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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. 
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VERSLAG VAN DE VOORZITTER OVER HET JAAR 2013 
 
Het afgelopen jaar was voor de NEV een jaar zonder opzienbarende 
gebeurtenissen. Natuurlijk waren er verdrietige en belastende, maar ook vrolijke, 
bemoedigende en roerende momenten. Met het ouder worden nemen de 
ongemakken en ziekten toe, en herstel vraagt vaak langere tijd. We kunnen als 
leden van de NEV gemeenschap elkaar helpen moeilijke perioden te doorstaan, 
elkaar troost en bemoediging bieden, een luisterend oor en bezinning op het 
leven met zijn treurige, maar ook vrolijke en uitdagende aspecten. 

Het jaar 2013 bracht de NEV geen organisatorische veranderingen. Het 
gemeenteweekeinde over het thema “Ouders en kinderen” werd door de 
deelnemers zeer gewaardeerd. Het klooster Ittingen bleek een zeer geschikte 
plaats voor het weekeinde te zijn, zodat het komend weekeinde daar ook zal 
plaatsvinden. Activiteiten in de kringen vonden voortgang, maar deze hing af van 
een enkele persoon of een klein aantal personen. Er komen zelden nieuwe leden 
bij, doop-, belijdenis- dan wel familiediensten vinden niet meer plaats. Kortom, het 
ledenbestand van de NEV wordt gestadig ouder en loopt, voornamelijk door 
overlijden, terug. Dit noopt ons ons te bezinnen op de vraag welke activiteiten in 
de nabije toekomst niet meer op te brengen zijn of te weinig belangstelling 
trekken en welke activiteiten we graag zouden willen voortzetten en ons daarvoor 
dan ook persoonlijk inzetten. Daarbij speelt de overweging een rol dat een 
kerkdienst zijn functie van viering verliest wanneer deze nog slechts een handvol 
kerkgangers betreft. Een dominee te vragen om voor anderhalve man en een 
paardekop een dienst voor te bereiden kan dan teveel gevraagd zijn. De kringen 
houden dan ook allengs minder diensten, alleen dan als er voldoende 
kerkgangers voor een echte viering te verwachten zijn. De organisatie van de 
diensten vraagt een steeds weerkerende inzet van de kringhoofden en ik wil hen 
en de organisten en “kosters” dan ook heel hartelijk voor hun trouw danken. 
Zonder hen zouden we nog slechts vijf centrale diensten hebben. Deze werden in 
het jaar 2013 wederom goed bezocht. Ook wil ik de gastpredikanten, met name 
de “invallers” wanneer een predikant op korte termijn verhinderd is, dank zeggen 
voor hun bijdragen aan de NEV. 
 
Anja Oberholzer – Oostinga en ik zelf werden herkozen als bestuurslid. Anja, 
hartelijk dank voor je inzet voor de NEV. Martha van Sluijs werd in de 
kaskommissie gekozen als opvolger van Hans Jansonius. Hans, hartelijk 
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dank voor je bijdrage aan de NEV. Gaarne spreek ik hier mijn dank uit aan de 
zwitserse kerken, voor hun financiele steun en het ter beschikking stellen van hun 
gebouwen. 
Mijn dankbaarheid geldt ook Lida Versteeg, die er zes keer per jaar voor zorgt, 
met hulp van Hans Heezen (verzending), dat er een nummer van Briefcontact bij 
U in de bus glijdt. Mijn dank gaat daarnaast uit naar Hans Heezen die het 
samenstellen van het jaarboekje van Henk van Riezen overgenomen heeft. Ook 
dank ik Jan van den Eijkel heel hartelijk voor het opzetten en onderhouden van 
de NEV website, een “must” in deze internet tijd.Tot slot zij nog vermeld dat de 
samenwerking met de kerkelijke gemeente Dagmersellen zoals steeds geheel 
wrijvingsloos verloopt. Dat is voor de NEV van levensbelang, omdat zonder de 
samenwerking met Dagmersellen wij David niet als predikant zouden kunnen 
hebben. 
 
Tenslotte wil ik David van harte bedanken voor het werk dat hij voor de NEV en 
haar leden telkens weer verzet. Het is niet eenvoudig twee kerkgemeenschappen 
tevreden te houden en ik hoop dan ook dat het hem en zijn familieleden niet te 
veel spanningen oplevert en hun gezondheid en welbevinden er niet te zeer 
onder lijden. David, we hopen dat de NEV je kan inspireren om de boodschap 
van het evangelie ook in het jaar 2014 te leven en uit te dragen. 
 
Wilfred van Gunsteren (voorzitter) 
 
Zürich, 15 februari 2014 
 
JAARVERSLAG VAN DE PREDIKANT OVER HET JAAR 2013 
 
Als ik op het afgelopen jaar in onze gemeente terugkijk, is er op eerste gezicht 
niets dat in het oog schiet. We hebben geen nieuwe projecten gestart en geen 
radicale veranderingen ingevoerd. Er waren geen echte uitschieters. En gelukkig 
ook geen bitter verlies. 
 
Je zou ook kunnen zeggen: in een wereld waarin alles constant in beweging is en 
verandert, was de NEV een eilandje van stabiliteit. Daarmee doe ik echter niet 
helemaal recht aan onze gemeenteleden. 2013 was voor een aantal leden een 
heel zwaar jaar, omdat ze ernstig ziek waren of operaties moesten ondergaan. Er 
zijn mensen die we nauwelijks in de diensten hebben gezien, omdat ze steeds 
weer in het ziekenhuis waren en een lange revalidatie nodig hadden.  
Sommigen zijn nog steeds ernstig ziek. 
 
