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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 van deze 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 diaconale bijstand; Het bevorderen van contacten tussen leden,
sympathisanten en donateurs door middel 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.

Verslag van de voorzitter

VERSLAG OVER HET JAAR 2020
Het afgelopen jaar was voor de NEV een jaar als geen ander jaar. Vanaf
midden maart konden er geen diensten of andere gezamenlijke
activiteiten gehouden worden, geen centrale diensten, geen
kringdiensten, geen gesprekskringen, geen kerstliederen zingen en geen
bezinningsweekeinde. Gezien de coronasituatie zag de predikant er
vanaf zijn studieverlof in de herfst van 2020 op te nemen. Kring Bazel
kon slechts twee (in februari en maart) van de tien op het programma
staande diensten houden. Voor kring Zürgau bleek het echter in
september mogelijk de traditionele NEV-dienst in het kleine kerkje
Fluntern door te laten gaan. De kringhoofden hadden bij de kringleden
nagevraagd of zij de dienst wilden laten doorgaan. Deze lieten de weten
dat zij elkaar, zo mogelijk, weer graag wilden ontmoeten en spreken. En
zo had kring Zürgau op 13 september een prachtige, inspirerende dienst
in het kerkje in Fluntern, 16 personen waren aanwezig. Iedereen was blij
dat we weer konden vieren. De diverse huishoudens zaten op
behoorlijke grote afstand van elkaar, in een soort gestaffelde, ruime
kring, waarbij de gehele ruimte gebruikt werd en er, ondanks de afstand,
toch saamhorigheid gevoeld werd, omdat we elkaar (gedeeltelijk)
konden aankijken. Door deze opstelling konden we ook gezamenlijk
zingen, voor het eerst sinds een half jaar! Het koffie drinken en een glas
prosecco na de dienst vonden buiten in het voorhofje plaats, waarbij
iedereen braaf 1,5 m afstand kon houden en dat ook deed.
De vergadering van afgevaardigden van 21 oktober 2020 in Nebikon kon
ook nog doorgaan, maar de predikant, vijf bestuursleden en drie
aanwezige kringhoofden waren unaniem van mening dat, gezien het
oplopende aantal besmettingen in Zwitserland, de gezamenlijke dienst
van zondag 25 oktober in de kerk van Dagmersellen en de
daaropvolgende algemene ledenvergadering in de “Oase”, een zaal
onder de kerk, beter niet plaats zouden kunnen vinden, helaas. De
algemene ledenvergadering werd naar Pasen 2021 verdaagd. De
kascommissie had de boeken op 21 september 2020 gecontroleerd en in
orde bevonden. Omdat de afgelopen jaren de rekening en begroting van
de penningmeester elk jaar met algemene stemmen goedgekeurd
werden, leek het bestuur niet bezwaarlijk op de algemene
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ledenvergadering van 2021 de financiële stukken zowel over 2019 als
over 2020 te bespreken en goed te keuren. De verkiezing van bestuursen kascommissieleden zal dan ook plaats kunnen vinden.
Door de contact beperkende maatregelen van de overheid kon de
predikant slechts telefonisch contact houden met de leden en hetzelfde
gold voor de kringhoofden.
Gaarne spreek ik hier mijn dank uit aan de Zwitserse kerken voor hun
financiële steun en het ter beschikking stellen van hun gebouwen.
Mijn dankbaarheid geldt ook Lida Versteeg, die er het afgelopen jaar
voor zorgde dat er drie keer een nummer van Briefcontact bij U in de bus
gleed. Mijn dank gaat ook uit naar Jan van den Eijkel voor het
ontwikkelen en onderhouden van de NEV-website en voor het
samenstellen van het jaarboekje. Daarnaast geldt mijn dank Cora Kerst
en Madeleine Lüthi, die ervoor zorgen dat wij jonge en oude mensen in
behoeftige omstandigheden in St Petersburg financieel kunnen
ondersteunen. Ook zij nog vermeld dat de samenwerking met de
kerkelijke gemeente Dagmersellen zoals steeds wrijvingsloos verloopt.
Dat is voor de NEV van levensbelang. Zonder de samenwerking met
Dagmersellen zouden wij David niet als predikant kunnen hebben.
Tenslotte wil ik David van harte bedanken voor het werk dat hij voor de
NEV en haar leden verzet. Ik hoop dan ook dat het hem niet een te
zware last is. David, we hopen dat de NEV je ook in het jaar 2021 zal
kunnen inspireren.
De vereniging heeft het, zoals wij allemaal, moeilijk in deze door de
corona pandemie gedomineerde tijd, maar ik heb vertrouwen dat zij het
zal overleven en dat wij elkaar het komende jaar weer in persoon zullen
kunnen begroeten. Daarom ter afsluiting een gebed van Peer
Verhoeven.
Gij schuilt in het hart van die
simpel en bescheiden goed doen.
Gij zit wijzen en deemoedige in het bloed.
Gij zijt met allen die U hoe geheten ook zoeken en meemaken;
die waar ter wereld ook vredig omgaan met elkaar,
tot alle leven in U, voor eeuwig zal zijn voltooid.
Wilfred van Gunsteren (voorzitter)
Seewis, 13 februari 2021
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Verslag van de predikant

