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DHR. B. FADDEGON  C.P. SYBRANDI V.D.M. 
(penningmeester) 
Riedtal 9 Tjalk 41 - 40 
D-49843 Uelsen 8232 MX  Lelystad 
06-1618914 0320-252416 
bhfaddegon@gmail.com sybrandi@ziggo.nl 
 
DHR. W. BOUWMAN MW. B.I.J. HARTENDORF-SCHAAP 
Stationsweg 25 Prinsessekade 22 
8191 AG  Wapenveld 2012 MB  Haarlem 
038-3379682 023-5317439 
weefout@zonnet.nl bhartendorf@filternet.nl 
 
DHR. J. DEN OUDEN DHR. A.R. ROTH 
Rabbistraat 96 Caro van Eijkstraat 46 
3841 CR  Harderwijk 7558 NH  Hengelo 
06-20444274 06-46383888 
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 
 
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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Op de Ontmoetingsdag van 26 maart jl. heeft    
Oscar Lohuis gesproken. Helaas had hij die         
toespraak niet schriftelijk, daarom hebben we 
een van zijn andere studies mogen opnemen.  
Zie ook www.goednieuwsbediening.nl 
 
 

GEEN OPWEKKING ZONDER ISRAËL 
 
De Bijbelgetrouwe gemeenten in ons land – waarbij ik zowel denk aan        
Reformatorische en Gereformeerde kerken, als aan Evangelische gemeen-
ten – hebben hun historische wortels in ten minste drie bewegingen.          
Ten eerste is dat natuurlijk de Reformatie van de 16e eeuw. Het motto was 
‘terug naar de Bijbel’, alleen de Schrift is gezaghebbend en leidraad voor 
geloof en leven.  
 
In Engeland stonden in de 16e en 17e eeuw de puriteinen op. Dat waren 
predikanten en theologen die nog meer werk maakten van ‘terug naar de 
Bijbel’ dan volgens hen in de Anglicaanse kerk gebeurde. Zij waren echte 
Bijbelgeleerden en hun prediking en onderwijs waren sterk Bijbel verkla-
rend. De derde beweging waar de huidige wereldwijde ‘evangelical move-
ment’ uit voort is gekomen betreft de opwekkingsbewegingen van de 18e, 
19e en 20e eeuw.  
 
Zicht op Israël 
Het waren met name de puriteinen die voor het eerst in heel lange tijd             
– in de geschiedenis van het christendom – zicht kregen op Gods blijvende 
uitverkiezing van Israël. Velen van hen verwierpen het idee dat de Kerk de 
plaats van Israël heeft overgenomen sinds Jezus op aarde heeft geleefd.     
Zij predikten dat God nog een heel bijzondere weg met Israël zou gaan.      
Bijvoorbeeld dat Hij het volk Israël weer in het aan hen beloofde land zou 
terugbrengen. Dat het Joodse volk weer hersteld zou worden in het land 
waar zij al vierduizend jaar geleden geschiedenis begonnen te schrijven, na 
een hele lange periode van omzwerving. Ook geloofden zij, op grond van 
Romeinen 11, in de toekomstige bekering van Israël en de glorietijd die 
daarna op aarde gaat komen.  
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Het is niet toevallig dat de Heere God juist in de tijd die volgde op deze 
prediking van de puriteinen, Zijn Geest machtig en heerlijk heeft uitgestort. 
Algemeen wordt aanvaard dat ‘the Great Awakening’ van de 18e eeuw             
– de zeer bijzondere tijd waarin George Whitefield en John Wesley als evan-
gelisten vele honderdduizenden tot Christus hebben geleid – volgde op het 
werk van de puriteinen. Whitefield wordt wel gezien als verbindende     
schakel tussen de puriteinen en de opwekkingen.  
 
Het Reveil en de familie Ten Boom 
In de 19e eeuw ontstond in Europa en ook in Nederland de beweging van 
het Reveil. Ook dit was een soort opwekkingsbeweging die uiteindelijk zeer 
velen tot zegen is geweest. Veel prachtige organisaties zijn uit deze bewe-
ging voortgekomen, zoals de Vereniging tot Heil des Volks in Amsterdam. 
De voormannen van het Reveil, waaronder Willem Bilderdijk en Isaäc da 
Costa, hadden ook visie, hart en bewogenheid voor het Joodse volk.  
 

