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STICHTING VOOR BOETE EN VERZOENING
MET BETREKKING TOT ISRAËL, ISMAËL EN ANDEREN

Datum van oprichting: 27 december 1979
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 415151665
Samenstelling bestuur op 31 december 2012:
DHR. W. BOUWMAN
(voorzitter)
Heerderweg 47
8161 BL Epe
tel. 0578 691664
email: weefout@zonnet.nl

C.P. SYBRANDI V.D.M.
(2e penningmeester)
Tjalk 41 - 40
8232 MX Lelystad
0320 252416
sybrandi@online.nl

MW. A. STOPPELS
Holtstek 1
9713 DA Groningen
050 3127251
a.stoppels@filternet.nl

DHR. P.M. LUIJTEN
Reewegpad 23
3319 CJ Dordrecht
078 6165837
p.m.luijten@kpnmail.nl

DHR. P. VAN ’T HOOG
De Vree 30
8191 JE Wapenveld
038 4479152
epehoobos@hetnet.nl

MW. B.I.J. HARTENDORF-SCHAAP
(secretaresse)
Prinsessekade 22
2012 MB Haarlem
023 5317439
bhartendorf@filternet.nl

DHR. A.R. ROTH
Caro van Eijkstraat 46
7558 NH Hengelo
tel. 074-2775989
email: rothar@xs4all.nl

MW. H. TAMMINGA-HEBELS
(penningmeester)
Otterveld 16
8017 MK Zwolle
038-4660133
info@boete-verzoening.nl

ING-rekening van de stichting: (NL59 INGB 0000) 9125 04 *
Rabo-rekening van de stichting: (NL64 RABO 0) 365 9318 88 *
St. Boete en Verzoening, Otterveld 16, 8017 MK Zwolle
(* tussen haakjes zijn de gegevens van het volledige IBAN-nummer vermeld, zoals
dat vanaf volgend jaar gebruikt moet worden voor al het betalingsverkeer)

Mocht u onze stichting in uw testament willen opnemen, dan kunt u
dat doen door daarin het volgende op te nemen:
Ik, [naam] geboren te [plaats en datum], wonende [straat, huisnummer
en plaats], legateer vrij van rechten en kosten aan de Stichting voor
Boete & Verzoening, gevestigd te Voorburg, p/a [adres penningmeester]
de som van €......
Gedaan te [plaats en datum] en uw handtekening.
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VOORWOORD
Hoewel 2012 voor Boete &
Verzoening niet een spectaculair
jaar was, toch waren er wel weer
gebeurtenissen die het tot een
bijzonder jaar maakten. Bijvoorbeeld omdat in 2012, na de
Hebreeuwse uitgave, de Russische
vertaling uitkwam van “Een Spijker aan de Brug” en een begin
gemaakt werd met de verspreiding .

Voorkant Hebreeuwse uitgave

Spectaculair zou het bijvoorbeeld geweest zijn als we hier een
verslag hadden kunnen plaatsen van de reis naar Papua waar we al
in 2010, door ds. Marthen Su uit Papua, voor waren uitgenodigd.
Maar ondanks onze gebeden, onze mondelinge en geschreven
bekendmakingen, kregen wij niet die bevestigingen van de Heer
die ons de vrijmoedigheid gaven om daar in dit jaar gehoor aan te
geven. Wel kregen we meer inzicht en bredere contacten, waardoor we de indruk kregen: het is nu nog niet de juiste tijd. Dus we
blijven ervoor bidden en zoeken contact met de juiste personen,
zowel hier als daar, om op Gods tijd tóch die reis te kunnen
maken.
Ook werd verder gebeden en gesproken over een mogelijke
verzoeningsreis naar de Molukken, die voor september gepland
stond. Maar door nieuwe religieuze spanningen op enkele Molukse
eilanden en wat miscommunicatie, is ook deze reis voorlopig uitgesteld.
Wat wel doorging waren de 'gewone' bestuursvergaderingen, die
we altijd beginnen met een ruime tijd van aanbidding en voorbede. En net als andere jaren hadden we ook dit jaar weer een
drietal gebedsdagen gepland die niet alleen voor bestuursleden,
maar ook voor de achterban openstaan.
Een ander 'buiten'-gewoon gebeuren is het werk op de Joodse
begraafplaatsen. Buitengewoon in tweeërlei opzichten.
Ten eerste: het is gewoon buiten, met alle (on)verwachte weerssituaties. En ten tweede: het is iedere keer weer buitengewoon
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boeiend om met zoveel gemotiveerde mensen een week lang
samen te werken en ook weer nieuwe Joodse mensen te ontmoeten en ervan te mogen getuigen hoe God in al die verschillende
harten werkt. Bijzonder buitengewoon!!
Als bestuur hopen we dat door het lezen van dit jaarverslag uw
betrokkenheid nog verder wordt gesterkt. We danken God voor zijn
zegen, maar ook voor de zegen die u voor en in dit werk bent.
WOUT BOUWMAN, voorzitter