Jaarverslag van de predikant 2021
Hoe kijk je als gemeente terug op een jaar waarin zo goed als niets heeft
plaatsgevonden van alle diensten en bijeenkomsten, die we hadden
gepland? Je kan natuurlijk teleurgesteld en bitter op dit “verloren” jaar
terugkijken.
Het was in ieder geval voor ieder van ons een moeilijk jaar, op heel
verschillende manieren. En inmiddels kennen we allemaal in onze
familie en vriendenkring vele mensen, die aan Corona lijden of geleden
hebben en op allerlei manieren nog altijd zwaar de gevolgen daarvan te
dragen hebben.
En toch doet die manier van terugkijken geen recht aan het voorbije jaar,
lijkt mij. Er is wel degelijk van alles gebeurd in de NEV, lijkt mij. We
hebben de telefoon opnieuw ontdekt. In talloze telefoongesprekken
hebben we contact gehouden, elkaar moed in gesproken, meegeleefd
met het wel en wee van anderen.
Er werden weer veel meer kaarten gestuurd, chatgesprekken gevoerd,
geskypd en gemaild.
Om met een ouderwets theologisch begrip te spreken: Wat heeft er in dit
jaar veel onderling pastoraat plaats gevonden in de NEV!
Natuurlijk was ons gemeenteleven heel anders. Maar het was niet
minder.
En is er dit jaar ook niet van alles in onszelf gebeurd? Heeft de
coronacrisis ook niet van alles met ons persoonlijk gedaan? Hebben we
misschien ontdekt, dat we veel meer aankunnen dan we van onszelf
dachten? Misschien zijn we dingen heel anders gaan waarderen.
Misschien zetten we nu heel andere prioriteiten dan een jaar geleden.
Misschien hebben we een andere kijk op de wereld gekregen.
Misschien hebben we geleerd, dat wij ons leven écht niet beheersen,
niet kunnen plannen en organiseren. Die onzekerheid is voor sommige
een heel nieuwe ervaring. Maar het is een ervaring, die ons laat zien hoe
het leven in werkelijkheid is.
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De schrijver Amos Oz heeft een keer over het leven geschreven:
«Leven is als rijden met een auto, die een afgedekte voorruit heeft. Je
ziet niets van de dingen die komen. Je hebt alleen de zijspiegels, die jou
laten zien, wat er achter je ligt.
We kennen alleen wat is geweest, niet wat ons te wachten staat. »
We kunnen op geen enkele manier verhinderen, dat ons kwaad
geschiedt, dat we ernstig ziek worden of lieve mensen verliezen.
Maar wat we wel degelijk kunnen beïnvloeden en beheersen, is hoe we
omgaan met de dingen, die ons geschieden.
We kunnen er niet voor kiezen om knap, begaafd, succesvol te zijn.
Maar we kunnen er wél voor kiezen om het goede te zien, dat ons ook
gebeurt. We kunnen zien wat ons allemaal geschonken wordt, zomaar.
We kunnen ervoor kiezen om te willen zien hoe mensen zich voor
anderen inzetten. We kunnen ervoor kiezen om dankbaar te leven.
Vele mensen vertelden mij in het afgelopen jaar dat ze de
nieuwgevonden rust in hun leven zo waarderen. Mannen vertellen mij
dat ze het zo fijn vinden, dat ze in dit jaar meer tijd hadden voor hun
gezin - en ze willen eigenlijk niet meer terug naar hoe het voorheen was.
Misschien hebben we in dit jaar zelfs meer fantasie gekregen, durven we
het aan, om dingen te denken, die voorheen ondenkbaar waren.
Vooral jongere mensen zeggen, dat, als we deze coronacrisis kunnen
oplossen en vele beperkingen op ons genomen hebben, het toch ook
mogelijk moet zijn om de klimaatcrisis op te lossen. We hebben toch
geleerd om ongewone oplossingen te zoeken en creatief te denken!
We verlangen allemaal naar een normaal leven, weer die dagelijkse
dingen beleven, die we zo gemist hebben. Gewoon weer echt contact,
echte ontmoetingen, echte kerkdiensten live.
Maar het zou jammer als we alles wat we in dit jaar nieuw hebben
geleerd over de wereld en over onszelf, weer zouden vergeten.
Er is in het voorbije jaar van alles gegroeid: Hoop, zelfvertrouwen,
inzicht, geloof. Dat moeten we toch zeker meenemen in het nieuwe jaar!
In deze zin wens ik ons als NEV een goed 2021.
David van Welden
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Pastorale en diaconale zorg

