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STICHTING VOOR BOETE EN VERZOENING 
MET BETREKKING TOT ISRAËL EN ANDEREN 
 

Datum van oprichting: 27 december 1979 
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 41151665 
 

Samenstelling bestuur op 31 december 2020: 
  
DHR. P.M. LUIJTEN  MW. B.I.J. HARTENDORF-SCHAAP 
(voorzitter) (secretaresse)) 
Reewegpad 23 Prinsessekade 22 
3319 CJ  Dordrecht 2012 MB  Haarlem 
078-6165837 023 5317439 
p.m.luijten@kpnmail.nl bhartendorf@filternet.nl 
 
MW. H. TAMMINGA-HEBELS  C.P. SYBRANDI V.D.M. 
(penningmeester) (2e penningmeester) 
Otterveld 16 Tjalk 41 - 40 
8017 MK  Zwolle 8232 MX  Lelystad 
038-4660133 0320 252416 
info@boete-verzoening.nl sybrandi@ziggo.nl 
 
DHR. W. BOUWMAN DHR. B. FADDEGON 
Stationsweg 25 Riedtal 9 
8191 AG  Wapenveld D-49843  Uelsen 
038-3379682 06-16018914 
weefout@zonnet.nl bhfaddegon@gmail.com 
 
DHR. J. DEN OUDEN DHR. A.R. ROTH 
Rabbistraat 96 Caro van Eijkstraat 46 
3841 CR  Harderwijk 7558 NH  Hengelo 
06-20444274 074 2593031 
j.denouden@solcon.nl rothar@xs4all.nl 
 
MW. A. STOPPELS MW. A. THEESING-LUIJTEN 
Holtstek 29 Burg. van Dorsserstraat 5 
9713 DA  Groningen 3319 CG  Dordrecht 
050-3127251 078-6226727 
a.stoppels@solconmail.nl reneannelies@telfort.nl 
 
 
Bankrekening van de stichting: NL59 INGB 0000 9125 04 
St. Boete en Verzoening, Otterveld 16, 8017 MK  Zwolle 
 
Mocht u onze stichting in uw testament willen opne-
men, 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 Otterveld 16 te Zwolle,  
de som van €...... 
Gedaan te [plaats en datum] en uw handtekening. 
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DE 9E-AV 
 
Vorig jaar schreef ik in het jaarverslag: 
Als wij eerlijk durven te kijken naar wat christenen in de 
loop van de geschiedenis telkens weer juist op die belang-
rijke dag van de 9e Av de Joden hebben aangedaan, en de 
verantwoordelijkheid op ons willen nemen om deze schuld 
der vaderen te erkennen en ons daar plaatsvervangend voor 
willen verootmoedigen, dan gloort er hoop. (zie Leviticus 
26:40-42) 
 
Mocht u mee willen doen aan de verootmoediging op de 9e Av (de 
dag dat o.a. de eerste én de tweede Tempel in Jeruzalem verwoest 
werden, maar ook de dag dat Israel alles herdenkt wat het gedu-
rende de gehele geschiedenis van de zijde van de Kerk te verduren 
heeft gehad), dan daag ik u uit om mee te (vasten en) te treuren 
op de 9e Av. Het is echt volstrekt nieuw in de geschiedenis, dat 
niet-Joden en Joden dit samen willen doen en zich uitstrekken in 
het verlangen dat de ENE zal terugkeren naar de plaats Sion, die 
Hij Zich ter woning heeft begeerd (Psalm 132:13,14).  
 
Onlangs is B&V een samenwerkingsproject aangegaan met ‘Root 
Source’ in Jeruzalem. Deze joodse organisatie “gelooft in het bou-
wen van bruggen van vriendschap en gemeenschap tussen de 
joodse en christelijke geloofsgemeenschappen, in onze poging om 
tweeduizend jaar vijandigheid en conflict te keren”.  
Hun (Engelstalige) website is http://root-source.com  
 
Het project waar B&V in investeert is de Nederlandse vertaling van 
het boek “40 Dagen van INKEER en OMKEER”. De inhoud van dit 
boek bestaat uit 40 hoofdstukken die elke dag een aspect bespre-
ken van wat door de Joden op de 9e Av herdacht wordt. Rabbijn 
Chaim Eisen en de Mariazusters werken hier ook aan mee.            
Via de link http://bit.ly/40-Dagen willen we u graag kennis laten 
maken met dit boek. Als u zich aanmeldt krijgt u een digitale proef-
uitgave van het boek. Bovendien kunt u zich (gratis) aanmelden 
om op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkeling rondom 
de publicatie van dit boek.  
 
