

 
PASSIVA 

2004 2005 2006 2007 

Crediteuren 11.262 9.783 1.895 6.285 

Vooruitbetalingen 
2006 

 7.000   

Diaconaal fonds 20.000 20.000 20.000 20.000 

Algemene 
Reserve 

103.283 111.627 191.502 
 

184.478 

Werkkapitaal 40.000 40.000 40.000 40.000 

Overschot/tekort 
 

4.674 -3.113 -6.968 -4.639 

Totaal  179.219 185.297 246.429 246.124 

 
 
Adressen bestand eind december 2007. 
 

Type 2004 2005 2006 2007 

Leden (personen of 
gezinnen) 

116 107 101 100 

Donateurs 9 7 6 6 

BC abonnees 65 62 55 50 

Overige adressen 23 29 25 23 

Totaal  213 205 187 179 
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RESULTATEN REKENING 2005, 2006, 2007 en BEGROTING 2007 en 2008 
 

 
BATEN 

Rekening 
2005 

Rekening  
2006 

Rekening 
2007 

Begrotin
g 

2007 

Begrotin
g 2008 

Ledenbijdragen 
(1)   

34.803 31.343 33.885 32.000 34.000 

Legaat - 80.000 - - 0 

Donaties - - 200 - 0 

Collectes 400 732 1.209 700 700 

Zwitserse 
kerken 

12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

Rente 523 1.002 1.201 1.000 1.200 

Terugbetaling  0 0 0 0 0 

Aanvulling uit 
 reserve/ verlies 

  4.639 8.300 8.000 

Totaal  47.726 125.077 53.134 54.000 55.900 

 
(1) inkl. BC abo’s en abo aandeel van leden. 
 
 

 
LASTEN 

Rekening 
2005 

Rekening 
2006 

Rekening 
2007 

Begrotin
g 

2007 

Begrotin
g 2008 

Traktement 32.314 35.227 37.257 36.000 37.6000 

Diaconaal fonds - 0 0 0 0 

Auto/Reiskosten 3.632 3.599 4.052 4.000 4.100 

Porti, telefoon 97 155 148 200 200 

Bureau 
materiaal 

4.217 0 0 500 500 

Verenigings 
kosten 

2.279 2.395 2.928 2.300 3.000 

Briefcontakt  8.300 10.669 8.749 11.000 9.500 

Externe 
predikanten 

- 0 0 - 1.000 

Totaal  50.839 52.045 53.134 54.000 55.900 

 
Diaconaal Fonds 
 

Stand per 31 december 2006 20.000 

Uitbetaald - 

Aanvulling - 

Stand per 31 december 2007 20.000 
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BIJDRAGEN   ZWITSERSE KERKEN 
 

 GEMEINDE 2004 2005 2006 2007 

Basel Land 1.000 1.000 1.000 1.000 

Kirchgemeinde 
Rheinfelden 

1.000 1.000 1.000 1.000 

Zug 6.000 6.000 6.000 6.000 

Zürich Stadt 4.000 4.000 4.000 4.000 

Totaal 12.000 12.000 12.000 12.000 

 
 
 
Bijdragen van de  leden en BC abonnees 
 

Hoogte 
(Sfr) 

2004 2004 2005  2005 2006 2006 2007 2007 

 aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag 

Niets 
 

34 - 22 - 40 0 41 0 

Tot 200 
 

12 1095 28 2.288 17 1.475 27 2.349 

200 –500 27 8.555 37 12.575 29 9.175 27 8.705 

  500 – 
 1000 

20 13.640 
 

16 12.190 15 9.140 17 10.590 

1000 – 
2000 

11 14.500 3 5.250 5 7.100 5 5.000 

Boven  
2000 

3 11.650 1 2.500 1 2.275 3 6.100 

Totaal 
 

107 49.440 107 34.803 107 29.165 120 32.735 

Gem. 
 

 462  325  273  273 

Aantal en 
Gemid. 
van 
betalende 
leden 

73 677 85 409 67 435 79 414 
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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 

 
 
Onze predikant, Ds. David M. J. van Weiden, kunt u op woensdag bereiken op 
het telefoonnummer 062/ 756 58 92. Deze dag is voor het werk in de NEV 
gereserveerd. Vanzelfsprekend kunt u hem in dringende gevallen, zoals bij 
overlijden, ook op andere dagen bereiken.  
U kunt zich aan hem wenden als u een pastoraal gesprek wenst of afspraken 
wil maken over een huwelijksinzegening, begrafenis of doop. Op verzoek kan 
hij u ook thuis bezoeken. 
 