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 079 – 321 05 40, E-mail: wfvgn@ethz.ch (voorzitter)
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Preekrooster predikant

In de onder vermelde kerkdiensten zal Ds. David van Welden in 2021
voorgaan.
Daarnaast worden door de kringen lokale kerkdiensten georganiseerd.
Datum en naam van de voorganger/ster vindt u, voor zover bekend, op
de volgende kringpagina’s. Ook worden ze in BC en op de website
www.nl-kerk.ch bekendgemaakt.
In hoeverre de diensten i.v.m. Corona kunnen worden gehouden, wordt
tijdig bekend gemaakt (e-mail, website).

07.02.2021

Kerkdienst in Zürich (is inmiddels afgezegd)

07.03.2021

Kerkdienst in Bazel (is inmiddels afgezegd)

04.04.2021

Paasdienst

01/02.05.2021 NEV-weekend
23.05.2021

Pinksterdienst

05.09.2021

Kerkdienst in Bazel

25.12.2021

Kerstdienst
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Verslag van de penningmeester

Jaarverslag 2020 van de penningmeester
Het goede nieuws is dat de ledenbijdragen na het zeer slechte jaar 2019
zich weer wat hebben hersteld: CHF 1’668,- beter dan mijn zeer
voorzichtige begroting, maar nog steeds bijna CHF 2’000,- minder dan in
2018. Heel hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen.
Het slechte nieuws is dat na vele, vele jaren, de Kirche Zürich Stadt haar
bijdrage van CHF 4’000,- niet heeft betaald. Ik zit er achterheen. De
Kirche Zürich Stadt is in een reorganisatie verwikkeld en heeft veel te
doen. Ik heb een compleet nieuwe aanvraag moeten indienen en het zal
tot april 2021 duren voordat we weten hoe het verder gaat. Als optimist
heb ik de CHF 4’000,- begroot voor 2021.
De uitgaven waren weinig hoger dan begroot, vooral omdat we een
lening van CHF 2’000,- hebben gegeven in het kader van het diaconaal
fonds. Die lening staat onder debiteuren op de balans. Zo is er een
tekort of verlies van CHF 25’115,- te betreuren, bijna CHF 3’000,- meer
dan begroot.
De begroting voor 2021 voorziet een daling van rond CHF 1’000,-. Een
begroot tekort van CHF 20’700,-, indien de, dus UW, bijdragen niet
onder CHF 22’000,- uitkomen en de Evangelische Kirchen van Zürich en
Zug weer zullen bijdragen.
We teren verder in en het is echt belangrijk dat de inkomsten niet verder
dalen.
De begroting 2021 zal op de ledenvergadering van 4 april 2021 aan U,
indien U lid bent, samen met de jaarrekeningen 2019 en 2020 ter
goedkeuring worden voorgelegd.
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Maakt U Uw bijdrage voor 2021 nu meteen over?
Een Einzahlungsschein is in dit Jaarboekje opgenomen om het U
gemakkelijk te maken. Een automatische betalingsopdracht aan Uw
Bank voor periodieke overmaking is ook een goede mogelijkheid om het
niet te vergeten. Het IBAN-nummer en het postgirokontonummer vindt U
op het Einzahlungsschein.
Hartelijk dank, ook voor Uw financiële steun en hopelijk tot ziens op de
ledenvergadering en de Paasdienst op 4 april 2021.
Neuheim, januari 2021
Uw penningmeester
Hans Heezen

Oproep van de penningmeester.
In 2020 hebben 48 sympathisanten van de NEV Briefcontact
toegestuurd gekregen zonder daarvoor te betalen.
Draag toch Uw steentje bij. Als het er echt niet in zit, sturen we het BC
echt wel. Maar voor de meesten van U, is toch een bedrag van CHF 65
per jaar geen probleem.