PLAATSVERVANGEND SCHULD BELIJDEN

Daniël 9 : 1 -23

Je kunt schuld belijden voor je eigen zonden en schuld, hoewel
mensen daar soms grote moeite mee hebben. Je kunt óók schuld
belijden voor de zonden en schuld van anderen. In het laatste
geval spreken we dan van een “plaatsvervangend schuld belijden.”
Van de Mariën-Schwestern in Darmstadt weten we dat zij, zonder
zelf Joden vermoord te hebben, schuld belijden voor wat voorouders en volksgenoten de Joden hebben aangedaan. Dan buig je
je onder de schuld van anderen. Jezus heeft ons daarin een voorbeeld gegeven. Ook HIJ heeft Zich gebogen onder de schuld van
anderen; van de hele wereld! Aan het kruis is Hij er zelfs aan
bezweken. Daarin ligt de verzoening voor de hele wereld.
Wat wij vandaag kunnen doen is onszelf buigen onder de schuld
van anderen. Ter verootmoediging, uit ootmoed en nederigheid,
omdat we als leden van Christus’ gemeente zo geweldig tekortschieten in onze dienst aan God en elkaar.
Het gebed van Daniël (9 : 1-23) is een intens gebed van verootmoediging en schuld belijden voor zijn volk, voor zichzelf en voor
de vorige generaties. Aanleiding tot dit gebed van Daniël was het
lezen van de profetie van Jeremia met de belofte dat de verwoesting van Jeruzalem 70 jaar zou duren. (Jer. 25:12). Daniël wordt
daarmee in de ballingschap van Babel opnieuw geconfronteerd met
de puinhopen van Jeruzalem en hij knielt neer in gebed voor God.
In klagende en stotende woorden smeekt hij: “O Here, hoor!
O Here vergeef!” Hij verootmoedigt zich en gaat schuld belijden.
Hij belijdt dan niet alleen/niet zozeer zijn eigen schuld, maar die
van het hele volk, van geheel Israël; de mannen van Juda, de
koningen en de vorsten, van hen die dichtbij of veraf wonen,
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verstrooid onder de volken (5,6). Ook belijdt hij de schuld van de
vaderen, van de generaties die hem zijn voorgegaan.
Hij bidt: “Wij hebben gezondigd en misdreven; wij hebben goddeloos gehandeld en zijn weerspannig geweest; we zijn afgeweken
van uw geboden.” (9:5-15).
Heel duidelijk zegt Daniël “wij”, terwijl het om het kwaad gaat
van vele generaties voor hem en hijzelf nauwelijks of geen smetten op zijn blazoen heeft. We noemen dit priesterlijke voorbede.
Daniël wijst niet naar anderen, maar naar zichzelf! Als een priester
neemt hij de schuld van het volk op zich, om plaatsvervangend
deze schuld te belijden. Hij weet zich solidair met zijn volk; nederig met de houding van een dienstknecht. De zwaarte van de zonde
van het volk drukt met het volle gewicht op de schouders van
Daniël. Alleen vanuit deze grondhouding kan hij tot voorbede
komen voor zijn volk en voor de stad die in puin ligt (9:17-19).
Toen Daniël eenmaal om vergeving
van de grote schuld gebeden had,
kon hij ook verder komen en vragen
om de bevrijding uit de ballingschap en de vernieuwing van stad
en tempel. Daar was veel geloof
voor nodig, want wat men zien kon
was destijds niet meer dan een
rokende puinhoop. Maar Daniël
breekt daar met z’n gebed dwars
doorheen en staat in het vaste
geloof, dat Jeruzalem eens weer in
volle schoonheid herrijzen zal.
Profeet Daniël (Sixtijnse kapel)