Maar we hoefden in 2013 gelukkig van niemand definitief afscheid te nemen. Het 
kerkbezoek was vrij stabiel. In de kringen neemt het kerkbezoek langzaam af, de 
gemeenschappelijke diensten waren meestal goed bezocht. 
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Natuurlijk zet die trend van het afgelopen decennium zich gewoon door: er komen 

maar weinig leden meer bij, we missen mensen die niet meer naar de kerk 

kunnen komen omdat ze niet goed meer ter been zijn.  

 
Maar het lijkt mij belangrijker om te kijken naar al die goede ervaringen van het 
afgelopen jaar. Dat we toch weer een gemeenteweekend in Ittingen hadden, waar 
we heel levendig van gedachten hebben gewisseld over het thema ouders en 
kinderen.  
 
Er zijn mensen die dit weekend zozeer op prijs stellen, dat ze zich al aanmelden 
voor de predikant zelf zijn gedachten over het thema heeft geordend. 
Mensen hebben fijne ontmoetingen in de NEV. Ze hoeven zich niet voor te stellen 
of lange inleidingen te houden, ze hoeven hun woorden niet te zoeken in een nog 
steeds vreemde taal maar kunnen ook na lange pauzes het gesprek met vrienden 
of oude bekenden weer aanknopen. 
 
Mensen die een moeilijke tijd doormaken zijn blij met een kaart die ze krijgen, 
omdat die laat zien dat ze niet vergeten worden. 
Mensen putten kracht uit de gemeenschap, die ze vinden in de NEV.  
 
Voor ons zijn dat allemaal vertrouwde dingen, maar ze zijn niet vanzelfsprekend. 
Achter al onze diensten en activiteiten staan een heel aantal mensen die de zaal 
in Hägendorf voorbereiden en opruimen, koffie zetten en koek bakken, 
predikanten en een nieuwe organist zoeken, een raclettemaaltijd voorbereiden,  
kaarten schrijven, de predikant informeren of een vergadering voorbereiden. Moet 
iemand een taak neerleggen, wordt er prompt een vervanger gevonden. Hebben 
we een huiskamer of een nieuwe ruimte nodig, worden ook die gevonden. 
 
De NEV leeft van heel veel onzichtbaar werk, dat spontaan en met grote 
vanzelfsprekendheid verricht wordt.  
Al die helpende handen wil ik hier danken. Ze maken echte gemeenschap 
mogelijk.  
Ook dit jaar weer en hopelijk nog een paar jaar meer. 
 
David van Welden 
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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 Welden verdeelt zijn tijd over zijn gemeente 
in Dagmersellen en de NEV. U kunt hem op de 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.  
 
Het is duidelijk dat onze predikant niet ieder lid dat in het ziekenhuis wordt 
opgenomen, meteen kan bezoeken, daarom nemen de kringhoofden dan ook een 
deel van deze schijnbaar zo gewone, maar toch ook belangrijke bezoeken voor 
hun rekening. 
 
De NEV heeft ook een diaconaal fonds. Met dit geld kunnen mensen die in acute 
financiële nood verkeren, geholpen worden.  
Over bijdragen uit het diaconaal fonds wordt geheimhouding bewaard. 
Voor concrete hulp kunt u zich aan de predikant resp. aan de voorzitter wenden: 
Tel. 062 – 756 58 92, E-mail : vanwelden@bluewin.ch (Predikant) 
resp. Tel 044 -262 17 47, E-mail:  wfvgn@igc.phys.chem.ethz.ch (Voorzitter) 
 
 
De redactie 
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  N   
A G E N D  A 

  V   

               PREEKROOSTER  PREDIKANT  2014 

                                

 
 
In de ondervermelde kerkdiensten zal Ds. David van Welden in 2014  voorgaan.  
Daarnaast worden door de kringen lokale kerkdiensten georganiseerd. 
Datum en naam van de voorganger/ster vindt u, voor zover n bekend, op de 
volgende kringpagina’s. Ook worden ze in BC en op de website www.nl.kerk-ch 
bekendgemaakt.  
 

Datum  Plaats 
 

23 maart  Zürich, kleine Kirche Fluntern, 19.00 uur 

20 april Paaskerkdienst, Hägendorf, 12.00 uur 

17 – 18 mei Gemeente weekend Ittingen TG 

8 juni Pinksterdienst in Hägendorf, 12.00 uur 

31 augustus Waldgottesdienst, Rupperswil, 11.30 uur  

14 september Bern, St Mauritiuskirche, 17.00 uur.  

2 november  Basel, Wesleyhaus, Hammerstrasse. 16.00 uur 

25 december Kerstkerkdienst, Hägendorf, 12.00 uur 
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VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER OVER HET JAAR 2013  
 
De ledenbijdragen zijn met Fr. 5.405,- , minus 17,7% gedaald, de bijdragen van 
de Zwitserse kerken met Fr. 2.500,- , minus 24,4%. Tamelijk dramatisch. Heeft dit 
te maken met het legaat van Fr. 46.710,-, dat we aan Jeannine Allan te danken 
hebben? Attentie! Fr 19.033,- verlies op de normale rekening in 2013  is al 
weggegeten door deze “meevaller”. De uitgaven bedroegen Fr. 52.514,- ofwel 2% 
minder dan begroot. De resultatenrekening sluit af met een “winst” van Fr. 
27.677,-. Zonder het legaat van Jeannine Allan zou het een verlies van 
Fr.19.033,- geweest zijn. De begroting voor 2014 voorziet een uitgavenstijging 
van 1,5 % boven het niveau van 2013, wat resulteert in een tekort van Fr. 18.150, 
indien de, dus UW, bijdragen met zo’n Fr. 2000,- zouden  toenemen. De 
begroting 2014 zal op de ledenvergadering van 20 april 2014 aan U, indien U lid 
bent, ter goedkeuring worden voorgelegd, samen met de jaarrekening 2013. 
Maakt U Uw bijdrage voor 2014 nu meteen 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 goede 
mogelijkheid om het niet te vergeten. 
Hartelijk dank voor Uw steun en tot ziens op de ledenvergadering en de 
Paasdienst op 20 april in Hägendorf. 
 