Hartelijk dank, ook voor Uw financiële steun, en tot ziens op de
ledenvergadering en de paasdienst op 4 april 2021 in Dagmersellen.
Neuheim, januari 2021
Uw penningmeester,
Hans Heezen
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Cijfers / financieel bericht

Bijdragen Zwitserse Kerken
GEMEINDE

2017

2018

2019

2020

Zug

3‘000

3‘000

3‘000

3‘000

Zürich Stadt

4’000

4’000

4’000

-

Totaal

7’000

7’000

7’000

3’000

Bijdragen van de leden en BC-abonnees
2016

2017

2018

2019

2020

CHF aantal

CHF aantal

CHF aantal

CHF aantal

CHF

Niets

0

45

0

47

0

42

0

48

0

< 200

1’945

22

1’870

17

1`440

24

2’124

14

1’145

200 - 499

5’490

18

5’105

21

6`315

16

5’330

15

4’512

500 - 999

8’960

10

6’785

10

5`910

8

4’985

10

6’410

1000 - 1999

7’384

7

8’800

4

5`068

4

4’500

8

8’600

2000 en +

2’000

1

2’000

3

6`000

2

4’000

1

2’000

Totaal
Gemiddeld
Gemiddeld
per betalend
lid

25’779

103 24’560

102 24`733

96 20’940

96 22’667

228

238

242

218

236

388

472

2019
2’378
250
96’268
98’896

2020
17’259
2.000
56’268
75’527

430

58

423

55

450

54

Jaarrekening en Balans per 31 december
ACTIVA
Liquide middelen
Debiteuren
Beleggingen
Totaal

2017
25’082
116’268
141’350

2018
24’474
96’268
120’742
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PASSIVA
Crediteuren
Diaconaal fonds
Algemene Reserve

Werkkapitaal
Overschot/tekort
Totaal

2017
20’000
91’424
50’000
-20’074
141’350

2018
20’000
70’461
50’000
-19’719
120’742

Resultatenrekening en begroting

2019
20’000
50’715
50’000
-21’819
98’896

2020
18’000
32’642
50’000
-25’115
75’527

(*) incl. BC abo’s en abo aandeel van leden

Rekening
2018

Rekening
2019

Begroting
2020

Rekening
2020

Begroting
2021

24`733
7`000
-

20’940
7’000
-

21’000
7’000
-

22’668
3’000
-

22’000
7’000
-

19`719
51`452

21’819
49’759

22’300
50’300

25’115
50’783

20’700
49’700

Rekening
2018

Rekening
2019

Begroting
2020

Rekening
2020

Begroting
2021

Traktement
Diaconaal fonds

41`884
-

42’214
-

42’550
-

Auto/reiskosten

1`378

1’357

1’500

43’650
2’000
472

43’650
750

273
3`667
3`750
500
51`452

560
3’476
2’152
49’759

500
3’500
2’250
50’300

525
1’942
2’194
50’783

600
2’500
2’200
49’700

INKOMSTEN

Ledenbijdragen*
Legaten
Donaties
Zwitserse kerken
Rente
Aan reserve
Uit reserve
Totaal

UITGAVEN

Porti, telefoon
Bureau materiaal
Verenigingskosten
Briefcontact
Ext. Predikanten
Totaal
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Adressenbestand per 31 december
Adrestype
Leden (personen/gezinnen)
BC abonnées
Overige adressen
Totaal

2017
70
27
5
102

2018
66
27
5
98

2019
65
26
5
96

2020

Diaconaal Fonds
20’000
2’000
0
18’000

Stand per 31 december 2019
Uitbetaald
Aanvulling
Stand per 31 december 2020

Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestaat uit:
Gerard Kerst, Langholzstrasse 35, 8618 Oetwil am See (ZH),
Tel. 044-9291295, gundc.kerst@bluewin.ch
Hanspeter Hugelshofer, Holunderweg 10, 5102 Rupperwil. Tel.
062-8974579
Commissieleden worden voor periodes van 3 jaar door de
ledenvergadering gekozen.
Op de algemene ledenvergadering zal de kascommissie verslag
uitbrengen.
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65
25
5
95