Ook de vader van Corrie ten Boom, 
Casper ten Boom, stond in de traditie 
van het Reveil. Bij deze familie zien we 
dan ook dat gebed voor      Israël en 
geestelijke zegen hand in hand gin-
gen. Het was precies honderd jaar ge-
leden, toen de familie ten Boom in 
1944 gevangen werd genomen, dat 
de overgrootvader van Corrie, in het-
zelfde huis aan de Barteljorisstraat in 
Haarlem, begonnen was met een we-
kelijkse bidstond voor het Joodse 

Corrie ten Boom              volk.        
Dwars door het lijden van de familie Ten Boom heen heeft God deze familie 
machtig gebruikt als instrumenten tot opwekking. Corrie ten Boom heeft na 
de verschrikkingen van de oorlog op talloze plaatsen in de wereld, met heel 
veel zalving, zegen en blijdschap, over Jezus mogen vertellen aan Jan en al-
leman.  
 
De levenssappen van de olijfboom 
Paulus heeft in Romeinen geschreven over de olijfboom. Niet-Joodse gelo-
vigen in Jezus zijn als takken, die eigenlijk niet bij de olijfboom horen, geënt 
op die olijfboom.   
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Wij hebben daarom deel gekregen aan de levenssappen en de vettigheid 
van deze olijfboom. Hij waarschuwt de niet-Joodse gelovigen in Jezus voor 
hoogmoed ten opzichte van Israël. ‘Beroem u niet ten opzichte van de        
natuurlijke takken’. Met die natuurlijke takken bedoelt hij Israël.  
Als de kerk uit de volkeren dat wel gaat doen, dan zal God die wilde takken 
weer van de olijfboom afhakken. Dan zal de kerk geen deel meer hebben 
aan de levenssappen en de vettigheid van de olijfboom. Paulus leert hier 
dat zegen voor de kerk – opwekking – in verband staat met het erkennen 
van Gods blijvende uitverkiezing van Israël en Gods bijzondere plannen met 
dit volk, ook na Christus.  
 
Johannes de Heer en Het Zoeklicht 
Dat christenen die Israël zegenen worden gezegend met opwekking zien we 
dus geïllustreerd in wat ik memoreerde uit de kerkgeschiedenis. Ook wil ik 
hierbij Johannes de Heer niet onvermeld laten. Hij bezocht in 1905 Wales 
en werd daar aangeraakt door een machtig opwekkingsvuur van de Heilige 
Geest dat daar toen was uitgebroken. Toen hij terugkwam in Nederland 
heeft God in de jaren 1905/1906 ook in ons land een machtige opwekking 
gegeven. Hij heeft daar een boekje over geschreven met als titel ‘Een gees-
telijke opleving in Holland’. Ik hoef u niet te vertellen dat Johannes de Heer 
natuurlijk ook zicht had op Gods weg met Israël en predikte dat profetieën 
voor dit volk nog in vervulling zouden gaan. Hij profeteerde dat er weer een 
Joodse staat in Palestina zou komen, decennia voordat dat in 1948                
gebeurde. In deze beweging vond veel gebed voor Israël plaats.  
 
Is er nog hoop op een opwekking? 
Het tegenovergestelde kunnen we ook onderscheiden in wat er tot nu toe 
is gebeurd. Nooit eerder was het Joodse volk zo massaal verdreven en ver-
moord als ten tijde van de holocaust in de jaren ’30 en ’40 van de twintigste 
eeuw. Sinds 1950 is het christendom in Europa en Nederland in verval         
geraakt. Opwekkingen zoals die van begin twintigste eeuw hebben we 
sindsdien niet meer meegemaakt. De Heilige Geest is bedroefd over al het 
onschuldige Joodse bloed waarmee de Europese aardbodem is bedekt. Het 
is nodig om hierover verder na te denken, te studeren, te bidden, ons te 
verootmoedigen en terug te keren naar de Heere en Zijn Woord. Alleen dan 
is er hoop op een nieuwe opwekking.  