De kringhoofden melden nieuwe leden en dringende pastorale problemen bij 
de predikant. Daarom kunt u zich, als u de predikant niet kan bereiken, ook 
aan uw kringhoofd wenden (zie daarvoor de meldadressen bij de gegevens 
over de kringen op de volgende pagina’s). Die zullen uw verzoek zo spoedig 
mogelijk doorgeven. 
 
Het is duidelijk dat, gezien de geografische spreiding, van de NEV, onze 
predikant niet ieder lid, dat in het ziekenhuis werd opgenomen, meteen kan 
bezoeken. Het pastoraat blijft natuurlijk een van de belangrijkste taken voor de 
hele gemeente en iedere kring neemt dan ook een deel van de schijnbaar zo 
gewone maar toch ook belangrijke bezoeken voor haar rekening. 
 
De NEV heeft ook een klein diaconaal fonds. Met dit geld kunnen mensen  
die in een financiële nood verkeren geholpen worden.  
Over de bijdragen uit het diaconaal fonds wordt geheimhouding bewaard. 
Voor concrete hulp kunt u zich aan onze predikant wenden. 
Tel. 062 – 756 58 92,  Fax 062 – 756 57 44, E-mail : vanwelden@bluewin.ch 
 

D.M.J. van Welden 
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L E D E N  V  E  R  G  A  D  E  R  I  N  G 

     

 V    

 
UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE 
LEDENVERGADERING VAN DE NEV OP 23 maart  2008 

 
Op zondag 23 Maart 2008 in aansluiting op de Paaskerkdienst, welke om 
11.30 begint, zal de Algemene Ledenvergadering 2008 van de NEV worden 
gehouden in het Gemeindehaus van de Reformierte Kirche te Haegendorf, 
aanvang ca. 12.45 uur. 
We hopen er velen van U te mogen begroeten. 
 
Indien U voorstellen voor de algemene ledenvergadering hebt, wilt U deze dan 
zo spoedig mogelijk aan het bestuur doen toekomen ? 
 
 
 
VERHINDERING 
 
Mocht U verhinderd zijn, wilt U dan een NEV-lid dat wel aanwezig zal zijn 
schriftelijk machtigen om namens U aan stemmingen deel te nemen ? De 
algemene ledenvergadering kan namelijk slechts besluiten nemen wanneer 
tenminste 35 leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn (art. 22 Statuten). 
Daarnaast is een (aanwezig) lid slechts bevoegd maximaal twee andere (niet 
aanwezige) leden te vertegenwoordigen (art. 12 Statuten).  
 
Een machtigingsformulier vindt U op pagina 25 achterin dit jaarboekje. 
Machtigingen kunt U aan de gemachtigde, die ter vergadering aanwezig zal 
zijn, meegeven dan wel aan Wilfred van Gunsteren opsturen. 
 
 

Wilfred van Gunsteren, Voorzitter NEV 
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L E D E N  V  E  R  G  A  D  E  R  I  N  G 

     

 V                         A  G  E  N  D  A 

 
 
AGENDA 
 

1 Opening en begroeting 
2 Vaststelling van de agenda 
3 Goedkeuring van de notulen van de voorgaande algemene 

ledenvergadering van 8 April 2007 
4 Ingekomen stukken en mededelingen 
5 Verslagen van de predikant en voorzitter 
6 Jaarekening 2007 en verslag van de penningmeester 
7 Verslag van de kascommissie 
8 Decharge bestuur en kascommissie voor het jaar 2007 
9 Begroting voor het jaar 2008 
10 Verkiezing bestuurslid: Ank Wiedemann heeft haar eerste periode 

van drie jaar erop zitten en heeft zich tot onze grote vreugde 
herkiesbaar gesteld. 
Hans Heezen heeft zijn tweede periode van drie jaar alweer 
achter zich en heeft zich tot onze grote blijdschap nog eens 
herkiesbaar gesteld. 

11 Rondvraag 
12 Sluiting 
 
 
Wilfred van Gunsteren 
Voorzitter NEV 
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Notulen van de algemene ledenvergadering van de N.E.V. gehouden  
Zondag 8 april 2007 te Haegendorf. 
 

