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als het ‘doopzegel’ gelicht wordt…
De zin van Simeons leven en sterven
Lukas 2:26-29

De vraag: ‘waar leef ik voor?’ hoort thuis in het rijtje van de meest fundamentele en existentiële vragen van ons menselijke leven. Een vraag
naar de zin van ons leven en indirect ook naar de zin van ons sterven.
Nu zou je op een bepaalde manier kunnen zeggen dat Simeon op die
vraag een heel direct antwoord van God heeft gekregen. In Lukas 2,26
lees je: ‘en hem (Simeon) was door de Heilige Geest een godsspraak gegeven, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren gezien had.’ Dus Simeon leeft omdat en zolang Gods belofte van de lang
beloofde Messias ‘uitstaat’.
Simeon zal deze godsspraak zeker hebben doorgegeven aan de Godvrezende kinderen die met hem vurig verlangden naar de vertroosting van
Israël, naar de komst van de grote Verlosser. Allen die voor Jeruzalem
verlossing verwachtten (vers 38c) wisten het dus: zolang Simeon leeft,
is God bezig met de vervulling van Zijn belofte. Simeons leven is dus
onderpand voor Gods Kerstbelofte! Deze stand van zaken wekt de indruk
dat het eigenlijk één groot wonder is dat Simeon nog in leven is. Ik kan
me zo voorstellen dat de mensen zich hebben afgevraagd: leeft de ‘oude’
Simeon nog? Hoe is het toch mogelijk. (Het staat er niet bij dat Simeon
oud was; misschien was hij wel heel erg ziek).
Misschien heeft Simeon vanuit een zwaar lijden of vanuit verval van
krachten in hoge ouderdom wel uitgekeken naar zijn heengaan. Maar de
gedachte aan welke vorm van euthanasie ook is hem vreemd. Simeons
leven staat immers garant voor de vervulling van Gods Woord. Gods belofte is de zin van Simeons leven. Aan Gods beloftewoord ontleent Simeon niet alleen de grond voor zijn bestaan, maar ook de zin van zijn bestaan.
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Tegelijkertijd zie je bij Simeon een geweldige overgave aan de HEERE.
De HEERE God dienen betekent voor hem de tijd uitdienen die God
neemt voor het vervullen van Zijn belofte. Ook al betekent dat voor Simeon misschien wel zoiets als: ergens op een kamertje achteraf in Jeruzalem zitten wachten en lijden.
Zeg, Simeon, wat is voor jou nu de zin van je leven en misschien ook
wel van je lijden? De zin van mijn leven? Ik verwacht de HEERE. Ik hoop
op Zijn Woord. En zie uit naar de vervulling van Zijn belofte.
Zoals Simeons leven samenhangt met Gods belofte, zo hangt zijn sterven samen met de vervulling van Gods belofte. Straks als Simeon de Here Jezus als Gods vervulde belofte in zijn armen houdt, blijkt hoe Simeon
verlangd heeft, naar dit moment. Ook naar het moment van zijn heengaan. In vers 29 roept Simeon het beeld op van een soldaat op wacht,
die na tijden van ontbering afgelost wordt. Op bevel van zijn superieur.
Niet eerder, maar ook geen moment later. Want Simeons heengaan is
teken van de vervulling van Gods belofte. Simeon is bereid te sterven!
Veel sterker nog, Simeon herinnert er de HEERE aan dat hij, nu hij met
eigen ogen zijn Zaligmaker gezien heeft ook moet sterven. Als teken van
Gods vervulde belofte. Simeons sterven onderstreept zijn lofzang: ‘mijn
ogen hebben uw heil gezien (letterlijk: het reddende van God gezien).
Het is heel bijzonder geweest. Simeons leven en sterven hebben bijna
iets sacramenteels: teken en zegel van Gods belofte en de vervulling.
Toch is er iets in het leven en sterven van Simeon dat kenmerkend genoemd mag worden voor iedere christen. Immers, de zin van ons leven
in Christus wordt bepaald door de verwachting van Zijn wederkomst.