OSCAR LOHUIS 
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VERSLAG WERKZAAMHEDEN OP JOODSE BEGRAAFPLAATSEN 
IN HET JAAR 2021 
 
De eerste acht maanden van dit jaar stonden nog helemaal in het teken van 
het corona-virus: al het werk op de begraafplaatsen moest in kleine groe-
pen gedaan worden. Een heel andere aanpak dus dan een werkweek van 
zo’n honderd vrijwilligers tegelijkertijd. Daardoor was te verwachten dat we 
niet de helft zouden kunnen doen dan normaal.  
Maar de realiteit was het tegendeel! 
De wens om de joodse gemeenschap van dienst te zijn maakte de vrijwil-
ligers onstuitbaar en hun energie verdubbelde zich, want de aanvragen   
bleven maar binnenkomen. We zijn dankbaar voor deze vele vrijwilligers die 
hun tijd hieraan hebben gegeven. 
 
In Utrecht is er al meerdere keren een groep van zo’n tien vrijwilligers uit 
allerlei kerken in de stad en omgeving aan de slag gegaan onder leiding van 
hovenier Philip Dijs, die behalve zijn eigen arbeidsuren ook alle apparatuur 
gratis ter beschikking stelde. Zo werd de heg gesnoeid, het grindpad gerei-
nigd, gras gemaaid en grafperken hersteld. Er zal op regelmatige basis door-
gewerkt worden. Een professionele schilder meldde zich om met collega’s 
vrijwillig het houtwerk te doen.  
 
In IJsselmuiden kwam een klein wonder tot stand doordat het coronavirus 
zich bijtijds had teruggetrokken. Er kwam een verzoek om de begraafplaats 
met rond 200 stenen op te knappen. Dankbaar zijn we voor het initiatief 
van de baptistenvoorganger uit Kampen, Maurits Luth, die dit met groot 
enthousiasme oppakte en tientallen gemeenteleden heeft geworven voor 
een restauratie. Mede onder leiding van onze werkleider Johan de Wolf 
werden grafstenen schoongespoten en scheefgezakte stenen rechtgezet. 
Later zijn de letters weer mooi zwart geschilderd. ‘ 
 
“Terwijl het overal in het land regende, trokken er wel donkere wolkenluch-
ten over ons heen’, maar bij ons bleef het droog en konden we ons werk 
helemaal afmaken. Alle stenen waren gedaan. Alles kwam klaar. Pas daarna 
begon het zachtjes te regenen en toen wij volgepakt wegreden, goot het. 
Daar word je toch stil van!” zo schreef ons teamlid Nel Ooijen. 
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IJsselmuiden voor en na 
 
 
In Hoogersmilde zijn op verzoek van de Joodse Gemeente van Drenthe vijf 
stenen rechtgezet en met een aantal vrijwilligers uit de omgeving zijn de 
letters van 39 stenen weer opnieuw zwart geverfd.  
“Ook hier dreigde een zware bui, maar die dreef net langs ons heen,” zo zei 
werkleider Johan. De vertegenwoordiger van de Joodse Gemeente schreef 
naderhand:  “Iedereen was zo intensief met zijn eigen project bezig, dat je 
de liefde met elke weer omhoog gehaalde letter letterlijk om je heen kon 
voelen. Dit raakte me zeer en zoals je wel zag, werd ik hier echt emotioneel 
van. We zijn jullie zeer dankbaar, wat niet in woorden is uit te drukken.” 
 
In Monnickendam zijn de 36 stenen geletterd en is het hek schoongemaakt, 
zodat het geverfd kon worden. In Rotterdam zijn er 40 zerken gelijmd en 
weer opgericht. In Dordrecht zijn er drie stenen hersteld. 
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Geletterde steen in Middelharnis, voor en na 

 
In Middelharnis is er een monument opgeknapt en zijn er stenen gelijmd; 
ook zijn er zeven geletterd; in Geervliet is er nog een steen opgericht,              
in Leeuwarden en Arnhem wordt nog regelmatig gewerkt. 
 
We zijn tevens op verzoek van de Joodse Gemeente in Groningen met een 
aantal mannen naar het Noorden getogen om voorwerk te doen aan diverse 
hekken die geverfd moesten worden op de begraafplaats aan de Moes-
straat. In het voorjaar is het onkruid verwijderd, zodat alle graf-perken hier 
ook weer van gezuiverd zijn. Er is ook een aantal hekken aan de Iepenlaan 
twee keer geverfd gedurende het gehele najaar. De vrijwilligers in Gronin-
gen maakten het werk verder af. In Loppersum is er een beukenhaag door 
ons aangeplant. 
 