De site van Root Source is Engelstalig, maar door deze vertaling is 
dit boek in ieder geval voor iedereen in Nederland toegankelijk.   
We hopen dat het mogelijk zal zijn om dit jaar al mee te doen en 
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dat “40 Dagen van INKEER en OMKEER” tijdig voltooid kan worden. 
Doe mee, want de ootmoedigen beërven het land (Psalm 37:11). 
 
PS: 9e Av valt dit jaar op 18 juli 2021.  
Mocht u 40 dagen daar naar toe willen leven dan zou u op 8 juni 
moeten starten. We hopen dat tegen die tijd het gehele boek       
beschikbaar is.  
Dit jaar is het ook mogelijk om na de 9e Av mee te doen met een 
virtuele tour door Israël. Zie binnenkort www.9-av.com 

PIET LUIJTEN 
 

DANIËLS SCHULDBELIJDENIS OVER DE ZONDE VAN ISRAËL 
 
Dat de Kerk schuldig is aan eeuwenlange Jodenvervolging 
en christenen die schuld zouden moeten beseffen en erken-
nen, is de motivatie van Boete & Verzoening om ons werk   
te doen.  
Drs. Wim de Bruin schreef in november 2020, de maand dat 
in de kerken de schuldbelijdenis werd uitgesproken over de 
nalatige houding van de kerken in WOII, over plaatsvervan-
gende schuldbelijdenis in ‘Verbonden’, uitgave van Deputa-
ten Kerk en Israël van de CGK, en gaf toestemming om dat 
artikel ook in ons Jaarverslag op te nemen. 
 

En ik bad tot de 
HERE, mijn God, en 
deed schuldbelijde-
nis en zeide: Ach 
HERE, Gij grote en 
geduchte God, die 
vasthoudt aan het 
verbond en de goe-
dertierenheid jegens 
hen die U liefhebben 
en uw geboden be-
waren; wij hebben 
gezondigd en mis-
dreven, wij hebben 

goddeloos gehandeld en zijn wederspannig geweest; wij zijn afge-
weken van uw geboden en uw verordeningen.  
Daniël 9:4-5 (vert. NBG 1951) 
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Schuld belijden over wat je voorouders verkeerd hebben gedaan. 
In de Bijbel komt het een aantal keren voor. Een indringend voor-
beeld is het gebed van Daniël in hoofdstuk 9. Waarom bidt de 
goede Daniël in de wij-vorm om vergeving? 
 
Als christenen vandaag zijn we gewend om ons geloof te beleven 
als een persoonlijke zaak tussen God en ons. Er is geen tussen-
komst van een geestelijke nodig om met God te leven. Er ligt een 
sterke nadruk op onze persoonlijke verantwoordelijkheid om goed 
te leven. En als we gewend zijn om onze zonde te belijden, dan is 
dat vrijwel altijd onze persoonlijke schuld.  
 
De Bijbel geeft hier ook aanleiding toe. Denk bijvoorbeeld aan 
Psalm 32:5, waar David zijn persoonlijke zonde belijdt en ook heel 
persoonlijk vergeving ontvangt. 
 
Collectief 
Er zijn echter ook teksten in de Bijbel die de nadruk leggen op de 
gezamenlijkheid van schuld en zelfs op de overdraagbaarheid van 
schuld van de ene generatie op de andere. Het bekendste voor-
beeld is het tweede gebod, waar de kinderen boeten voor de schuld 
van de ouders, tot in het derde en vierde geslacht (Ex. 20:5). Dit 
is een tekst die veel vragen oproept: waarom zou God kinderen 
straffen voor wat hun ouders verkeerd doen? De uitleg die volgt is 
meestal: dit geldt alleen als de kinderen in het slechte gedrag van 
hun ouders blijven volharden. Maar als ze zich bekeren, zal God 
niet straffen. 
 