Aanwezig: 33 leden, 7 machtigingen ontvangen 
Afwezig met kennisgeving: Wilfred van Gunsteren, voorzitter 
 
1. Opening en begroeting 

Thea Buser (vice-voorzitter) opent de vergadering en heet allen 
hartelijk welkom. Ter inleiding leest zij „Wonder“ en „Gebed“ uit „Op 
blote voeten lopen“ van Toon Hermans. 
 Vervolgens vraagt zij om een moment van stilte om de verstorven 
leden Hans Dubel en Wim Dielemann te gedenken. 
Aan Christoph Brogli (zijn toestand is hoopgevend) en Hans Dijkstra 
(25 j organist, 35 j getrouwd) worden kaarten gestuurd. 
  

2. Vastellen van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Goedkeuring van de notulen  der Algemene leden vergadering van 
16.4.2006 
De notulen van 24 April 2006 worden goedgekeurd. 
Thea dankt Ank voor het maken van deze notulen. 
 

4. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

5. Verslagen van de predikant en de voorzitter  
Deze staan in het jaarboekje en hoeven niet nader te worden 
toegelicht. Er blijken geen vragen te zijn. 
                                    

6. Jaarrekening 2006 en verslag van de penningmeester. 
De penningmeester verwijst naar het jaarboekje en stelt zich voor 
vragen beschikbaar. Die blijken er niet te zijn en de penningmeester 
wordt met een applaus bedankt. 
 

7. Verslag van de kascommissie  
Jean Jacques de Wijs en Erich Bachmann hebben het werk van de 
penningmeester grondig doorlicht en alles in orde bevonden. 
  

8. Decharge bestuur  en kascommissie voor het jaar 2006 
Het voorstel van Dhr de Wijs, decharge te verlenen, wordt met  
algemeen applaus verleend. 
 

9. Verkiezing nieuw lid kascommissie. 
Jean Jacques de Wijs wordt met algemene stemmen herkozen. 
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10. Begroting voor het jaar 2007. 
De penningmeester licht toe, dat volgens besluit van de alg. 
Ledenvergadering 2006 de begroting nu voor het lopende jaar 
gemaakt is. Henk van Riezen vraagt of de lasten niet te laag begroot 
zijn, doch Hans verzekert dat ze reeel zijn. Met algemene stemmen 
wordt de begroting aangenomen. 
 

11. Verkiezing bestuursleden 
Wilfred en Anja worden eenstemmig (zonder onthoudingen) en onder 
applaus herkozen. 
 

12. Bestemming collectes NEV 
Jan v.d. Meer wil graag dat er een nieuw collectedoel bepaald wordt 
en vraagt het bestuur dit volgend jaar bekend te geven. Hans 
Jansonius wil daar niets van weten en Cora Kerst pleit geengageerd 
voor een verdere ondersteuning van St. Petersburg. Irene van Rijs 
zou graag een kinderproject willen helpen. Henk van Riezen slaat 
voor de maandcollectes der kringen anders in te zetten, daarentegen 
de collectes der gemeenschappelijke diensten voor St. Petersburg te 
laten blijven. Er wordt besloten de kringen zelf te laten kiezen. Op de 
volgende kringhoofdenvergadering zal dit nader besproken worden 
 

13. Rondvraag  
De collecte der Paasdienst heeft Fr. 1063,-- op gebracht. 
Henk wil copy voor BC 10 dagen vroeger bij Lida hebben i.v.m de 
data voor de agenda. Het bestuur zal dit op de volgende vergadering 
bekijken. 
JJ de Wijs informeert of het mogelijk is het geld van de NEV 
rendabeler aan te leggen. 
Hans is tegen het ingaan van risicos. Het voorstel wordt met 
algemene stemmen bij 2 onthoudingen verworpen. 
David deelt mede, dat er zich voor het NEV-weekend van28/29 April 
reeds 22 personen aangemeld hebben. Er zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar. 
Het wandelweekend in Tessin zal op 20/21 October gehouden 
worden 
Lida (BC)en Henk (jaarboekje) worden met applaus bedacht en Thea 
verdeelt rozen aan bestuursleden e.a.  
 

14. Sluiting 
Thea sluit de vergadering en wenst allen nog een goede Pasen. 
 

Oftringen, 23 April 2007-05-29 
Ank Wiedemann, secretaris 

  Wilfred van Gunsteren, voorzitter 
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S T A T U  T  E  N 

     

     

 C O M M  I  S  S  I  E 

     

 
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. 
 