Uitnodiging jaarlijkse algemene
ledenvergadering

Op zondag 4 april 2021 in aansluiting op de Paaskerkdienst, welke om 12 uur begint, zal
de Algemene Ledenvergadering 2021 van de NEV worden gehouden in het
Gemeindehaus van de Reformierte Kirche te Dagmersellen of te Hägendorf, aanvang ca.
13:30 uur. We hopen er velen van U te mogen begroeten.
AGENDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13
14

Opening en begroeting
Vaststelling van de agenda
Goedkeuring van de notulen van de voorgaande algemene
ledenvergadering van 21 april 2019
Ingekomen stukken en mededelingen
Verslagen van de predikant en voorzitter
Jaarrekeningen 2019 en 2020 en verslagen van de
penningmeester
Verslagen van de kascommissie
Décharge bestuur en kascommissie voor de jaren 2019 en
2020
Begroting voor de jaren 2020 en 2021
Verkiezing bestuursleden: Ank Wiedemann had in 2020 haar
vijfde periode van drie jaar erop zitten en Hans Heezen zijn
zesde periode. Beide zijn herkiesbaar. Dit jaar heeft Thea
Buser haar zesde periode erop zitten en zij is herkiesbaar.
Verkiezing lid kascommissie: Gerard Kerst heeft zijn eerste
periode van drie jaar erop zitten en is herkiesbaar.
Briefcontact en website (www.nl-kerk.ch). BC verschijnt 3
maal per jaar en wel viermaandelijks op de 15e dag van de
maanden maart, juli en november. Kopij voor de 20e van de
voorgaande maand insturen.
Rondvraag
Sluiting

Wilfred van Gunsteren
Voorzitter NEV
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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
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). Een machtigingsformulier vindt U direct na de vergaderagenda in dit
jaarboekje. 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 12 april 2020 te Dagmarsellen.
Handtekening van de machtigingsgeefster / gever:

Handtekening van de gemachtigde:
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Notulen ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering 2019
Zondag, 21.04.2019 in Dagmersellen
Aanwezig: 26 leden, 4 bestuursleden, 3 machtigingen ontvangen
Afwezig met kennisgeving: Wilfred van Gunsteren en Anja OberholzerOostinga.
1. Opening en begroeting
Om 13.30 uur opent Thea Buser, vicevoorzitter, de vergadering
en heet allen hartelijk welkom. Ter inleiding leest zij uit het
Liedboek het lied nr. 837. Met een moment van stilte worden Jan
Kees Sikkel, Paulien Berger en Marc Berger herdacht, die het
afgelopen jaar overleden zijn.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Goedkeuring van de notulen van 1 april 2018
De notulen van de algemene ledenvergadering van 1 april 2018
worden goedgekeurd. Thea dankt Anja voor het maken van deze
notulen. Tevens worden Hans Heezen en Jan van den Eijkel
bedankt voor het maken van het jaarboekje.
4. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