Wij 
Bij Daniël gaat het echter een stap verder. Daniël kennen we uit 
de eerste zes hoofdstukken van het gelijknamige boek als een     

buitengewoon gelovig 
en trouw mens. Hij 
leeft in Babel tussen 
de heidenen en op die 
plek blijft hij trouw 
aan alle geboden van 
God. Hij weigert om 
onrein voedsel te 
eten, zijn vrienden 
weigeren om een af-
godsbeeld te aanbid-
den en zelf blijft hij 
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bidden tot God als het hem verboden wordt. Een model-gelovige 
en groot voorbeeld voor iedereen die in de zondige wereld zichzelf 
rein wil bewaren.  
 
En juist híj zegt in Daniël 9:5: ‘wij hebben gezondigd.’ Daarbij komt 
dat het inmiddels al behoorlijk lang geleden is.  
In Daniël 9:1 lezen we dat Daniël dit bidt in het eerste jaar van 
Darius de Meder, dat is ongeveer 50 jaar na het begin van de bal-
lingschap. Dan ben je meer dan een generatie verder!  
 
Daniël zou dus met recht kunnen bidden: ‘onze voorouders hebben 
gezondigd.’ Toch bidt hij in de wij-vorm. Om dit enigszins te be-
grijpen zijn een paar dingen belangrijk. 
 
In de eerste plaats is het belangrijk om het culturele verschil tussen 
de tijd van de Bijbel (en ver daarna) en onze tijd in beeld te heb-
ben. Voor ons is persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid voor 
je eigen leven vanzelfsprekend. Maar nog niet zo lang geleden 
voelden mensen zich veel meer een deel van een groter geheel. 
Als op een feestje iemand wil weten wie jij bent, dan stelt diegene 
jou meestal de vraag wat voor werk je doet - je bent wat je zelf 
presteert. Vroeger was het veel vanzelfsprekender om te vragen 
wie je vader en opa zijn - je bent wie je familie is. In de tijd van 
de Bijbel ervaren mensen zich dus in de eerste plaats als onderdeel 
van de groep. Dat maakt het begrijpelijk dat Daniël in de wij-vorm 
schuld belijdt voor de groep waar hij bij hoort. 
Maar in Daniël 9 komt daar nog iets bij. In vers 4 introduceert 
Daniël God namelijk als de God van het verbond. Hij doet dat met 
woorden die rechtstreeks ontleend zijn aan de Thora: die vasthoudt 
aan het verbond en de goedertierenheid jegens hen die U liefheb-
ben en uw geboden bewaren (Deut. 7:9). God had zijn verbond 
gesloten met Israël als geheel. 
 
Meedragen 
Dat verbond met God was op twee niveaus te overtreden. In de 
eerste plaats door individuen; zij zouden dan individueel gestraft 
worden (Deut. 7:10). Maar in de tweede plaats ook door het volk 
als geheel. In Deuteronomium 28 vinden we een lange lijst met 
vervloekingen die over Israël komen als ze God verlaten, met als 
uiterste consequentie dat ze het beloofde land moeten verlaten 
(Deut. 28:63). En dat is precies de reden dat Daniël in Babel ver-
blijft. ‘Heel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door 
niet te luisteren naar uw stem’ (Dan. 9:11). Daarom heeft God 
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Israël als volk gestraft. Om die reden bidt Daniël hier als deel van 
het volk in de wij-vorm. 
Het is goed hier nog even halt te houden en ons ervan te laten 
doordringen dat Daniël hier niet alleen namens het volk bidt, maar 
echt als deel van het volk. Ook al heeft hij persoonlijk niet meege-
daan aan de zonde van zijn volk, de schuld van het volk is ook zijn 
schuld. Hij draagt die met zich mee. Dat is alleen al te zien aan het 
feit dat hij ook de straf van zijn volk meedraagt: hij brengt het 
grootste deel van zijn leven in ballingschap door. 
 
Toekomst 
Het indringendst wordt het gebed in vers 13. En daar komen we 
ook bij de diepste reden waarom Daniël in de wij-vorm bidt. Het 
vers is moeilijk te vertalen, maar het betekent zoiets als: ‘we heb-
ben nog niet gebeden tot de HERE onze God, om ons te bekeren.’ 
Inmiddels is Daniël 50 jaar verder, al 50 jaar rust de vloek van God 
op zijn volk, maar al die tijd is er nog geen schuld beleden.             
En daarom is er ook nog geen echte bekering geweest. 