 

K A S   

   C O  N  T  R  O  L  E 

     

C O M M I   S   S   I   E    

     

 
De kas controle commissie 2007 bestaat uit:  
De heer Erich Bachmann, Islerenweg 1, 8707 Maennedorf. tel. 044 9204830. 
De heer Jean-Jaques de Wijs, Waldhofstrasse  6, 4310  Rheinfelden. 
De leden van de kascommissie worden voor een periode van drie jaar door de 
algemene vergadering gekozen.  
 

 

K R I N G  H  O  O  F  D  E  N   

   E  

   V E  R  G  A  D  E  R  I  N  G 

     

                                               2 0 0 7 

 
De kringhoofden vergaderden op woensdag 24 oktober 2007. 
De kring Zug – Luzern meent dat hun groep te klein is geworden. Besloten 
wordt dat de kring blijft bestaan maar dat er geen regelmatige kerkdiensten 
meer zullen worden georganiseerd. 
Nog kleiner is de kring Tessin geworden. Daar zullen na 2008 eveneens geen 
kerkdiensten meer worden georganiseerd. 
Daarentegen worden het weekend in Gwatt en het leerhuis in Nebikon zeer 
goed bezocht en dus zullen die activiteiten ook in 2008 doorgaan. 
Het gepresenteerde preekrooste vindt u op de volgende pagina 
 
De vergadering van 2008 zal op 22 oktober plaatsvinden in Nebikon. 
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  N   

A G E N D  A 

  V   

               PREEKROOSTER  DAVID 

               

 
 
In de volgende kerkdiensten in 2008 zal David van Welden voorgaan.  
De overige zondagen zorgen de kringen zelf voor de predikant/ 
voorganger/ster. In dat geval wordt de naam van de voorganger/ster in de 
agenda in BC bekendgemaakt. 
 
 
Overzicht van de kerkdiensten waarin David van Welden voorgaat: 
 
 
Datum Plaats 

 
13 januari  Bern 

 
3 februari Basel 

 
23 maart Paasdienst in Hägendorf 

 
19 en 20 april Gemeenteweekend in Gwatt 

 
11 mei  Pinksterdienst in Hägendorf 

 
22 juni Potluckdienst in Zürich   

 
24 augustus Waldgottesdienst in Rupperswil 

 
7 september  Basel  

 
18 en 19 oktober Wandelweekend in Tessin 

 
9 november  Bern 

 
30 november Adventsdienst in Dagmersellen 

 
25 december Kerstdienst in Hägendorf 
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Beschrijvingen van de routes naar de plaatsen waar de NEV haar 
gemeenschappelijke bijeenkomsten houdt. 
 
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 straat links uitrijden tot het einde. 
 
Waldhütte Ruperswil :  
Afslag Aarau Ost van de snelweg Egerkingen – Zürich. Dan direct 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 daar laten staan en te voet de weg oversteken: in de bosrand ligt de hut. 
Denk er aan iets mee te nemen voor de grillparty na de dienst.  
Treinreizigers kunnen op verzoek van het station worden afgehaald (Tel. 062 
– 899 4549, Martie Hugelshofer.)  
 
Kerk Dagmersellen 
De kerk in  bereikt u vanaf de autoweg A2 van/naar Luzern  (afslag  Nebikon). 
Daar kiest u de richting Dagmersellen. Na ongeveer 100 meter ziet u de kleine 
Reformierte Kirche aan de rechterkant. Er is een kleine parkeerplaats.  
 
Pastorie in Nebikon 
Vanaf de autoweg A2 van / naar Luzern kiest u de afslag  / Nebikon. U rijdt 
richting Nebikon. Na een paar honderd meter komt eerst het plaatsnaambord 
“Altishofen” en even later al het bord “Nebikon”. Bij de eerst mogelijke afslag 
rijdt u links, onder de spoorweg door en daarna meteen weer links. U rijdt 
deze straat uit en komt bij een kruising. Op het flatgebouw rechts voor u ziet u 
al de straatnaam “In der Breiten”. De pastorie is het eerste huis aan uw 
rechterkant. Er is een grote parkeerplaats beneden voor de Gemeindesaal.  
*Nebikon heeft ook een station. De stoptrein tussen Olten en Luzern stopt er 
minstens één keer per uur. Vanaf het station is het twee minuten lopen naar 
de pastorie. 
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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”.  
 
Er zijn momentaan kringen in Basel en in Bern, en “combikringen” van Aargau 
met Zürich en van Zug met Luzern. 
Ook is er een “kringrestant in Tessin.  
 