En de zin van ons sterven wordt bepaald door de heerlijke toekomst die
wacht voor al Gods kinderen. Als onze God alles zal zijn in allen!
En de restloze overgave van Simeon aan het beleid van Zijn Here is toch
ook typerend voor iedere christen? ‘Want als wij leven, het is voor de
Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij
wij sterven, wij zijn des Heren.’ (Rom. 14,8) En wie dit al te moeilijk
vindt: Simeon was ook maar een mens (vers 25). Net als wij, van zichzelf al helemaal niet tot overgave bereid. Het diepste geheim van Zijn
leven, sterven en overgave aan de HEERE is tenslotte de Persoon en het
werk van de Heilige Geest (vers 25-27). De Heilige Geest, die ook ons
beloofd en toegezegd werd bij onze doop.
De Heilige Geest, Die ook in mij wil wonen en mij wil regeren.
De Heilige Geest, Die tot algehele overgave aan God brengt, doordat Hij
de liefde van God uitstort in onze harten. (Rom. 5, 5b)
De Heilige Geest op het Kerstfeest!
J. Breman
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beste varenden
Er zijn vier maanden geweest met extreme droogte. In augustus stond
het water al heel laag in de Rijn. Schippers deden in september en oktober hun voordeel met het lage water. De vrachttarieven werden gunstiger. Ook in de tankvaart werd goed betaald en was veel werk.
In oktober en november namen de schepen slechts 25% van hun laadcapaciteit aan lading mee. De vrachtprijs per ton steeg behoorlijk.
Op den duur ondervindt de binnenvaart steeds meer belemmeringen.
Sommige schippers komen niet op tijd. Ze moeten ook heel goed opletten bij het varen. U weet er alles van.
In november konden auto’s in Duitsland niet overal meer tanken. Duitsland en Zwitserland zijn heel afhankelijk van het transport met schepen.
Veel tankers kunnen niet meer varen. Hierdoor hangen op tankstations
bordjes “leeg”. Ook de toevoer van stookolie is niet best. Er ontstaan
zorgwekkende tekorten.
Ieder moet op zijn beurt wachten. Levertijden lopen op. Er kan minder
aangevoerd worden. In de bouw voelt men dat. Zo hier en daar is sprake
van grondstoffen-schaarste.
Het jaar gaat snel. “Want gij weet de genade van onze Heere Jezus
Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat
gij door Zijn armoede zoudt rijk worden.”
2 Kor. 8 : 9.
De apostel wijst op het grote wonder: Christus Die rijk was, in heerlijkheid, rijk was omdat Hij één was met de Vader - omringd door duizenden, duizenden engelen - Hij is arm geworden.
Waarom is Hij arm geworden? Omdat wij het door eigen schuld waren.
“Opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden.”
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De armoede van Christus brengt ons bij de hele lijdensgang, beginnend
bij Zijn geboorte, eindigend in het graf.
Onze Heere Jezus Christus wilde die weg gaan! Opdat gij zoudt rijk worden. Dan gaat het niet om een aardse rijkdom, maar zoals een dichter
zei:
Weg wereld, weg schatten!
Gij kunt niet bevatten,
hoe rijk ik wel ben.
‘k Heb alles verloren,
maar Jezus verkoren,
Wiens eigen ik ben.
Dat is een rijkdom, niet naar de maatstaven van deze wereld, maar een
rijkdom in God. Als je het eigendom van Christus mag zijn! Dat is de
rijkdom die ook eenmaal uiterlijk zichtbaar zal worden bij Christus’ verschijning op de wolken des hemels. Dan zal ten volle waar worden: God
zal alles zijn en in allen. Er zal niets meer tussen zitten. Daarin bestaat
de rijkdom van een christen - hier in beginsel. ‘Dan zingen zij, in God
verblijd, aan Hem gewijd, van ’s Heeren wegen.’ En eenmaal in volkomenheid.
Mijn ziel verheft Gods eer;
Mijn geest mag blij den Heer
Mijn Zaligmaker noemen,
Die, in haar lage staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
Maar van Zijn gunst doet roemen.