 
Het is nog niet goed tus-
sen God en zijn volk. De 
voorgaande generaties 
hebben het niet gedaan. 
De huidige generatie is er 
nog niet aan toegeko-
men. Maar het is wel no-
dig; zonder schuldbelijde-
nis, vergeving en beke-
ring is er geen weg naar 
de toekomst.  
Dat maakt dit gebed van   
Daniël zo intens.  
Dat maakt dat hij als deel 
van zijn volk het nu doet.  
Zeker, het is laat.  
Dat is een extra reden om 
je diep te schamen  
(Dan. 9:7).  
 

Maar ook al is het laat, het is nu de tijd. Hij heeft de schuld ingezien 
en beleefd en belijdt die nu. Als deel van zijn volk. 
 

DRS. WIM DE BRUIN 
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BLOEMSTUK B&V BIJ 75E AUSCHWITZ-HERDENKING 2020 
Tijdens de werkweek van juli 2019 heeft Arja van Dongen-Kapaan 
de deelnemers in de groepsaccomodatie toegesproken over het 
plan wat ze had: ze wilde graag op de 75ste Nationale Auschwitz-
herdenking, in januari 2020 in Amsterdam, een krans neerleggen 
namens B&V. Ze vroeg of mensen daar aan mee wilden doen, om 
zo gezamenlijk de kosten voor zo’n krans te dragen. 
En zo kwam er steeds meer in het potje te zitten, wat ze daarvoor 
neer had gezet.  
 
Hieronder volgt haar verslag van die herdenking: 

 
Zaterdags hebben we 
[Arja en haar man 
Jacko] het blauw-witte 
bloemstuk opgehaald 
bij de bloemist; omdat 
er weinig blauwe bloe-
men waren zijn ze aan-
gevuld met paarse. 
Zondag de 26e januari 
2020 zijn we vroeg 
vertrokken uit Ouden-
bosch en hebben Nel 
Ooijen in Dordrecht 
opgehaald. 
We hadden een voor-
spoedige reis en heb-
ben in Amsterdam bij 
het stadhuis gepar-
keerd. Zodoende hoef-
den we eerst maar een 
klein stukje te lopen, 
omdat de tocht bij het 
stadhuis begon. 

 
Het bloemstuk was best zwaar en het was een uitdaging het te 
dragen, maar samen is het gelukt. 
Eerst moesten we bij het stadhuis het bloemstuk op een lange tafel 
plaatsen. De tekst op de linten van het bloemstuk ‘Opdat wij niet 
vergeten / stichting boete en verzoening’ was opgesteld in overleg 
met Nel Ooijen en Piet Luijten. 
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Het was heel erg druk en ook wel chaotisch omdat zoveel mensen in 
de stoet meeliepen. De stoet zette zich rond half 12 in beweging en 
het was natuurlijk flink manoeuvreren in de menigte. 
Eerst het stadhuis uit. Buiten nam Nel het bloemstuk over en zette 
er flink de pas in. Daarna ik. Ook Jacko heeft het nog gedragen.  
Omdat je de bloemen van je af moet houden is het wat zwaar op 
de armen. Maar we hadden het er graag voor over. 
 

    Arja en Nel in het Wertheimpark 
 
In het Wertheimpark hebben Nel en ik na afloop van de officiële 
toespraken het bloemstuk op het Spiegelmonument geplaatst.  
Verschillende mensen hebben gereageerd dat het zo’n mooi stuk 
was en foto’s genomen. 
 
We hebben nog een reactie gekregen van Marc en Henny de Klijn 
vanuit Israël, ze hadden het gezien op Facebook! Ze vonden het 
heel mooi dat B&V dit gebaar heeft gemaakt.  
Ik ben erg blij dat we dit zo met elkaar hebben gedragen en weet 
zeker dat het is gewaardeerd door onze joodse broeders en        
zusters. 

ARJA VAN DONGEN-KAPAAN 
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HET JAAR 2020  
 
Jeruzalem 
In de Nieuwsbrief van afgelopen december is al een uitgebreid   
verslag opgenomen van de groep van acht mensen die in maart op 
de berg Sion te Jeruzalem in ‘The Chamber of the Holocaust’        
153 gedenkstenen van steden in Europa, waar de gehele joodse 
gemeenschap werd vermoord, opnieuw ingeschilderd hebben.  
Mocht u in de gelegenheid zijn om Jeruzalem te bezoeken:              
de ingang van deze Chamber is tegenover de ‘Tomb of David’.  
 