De kringhoofden, of contactpersonen zijn beschikbaar voor nadere informatie 
omtrent de activiteiten in de kring.  
Zij zijn, tenzij locaal anders geregeld, verantwoordelijk voor de organisatie van 
de kerkdiensten en de “Kirchen-kaffee”, meestal na de 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. 
De meeste kringen hebben contactpersonen voor bezoek aan zieke  of 
eenzame NEV leden. 
Voor andere vormen van hulp is er de NEV predikant (zie ook Diaconaal 
Fonds). 
 
Verder organiseren de plaatselijke afdelingen gespreksavonden, wan-
delingen, kerstzang en eten en andere “gezelligheid en verbondenheid” 
dienende activiteiten. 
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Contactpersonen:  
 

Dhr H van Riezen 
Sägestrasse 59, 5600 Lenzburg 
Tel. 062 – 892.47.27 
e-mail h.van.riezen@bluewin.ch   
 

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

 
De kerkdiensten vinden plaats in de St. Peters Kirche aan de Petersgraben 
(vlak bij het Kantonsspital) in Basel op de eerste Zondag van de maand en 
beginnen om 16.00 uur. Na afloop van de kerkdienst wordt er 
gemeenschappelijk “koffie”gedronken. 
 
In 2008 is er een bijzondere dienst waarin we een groep uit Wapenveld en 
Hattum te gast hebben. Deze dienst vindt plaats in de Waisenhauskirche aan 
de Theodorsplatz - bij de Wettsteinbruecke - en begint om 16 uur. Voorganger 
is Ds Hildo van Es. 
 
Er zijn geen kerkdiensten in Basel in januari, augustus en december.  
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. 
 
In Basel zijn er geen regelmatige gespreksavonden meer. 
Wel is er in december bij de van Riezens in Lenzburg boerenkool eten 
gevolgd door het gezamenlijk zingen van kerstliederen. Daarbij is iedereen 
van harte welkom. Plaats en tijd komen t.z.t. in BC. 
 
De kring Basel is de gastpredikanten die regelmatig in onze kring voor willen 
gaan – Ds Christa Gaebler, Pastor Leendert van der Hoofd en Ds. Georg 
Vischer - daarvoor bijzonder dankbaar.  
De kerkdiensten in Basel worden gewoonlijk door zo’n 20 tot 30 mensen 
bezocht.  
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PREEK ROOSTER  VOOR DE NEV DIENSTEN IN BASEL 
 
 

Datum 
 

Voorganger 

3 februari Kerkdienst in de St Peterskirche 16.00 uur 
Ds. David van Welden 
 

2 maart Kerkdienst in de St Peterskirche 16.00 uur 
Ds. Georg Vischer 
 

23 maart Paasdienst in Hägendorf 11.30 uur 
Ds David van Welden 
 

6 april  Kerkdienst in de St Peterskirche 16.00 uur 
Pastor Leendert van der Hoofd 
 

11 mei Pinksterdienst in Hägendorf 11.30 uur 
Ds David van Welden 
 

25 mei Kerkdienst in de Waisenhauskirche 16.00 uur 
Ds. Hildo van Es 
 

6 juli Kerkdienst in de St Peterskirche 16.00 uur 
Ds. Georg Vischer 
 

21 augustus Waldgottesdienst in Rupperswil 11.30 uur 
Ds David van Welden 
 

7 september Kerkdienst in de St Peterskirche 16.00 uur 
Ds. David van Welden 
 

2 november 
 

Kerkdienst in de St Peterskirche 16.00 uur 
Pastor Leendert van der Hoofd 
 

30 november Gemeenschappelijke Adventsdienst in 
Dagmersellen, 11.30 uur. Ds. David van Welden 
 

25 december Gemeenschappelijke Kerstdienst 11.30 uur 
Ds David van Welden 
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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. antwoord 
apparaat inspreken. 

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

 

 
Elke tweede zondag van de maand - uitgezonderd de “vacantiemaanden” 
januari, juli, augustus en oktober en in de maand december -, is er een 
kerkdienst in de Kirche St. Mauritius, Waldmannstrasse 60 te 3027 Bern - 
Bethlehem.  Altijd is er koffiedrinken na de dienst in het kerkgebouw.  
 
De diensten in Bern worden door een vaste kern van zo’n 10-15 volwassenen 
trouw bezocht. Meestal zijn er kinderen – soms bijna evenveel als 
volwassenen - en er is daarom altijd een kinder-nevendienst. Organist is de 
heer Dhr. Joh. W. Dijkstra, Rohrstrasse 3, 3507 Biglen, Tel.: 031 - 701.08.58 
 
Voor  andere activiteiten s.v.p.  Briefcontact of de NEV-website 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. 