We gaan naar onze schippers. Met de kleine Waldemar van Turenhout
(ms Vios) gaat het redelijk. Een aantal zaken gaan goed. Hij eet; hij is
vrolijk zat. De bedoeling is dat eerdaags een scan gemaakt wordt. We
mogen bidden voor het gezin van Wouter en Willemieke. De Heere kan
het in alle omstandigheden goed maken. Hij wil ook de God zijn van
Waldemar.
De Heere belooft: ‘En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot aan de
voleinding der wereld.’ Hij zegt: Ik zal je niet begeven, Ik zal je niet verlaten. Het adres van br en zr Van Turenhout geef ik door.
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Fam. W. van Turenhout
ms Vios
p/a J.W. van Puttestraat 7
4233 EJ Ameide
Twee weken geleden heeft dominee G. van Zeben (een collega die regelmatig ook in Mannheim en Duisburg preekt) een hartstilstand gehad.
De situatie was heel zorgelijk en onze broeder was verward. Nu is er
enige vooruitgang. De bedoeling is dat ds Van Zeben naar een revalidatie-afdeling gaat. We hopen en bidden dat het toch nog een beetje meevalt. En dat er herstel mag zijn.
Broeders en zusters vragen naar de schipperscontactdag. Nu, er komt bij
leven en welzijn een schipperscontactdag! En wel op zaterdag 16 maart
Deo Volente.
Enkele schippers vertellen van hun schippersleven. En het kerkelijk leven
en het geloofsleven van een schipper. Hoe kunnen de zaken functioneren?
Er is alle ruimte voor ontmoeting, gesprek, gedachten-wisseling. Het belooft een fijne en boeiende contactdag te worden.
Br. en zr. Tromp (ms Panta Rhei) en br P.W. van Haren (ms Nomade)
hopen een bijdrage te leveren - een soort inleiding.
Ieder is hartelijk welkom: zaterdag 16 maart.
De plaats is het verenigingsgebouw de Krooswijkhof, Singel 184 – 186.
3311 PG Dordrecht.
Aankomst tussen 10.00 en 10.30 uur.
Al een hele poos is er een prachtige website www.cgk.nl/varenden. Daar
is veel te vinden: meditaties, Bijbelstudies, artikelen enz. Maak er gebruik van. We krijgen er positieve reacties over.
Het is heel goed als u een seintje geeft als u midden in het land bent, of
in de buurt van Rotterdam, Utrecht, Dordrecht of aan de Moerdijk. Graag
kom ik aan boord. Aan het eind van het jaar is er allicht een mogelijkheid, of aan het begin van het nieuwe jaar, anno Domini 2019. Het jaar
van de Heere… U en jullie van harte gezegende Kerstdagen en een gezegend nieuw jaar.
H. van der Ham
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kerstvieringen
Zwijndrecht
Beste schipper en schippersfamilie,
Vanuit de verhalen van mijn eigen vrouw (ze is schippersdochter en daar
ben ik heel trots op ) weet ik hoe warm het aanvoelt wanneer een gemeente van Christus aan de wal een hartelijk welkom biedt aan mensen
die beroepsmatig onderweg zijn.
Als CGK van Zwijndrecht (Zwijndrecht: thuishaven voor de binnenvaart)
blijven we daar niet graag in achter. Zo bent u en jij meer dan welkom in
onze diensten op en rond de feestdagen en niet alleen dan.
Op D.V. maandag 24 december bent u/jij uitgenodigd in onze speciale
kerstavonddienst (aanvang 21.30 uur). Naast verkondiging en zang zal
de jeugd van onze gemeente ons verrassen met bijzondere beelden en
zang. Dat moet je meemaken!
Op 1e kerstdag is er een eredienst om 9.30 uur en vieren we met de
kinderen van zondagclub en juniorclub om 16.00 uur het kinderkerstfeest. Hoe meer zielen, des te meer vreugde!