 
Het werk kon aangepast doorgaan 
In maart moesten we onze plannen voor het werken op de begraaf-
plaatsen rigoreus aanpassen door de pandemie die toen uitbrak. 
Toch konden we in het voorjaar nog met 2 of 3 mensen verschil-
lende werkzaamheden op de joodse begraafplaatsen in Rotterdam 
en Oosterhout uitvoeren.  
 
Hoewel de grote werkweek van juli afgezegd moest worden hebben 
er toch een paar kleine groepen gebruik kunnen maken van de al 
gereserveerde kampeerboerderij in Midwolda en kon er toch nog 
een week kleinschalig in Groningen gewerkt worden. 
 
In augustus is het monument in Middelharnis opgeknapt.  
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In september werd er weer door een klein groepje een week         
gewerkt in Groningen en zijn alle hekken aan de Moesstraat         
geverfd.  
Er zijn in het najaar verschillende verzoeken binnengekomen om 
in diverse plaatsen begraafplaatsen op te knappen; daardoor kun-
nen we ook in het jaar 2021 met kleine groepen op diverse plaatsen 
aan het werk.  

Collectebus 
Verder hebben we de aankoop-
kosten van een collectebus van     
‘Het Apeldoornsche Bosch’ kun-
nen vergoeden.  
Het A.B. was de joodse psychi-
atrische instelling die in 1943 
door de nazi’s werd ontruimd, 
waarna 1200 bewoners en 50 
personeelsleden werden afge-
voerd naar Auschwitz en daar 
vermoord. De stichting die de 
herinnering aan deze instelling 
levend houdt, was erg dankbaar 
voor deze gift.  

 
Jubileum 
Wat in november helaas niet plaats kon vinden was een groot eve-
nement dat we voorbereid hadden omdat de ‘Stichting Boete en 
Verzoening met Israël en anderen’ veertig jaar geleden is              
opgericht. We waren al geruime tijd bezig om een heel mooi       
programma op te stellen dat plaats zou vinden in Theater Harder-
wijk met sprekers, workhops en kramen van diverse Israël-                   
organisaties…. 
Hopelijk kunnen we zo’n evenement in de nabije toekomst alsnog 
realiseren. 
 
Schuldbelijdenis kerken over WOII 
Hoewel onze jubileumviering in november niet door kon gaan, zijn 
we heel dankbaar dat er in november een andere, bijzondere en 
onverwachte gebeurtenis plaatsvond in Nederland: in heel veel 
kerken werd een schuldbelijdenis uitgesproken over het feit dat 
kerken in de WOII nalatig zijn geweest en zich onvoldoende hebben 
uitgesproken tegen het nazi-bewind. 
Hopelijk komt er ook nog een schuldbelijdenis voor wat de Kerk de 
eeuwen ervoor de Joden heeft aangedaan.  
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JAARREKENING 2020 
van de Stichting voor Boete en Verzoening  

 
BALANS PER 31 DECEMBER 
Bedragen in euro’s 
______________________________________________________________________ 
 
Activa: 2020 2019 
 
Inventaris *)   3163  3682 
Voorraad boekjes **)   4987  5415 
Liquide middelen:  ING  3725  9891 
 Spaarrek. ING  30548  20548 
 Kas       19     19 
   42442  39555 
   =====  ===== 
 
 
 
Passiva: 
 
Eigen vermogen ***)   42442  39555 
   =====   ===== 
 
*) Saldo 01-01-2020  3682 
    Afschrijving tilbok  -  519 
    Saldo 31-12-2019  3163 
  ==== 

 
**   Aantal boekjes per 01-01-2020   81 x €  4 (Suriname)   324 
   46 x € 10 (Spijker Ned.) 460 
   136 x €  1,25 (Sp. Hebreeuws)   170 
    12 x €  3 (CD Suriname)    36 
  636 x €  5 (Spijker Engels) 3180 
  132 x €  7,50 (Spijker Duits) 990 
    51 x €  5 (Spijker Russisch)   255 
      5415 
 
**)   Aantal boekjes per 31-12-2020   76 x €  4 (Suriname)    304 
    23 x € 10 (Spijker Ned.)    230 
  104 x €  1,25 (Sp. Hebreeuws)    130 
    12 x €  3 (CD Suriname)      36 
  613 x €  5 (Spijker Engels)  3065 
  129 x €  7,50 (Spijker Duits)  967 
    51 x €  5 (Spijker Russisch)    255 
      4987 
 