Neuheim,  februari 2014    Hans Heezen 
 
K A S   

   C O  N  T  R  O  L  E 

     

C O M M I   S   S   I   E    

     

 
De kas controle commissie bestaat uit: Piet Spaak, Spitznussstrasse 33, 8623 
Wetzikon, email: Piet.Spaak@eawag.ch, Tel. 044-9302087, Natel 079-3880862 
en Martha van Sluijs, Voltastrasse 10,8044 Zürich, Tel.044 937 38 71  
Commissieleden worden voor periodes van 3 jaar door de ledenvergadering 
gekozen.  
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BIJDRAGEN   ZWITSERSE KERKEN 
 
 
 GEMEINDE 2010 2011 2012 2013 

Basel Land 1.000 500 - 500 

Kirchgemeinde 
Rheinfelden 

250 250 250 250 

Zug 3.000 6.000 6.000 3.000 

Zürich Stadt 4.000 4.000 4.000 4.000 

Totaal 8.250 10.750 10.250 7.750 

 
 

Bijdragen van de  leden en BC abonnees 
 
 

Hoogte 
(Sfr) 

2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 

 aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag 

Niets 
 

61 0 69 0 62 0 66 - 

Tot 200 
 

24 2.331 23 1.822 25 2.104 22 1.784 

200 – 500 26 8.075 17 5.715 23 7.140 20 5.900 

500 –  
1000 

14 8.760 15 9.835 13 8.335 13 8.760 

1000 –
2000 

5 6.000 5 5.200 6 6.800 4 6.630 

 2000 en 
meer 

3 6.100 3 6.100 3 6.100 1 2.000 

Totaal 
 

133 31.265 132 28.672 132 30.479 126 25.074 

Gem. 
 

 235  217  231  199 

Aantal en 
Gemid. 
van 
betalende 
leden 

72 434 63 455 70 435 60 418 
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JAARREKENING 2011 - 2013 
 

BALANS PER 31 DECEMBER 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PASSIVA 2011 2012 2013 

Crediteuren 4.116 6.228 2.847 

Diaconaal fonds 20.000 20.000 20.000 

Algemene Reserve 147.391 135.219 125.864 

Werkkapitaal 40.000 40.000 40.000 

Overschot/tekort  -12.095 -9.010 +27.677 

Totaal  199.412 192.437 216.388 

 
Adressenbestand eind december 2013 
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ACTIVA 2011 2012 2013 

Liquide middelen 23.362 21.466 59.920 

Debiteuren 5.693 168 320 

Beleggingen 170.357 170.803 156.148 

Totaal 199.412 192.437 216.388 

Type 2011 2012 2013 

Leden (personen/ gezinnen) 84 81 78 

Donateurs - - - 

BC abonnees 45 43 41 

Overige adressen 9 8 7 

Totaal  138 132 126 



 

RESULTATEN REKENING 2013 en BEGROTING 2014 
 

 
INKOMSTEN 

Rekening 
2011 

Rekening 
2012 

Begroting 
2013 

Rekening 
2013 

Begroting 
2014 

Ledenbijdragen (1)   28.672 30.479 30.000 25.074 27000 

Legaat - - - 46.710 - 

Donaties - - - - - 

Collectes - - -  - 

Zwitserse kerken 11.430 10.250 10.500 7.750 7.500 

Rente 866 755 800 657 650 
Aanv.Uit+(verlies) 
of In – (winst) de 
reserve 

12.095 9.010 12.262 -27.677 18.150 

Totaal  53.063 50.494 53.562 52.514 53.300 

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

 
UITGAVEN 

Rekening 
2011 

Rekening 
2012 

Begroting 
2013 

Rekening 
2013 

Begroting 
2014 

Traktement 40.453 40.426 40.912 40.912 41.300 

Diaconaal fonds - - - - - 

Auto/Reiskosten 2.340 1.424 2.000 2.422 2.500 

Porti, telefoon 430 312 350 490 500 

Bureau materiaal - - - - - 

Verenigings 
kosten 

4.053 3.188 5.000 3.046 3.500 

Briefcontakt  5.287 5.144 5.300 5.398 5.500 

Externe 
predikanten 

500 - - 246 - 

Totaal  53.063 50.494 53.562 52.514 53.300 

 

Diaconaal Fonds 
Stand per 31 december 2012  20.000,- 
Uitbetaald        - 
Aanvulling                  -     
Stand per 31 december 2013  20.000,- 
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 V                         A  G  E  N  D  A 

 
UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 
 
Op zondag 20 april 2014 in aansluiting op de Paaskerkdienst, welke om 12 uur 
begint, zal de Algemene Ledenvergadering 2014 van de NEV worden gehouden 
in het Gemeindehaus van de Reformierte Kirche te Hägendorf, aanvang ca. 13.15 
uur. 
We hopen er velen van U te mogen begroeten. 
 

Wilfred van Gunsteren 
Voorzitter NEV 

AGENDA 
 

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

ledenvergadering van 31 maart 2013 
4 Ingekomen stukken en mededelingen 
5 Verslagen van de predikant en voorzitter 
6 Jaarrekening 2013 en verslag van de penningmeester 
7 Verslag van de kascommissie 
8 Decharge bestuur en kascommissie voor het jaar 2013 
9 Begroting voor het jaar 2014 
10 Verkiezing bestuurslid: Ank Wiedemann en Hans Heezen zijn 

beschikbaar voor nogmaals 3 jaar.  
11 Briefcontact en website (www.nl-kerk.ch). BC verschijnt 6 maal per 

jaar en wel twee maandelijks op de 15-e dag van de maanden 
januari, maart, mei, juli, september en november. Kopij voor de 20-e 
van de voorgaande maand insturen. 