Moge het bovenstaande de Stichting voor Boete en Verzoening tot
zegen zijn en stimuleren om door te gaan met het zegenrijke werk
van plaatsvervangend belijden van schuld.
DS. W.M. VAN SCHUIJLENBURG
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TERUGBLIK OP DE WERKWEEK IN DIEMEN
We kijken terug op een heel gezegende werkweek op de joodse
begraafplaats in Diemen.
Op maandagochtend 16 juli was er al een groep van wel 80 mensen
bij elkaar om aan het werk te gaan. We mochten veel nieuwe
mensen verwelkomen; in totaal hebben er zo’n 115 mensen meegewerkt. Zo is er een grintpad vernieuwd van wel 310 meter lang
en 40 kuub grint verwerkt en aangevuld door onze hovenier Tijmen
van den Dool. Langs de sloot zijn de bomen gekandelaberd, dat wil
zeggen hoog gesnoeid, zodat de
bomen net kandelaars lijken.
Hierbij heeft onze boomverzorger
Jaco weer vakwerk geleverd. Er is
een flink aantal stenen gelijmd
en/of rechtop gezet, van een aantal grafzerken zijn de letters weer
mooi zwart geverfd en zijn cijfers
geschilderd op betonnen paaltjes.
Verder is er veel gesnoeid.
Ondanks de plensbuien aan het
begin van de week, is er veel werk
verzet. De lijmploeg stond soms in
een moeras van water om de gebroken grafzerken te lijmen en
Bomen kandelaberen

rechtop te zetten. Dit werk ging gewoon door ondanks de regen.
Leden van de joodse gemeente stonden helemaal perplex toen ze
zagen hoe, in de pauze, een paar jongens hun sokken uitwrongen
van het water en toch door wilden gaan!
Ook is er nog geletterd in Muiderberg en op de laatste morgen nog
gesnoeid op Veld A aan de andere kant van het spoor. Daar is ook
nog grint heen vervoerd als aanvulling voor het grintpad daar.
Het avondprogramma op kampeerboerderij De Kemphaan was weer
heel afwisselend. Op maandagavond was Holocaustoverlevende
Jules Schelvis onze gast. Hij vertelde de groep over zijn ervaringen
in de verschillende concentratiekampen. Het was een ontroerende
avond.
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Op dinsdagavond hield rabbijn Katz een lezing over het boek Ruth.
Voordat hij begon, uitte hij zijn grote dankbaarheid voor al het
werk dat we deden. ‘Dat u dit in uw vakantie doet.’ zei hij,
‘Geweldig, dat u een reisje Muiderberg, Diemen en de Kemphaan
hebt geboekt in uw vakantie!’
Aan het einde van deze avond
overhandigde Kees Sybrandi hem
het fotoboek van ons werk.
‘Het boek met al díe foto’s raakt
mij diep.’ zo zei hij. Kees legde
hem nog eens uit waarom we dit
werk doen en haalde de woorden
van koning David aan: “David zei
tegen de Gibeonieten: Wat kan
ik voor u doen, opdat u ons weer
kunt zegenen”? “Dat zijn woorden die ontzettend mooi zijn en
die me diep raken.” antwoordde
de rabbijn. Hij ging verder: “We kunnen hiervoor bidden, met een
inspiratie van boven, wij mogen deel hebben aan dezelfde Geest”.
Tot slot zei Kees: “Wij herkennen in u een ware bondgenoot in de
vreze des Heren”. En ze omarmden elkaar.
Bij het weggaan zei rabbijn Katz tegen Kees: “Wat een spiritualiteit hier, wat een spiritualiteit. Dit is toch wel heel bijzonder!”
Opperrabbijn Jacobs zei drie jaar geleden hetzelfde....
Rabbijn Katz kwam ons aan het eind van de week ook op de begraafplaats opzoeken en riep verbaasd uit: “De begraafplaats
heeft een metamorfose ondergaan!”. We kregen als dank voor al
ons werk een plaquette aangeboden met
een ‘zegen voor het huis’. Ook overhandigde hij ons een bronzen penning.
In een kleine toespraak daarbij zei hij
“Uw organisatie heet ’Boete & Verzoening’
en u haalde Koning David aan, die zei:
‘Een offer is een woord van iemand,
wiens geest als het ware gebroken is.’
Jullie zijn mensen die nadenken, mensen
met de juiste geest, mensen die voelen
dat er iets fout is gegaan. Een geweldige
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manier waarop u dit hebt gedaan! Niet alleen met woorden. U zult
ontvangen offers van barmhartigheid. Zo gaat het vervolg van deze
Psalm 51.
De boodschap van koning David is: ‘Zorg dat ik zuiver blijf met
de juiste insteek in mijn leven. Juist als er iets fout is gegaan’.
We gaan samen op naar de berg Sion. Dat we samen komen voor de
stad van de levende God.”
Rabbijn Katz werd ontroerd toen hij dit zei, en wij eigenlijk ook.
Moge de Eeuwige (Geprezen zij Zijn Naam) ons (en onze gemeentes) zegenen met een steeds diepere boetvaardigheid, ook voor
het komende jaar. Dat we zuiver blijven met de juiste insteek in
ons (gemeente) leven. Juist als er iets fout is gegaan.
PIET LUIJTEN
WERKGROEP ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN

ISRAËL EEN VOORBEELD VAN HOOP VOOR DE WERELD!
Eind maart 2011 gingen we opnieuw
voor een periode van 2 jaar naar Israël
om vrijwilligerswerk te doen. Ezechiël
36 was het hoofdstuk uit de Bijbel
waarmee we op reis gingen. Een
hoofdstuk vol profetieën over de heuvels en bergen in het Bijbelse hartland
van Israël, Judea en Samaria (laten we
deze Bijbelse benaming gebruiken en
niet praten over de Westbank!).
We hebben met eigen ogen een deel
van deze profetieën zien uitkomen.
Er worden weer wijngaarden geplant
met heerlijke wijnen als resultaat.
Sofie en Johan in Jeruzalem

Dorpen worden gesticht op kale heuvels en er wordt werkgelegenheid gecreëerd voor Jood en Arabier. (20% van de bevolking in
Israël, buiten de betwiste gebieden, is van Arabische komaf).
Het land wordt tot ontwikkeling gebracht!
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In Ezechiël 36:8 staat: jullie bomen zullen weer uitlopen en
vrucht dragen voor Mijn volk Israël, want dat zal spoedig terugkeren. Dat hebben we de afgelopen 5 jaar in ruime mate mogen
ervaren in het werk dat we hebben mogen doen. We mochten met
name veel Ethiopische en Russisch sprekende Joden helpen met
voedsel via ‘Bridges for Peace’ (BFP). We zijn beiden heel praktisch bezig geweest. Sofie in de voedselbank en Johan in de onderhoudsploeg van BFP. In de 65 jaar dat het huidige Israël bestaat
hebben miljoenen Joden alija gemaakt. Ze hebben allemaal een
plek gekregen, maar dat wil niet zeggen dat iedereen even gemakkelijk z’n plaats weet in te nemen in de samenleving. Met name de
ouderen en de Holocaust-overlevenden hebben het moeilijk. Israël
moet ook veel geld uitgeven aan veiligheid. Inmiddels wonen er
ook alweer meer dan een miljoen Israëli in het buitenland en zijn
daar met hun kennis en kunde tot een zegen voor de wereld.
De werkeloosheid in Israël is lager dan in vele Europese landen.
Ook de laatste jaren is er in Israël een economische groei van
ca. 4%. Vele uitvindingen worden gedaan en de woestijn komt tot
bloei!! Uit alles kun je ervaren dat de Here God Zijn land zegent.
En Israël wil niets liever dan vrede en deze zegen doorgeven aan
andere volken. Als er rampen gebeuren in de wereld zijn de Israëlische reddingsteams er vaak als eerste om anderen te helpen.
Alleen de wereld heeft er geen boodschap aan en ook de meeste
Christenen willen of kunnen het niet zien, laat staan dat ze liefde
voor Israël hebben.
De Here God is echter heel duidelijk in Zijn Woord. In Ezechiël 36
vers 5 staat: In het vuur van Mijn hartstocht klaag Ik Edom (de
Arabieren) en al die andere volken aan (dus ook Nederland en de
kerk). Hun hart was vol vreugde en hun ziel vol verwachting
toen ze Mijn land in bezit namen…. Wat hebben we al niet gedaan/misdaan in de naam van Christus in de afgelopen 2000 jaar!!
Het werk van Boete en Verzoening heeft ons destijds meer op de
weg van Israël geplaatst. De laatste jaren zijn we ook betrokken
geweest bij de verspreiding van de Hebreeuwse en Russische vertaling van ‘Een Spijker aan de Brug’ van Kees Sybrandi.
We hebben velen in Israël met dit boekje enige troost mogen
bieden. Dat er gelovigen zijn uit de volken die naar Joodse
begraafplaatsen omzien, geeft hun hoop en vertroosting. Dat er
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nog mensen zijn die van ze houden, ontroert ze! Je zult maar tot
dat uitverkoren volk behoren!
Een hartelijk Shalom, nu weer vanuit Diever,
SOFIE EN JOHAN DE WOLF