Onder leiding van Jan Rottier en Annet de Vries is het hek van de begraaf-
plaats in Hardenberg opnieuw geverfd. In Nijkerkerveen heeft Klaas     
Kwakman met anderen een omgevallen steen weer opgericht en scheef-
gezakte stenen recht gezet. In Eindhoven hebben René Leitner en zijn team 
de afgelopen 10 jaar regelmatig doorgewerkt. We hebben hen geholpen 
met het rechtzetten van een paar stenen. 
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Op verzoek hebben we een informatief      
bezoek gebracht aan Lochem. Zodra er van 
Joodse instanties groen licht voor is gege-
ven, kan er gewerkt worden. In Den Haag 
zijn er boompjes verwijderd met hulp van 
een ingehuurde houtversnipperaar, terwijl 
er in Haarlem een groepje vrijwilligers ge-
werkt heeft aan het vele meters lange hek. 
Het is ontroest en twee keer in de verf ge-
zet. Daarbij is er een aantal grafperken ge-
reinigd, stenen gelijmd en opnieuw gelet-
terd. We zijn blij dat we dit vóór de joodse 
najaarsfeesten hebben mogen afronden, 
een actie tussen regenbuien door.  
In Zaltbommel is de toegangspoort op-
nieuw geverfd. 

Poort Zaltbommel voor de verfbeurt 
 

Er kwam een special verzoek om te zoeken naar vijf verdwenen grafzerken 
in ’s Heerenberg. Onder toeziend oog van de joodse consulent Eduard Huis-
man zijn we wezen prikken in de grond, zoekend naar de speld in de hooi-
berg. Na uren zoeken vonden we zowaar twee kinderzerkjes met kleine    
Hebreeuwse inscripties erop, en later nog een steen in vier stukken die toch 
wel tot één geheel gepuzzeld kon worden. 
 
Al met al is er in dit jaar veel meer werk verzet dan gewoonlijk, ondanks de 
corona-beperkingen. Daarvoor zijn we heel dankbaar. 

 
KEES SYBRANDI 

 
 
 
 
 
 
 

Dreigende regen in  
IJsselmuiden 
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40 DAGEN VAN INKEER EN OMKEER 
 
Het jaar 2021 stond in het teken van de vertaling in het Nederlands van 
het indrukwekkende Amerikaanse boek ’40 Dagen van Inkeer en Omkeer’, 
een boek met 40 hoofdstukken die chronologisch alle vervolgingen belich-
ten waar Joden eeuwenlang onder hebben geleden. 
 
De motivatie van ons werk op de Joodse begraafplaatsen is een diepe 
schuld die we voelen omdat we beseffen wat Joden is aangedaan in de voor-
bije eeuwen en wat zo’n diepe kloof heeft veroorzaakt tussen Joden en 
christenen. Diezelfde motivatie heeft ook de organisatie Root Source, in     
Israël en de Verenigde Staten. Drie schrijvers deden onderzoek naar de      
geschiedenis tussen Joden en christenen en één van hen zegt: ”Terwijl ik de 
geschiedenis door worstelde, jaar na jaar, eeuw na eeuw, stapelden de      
gevoelens van schuld en afschuw zich op. Toen ik klaar was, was ik volko-
men verbijsterd. Dagenlang kon ik geen woord uitbrengen, ik was er letter-
lijk misselijk van. Ik zakte weg in wat ik eerst dacht dat het een diepe            
depressie was, maar later realiseerde ik me dat het diepe rouw was.”  

 
Het boek ’40 dagen van Inkeer en Omkeer’ is 
daarom een goede hulp als je over deze geschie-
denis van eeuwen zou willen bidden, maar niet 
precies weet hoeveel verschrikkelijke dingen er 
gebeurd zijn. Veertig keer word je bepaald bij wat 
gebeurd is tussen christenen en Joden;  
de schrijvers hebben bij elk hoofdstuk een gebed 
opgenomen, want vaak kun je er zelf de woorden 
niet voor vinden. 
 