Wel heeft Thea Maltese per telefoon haar lidmaatschap om
gezondheidsredenen opgezegd.
5. Verslagen van de predikant en de voorzitter
De verslagen van de voorzitter en de predikant staan in het
jaarboekje. Er zijn geen vragen.
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6. Jaarrekening 2018 en verslag van de penningmeester.
De penningmeester verwijst naar het jaarboekje en stelt zich
voor het beantwoorden van vragen ter beschikking. Hij vermeldt
dat het ledenbestand afneemt maar dat de ledenbijdragen weer
op het niveau van voorheen zijn. Er zijn nog twee Zwitserse
kerken die aan de NEV financieel bijdragen. Het vermogen van
de NEV wordt echter kleiner. Er zijn geen vragen. Met een
applaus wordt Hans bedankt voor zijn werkzaamheden.
7. Verslag van de kascommissie
Gerard Kerst en Hanspeter Hugelshofer hebben het werk van de
penningmeester gecontroleerd en de boeken in orde bevonden.
Gerard overhandigt het rapport van de kascommissie en stelt voor
de penningmeester, met hartelijke dank voor zijn gevoerd beheer,
décharge te verlenen.
8. Décharge bestuur en kascommissie voor het jaar 2018
Met algemeen applaus wordt aan bestuur en kascommissie
décharge verleend. De voorzitster bedankt het bestuur en de
kascommissie voor hun werkzaamheden en deze worden met
een present bedacht.
9. Begroting voor het jaar 2019
De penningmeester heeft weer een verlies van Fr. 20’000,-begroot. Als de leden weer Fr. 24’000,-- bijdragen, zal dit zo
blijven. Er zullen nog maar 3 afleveringen van BC per jaar
verschijnen. De begroting wordt zonder vragen en met algemene
stemmen aangenomen.
10. Verkiezing bestuursleden
Wilfred van Gunsteren en Anja Oberholzer worden eenstemmig
herkozen. Een present zal hen later nog overhandigd worden.
11. Verkiezing lid kascommissie
Hanspeter Hugelshofer verklaart zich bereid voor een volgende
ambtsperiode van drie jaar en wordt met applaus bedacht.
12. BC en website
Het Briefcontact verschijnt nog maar 3 keer per jaar en wel
viermaandelijks op de 15e dag van de maanden maart, juli, en
november.
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Kopij graag voor de 20e van de voorgaande maand insturen.
Lida wordt hartelijk bedankt voor haar werk en krijgt een
boekenbon aangeboden.
Jan van den Eijkel vertelt dat hij niet meer kan vaststellen
hoeveel bezoek aan de website gebracht wordt.
13. Rondvraag en sluiting
Hans Dijkstra kan dit jaar zijn 40-jarig organistenjubileum vieren.
Omdat hij niet aanwezig is, zal Lida hem namens het bestuur
een bloemetje brengen. Thea bedankt de kring Zug/Luzern voor
het verzorgen van de koffietafel, in het bijzonder Corrie Prins en
de mensen die haar hierbij geholpen hebben. Hiermede wordt
de vergadering gesloten en allen nog een goede Pasen
gewenst.
Brittnau, 13.05.2019,
Ank Wiedemann