 
18 

  



PREEK ROOSTER BERN 
 

Datum 
 

Voorgang(st)er Begintijd 

13 januari Kerkdienst in de Kirche St Mauritius 
Ds. David van Welden 
 

17.00 uur 

10 februari Kerkdienst in de Kirche St Mauritius 
Ds. Matthijs van Zwieten de Blom 
 

17.00 uur 

 9 maart Kerkdienst in de Kirche St Mauritius 
Ds Peter Spinatsch 
 

 

23 maart Paasdienst in Hägendorf 
Ds. David van Welden 
 

11.30  uur 

13 april Kerkdienst in de Kirche St Mauritius 
Voorganger wordt in BC bekend gemaakt 
 

 

19 en 20 april Weekend in Gwatt 
 

Zie BC 

11 mei Pinksterdienst in Hägendorf 
 

 

 8 Juni Kerkdienst in de Kirche St Mauritius 
Ds. Johanna Hooijsma 
 

17.00 uur 

24 augustus Waldgottesdienst in Rupperswil 
Ds. David van Welden 
 

11.30 uur 

14 september Kerkdienst in de Kirche St Mauritius 
Ds. Matthijs van Zwieten de Blom 
 

17.00 uur 

9 november Kerkdienst in de Kirche St Mauritius 
Ds. David van Welden 
 

17.00 uur 

30 november Adventsdienst in Dagmersellen 
 

 

 december Kring kerstfeest, zie BC 
 

Zie BC 

25 december Kerstdienst in Hägendorf 
Ds. David van Welden 
 

11.30 uur 

* t.z.t wordt voorganger of voorgangster bekendgemaakt in BC 
 

19 
  



K R I N G 

     

 Z U E R  G  A  U 

     

   V  

 
Contactpersonen : 
 

Mevr. Jolande van Gunsteren-Bolt 
Krähbühlstrasse 49 
8044 Zürich 
Tel 044  - 262 17 47; Fax – 262 17 27. 
Jolande.vanGunsteren@econophone.ch  
 

Bij afwezigheid van Jolande: 
Mevr. A. Oberholzer-Oostinga 
Bruggwiesenstrasse 11 
8330 Pfäffikon ZH 
Tel. 044 - 995 11 54;  
Fax – 995 11 54 
 

  
Kerkdiensten (zie rooster) vinden plaats in de kleine Kirche Fluntern, 
Gloriastrasse (vanaf het HB tram 6 halte Kirche Fluntern) op elke vierde 
zondag van de maand, behalve in maanden waarin er gemeenschappelijke 
diensten zijn. Pianiste: Mevr. Anja Oberholzer - Oostinga, Bruggwiesen-
strasse 11, 8380 Pfäffikon. Tel.01- 995 1154. 
Na elke dienst is er koffiedrinken in het kerkgebouw.  
Voorafgaand aan de juni-dienst is er in de tuin van de van Gunsterens het 
jaarlijkse potluckbuffet, waaraan elk wat eetbaars kan bij dragen en waarbij  
ook gasten van harte welkom zijn.  
 
Overige activiteiten: In oktober een gesprekskring  2008 ( 19.30 uur 
(Krähbühlstrasse 49 in Zürich, tram 6 vanaf Hauptbahnhof Zürich, halte 
Zürichbergstrasse), ingeleid door Ds. David van Welden. Themasuggesties 
zijn welkom. Daarnaast is er in december het jaarlijkse adventszingen (en 
raclette maaltijd) in de Turmstube van de grosse Kirche Fluntern. Gasten ook 
hier van harte welkom. 
 
Voor details of eventuele wijzigingen: zie steeds het laatste nummer van 
Briefcontact of de NEV-website. 
 
ACTIVITEITENROOSTER ZÜRICH- AARGAU   2008 
 

Datum Activiteit en Voorgang(st)er begintijd 

24 februari Kerkdienst in de kleine Kirche Fluntern  
Ds. Willemijn Jonkers, Amsterdam 
 

17.00 uur 
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23 maart Paaskerkdienst in Hägendorf 
Ds. David van Welden 
Aansluitend  ledenvergadering 
 

11.30 uur 

19 en 20 
april 

NEV themaweekend in Gwatt 
 

Zie BC 

11 mei Pinksterdienst in Hägendorf 
Ds David van Welden 
 

11.30 uur 

22 juni Potluckbuffet bij de fam. van Gunsteren, 
Krähbühlstrasse 49 ZH 
Kerkdienst in de kleine Kirche Fluntern 
Ds. David van Welden 
 