      - 428 
       ===== 

  
***)     Saldo 01-01-2020  39555 
          Afname voorraad boeken -   428 
          Saldo baten en lasten  + 3315 
          Saldo 31-12-2020 - 42442 
  ===== 

 
 
 
 
 
Er is geen accountantscontrole toegepast. 
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BATEN EN LASTEN 
Bedragen in euro’s 
____________________________________________________________ 
 
Baten:  2020   2019 
 

Algemene giften  9559  13680 
Collectes kerken  1538  1530 
Opbrengst acties  950  2054 
Actie STEUN  180  230 
Boekenfonds + verkoop boeken 104  384 
Giften voor werkweek 2020 2854  7696 
Bijdragen Chambers Jeruzalem 3279  0 
Rente bank  0  3 
Giften voor collectebus Apeldoorn* 295  0 
Ontmoetingsdag  0  35 
Vooruitontv. giften ww volgend jaar 395  857 
   19154  26469 
   =====  ===== 
Lasten: 
Kantoorkosten algemeen 726  1198 
Portokosten  1164  1081 
Hertaling boek “Israel als vraag…”      0 1890   500 2779 
 
  
Werk op diverse begraafplaatsen 5877  10656 
Vooruitbetaald ww volgend jaar    0 5877    808 11464 
 
Jaarverslagen/nieuwsbrieven 881  1101 
Bankkosten  209  208 
Verzekering vrijwilligers 431  422 
Giften aan andere instellingen* 295  0 
Afschrijving tilbok  519  519 
Extra tilbok Leeuwarden 640  0 
Verzoeningsreis Portugal 0  1700 
Vervoer/logies/materiaal Chambers 5039 
Kosten Ontmoetingsdag 0  518 
Kosten site     58      27 
     8072        4495 
   15839  18738
   =====  ===== 
 
Recapitulatie: 
Inkomsten     19154 26469 
Uitgaven   - 15839 - 18738 
Saldo   +  3315 +  7731 
   ===== ===== 
 
*) Vergoeding aankoop collectebus Het Apeldoornsche Bosch 

 
 

Er is geen accountantscontrole toegepast. 
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VERKLARING NA BOEKENONDERZOEK 
 
Steekproefsgewijs heb ik de uitgaven van de stichting gecontro-
leerd op validiteit, met name de  grotere posten. De penningmees-
ter heeft betalingen gedaan onder andere aan de hand van inge-
diende nota’s. Naar mijn mening heeft zij zich keurig van haar      
taken gekweten. Onregelmatigheden trof ik niet aan. Integendeel, 
de boekhouding ziet er goed verzorgd uit, de balansposten zijn 
verantwoord en de staat van baten en lasten laat een beeld zien 
conform dat van de afgelopen jaren.  
 
Voor investeringen heeft het bestuur geen beleid vastgesteld.      
De penningmeester heeft een tweede tilbok in 2020 geheel ten 
laste van de exploitatierekening gebracht. Gelet op de hoogte van 
het bedrag is dit mijns inziens aanvaardbaar. De voorraad boeken 
is niet door het bestuur gecontroleerd. Er is geen aanleiding te   
veronderstellen dat de eindvoorraad niet correct is, maar deze is 
bij mijn controle buiten beschouwing gebleven.  
 
Ik ben van oordeel dat de penningmeester door het bestuur kan 
worden gedechargeerd van haar taakopdracht voor 2020. 
 
 
Zwolle, april 2021 

 
H.J. DEKKER 
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Ds. W.H. van Boeijen Dedemsvaart 

Dhr. J.J.M. Bol Alphen a/d Rijn 

Ds. S.L. van Deventer Aalsmeer 

Ds. A. van der Deijl Zwolle 

Ds. C.E. Lavooij Vaassen 

Dhr. R. Leitner Eindhoven 

Ds. G.J.D.C. Loor Noordwijkerhout 

Ds. R.J. Perk  Hardenberg 

Ds. H. Poot Oosternieland 

Ds. W.M. van Schuijlenburg Sneek 

Dhr. L. Chr. Steijn Voorthuizen 

Ds. A. de Vries Veendam 

Ds. E.J. Westerman Aalsmeer 

Ds. T.J. Wever Broek op Langedijk 

COMMISSIE VAN AANBEVELING EN ADVIES 