Kring activiteiten

Een groot deel van de activiteiten van de N.E.V. vindt plaats in regionaal
bepaalde concentraties van leden rond een “kerkplaats” (kringen).
Er is een kring in Bazel en een “combikring” van Aargau met Zürich
(Zürgau)
Kringhoofden zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de lokale
kerkdiensten en de “koffie na de dienst”, waarbij het laatste nieuws
uitgewisseld en de onderlinge band worden versterkt.
De meeste kringen hebben ook contactpersonen voor bezoek aan zieke
of eenzame NEV leden.

- 16 -

Kring Bazel

Contactpersonen:
Jan van den Eijkel
Rüttmattstr. 9,
DE-79713 Bad Säckingen
0049-7761-4916
admin-nev(at)janv.de

Jean Jacques de Wijs
Waldhofstr. 6,
4310 Rheinfelden
061-831 65 86
jeanjacques(at)dewijs.ch

Jaarverslag van de kring Bazel
Het jaar 2020 begon zo veelbelovend.
Op 2 februari konden we gezamenlijk een dienst vieren met Ds. David
van Welden en op 1 maart een dienst met Pastor Leen van der Hoofd,
hartelijk dank aan beide voorgangers! Beide keren kwamen er 14 leden
die op de muziek van Hans Dijksta (dankjewel) aan het orgel hebben
meegezongen. En op 4 maart hebben met z’n achten bij Fam. Jansonius
(hartelijk dank!) een gespreksmiddag gehad o.l.v. David.
En toen werd de wereld geconfronteerd met een nieuw virus: SARSCoV-2, “onzichtbaar” maar toch (levens-)gevaarlijk voor de bevolking en
vooral voor de oudere generatie. Het Wesleyhaus heeft daarop
gereageerd: Eerst werd er voorzichtig één dienst afgezegd, toen
meerdere en uiteindelijk hebben we na de dienst van maart geen
kerkdiensten meer kunnen vieren.
We missen het samen zingen, bidden en luisteren, de persoonlijke
ontmoetingen het contact met elkaar, de zin van een kerkdienst.
De voorgangers, die hadden toegezegd in onze diensten voor te gaan,
willen we hartelijk bedanken en hopen, dat we in 2021 weer een beroep
op hen kunnen doen: Drs. René Zoutendijk (3x), Ds. Matthijs van
Zwieten de Blom (2x), Ds. Christa Gäbler en Pastor Leen van der Hoofd.
Ook Janneke Brogle die heeft geoefend aan het orgel, dankjewel. We
hebben samen onze best gedaan, maar het pakte anders uit…
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Nu zijn de meesten van ons gepensioneerd, krijgen AOW/AHV en/of
pensioen en zijn daardoor financieel niet direct onder druk. Dat in
tegenstelling tot werknemers die onzeker zijn of ze hun werk kunnen
houden, daar gaat het niet alleen om de gezondheid maar ook om
existentiële vragen.
Wim Verhoog heeft te kennen gegeven, om gezondheidsredenen niet
langer lid van het “triumviraat” te kunnen zijn. Wim heeft zich tientallen
jaren als kringhoofd en als lid van het triumviraat voor de kring Bazel
ingezet. Zijn hulpvaardigheid, in het verleden ook samen met Lucie, zijn
manier van aanpakken, maar ook zijn ideeën zijn voorbeeldig en daar
zijn we heel dankbaar voor. Lucie en Wim, namens de hele kring Bazel
heel hartelijk bedankt! We hopen jullie beiden nog vaak in onze diensten
te mogen begroeten, zodra dat weer mogelijk is.
Hoe kunnen we verder gaan? Plannen maken voor 2021 is kijken in een
glazen bol. Dat kunnen we niet. Daarom sturen we nu geen agenda met
diensten in Bazel voor 2021. We hopen op betere tijden, willen echter
geen risico’s aangaan. Daarom blijven we met elkaar via de E-Mail /
Website en/of telefoon in contact met informatie, wanneer en waar we
weer samen een dienst kunnen vieren. En we hopen, dat het woord
“positief” dit jaar weer “positief” mag gaan betekenen.
Zoals afgesproken vragen we u, informatie over zieken in onze kring aan
Jean Jacques de Wijs door te geven die zijnerzijds verder informeert. En
als leden van de kring Bazel hulp nodig hebben om naar een dienst te
komen, dan graag van tevoren eveneens een belletje aan Jean Jacques
de Wijs, dan proberen we een meerij-mogelijkheid te organiseren.
Onze website www.nl-kerk.ch bevat veel interessante en aanvullende
informatie en daar houden we u ook graag op de hoogte over eventuele
wijzigingen of andere actuele berichten.
We wensen u allen geduld en gezondheid en graag tot ziens,
Jan van den Eijkel en Jean Jacques de Wijs
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Kring Bern

Contactpersonen:

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

Bezoek of hulp, financiën:
Mw. Lottie Dijkstra
Rohrstrasse 3, 3507 Biglen,
Tel.: 031 - 701.08.58.
jcdijkstra@bluewin.ch

Verslag Kring Bern.
Sinds november 2018 hebben wij in Bern geen kerkdiensten meer. Onze
kring was te klein geworden.
Een aantal van ons bezoeken geregeld de kerkdienst in Basel.
En verder treffen wij elkaar bij de gemeenschappelijke kerkdiensten in
Hägendorf, waar wij als kring Bern de pinksterdienst verzorgen.
Gerda de Graaf
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Kring Zuergau

Contactpersonen:
Mevr. Jolande van Gunsteren-Bolt
Ratitschweg 13, 7212 Seewis Dorf
Tel 081 3252392
Mob 079 6881830
jolande.vangunsteren@gmail.com

Bij afwezigheid van Jolande:
Mevr. Anja Oberholzer-Oostinga
Bruggwiesenstrasse 11
8380 Pfäffikon ZH
Tel. 044 - 995 11 54
oostinga@gmx.net