12 Rondvraag 
13 Sluiting 

 
Wilfred van Gunsteren 

Voorzitter NEV 
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VERHINDERING 
 
Mocht U verhinderd zijn de Algemene Ledenvergadering 2014 van de NEV te 
bezoeken, 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 
eenvijfde van het totaal aantal stemgerechtigde leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is (art. 22 Statuten). Daarnaast is een (aanwezig) lid 
slechts bevoegd maximaal twee andere (niet aanwezige) leden te 
vertegenwoordigen (art. 12 Statuten).  
Machtigingen kunt U aan de gemachtigde of aan een ander die ter 
vergadering aanwezig zal zijn, meegeven dan wel naar Thea Buser – van 
Stigt opsturen. 
 
MACHTIGING 
 
Toezenden aan Thea Buser – van Stigt, Untere Steingasse 3, 6235 Winikon, 
of aan gemachtigde meegeven. 
 
Ondergetekende, mevrouw, de heer: 
(eigen naam invullen) 
 
 
 
 
machtigt hierbij mevrouw, de heer: 
(naam van de gemachtigde) 
 
 
 
 
tot het uitbrengen van haar / zijn stem op de algemene ledenvergadering van 
de NEV op 20 April 2014 te Haegendorf. 
 
Handtekening van de machtigingsgeefster / gever: 
 
 
 
 
Handtekening van de gemachtigde: 
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 V                         NOTULEN 2013 

 
Aanwezig: 25 leden, 6 bestuursleden, 11 machtigingen ontvangen 
 
1. Opening en begroeting 
Om 13.30 uur opent de voorzitter, Wilfred van Gunsteren, de vergadering en heet 
allen hartelijk welkom. Ter inleiding leest hij uit de bundel "Gij, mijn God" van 
Pieter Holtrop de overdenking " Sta op, eet, de weg is nog lang". 
 
2.  Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3.  Goedkeuring van de notulen van de algemene ledenvergadering van 8 
april 2012 
De notulen van 8 april 2012 worden goedgekeurd. Wilfred dankt Ank Wiedemann 
voor het maken van deze notulen. 
 
4.  Ingekomen stukken en mededelingen 
De NEV heeft een notariële brief ontvangen, waarin een aanzienlijk bedrag uit de 
nalatenschap van Jeannine Allan voor de NEV aangekondigd wordt. 
Na overleg met mevrouw Lüthi kunnen de projecten in St. Petersburg verder 
ondersteund worden. Het Hilfsfondskonto moest gesloten worden omdat 
geldtransakties met het buitenland in Rusland door de staat gecontroleerd 
worden. Er moeten dan allerlei verklaringen afgegeven worden en dit werd te 
ingewikkeld. Het geld wordt nu direct aan mevrouw Lüthi gegeven. 
 
5. Verslagen van de predikant en de voorzitter  
De verslagen van de voorzitter en de predikant staan in het jaarboekje. David wil 
graag nog wat reacties horen. Bep Poelman waardeert het dat David van Welden 
de toekomst van de NEV realistisch inschat maar toch positief vorm wil geven 
aan deze jaren. Cora Kerst denkt dat het voor een predikant niet bepaald 
animerend is als diensten slecht bezocht worden. Jean Jacques de Wijs vindt het 
goed dat Henk mails rondstuurt voor de diensten in Basel. Dat leidt tot een zich 
verplichten te komen. Ook de sociale aspecten van een kerkdienst worden 
belangrijk gevonden. David wil de vinger aan de pols houden, hij denkt zelf soms: 
"dit is het niet meer", er is nu eenmaal ook een fysieke grens. 
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Hij adviseert de kringen eigen initiatief te ontplooien voor andere activiteiten. Ook 
overdag zijn er mogelijkheden, 
interessant kan ook een soort literatuurvesper zijn bijvoorbeeld. Bep vindt het 
belangrijk dat de leden zich in de Zwitserse kerken integreren. 
Henk stelt in een brief aan het bestuur voor bijv. een Kerstzingen in de adventstijd 
in Hägendorf te houden, nu de adventsdienst verdwijnt. Het wordt echter 
algemeen betwijfeld dat hiervoor genoeg belangstelling zou bestaan. Bovendien 
is er de mogelijkheid het Adventszingen in de kring Zürich te bezoeken. 
Wilfred vermeldt dat David nu 10 jaar predikant van de NEV is en bedankt hem 
hartelijk voor zijn inzet: "Het is niet gemakkelijk iemand te vervangen en ook niet 
te weten dat er niemand meer na je komt. Goed dat je ook bij een krimpende 
gemeente je positief blijft inzetten". Een boekenbon voor David onderstreept deze 
dank.   
6. Jaarrekening 2012 en verslag van de penningmeester. 
De penningmeester verwijst naar het jaarboekje. Er komt weliswaar minder geld 
binnen dan er uit gaat, maar dit is nog geen probleem. Heleen vindt het jammer 
dat Baselland niet meer bijdraagt. David weet dat Baselland jarenlang 
bijgedragen heeft, maar nu zelf met financiële problemen te kampen heeft. 
Wilfred wijst er op dat de NEV in ieder geval de gebouwen gratis gebruiken kan. 
Met een applaus wordt Hans Heezen bedankt voor zijn werk. 
7. Verslag van de kascommissie  
Hans Jansonius kon dit jaar helaas niet deelnemen, zodat Piet Spaak alleen het 
werk van de penningmeester gecontroleerd en de boeken in orde bevonden 
heeft. Hij overhandigt het rapport van de kascommissie en stelt voor de 
penningmeester met hartelijke dank voor zijn gevoerd beheer décharge te 
verlenen. Wilfred bedankt Piet voor zijn werk en zowel hij als ook de 
penningmeester worden met een present bedacht.  
 