16.00 uur 
 
 
19.00 uur 

24 augustus Waldgottesdienst in de Waldhütte, Rupperswil 
Ds. David van Welden 
 

11.30 uur 

28 
september 

Kerkdienst in de kleine Kirche Fluntern 
Ds. Hildo van Es, Wapenveld 
 

19.00 uur 

Woensdag 
15 oktober 
 

Gesprekskring ten huize van Fam. van  
Gunsteren, Inleiding Ds. David van Welden 
 

19.30 uur 

18 en 19 
oktober 

Wandelweekend met kerkdienst in Melide, 
Tessin, Ds David van Welden 
 

Zie BC 

26 oktober Kerkdienst in de kleine Kirche Fluntern 
Ds. Akke Goudsmit, Hausen b. Brugg 
 

17.00 uur 

23 november 
 

Kerkdienst in de kleine Kirche Fluntern 
Voorganger Prof.Dr. P.N.Holtrop, Den Haag 
 

17.00 uur 

30 november Eerste Adventsdienst in Dagmarsellen, LU 
Ds. David van Welden 
 

11.30 uur 

Vrijdag  
12 december 

Adventszingen/raclette maaltijd, Turnstube van 
de grosse Kirche Fluntern, Gellert stasse 1  
zie BC voor details  
 

17.30 uur 

25 december Kerstdienst in Hägendorf,SO 
Ds. David van Welden 
 

11.30 uur 
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Contactpersonen : 
 

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

bezoek of hulp 
Mevr. G. Piso  
Chälenrain, Alpnachstad OW,  
Tel. 041 – 671 00 66. 
 
 

Mevr. Wypkje van Welden  
In der Breiten  2, 6244 Nebikon. 
Tel. 062 – 7565892 
vanwelden@bluewin.ch 
 

 

 
In de kring Zug – Luzern worden vanaf 2008 geen kerk-diensten in de 
Nederlandse taal meer georganiseerd. De leden kunnen elkaar echter op de 
eerste zondag van de maand ontmoeten door deelname aan de Duitstalige 
protestantse kerkdienst in het „Chilematt-Zentrum" te Steinhausen. De 
aanvang is 10.15 uur, aansluitend deelname aan het gemeenteapéro aldaar 
en/of  koffiedrinken in een nabijgelegen restaurant. 
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 is dan het "Chilematt" Zentrum. 
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Contactpersoon 
 

Mevr. Mia W. Tersteeg 
Via Cassine 9,  
6924  Sorengo,  
Tel.: 091 - 966.01.86 
 

 
Zoals al in het jaarboekje van 2006 vermeld werd, wordt de kring Tessin 
steeds kleiner en bestaat nu nog maar uit vijf leden. Het is dan ook niet meer 
te verantwoorden om Ds. David van Welden te vragen, of van hem te 
verwachten, dat hij helemaal naar Melide komt voor een weekend. 
Er zal dus nog één keer, zoals gewoonlijk op de derde zondag in oktober 
(19.10.2008), een kerkdienst plaats vinden met als voorganger onze eigen 
predikant. Uiteraard is er ook dan weer een wandeling op zaterdagmiddag de 
18

e
 met een afscheidsetentje in ons restaurant “Il Boccalino” en koffie na de 

zondagse kerkdienst. 
In 2007 hebben we nog twee diensten gehad, op 17 juni met Ds. H.M. van Es 
en op 21 oktober met Ds D.M.J. van Welden. Degenen die op het weekend 
kwamen waren altijd enthousiast over de gezellige en positieve sfeer, helaas 
zal daar nu een eind aan komen en is de kring Tessin praktisch in 2009 
opgeheven. 
 
Informaties bij Mia Tersteeg. 
 
ACTIVITEITEN IN TESSIN IN  2008 

 

18 en 19 oktober 
Wandel en kerkweekend 
Tessin 
 

‘s zondags kerkdienst in de kapel van Melide 
om 10.30 uur 
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Briefcontact is het verenigingsorgaan waarvan dit jaar de 57ste jaargang zal 
verschijnen. Briefcontact ontstond in 1951 als mededelingenblad van het 
bestuur naar de leden, en is inmiddels uitgegroeid tot een maandblad van zo’n 
24 pagina’s, waarin ook vaak leden met hun pennenvruchten 
vertegenwoordigd zijn. Het blad verschijnt 8 keer per jaar, in principe steeds 
omstreeks de 1ste van de maand. Niet in de maanden januari, juni, augustus 
en oktober. 
 