Omdat we besloten dat dit boek van Root Source 
ook in Nederland meer bekend zou moeten        

worden, hebben we als Boete & Verzoening bijgedragen in de kosten van 
het drukken van de vertaling, die door Nel Ooijen en Hannah Molengraaf is 
gemaakt. Vele uren hebben zij er aan besteed, maar het is een prachtig       
resultaat geworden dat al heel veel mensen heeft geraakt. 
Het boek is voor € 12,50 te bestellen via de webshop van Boete & Verzoe-
ning, maar ook bij Nel Ooijen in Dordrecht via haar mailadres 
cjpg.ooijen@hetnet.nl  
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In de Nieuwsbrief van december jl. stond een artikel over de oude           
Thorarol die in Dordrecht was opgedoken: 
 
DE THORAROL VAN DE DORDTSE SYNAGOGE 
 
In de Tweede Wereldoorlog moesten Joodse inwoners verplicht hun woning 
en vastgoed aanmelden bij de ‘Niederländische Grundstücksverwaltung’ 
(NGV) en wist de Duitse bezetter precies welke Joden op welke plek in Ne-
derland woonden. En terwijl Joden ondergedoken zaten of zelfs al op 
transport waren gezet naar de vernietigingskampen, en hun woningen dus 
leegstonden, nam de NGV het beheer van de woningen over. 
 
Toen het onderzoeksprogramma Pointer eind vorig jaar deze gegevens over 
de geroofde huizen ten tijde van WOII publiceerde, en het ook bekend was 
hoeveel huizen er in Dordrecht geroofd waren, grepen verschillende christe-
nen dit feit aan om zich te verootmoedigen over deze zaak en te bidden of 
er alsnog recht gedaan mocht worden aan nabestaanden en zaken zouden 
worden teruggegeven.  
Wat schetste onze verbazing toen kort daarna ineens een Thorarol opdook, 
die er 80 jaar na de oorlog nog steeds bleek te zijn en rustig zo’n 60 jaar op 
een zolderkamertje in Dordrecht gelegen had. Het verhaal kunt u lezen in 
deze link:  
www.stolpersteine-dordrecht.nl/het_voorbije_joodse_dordrecht_dordtse_thorarol.html 
 
Bij dit artikel hadden we een oproep gedaan om een gift aan ons over         
te maken zodat we daarmee in de kosten van de restauratie konden         
bijdragen. Daar is heel fijn op gereageerd: in januari jl. hebben we  
€ 1.176,40 kunnen overmaken naar de Joodse gemeente van Rotterdam! 
 

 
 
 
 
 
 
 
Onderzoek van de rol door  
Rabbijn Vorst 
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JAARREKENING 2021 
van de Stichting voor Boete en Verzoening  

 
BALANS PER 31 DECEMBER 
Bedragen in euro’s 
______________________________________________ 
 
Activa: 2021 2020 
 
Inventaris *)   2644  3163 
Voorraad boekjes **)  4985  4987 
Liquide middelen:  ING  6253  3725 
 Spaarrek. ING  28548  30548 
 Kas       19     19 
   42449  42442 
   =====  ===== 
 
 
 
Passiva: 
 
Eigen vermogen ***)  42449  42442 
   =====   ===== 
 
*) Balans 01-01-2021  3163 
    Afschrijving tilbok (v.a. 2018) -  519 
    Balans 31-12-2021  2644 
  ==== 

 
**)   Aantal boekjes per 01-01-2021   76 x €  4 (Suriname)    304 
    23 x € 10 (Spijker Ned.)    230 
  104 x €  1,25 (Spijker 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 
**)   Aantal boekjes per 31-12-2021   62  x €  4 (Suriname)  248 
    48 x € 10 (Spijker Ned.)  480 
    98 x €  1,25 (Spijker Hebreeuws) 123 
      5 x €  3 (CD Suriname)   15 
  597 x €  5 (Spijker Engels)  2985 
  104 x €  7,50 (Spijker Duits) 780 
    42 x €  5 (Spijker Russisch) 210 

18 x € 8  40 Dagen van Inkeer   144 
      4985 

 
-     2 

       ==== 

  
***)   Balans 01-01-2021  42442 
          Afname voorraad boeken -      2 
          Balans baten en lasten   +     9 
          Balans 31-12-2021 - 42449 
  ===== 