Op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag is er een samenkomst om 19.30
uur en 10.00 uur. En dat allemaal buiten de zondagse erediensten die
om 9.30 uur en 16.30 uur aanvangen.
We zien uit naar uw en jullie komst om samen onze God groot te maken!
Die God, Die Zich in Christus zo diep over ons heeft gebogen om ons
reddend heil te geven en in Christus Jezus onze Vader te zijn! Komt, laten wij aanbidden. Ja, laten we dat samen doen!
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Christelijke Gereformeerde Kerk Kampen
Vanuit onze prachtige Hanzestad aan de IJssel mag ik u ook dit jaar
weer van harte uitnodigen om (één van) onze kerkdiensten tijdens of
rond de feestdagen bij te wonen. Wanneer u dit jaar afmeert aan de IJsselkade, bevindt u zich op loopafstand van ons kerkgebouw in de historische binnenstad. Samen met u willen we graag de komst van de Here
Jezus op deze aarde vieren, maar ook uitzien naar zijn wederkomst.
Op 22 en 23 december wordt in Kampen het festival ‘Kerst in Oud Kampen’ gehouden. De binnenstad gaat dan als het ware enige eeuwen terug
in de tijd met veel muziek en theater. Jaarlijks trekt dit evenement bijna
honderdduizend bezoekers. Al enige jaren wordt dit festival ook op zondag gehouden. Omdat ons kerkgebouw zich middenin het festivalgebied
bevindt, houden we op 23 december om 17.00 uur een evangelisatiezangdienst, om ook aan bezoekers van het festival het blijde evangelie
van de komst van onze Here Jezus Christus mee te geven.
Hieronder vindt u een volledig overzicht van al onze samenkomsten
rond kerst:
16 december
09.30 uur ds. A. Hakvoort
17.00 uur ds. W. Moolhuizen (Dedemsvaart)
23 december
09.30 uur ds. A. Hakvoort
17.00 uur ds. A. Hakvoort (evangelisatie-zangdienst)
25 december
09.30 uur ds. A. Hakvoort (kerstviering)
16.00 uur Kinderkerstfeest
30 december
09.30 uur ds. J. Schenau (Nunspeet)
17.00 uur ds. K. Jonkman (Steenwijk)
31 december
19:30 uur ds. F. Bruintjes (NGK Kampen)
1 januari
10.30 uur ds. A. Hakvoort (nieuwjaarsviering)
De samenkomst op Oudejaarsavond is een gezamenlijke dienst met de
Nederlands Gereformeerde Kerk van Kampen. Deze dienst wordt gehouden in de Nieuwe Kerk, Broederweg 34 in Kampen.
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Voor de overige diensten ontmoeten we u graag in ons kerkgebouw, de
Eben Haëzerkerk, aan de Buiten Nieuwstraat 69 (hoek Botervatsteeg) in
Kampen.
Wij wensen u allen goede en gezegende Kerstdagen toe en zien er naar
uit u te ontmoeten in of rondom onze kerkdiensten.
Namens de kerkenraad, Theo Ram, scriba
Utrecht
Alle varenden die rond de kerstdagen in de buurt van Utrecht liggen nodigen we van harte uit de erediensten in de kerk van Utrecht-west bij te
wonen (Hendrika van Tussenbroekplantsoen 1). U bent van harte welkom om met de gemeente en andere gasten het heerlijke en wonderlijke
evangelie van de komst van de Messias en Middelaar, de Heere Jezus, te
horen! Op eerste kerstdag organiseert de zondagsschool een kerstfeest
voor de kinderen maar ook voor alle ouders en ouderen. Zij die de Nederlandse taal niet machtig zijn kunnen ook de ICF-diensten bijwonen
die in het Engels en het Nederlands worden gehouden en waarbij vertaling naar andere talen mogelijk is.