8. Décharge bestuur en kascommissie voor het jaar 2012 
Met algemeen applaus wordt aan bestuur en kascommissie décharge verleend. 
  
9.  Begroting voor het jaar 2013 
Er worden dit jaar wat minder inkomsten verwacht. De begroting wordt zonder 
vragen en met algemene stemmen aangenomen.  
 
10. Verkiezing bestuursleden Wilfred van Gunsteren en Anja Oberholzer-
Oostinga 
Thea Buser stelt voor Wilfred en Anja als bestuursleden te herkiezen. Er zijn geen 
andere kandidaten en het bestuur is erg blij dat zij zich ook verder voor de NEV 
willen blijven inzetten. Beide worden met algemene stemmen  
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herkozen. Een warm applaus en een present als teken van waardering voor hun 
werk volgen. 
11. Verkiezing lid kascommissie  
Hans Jansonius stelt zich niet voor herkiezing beschikbaar. Martha van Sluijs is 
bereid zijn plaats in te nemen. Zij wordt met algemene stemmen gekozen en krijgt 
een hartelijk applaus. Hans Jansonius wordt hartelijk bedankt en krijgt ook een 
applaus.  
 
12.  BC en website 
Het Briefcontact verschijnt  6 keer per jaar en is zo voor Lida iets ontlastender. Zij 
wordt hartelijk bedankt voor haar werk en krijgt een boekenbon aangeboden. Lida 
vertelt dat de boeken die zij hiervoor koopt haar weer inspirieren voor artikelen in 
BC. Zij is blij dat er toch soms reacties komen op stukjes in BC. Wilfred animeert 
de leden interessante bijdragen te sturen, maar het moet wel met religie te maken 
hebben. Graag insturen voor de 20e van de voorgaande maand. 
Website(www.nl-kerk.ch): Jan van den Eijkel heeft sinds kort de verzorging 
hiervan overgenomen. Hij heeft de site al nieuw opgezet en zal deze verder 
onderhouden. Wilfred is blij dat nu iemand uit de NEV-kring dit werk van mevrouw 
Ana Nedic over heeft genomen. Jan heeft nog enkele vragen aan de leden: 1. 
Wie heeft geen toegang tot internet? Dit zijn maar 3 leden. 2. Is men 
geïnteresseerd in een paswoord om toegang te hebben tot beschutte informatie 
zoals adressen of ook ziekte en/of overlijden van leden. Dit paswoord zal voor 
ieder hetzelfde zijn en elk jaar veranderd worden. Een ieder moet zichzelf 
hiervoor aanmelden. Niemand blijkt hier op tegen te zijn. Wilfred dankt Jan 
hartelijk en Thea biedt een present aan. 
13. Rondvraag en sluiting. 
 Henk heeft weer het jaarboekje gemaakt en wordt hartelijk bedankt. 
 David deelt mede bij de Pinksterdienst niet aanwezig te kunnen zijn,  
 deze zal nu door  Ds. Hildo van Es geleid worden. Voor het gemeente-weekend 
in April hebben zich 20 personen aangemeld en het is nu vol bezet. Wilfred 
bedankt de kring Zug/Luzern voor het verzorgen van de koffietafel, in het 
bijzonder Corrie Prins en de mensen die haar hierbij 
geholpen hebben. Daarna wordt de vergadering gesloten en allen nog een goede 
Pasen gewenst. 
 
Brittnau, 3 april 2013, Ank Wiedemann 
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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 1 3  

     

                           NOTULEN                     

 
Aanwezig: Wilfred van Gunsteren, David van Welden, Thea Buser, Anja 
Oberholzer, Ank Wiedemann, Wypkje van Welden, Anita Hartmann, Jolande van 
Gunsteren 
Afwezig met kennisgeving: Jan van der Meer, Corrie Prins, Henk van Riezen, 
Henny Jansonius, Hans Heezen 
 
1.Opening en begroeting 
De voorzitter opent de vergadering met een gebed en heet allen hartelijk welkom. 
2. Vaststellen van de agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Goedkeuring van de notulen der laatste vergadering. 
De notulen van 26 september 2012 worden goedgekeurd. 
4. Mededelingen van de penningmeester 
Door de onverwachte afwezigheid van Hans Heezen (vliegtuigvertraging) kan dit 
 agendapunt niet behandeld worden. 
5. Mededelingen predikant, preekrooster 2014 
David zegt een opvallend verschil met vorig jaar te zien: trouwe leden zijn ziek, de 
NEV verandert, we zijn in een kwetsbare fase beland. Het wordt steeds moeilijker 
mensen die meewerken te vinden, de vereniging wordt ouder. De toestand der 
kringen is van langzaam afkalvend tot stabiel. Het is jammer dat J.J. de Wijs niet 
aanwezig is, maar een geluk dat hij het kringwerk van Henk wil overnemen. 
David presenteert het preekrooster 2014 als voorstel. Na enig zoeken staat het 
rooster. Het NEV-weekend met als thema:"van tijd tot eeuwigheid" zal op veler 
verzoek wèèr in Ittingen gehouden worden. In het volgende BC zal dit 
gepubliceerd worden. De koffietafel na de Kerstdienst kan niet meer door Ans en 
Henk gedaan worden. We hopen dat Jean Jacques hiervoor een oplossing weet 
te vinden. 
6.Verslagen uit de kringen 
    - Aargau/Zürich 
Jolande ziet tevreden op een goed jaar terug. De activiteiten liepen goed, tussen 
12 en 19 leden aanwezig. "We hebben nu 1 dienst minder, maar we hebben een 
vast groepje goede dominees. Vooral ook hebben we Anja als trouwe pianiste!". 
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    - Zug/Luzern 
Helaas niemand aanwezig, maar men treft elkaar en komt ook naar de diensten 
in Hägendorf. 
    - Bern 
Anita kan ook van een goed jaar berichten. "Met 9 leden die de diensten 
bezoeken willen we nog graag mee blijven doen. Elkaar zien en zonodig steunen 
is belangrijk. Financieel zijn we niet zo sterk, we zijn verwend met onze organist.". 
    - Bazel  
Thea denkt dat het tot nu toe goed liep door de inzet van Henk. Het Wesleyhuis 
bevalt erg goed. Meestal bezoeken tussen 12 en 20 personen de diensten. 
Wilfred zal in BC zetten dat J.J. de Wijs Henk als kringhoofd gaat vervangen. 
7. Evaluatie seizoen 2012/2013 
Samenvatting der gedachtenwisseling: 