GIFT UIT AMERIKA
Groot was de verrassing toen er in september een mailtje vanuit
Amerika binnenkwam van een Joodse mevrouw, die in juli de
begraafplaats in Diemen had bezocht toen we daar aan het werk
waren. Op die begraafplaats had ze het graf van haar tante
bezocht, die in
1942 overleed en in
Diemen
begraven
was. Daardoor is
dat het enige graf
is van haar familie
van
vaderskant,
omdat de andere
leden van die familie in de Holocaust
zijn omgekomen en
geen graf hebben.
Haar vader was de
enige overlevende
van de familie en emigreerde later naar Amerika.
Ze was erg geroerd toen ze de mensen van B&V in Diemen aan het
werk zag en wilde graag haar dankbaarheid uiten. We hebben haar
de Hebreeuwse uitgave van Een Spijker aan de Brug gestuurd en ze
hoopt dat er ook een Engelse uitgave van komt. Per mail heeft ze
daar al een conceptvertaling van ontvangen. We ontvingen in
december van haar een cheque van 400 dollar (302 euro).
HARRIËT TAMMINGA
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ANBI, STATUTEN EN BELEIDSPLAN
Al sinds de invoering van het fenomeen
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is
onze Stichting bij de Belastingdienst een
erkende ANBI. Daardoor zijn uw giften aan
B&V voor de belasting aftrekbaar. Dus is
die erkenning van groot belang voor u
(en dus voor ons).
In september 2012 kregen we het verzoek van de Belastingdienst
om een ANBI ambtenaar te ontvangen die de financiële administratie, onze statuten en ons beleidsplan wilde inzien, om te controleren of ‘Boete & Verzoening’ nog wel aan de ANBI voorwaarden
voldeed.
Een probleem daarbij was dat we tot nu toe geen Beleidsplan hadden. Maar omdat het een voorwaarde voor erkenning bleek te zijn
moest eraan gewerkt worden. Een paar leden van het bestuur hebben zich daarover gebogen en het Beleidsplan is inmiddels afgerond en goedgekeurd; u kunt het vinden op onze website.
Verder had deze ambtenaar ook enkele vraagtekens en kanttekeningen bij onze statuten, en het bleek dat ook hier aanpassingen
noodzakelijk waren. Daarvoor is contact opgenomen met een notaris die ons zeer goede aanwijzingen gaf.
Vervolgens heeft de voorzitter samen met ds. Loor (oud-voorzitter
en nú lid van onze Commissie van Aanbeveling en Advies), die persoonlijk bij de oprichting van onze stichting in 1979 aanwezig was,
zich over deze stukken gebogen. Een ingrijpende verandering is dat
de naam van onze stichting wordt gewijzigd in “Stichting Boete en
Verzoening m.b.t. Israel en anderen”.
De vermelding van “Ismaël” verdwijnt omdat de Stichting in de
praktijk geen specifieke werkgroep o.i.d. voor moslims heeft.
De nieuwe statuten zullen na definitieve ondertekening bij de
notaris (juli 2013) ook op de website geplaatst worden.
WOUT BOUWMAN
HARRIËT TAMMINGA
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JAARREKENING 2012
van de Stichting Boete en Verzoening
BALANS PER 31 DECEMBER
Bedragen in euro’s

Activa:

2012

2011

Inventaris
Voorraad boekjes *)

1
13087

1
10850

2369
160
4628
6403
86
26734
=====

632
2657
2202
9560
26
25928
=====

26734
======

25928
=====

Liquide middelen:

Rabobank
Spaarrek. Rabo
ING
Spaarrek. ING
Kas

Passiva:
Eigen vermogen *

*)

Aantal boekjes per 01-01-2012 2900 x € 2 (Suriname)
30 x € 10 (Spijker Ned.)
3800 x € 1,25 (Sp. Hebr.)