Ook nodigen de ICF Utrecht en de Christelijke Gereformeerde Matthéüskerk u van harte uit voor een traditionele kerstnachtdienst met een internationaal karakter. Vanaf 19.00 uur zijn de deuren van de kerk open
en staan koffie en thee op u te wachten. Om 19.30 uur begint de viering
met daarin bekende kerstliederen en bijbellezingen in verschillende talen. Na de viering is er tijd voor ontmoeting, gezelligheid en een goed
gesprek wellicht. Warme chocolademelk en glühwein ontbreken daar uiteraard niet bij. Er is deze avond geen apart kinderprogramma.
24 december
19.30 uur Kerstnachtdienst (dienst met vertaling)
25 december (1e Kerstdag)
10.00 uur ds. D.J.T. Hoogenboom
14.00 uur ds. J.H. Bonhof (Engelstalige dienst)
16.30 uur kinderkerstfeest
26 december 2e Kerstdag
09.30 uur ds. D.J.T. Hoogenboom
31 december (Oudjaar)
19.00 uur ds. D.J.T. Hoogenboom
01 januari (Nieuwjaar)
10.00 uur ds. D.J.T. Hoogenboom
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Antwerpen
Van harte welkom in Evangelisch Centrum Deurne. Deze Christelijke Gereformeerde Kerk ligt in Deurne-Antwerpen, op rij-afstand van de haven.
Regelmatig ontvangen wij schippers in onze diensten. Als u in de buurt
ligt rond Kerst en de jaarwisseling willen we u van harte welkom heten.
Op zondag 23 december is er een Kinderkerstdienst om 10.00 uur. Om
19.00 uur is er een Kerstzangdienst. Op 25 december hebben we een
Kerstdienst om 10.30 uur.
Op zondag 30 december willen we het jaar met elkaar afsluiten. Er zal
geen dienst zijn op oudejaarsavond. Wel op nieuwjaarsochtend, om
10.30 uur. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Graag wens ik u mede namens onze gemeente een gezegend Kerstfeest
en een goede jaarwisseling.
Ds. Anne Th. van Olst
Gent
Evangelisch Centrum Rehobôth
Bij Sint Jozef 5 | 9000 Gent | tel. (0032) (0)92230560 | www.ecrgent.be
Zondag 23 december
10.00 en 18.00 uur - ev. H. Bor (Poederoijen)
Dinsdag 25 december Kerstdag
10.00 uur - ds. D. van Luttikhuizen
Zondag 30 december
10.00 en 18.00 uur - ds. D. van Luttikhuizen
Maandag 31 december Oudejaarsdienst
18.00 uur - ds. D. van Luttikhuizen
Dinsdag 1 januari Nieuwjaarsdienst
10.00 uur - ds. D. van Luttikhuizen
Alle schippers van harte welkom om bij ons de diensten bij te wonen.
We wensen u gezegende dagen toe en ontmoeten u graag in Rehobôth.
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Rotterdam-Kralingen
‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk,
Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst’ (Jes. 9: 5)
Vanuit de Jeruzalemkerk wensen we u en jou Gods zegen op het Kerstfeest en in het nieuwe jaar! We heten u en jullie allen van harte welkom
in de hieronder vermelde diensten.
Adresgegevens: Christelijke Gereformeerde Kerk Rotterdam-Kralingen
Jeruzalemstraat 95
3061 GM Rotterdam
tel. 010 452 50 53
www.rotterdam-kralingen.cgk.nl
Zondag 23 december 4e Adventszondag
10.00 uur en 16.30 uur - ds. M.A. Kempeneers
Dinsdag 25 december Eerste Kerstdag
10.00 uur en 16.30 uur - ds. A.J.T. Ruis
Woensdag 26 december Tweede Kerstdag
10.00 uur - Kerstfeestviering met de zondagschool en de verenigingen
Zondag 30 december
10.00 uur en 16.30 uur - ds. A. van der Weerd
Maandag 31 december Oudejaarsdag
19.45 uur – ds. A.J.T. Ruis
Dinsdag 1 januari Nieuwjaarsdienst
10.00 uur - ds. A.J.T. Ruis
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adventslied
Mijn zoon, geef Mij uw hart
De zomernacht werd zwart,
Toen, zacht en duidlijk klonk er
Een klare stem door ‘t donker:
Mijn zoon, geef Mij uw hart!