- minder mensen, minder activiteiten 
 - kwaliteit moet blijven 
 - toekomst niet voorspelbaar 
 - niet doodbloeden. 
Anita wil weten of het voor het bestuur nog haalbaar is. Wilfred: "wij zullen 
waarschijnlijk de NEV eens "ten grave" dragen, tenzij iemand ons wil vervangen. 
We durven echter zonodig om hulp te vragen." 
David zal moeten aangeven wat gaat en wat niet, vindt Wypkje. David zegt het 
moeilijk te vinden in de komende jaren zoveel bekende mensen te moeten gaan 
begraven. 
Wilfred raadt David zelf op te passen dat het hem niet te veel wordt. 
De pot-luck verdwijnt definitief. De kringen hebben eigen activiteiten en eigen 
voorkeur. 
8.Briefcontact en Website 
Wilfred is door Lida gevraagd of het BC sneller zou kunnen verschijnen, dwz met 
kortere tussenweg. Hij hoopt dat Lida haar functie nog lang zal waarnemen. 
De website geeft reden tot tevredenheid, Jan van den Eijkel doet het prima. 
9. Jaarboekje 
Hans Heezen heeft aangeboden het jaarboekje 2013 te maken. Dit aanbod wordt 
door alle aanwezigen graag aanvaard. 
10.Rondvraag en sluiting 
De gespreksavond in Zürich zal bij Mia Zwahlen gehouden worden. De voorzitter 
sluit de vergadering en hoopt allen hier volgend jaar weer te kunnen zien. 
 
Brittnau, 2 oktober 2013/ Ank Wiedemann 
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Een groot deel van de activiteiten vande N.E.V. vindt plaats in regionaal bepaalde 
concentraties van leden rond een “kerkplaats”(kringen). Er is een kring in Basel 
en in Bern, en een “combikring” van Aargau met Zürich.  
 
Kringhoofden zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de lokal kerk-diensten 
en de “koffie na de dienst”, waarbij het laatste nieuws uitgewisseld en de 
onderlinge band wordt versterkt. 
 
De meeste kringen hebben ook contactpersonen voor bezoek aan zieke  of 
eenzame NEV leden. 

 
 
 

     
K R I N G 

     
B A S E L 

     

   V       

 
Contactpersonen: 

Jean Jacques de Wijs Wim Verhoog Jan van den Eijkel 

Waldhofstrasse 6 Dürlismatten 479588 Rüttmattstrasse 9 

4310 Rheinfelden 79588 Efringen-Kirchen   79713 Bad Säckingen 

Tel: 061 831 6586 0049 7628 3488761 0049 7761 4916 

E-mail: jeanjacques@ 
dewijs.ch 

w.verhoog@gmx.de nev@janv.de 

 
De kerkdiensten vinden op de eerste Zondag van de maand plaats in de kerkzaal 
van het Wesleyhaus in Basel en beginnen om 16.00 uur. Na afloop van de 
kerkdienst wordt er gemeenschappelijk koffie of thee gedronken. Deze 
kerkdiensten worden normalerwijze door 15 tot 25 mensen bezocht. Twee tot drie 
weken voor de dienst wordt per email aangevraagd of men van plan is te komen, 
zodat in het kleine cafetaria voor ons plaats gereserveerd kan worden. Het adres 
van het Alterszentrum Wesley-Haus is Hammerstrasse 88, 4057 Basel. Dit adres 
is goed te bereiken met het openbaar vervoer. 
 

17 



 

Vlak in de buurt in de Klingeltalstrasse (Claramatte) is bovendien een 
parkeergarage.  
Jan van den Eijkel is onze organist en mocht hij verhindert zijn, begeleidt Jean 
Jacques de Wijs het zingen der liederen op de viool. Onze hartelijke dank voor 
beider inzet.In de loop van het jaar werd het Henk van Riezen om 
gezondheidsredenen onmogelijk zijn taak als kringhoofd voort te zetten. Daarom 
hebben de drie genoemde contactpersonen dit overgenomen. Wij danken Henk 
voor zijn grote inzet in de laatste jaren voor de ‘Kring Basel’ en wij hopen het 
kerke-werk nog enige jaren te kunnen voortzetten.  
De Kring Basel dankt ook de gastpredikanten, die zo vriendelijk waren bij ons te 
komen preken: Ds. Hildo van Es, Ds. Christa Gäbler en Pastor Leen van der 
Hoofd. Voor 2014 plannen wij meer kerkdiensten als in 2013, voorzover het 
mogelijk is daarvoor gastpredikanten te engageren: 2 Februari, 2 Maart, 6 April, 4 
Mei, 5 Oktober, 2 November en 7 December. Drs. René Zoutendijk uit Kandern, 
DE, en pastor Leen van der Hoofd hebben zich bereid verklaart enige diensten 
voor te gaan, beginnend met 2 Februari. Ds. David van Welden staat voor 2 
November ingeschreven. De diensten, die zeker doorgaan, worden in briefcontact 
gepubliceerd en per email mede gedeeld.  
 