5800
300
4750
10850

Aantal boekjes per 31-12-12

1900 x € 2 (Suriname)
175 x € 10 (Spijker Ned.)
3280 x € 1,25 (Sp. Hebreeuws)
1375 x € 2,50 (Sp. Russisch)

3800
1750
4100
3437
13087
2237
=====

**)

Saldo 01-01-2012
Toename voorraad boeken
Saldo baten en lasten
Saldo 31-12-2012

25928
2237
-/- 1431
26734
=====
Er is geen accountantscontrole toegepast.
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BATEN EN LASTEN
Bedragen in euro’s
_____________________________________________________________
Baten:

2012

2011

Algemene giften
Gift voor grindpad Diemen
Gift Engelse vertaling
In 2010 ontv. gift voor ww 2011
Boekenfonds + verkoop boeken
Giften t.b.v. werkweek *)
Rente bank
Voor muur Synagoge Arnhem
Verzoeningsreizen
Vooruitontv. gift ww volgend jaar

8587
2000
302
0
2023
6070
97
120
381
411

7322
0
0
631
3969
4038
74
51
26
65
19991
=====

Lasten:
Kantoorkosten algemeen
Kantoorkosten bestuurslid 2011
Reiskosten bestuurslid 2012
Aankoop boekjes voor verkoop
Portokosten

906
0
1200
2160
588

4854

Prod. kosten Hebreeuwse vertaling **)
Prod.kosten Russische vertaling ***)

4993

4993

0

Cheider Amsterdam *)
Grindpad Diemen
Werkweek *)
Vooruitbetaald ww 2012

2000
8497
0

Jaarverslagen/nieuwsbrieven
Contributie Kamer van Koophandel
Bankkosten
Giften aan andere instellingen
Kosten site

401
24
273
200
180

Recapitulatie:
Inkomsten
Uitgaven
Saldo

16176
=====
1628
600
0
0
560

2788

5455

5455

0

401

401

10497

0
5557
695

6252

1078
21422
=====

19991
21422
-/- 1431
=====

367
26
276
100
130

899
15795
=====

16176
15795
381
=====

*) alle giften en kosten t.b.v. Joodse begraafplaatsen e.d. worden geboekt op “Werkweek”
**) Aantal ex. geproduceerd ‘11

5000

In voorraad 31-12-11
In voorraad 31-12-12
Aantal uitgegeven in 2012

3800
3280
520

***) Aantal ex. geproduceerd ‘12

In voorraad 31-12-12
Aantal uitgegeven in 2012

2000

1375
625

Er is geen accountantscontrole toegepast.
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ACCOUNTANTSVERKLARING
De penningmeester heeft voor het jaar 2012 de gehele boekhouding verzorgd. Zij deed dit in opdracht van het bestuur en werd
door het bestuur daarin niet gecontroleerd. Zij beschikt over de
bankrekeningen en legt hierover verantwoording af via het financiële jaaroverzicht.
Door mij zijn dit jaar de kruisposten weer aan een onderzoek onderworpen en heb ik vastgesteld dat deze geheel tegen elkaar
weglopen. Belangrijke betalingen en ontvangsten heb ik steekproefsgewijs beoordeeld. Het vermogensoverzicht sluit aan bij de
saldi van kas en bankrekeningen plus de administratieve voorraad
boeken.
Ik ben van oordeel dat de boekhouding op zorgvuldige wijze is
gevoerd. Volledige accountantscontrole vond niet plaats, maar
onregelmatigheden zijn niet geconstateerd.
Zwolle, juni 2013.

H.J. DEKKER AA

BANNERS
In 2012 heeft Boete & Verzoening twee manshoge
banners aangeschaft, die we
kunnen gebruiken om bijvoorbeeld bij een stand op
een manifestatie aandacht
te trekken.
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COMMISSIE VAN AANBEVELING EN ADVIES
Dhr. J.U. Abma
Ds. S.L. van Deventer
Ds. A. van der Deijl
Ds. G.J.D.C. Loor
Ds. en Mw. Meijnen
Ds. R.J. Perk
Ds. H. Poot
Ds. W.M. van Schuijlenburg

Putten
Aalsmeer
Arnhem
Heerenveen
Haarlem
Nijverdal
Oosternieland
Sneek

Ds. C. Snoei

Veenendaal

Dhr. Chr. Steijn

Voorthuizen

Ds. E.J. Westerman
Ds. T.J. Wever

Aalsmeer
Nijeholtpade
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