Jaarverslag Zürgau 2020
De Zürcher NEV kerkdiensten vinden plaats in de kleine Kirche Fluntern,
Gloriastrasse (tram 5 en 6 halte Kirche Fluntern; parkeergarage aan
overzijde van de straat). De diensten worden aangekondigd in
Briefcontact en op de NEV-website. Na de dienst is er koffiedrinken in
het kerkgebouw. Pianiste: Anja Oberholzer-Oostinga. Sinds 2019
worden er in de kring twee diensten, een gesprekskring en het advents
kerstliederen zingen georganiseerd.
Helaas kon er in het jaar 2020 slechts één dienst plaats vinden, in de
Kirche Fluntern in september, geleid door Ds. Willemijn Jonkers uit
Muiderberg, met 16 bezoekers.
Wanneer het verloop van de corona pandemie het weer mogelijk maakt,
zullen we deze activiteiten weer voortzetten zolang de gemeente
aangeeft daar behoefte aan te hebben en de organisatie van het één en
ander haalbaar blijft.
NEV Zürgau 2021
Ondanks de vele onzekerheden die de corona epidemie met zich
meebrengt, is er toch een voorlopig preek- en activiteitenrooster 2021
opgesteld, dit zonder te weten of het uitgevoerd kan worden:
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4 april paasdienst in Hägendorf,
1-2 mei NEV-weekeinde,
23 mei pinksterdienst in Hägendorf,
in september een dienst in Zürich,
in december kerstliederen zingen
25 december kerstdienst in Hägendorf,
Dit alles onder voorbehoud dat de corona maatregelen van de overheid
het mogelijk maken. Het ziet er overigens naar uit dat dit voorlopig niet
het geval zal zijn.
Voor details of eventuele wijzigingen: zie steeds het laatste nummer van
Briefcontact of de NEV-website.

Kring Zug-Luzern

Contactpersonen:
Mw. Corrie Prins
Früebergstrasse 48
6340 Baar
Tel. 041 760 48 16

bezoek of hulp
Mw. G. Piso
Schadrütirain 5
CH 6006 Luzern
Tel. 041 671 0066

Mevr. W.van Welden - De Jong
Fröscherengasse 11,
6244 Nebikon
Tel. 078 663 02 99
wypkje.van.welden@hotmail.ch

In de kring Zug – Luzern worden sinds 2008 geen kerkdiensten in de
Nederlandse taal meer georganiseerd, maar het sociale netwerk
functioneert.
Corrie Prins en Wypkje van Welden zijn contactpersonen en geven
meldingen van de kringleden aan elkaar en aan David door.
In deze kring is het sociale contact, naast de diensten in Hägendorf, het
belangrijkste.
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Briefcontact en website

Van Briefcontact, het verenigingsorgaan van de NEV, verschijnt in 2021
de 70ste jaargang. Briefcontact is een blad van zo’n 20-32 pagina’s,
waarin ook bijdragen van leden opgenomen worden Het verschijnt drie
keer per jaar, in maart, juli en november. In februari/maart verschijnt een
Jaarboekje.
BC heeft een aantal vaste rubrieken, waaronder de agenda en kringmededelingen, 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, juni, en oktober aan de
redactrice: Mevr. L. Versteeg, Mattackerweg 17, 3073 Gümlingen.( Email: 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 (CHF 100.-)
De 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 (admin-nev@janv.de) of ik deze graag per e-mail
(wfvgn@ethz.ch) of per post.
Wilfred van Gunsteren
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Routebeschrijvingen

Beschrijvingen van de routes naar de plaatsen waar de NEV haar
gemeenschappelijke bijeenkomsten houdt.

Kerk Hägendorf :
Afslag Egerkingen van de snelweg Basel-Bern resp. Zürich-Bern.
Daarna richting Olten. In Hägendorf op de tweede rotonde rechtsaf de
Gäustrasse in, onder het spoorviaduct door en dan de eerste straat links
(Bodenmatt) uitrijden tot het einde.

Kerk Dagmersellen
De kerk 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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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 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. 062 535 62 65
hvanriezen@gmail.com
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Bestuur

Voorzitter

Prof. Dr. W.F. van
Gunsteren

Ratitschweg 13,
7212 Seewis Dorf (GR)
Tel. 081 325 23 92, Mob. 079 321 05 40
wfvgn@ethz.ch

Penningmeester

De Heer G.J. Heezen

Maiackerstrasse 10, 6345
Neuheim ZG
Tel. 041 755 24 19
heezen@bluewin.ch

Secretaris

Mevrouw A.
Oberholzer- Oostinga

Bruggwiesenstrasse 11,
8380 Pfäffikon
Tel. 044 995 11 54
oostinga@gmx.net.

Vicevoorzitter

Mevrouw Th. Buser –
van Stigt

Untere Steingasse 3
6235 Winikon
Tel. 061 831 68 60
thea.buser@sunrise.ch

Predikant

Drs. D.M.J. van
Welden

In der Breiten 2,
6244 Nebikon.
Tel. 062 756 58 92
vanwelden@bluewin.ch

Lid

Mevrouw A.
WiedemannOuweneel

Pappelweg 11,
4805 Brittnau
Tel. 062 797 61 04
awiedemann@vtxmail.ch
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