 
Er is geen accountantscontrole toegepast. 
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BATEN EN LASTEN 
Bedragen in euro’s 

_____________________________________________________________ 
 

Baten:  2021   2020 
 

Algemene giften  9433  9559 
Collectes kerken  1560  1538 
Opbrengst acties  1187  1130 
Boekenfonds + verkoop boeken 200  104 
Verkoop 40 Dagen Inkeer 1266  0 
Giften voor werk begraafplaatsen 2353  2854 
Bijdragen Chambers Jeruzalem 0  3279 
Giften voor collectebus Apeldoorn* 0  295 
Giften voor herstel Thorarol 1176  0 
Schenking**  2000  0 
Vooruitontv. giften werk volgend jaar  225    395 
   19400  19154 
   =====  ===== 
Lasten: 
Kantoorkosten algemeen 618  726 
Portokosten  976  1164 
   1594  1890 
 
  
Werk op diverse begraafplaatsen 8061 8061 5877 5877 
 
Jaarverslagen/nieuwsbrieven 1600  881 
Bijdrage vertaling 40 Dagen Inkeer 864  0 
Aankoop boeken 40 Dagen Inkeer 1794  0 
Aankoop extra Spijker NL 441  0 
Bankkosten  268  209 
Verzekering vrijwilligers 437  431 
Giften aan andere instellingen*** 3684  295 
Afschrijving tilbok  519  519 
Extra tilbok Leeuwarden 0  640 
Vervoer/logies/materiaal Chambers 0  5039 
Kosten site    129       58 
     9736     8072 
   19391   15839
   =====  ===== 
 
Recapitulatie: 
Inkomsten     19400 19154 
Uitgaven   - 19391 - 15839 
Saldo   +       9 +  3315 
   ===== ===== 
 
*)     Vergoeding aankoop collectebus Het Apeldoornsche Bosch. 
**)   Wegens opheffing Historische Vereniging Joods Groningen. 
***) Herstel schade begraafplaats Oostzeedijk R’dam aan Joodse Gemeente. 
 
 

Er is geen accountantscontrole toegepast. 
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VERKLARING NA BOEKENONDERZOEK 
 
Steekproefsgewijs heb ik de belangrijkste posten uit de boekhouding over 
2021 gecontroleerd op correctheid van betalingen en ontvangsten.  
De penningmeester heeft ook dit jaar de boekhouding zorgvuldig ingericht 
en verzorgd. Onregelmatigheden trof ik niet aan. 
 
De voorraad boeken wordt door het bestuur niet gecontroleerd. Ook ik heb 
dit niet gedaan, maar er is geen reden te veronderstellen dat de eindvoor-
raad niet correct is. 
 
Ik ben van oordeel dat de penningmeester door het bestuur kan worden 
gedechargeerd van haar taakopdracht voor 2021.  

Zwolle, juni 2022. 
 
 
 

H.J. DEKKER 

WIJZIGINGEN BESTUUR 
 
Dit was de laatste Jaarrekening die ik verzorgd heb.  
Barend Faddegon heeft het penningmeesterschap overgenomen maar ik 
blijf als 2e penningmeester toegang houden tot de bankrekening zodat in 
geval van nood toch betalingen gedaan kunnen worden. 
 
Van Beata Hartendorf heb ik wegens haar gezondheid het secretariaat over-
genomen. Ze heeft het vele jaren met plezier gedaan en we danken haar 
voor haar jarenlange inzet.  
Ze blijft nu als ‘gewoon’ bestuurslid nog steeds erg betrokken bij B&V! 
 
Al eerder hebben we geschreven dat we dringend verjonging van ons          
bestuur (M/V) nodig hebben. Ben je ervan overtuigd dat ons werk door 
moet blijven gaan, denk er dan over na om ons te versterken.  
Een keer een vergadering meemaken? De bijeenkomsten van dit jaar zijn 
op 14 september en 2 november vanaf 10.30 u. op Otterveld 16 in Zwolle.  
Mail naar info@boete-verzoening.nl als je zou willen komen of hier vragen 
over hebt. 

HARRIËT TAMMINGA 
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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. Wever Tzummarum 

COMMISSIE VAN AANBEVELING EN ADVIES 