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, 
vergaderingen en andere mogelijkheden tot ontmoeting worden vermeld, de 
mutaties in het leden-bestand, nieuws over actuele gebeurtenissen in de 
“wereldkerk”, overdenkingen en meditaties en nog veel meer.  
 
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 redactrice: 
lida.versteeg@muri-be.ch of per brief aan Mevr. L. Versteeg, Mattackerweg 
17, 3073 Gümlingen. Inzendingen niet groter dan ca. 700 woorden, tenzij in 
overleg met de redactie. 
 
Bij NEV leden is het abonnementsgeld in de bijdrage inbegrepen.  
Een abo op BC alleen kunt u bij de penningmeester bestellen (Sfr. 60.-) 
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MACHTIGING  
voor het uitbrengen van een stem op de ledenvergadering van 2008 
 
 
Op te zenden aan de voorzitter, Prof. Dr. W.F. van Gunsteren, 
Krähbühlstrasse 49, 8044 Zürich, of aan de gemachtigde meegeven. 
 
Ondergetekende, mevrouw, de heer: 
(Eigen naam/ namen invullen ) 
 
 
 
 
machtigt hierbij mevrouw, de heer: 
(Naam van de gemachtigde) 
 
 
 
 
tot het uitbrengen van haar / zijn / hun stem op de Algemene Leden -
vergadering van de NEV op 23 maart 2008 te Hägendorf. 
 

Handtekening  
machtiginggeefster/gever: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handtekening van gemachtigde 
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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., inbegrepen een abonnement op 
BC 
  
Naam / Namen :  
 
Adres : 
 
Postcode en woonplaats:  
 
Land: 
 
Telefoon/ Fax. : 
 
E-mail : 
 
 
Opzenden aan de penningmeester 
De Heer  G.J.  Heezen, Maiackerstrasse * 10, 6345 Neuheim  ZG  
Tel.  041 – 755.24.19 
E-mail:  heezen@bluewin.ch  
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NEDERLANDSE EVANGELISCHE VERENIGING IN ZWITSERLAND 
 

ERELEDEN 
 

  

 
 

Mevrouw H. Jansonius- 
 Naarding 

Ettingerstrasse 63, 4106 Therwil  
Tel 061-721 72 04 

 De Heer J. van der Meer Hasenbergstrasse 40, 6312 Steinhausen 
Tel 041-741 38 15 

 De Heer F. Pahud Residenz Sonnmatt  
Hemmschlenstrasse,  6006  Luzern 
Tel 041-375 34 55 

 De Heer J.L. Piso  Chälenrain, 6053  Alpnachstadt 
Tel 041-671 00 66 

 Mevrouw  L. van der Weij  
en Drs. M.H. van Es 

Noorderkampweg  7B 
NL  8191  JG  Wapenveld 
Tel 0031 38 447 92 99 

 Mevrouw M. Tersteeg Via Cassine  9,  6924  Sorengo,  
Tel.: 091 - 966.01.86 

 De Heer H. van Riezen Sägestrasse 59, Lenzburg 
Tel. 062 – 892 47 27 

 
BESTUUR 
 

  

Voorzitter 
 

Prof. Dr W.F. van  
 Gunsteren 
 

Krähbühlstrasse 49, 8044 Zürich 
Tel 044 -262 17 47 
Fax. 044 – 262 17 27 
E-mail:  wfvgn@igc.phys.chem.ethz.ch 
 

Penningmeester 
 

De Heer  G.J.  Heezen Maiackerstrasse  10, 6345 Neuheim  ZG  
T 041 – 755.24.19 
E-mail:  heezen@bluewin.ch  
 

Secretaris Mevrouw  A. Wiedemann Kallernring  5 , 4665 Oftringen 
Tel.  062 – 797 61 04 
E- mail : awiedemann@tiscali.ch 
 

Vice Voorzitter Mevrouw Th. Buser van 
 Stigt 
 

Habsburgerstrasse 88, 4310 Rheinfelden 
Tel. 061 831 68 60 
E-mail : rubus@gmx.ch  
 

Vice-Secretaris Mevrouw A. Oberholzer- 
Oostinga 

Bruggwiesenstrasse  11, 8380  Pfäffikon. 
Tel. 044  – 995.11.54 
E-mail:  oostinga@gmx.net.ch 
 

 
PREDIKANT 
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