PREEKROOSTER  VOOR DE NEV-DIENSTEN VOOR BASEL IN 2014 
Datum 
 

Voorganger 

2 maart 
 

Drs. René Zoutendijk,  Wesleyhaus, 16.00 uur 

6 April 
 

Pastor Leen van der Hoofd, Wesleyhaus, 16.00 uur 

20 April Paasdienst in Hägendorf,  Ds David van Welden 

4 Mei 
 

Drs. René Zoutendijk,  Wesleyhaus, 16.00 uur 

17 Mei 
 

Gemeente weekend Ittingen 
 

8 Juni 
 

Pinksterdienst in Hägendorf,  
 

31 Augustus Waldgottesdienst in Rupperswil, Ds. David van Welden 
 

5 Oktober 
 

Drs. René Zoutendijk,  Wesleyhaus, 16.00 uur 

2 november 
 

Ds. David van Welden, Wesleyhaus, 16.00 uur 

7 December 
 

Voorganger nog onbekend, Wesleyhaus, 16.00 uur 

25 December Kerstdienst 11.30 uur in Hägendorf. Ds. David van Welden 
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Contactpersonen : 

Mevr. Gerda de Graaf, 
   
Ursprungstrasse 100,  
3053 Münchenbuchsee
   
Tel.: 031 - 869.36.91 
e-mail: 
gerdadegraaf@gmx.ch
  

Meldadres voor bezoek 
of hulp : 
Mevr. Lottie Dijkstra  
Rohrstrasse 3,  
3507 Biglen,  
Tel.: 031 - 701.08.58. 
e-mail : 
jcdijkstra@bluewin.ch 

Voor de kringfinanciën 
 
Mevr. Anita M.  Hartmann-
Timmer 
Mühlerain 56, 3210 
Kerzers 
Tel.: 031 – 755.51.88 
e-mail : 
anita.hartmann@befast.ch 

 
Kring Bern is klein geworden. Negen mensen. Die komen echter trouw naar de 4 
diensten die sinds een paar jaar worden georganiseerd.  
De organist  Hans Dijkstra wordt zeer gewaardeerd voor zijn begeleiding. 
In 2014 valt de juni dienst uit omdat  de 2de zondag  pinksteren is.  De 
kerkdiensten vinden plaats in de Mauritiuskirche in Bern-Bethlehem om 17 uur. 
 
PREEKROOSTER VOOR DE NEV-DIENSTEN VOOR BERN in 2014 
 
Datum  Voorganger  

9 maart 
 

Peter Spinatsch 

20 april Paasdienst  in Hägendorf, Ds D. van Welden 

17 – 18 mei Gemeenteweekend Ittingen, Ds. D. Van Welden  
 

8 juni 
 

Pinksterdienst Hägendorf, Ds. D. Van Welden  

31 augustus 
 

Waldgottesdienst, Rupperswil, Ds. D. Van Welden  

14 september 
 

Ds. David van Welden 

9 november 
 

Ds. Matthijs van Zwieten de Blom 

25 december Kerstdienst in Hägendorf 
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Mevr. Corrie Prins  
Früebergstrasse 48 
6340 Baar 
Tel: 041 – 760 48 16 
 

bezoek of hulp 
Mevr. G. Piso  
Schadrütirain 5 
CH 6006 Luzern 
T. 041 – 671 0066 
 

Mevr. Wypkje van Welden De Jong 
In der Breiten  2,  
6244 Nebikon. 
Tel. 062 – 756 5743 
e-mail: wypkje.van.welden@hotmail.ch  

 

In de kring Zug – Luzern worden vanaf 2008 geen kerkdiensten in de 
Nederlandse taal meer georganiseerd.  

K R I N G 

     
 Z U E R  G  A  U 

     

   V  

 

 
Mevr. Jolande van Gunsteren-Bolt 
Gubelstrasse 32 
8050 Zürich 
Tel 044  - 262 1747  
Mob 079 6881830 
Jolande.vangunsteren@gmail.com  

 
Bij afwezigheid van Jolande: 
Mevr. Anja Oberholzer-Oostinga 
Bruggwiesenstrasse 11 
8330 Pfäffikon ZH 
oostinga@gmx.net 
Tel. 044 - 995 11 54;  

 
Kerkdiensten (zie rooster hierna) vinden plaats in de kleine Kirche Fluntern, 
Gloriastrasse (vanaf het HB tram 6 halte Kirche Fluntern; parkeergarage aan 
overzijde van de straat) op een aantal zondagen per jaar: de diensten worden 
aangekondigd op de NEV-website. Na elke dienst is er koffiedrinken in het 
kerkgebouw. Pianiste: Mevr. Anja Oberholzer-Oostinga, Bruggwiesenstrasse 11, 
8380 Pfäffikon. Tel.044- 995 1154. 
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Dit jaar waren er in de Kirche Fluntern NEV-diensten in de maanden februari, juni, 
september en october. Voorafgaand aan de juni-dienst vond dit jaar in de tuin van 
de van Gunsterens voor het laatst het jaarlijkse potluckbuffet plaats. Overige 
activiteiten: een gesprekskring in november (Gubelstrasse 32, 8050 Zürich-
Oerlikon) 19.30 uur), ingeleid door Ds. David van Welden. Dit jaar waren de 10 
Geloofsvragen - zoals die in 2008 zijn geformuleerd door een projectgroep van de 
Kloosterkerk in Den Haag - uitgangspunt voor ons gesprek.  Daarnaast is er in 
december het jaarlijkse adventszingen met raclette maaltijd in de Gemeindestube 
van de Grosse Kirche Fluntern (vanaf 17.30 uur). Gasten ook hier van harte 
welkom. Voor deze gebeurtenis waren we dit jaar eenmalig te gast bij de 
Baptistengemeinde Zürich aan de Steinwiesenstrasse.  
 
Bezoek voor aktualiteiten / eventuele wijzigingen het laatste nummer van 
BC of de website  www.nl-kerk.ch 
 
ROOSTER 2014 VOOR BIJEENKOMSTEN VAN KRING ZUERGAU  
 
Datum  
 

Plaats en voorganger 

26 januari Kleine Kirche Fluntern,  17.00 uur  
Ds. Matthijs van Zwieten de Blom 

23 maart Kleine Kirche Fluntern,  19.00 uur  
Ds. David van Welden 

20 april NEV-Paasdienst, Evang. Ref. Kirche Hägendorf, 12 uur 
Ds. David van Welden. Alg. Ledenvergadering 13.30 uur 

17 - 18 mei NEV-Weekend, Klooster Ittingen. 
 Thema: “Van Tijd en Eeuwigheid” o.l.v. Ds. David van Welden 
Zondag 14 uur, gemeensch.dienst in Ittinger Kapel 

8 juni NEV-Pinksterdienst, Evang. Ref.Kirche Hägendorf, 12 uur  
Ds. David van Welden  

31 augustus Waldgottesdienst, Waldhütte Rupperswil, 11.30 uur 
Ds. David van Welden 

28 september Kleine Kirche Fluntern, 19.00 uur 
Pf. Peter Spinatsch, Bern 

26 oktober Kleine Kirche Fluntern,..17.00 uur 
Ds Arnoldien van Berge, Amsterdam 

12 november Woensdag, gespreksavond o.l.v. Ds. David van Welden,  
19.00 uur, Gubelstrasse 32, 8050 Zürich-Oerlikon 

12 december Vrijdag, adventszingen/raclette maaltijd, aanvang 17.30 uur, in 
de Gemeindesaal van de grosse Kirche Fluntern, 
Gellertstrasse 1, 8044 Zürich (gaarne aanmelden bij Jolande) 

25 december NEV-Kerstdienst, Evang. Ref. Kirche Hägendorf, 12 uur 
Ds. David van Welden 
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                  en   NEV  WEBSITE 

 
Van Briefcontact, het verenigingsorgaan van de NEV, verschijnt in 2014 de 63ste 
jaargang. Briefcontact is een blad van zo’n 20-30 pagina’s, waarin ook bijdragen 
van leden opgenomen worden Het verschijnt zes keer per jaar, in januari, maart, 
mei, juli, september en november. In februari/maart verschijnt een Jaarboekje. 
BC heeft een aantal vaste rubrieken, waaronder de agenda en kring-
mededelingen, mutaties, overdenkingen/meditaties en nog veel meer.  
Ieder lid, kan kopij inzenden en wordt daartoe steeds hartelijk uitgenodigd ! 
Kopij (per e-mail of brief in machineschrift in de Nederlandse taal), insturen vóór 
de 20e van de maanden februari, april, juni, augustus, october en december aan 
de redactrice: Mevr. L. Versteeg, Mattackerweg 17, 3073 Gümlingen.( E-mail: 
lida.versteeg@muri-be.ch). 
NEV leden zijn automatisch geabonneerd. Een abo op BC alleen kunt u bij de 
penningmeester, de Heer  G.J.  Heezen, (Maiackerstrasse  10, 6345 Neuheim  
ZG, Tel. 041 – 755.24.19, of E-mail:  heezen@bluewin.ch), aanvragen (Sfr. 65.-)   
 
Een NEV website is sinds half 2009 in de lucht: www.nl-kerk.ch. 
De website wordt door NEV-lid Jan van den Eijkel onderhouden. Indien U 
suggesties hebt voor wijzigingen of toevoegingen, of teksten, ontvangen Jan 
(jan@van-den-eijkel.de) of ik deze graag per e-mail (wfvgn@ethz.ch) of per post. 
  

Wilfred van Gunsteren 
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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 (links af). 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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NEDERLANDSE EVANGELISCHE VERENIGING IN ZWITSERLAND 
 

Ereleden 
 

 
Mevrouw H. Jansonius- 
 Naarding 

Ettingerstrasse 63,  
4106 Therwil  
Tel 061-721 72 04 
Henny.jansonius@bluewin.ch 
 

 
De Heer J. van der Meer 

Hasenbergstrasse 40,  
6312 Steinhausen 
Tel 041-741 38 15 
vadem@datazug.ch 
 

 
De Heer F. Pahud 

Residenz Sonnmatt  
Hemmschlenstrasse,   
6006  Luzern 
Tel 041-375 34 55 
frederickpahud@bluewin.ch 
 

 
De Heer J.L. Piso  

Schadrütirain 5 
CH 6006 Luzern 
Tel 041-671 00 66 
jlpiso@bluewin.ch  
 

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

Noorderkampweg  7B 
NL  8191  JG  Wapenveld 
Tel 0031 38 447 92 99 
hildovanes@gmail.com 
 

 
Mevrouw M. Tersteeg 

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

 
De Heer H. van Riezen 

Unterer Haldenweg 8,  
5600 Lenzburg 
Tel. 062 –  5356265 
hvanriezen@gmail.com 
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NEDERLANDSE EVANGELISCHE VERENIGING IN ZWITSERLAND 
 
 

Bestuur 
 

 
Voorzitter 
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