Ik aarzelde… verward…’
Was het de wind die zoefde?
En weer zei, maar bedroefder,
De stem: geef Mij uw hart!
Ik wrong mij op de grond,
Tot ik de woorden vond:
Heer, ‘t moet door U genomen!
En nog eens overviel
Die stille stem mijn ziel:
Daartoe ben Ik gekomen
W. de Mérode
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Dordrecht
Beste jongens en meiden,
Deze uitnodiging is voor jou!
Op woensdag 26 december D.V hopen we met onze zondagsschool het
kerstfeest te vieren. Het thema voor dit jaar is: ‘Ik ben het Licht der wereld.’
De kinderen van de zondagsschool zullen hier per groep iets van laten
horen. Er zal veel gezongen worden en jullie kunnen rekenen op 2 mooie
kerstvertellingen: een vertelling uit de Bijbel en een mooie vrije vertelling.
Aan het einde van het programma krijgen jullie een BOEK en een ZAK
SNOEP!! Komen natuurlijk!
Jullie zijn allemaal hartelijk welkom in onze kerk aan de Dubbeldamseweg Noord 1/ Singel 192. Het begint om 10:00 uur.
Hartelijke groet en tot ziens op het kerstfeest!
Zondagsschool Timotheüs uit Dordrecht-Centrum
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lofzegging
Wij loven U, o God! o Vader! Gij Wiens schoot
den Raad des Vreeverbonds van eeuwigheid besloot.
Gij geeft Uw eigen Zoon ten Vorst en Eerstgeboren
van ’t volk, door smaad en kruis, tot zaligheid verkoren!
Opdat aan ’s hemels lof ’t gebed der kerk zich huwe:
het koninkrijk, de kracht, de heerlijkheid is Uwe!
Ook Uwe, o eeuwig Woord, Zijn uitgedrukte beeld!
Verlosser, Schepper, Heer, en God uit God geteeld!
Ja, Uwe is ’t koninkrijk, Gij bouwheer-zelf des huises!
Uw kracht verheerlijkt zich in ’t smadelijk zwak des kruises!
en ’s Vaders Heerlijkheid, uit U gestraald, U eigen,
doet voor Uw Bethlehem zich alle heem’len neigen!
Wij loven U, o Heer! en God des heilverbonds!
o Vader van genade, o Koning God met ons!
o Trooster vol van liefde, o trouwe God der vaad’ren,
Die ook de kinderen vergunt tot U te naad’ren!
U, Vader, Zoon en Geest, God drie en één te samen,
Zij ’t rijk, de kracht en de eer, tot in geslachten. Amen.
Da Costa
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kerkdiensten in Mannheim
Elke zondag worden in de Hafenkirche diensten gehouden. Het adres is:
Kirchenstrasse 13 te Mannheim. (Deze straat loopt parallel aan de Jungbuschstrasse.) De kerk is heel goed bereikbaar vanuit de havens. U bent
van harte welkom. De diensten beginnen om 11.30 uur. In de komende
tijd zijn de voorgangers:
06
13
20
27
03
10
17
24
03
10
17

jan.
jan.
jan.
jan.
febr.
febr.
febr.
febr.
maart
maart
maart

W. de Jong
P.F. Boomsma
L. Krüger
C. Flobbe
F.A. Slothouber
A.W.J. Theunisse
D. Meijvogel
J. de Wit
H. van der Ham
J. de Rooij
L. Krüger
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24 maart ?
31 maart M. van Duijn
07
14
21
28
05
12
19

april
april
april
april
mei
mei
mei

P. Prins
H. van der Ham
P.F. Boomsma
D. Meijvogel
R.J. Visser
C. van Dam
P. Pols
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inleveren kopij

Het volgende nummer van Kompas zal D.V. in maart 2019 verschijnen.
De kopij dient uiterlijk 4 maart ingeleverd te worden.
Redactie-adres:
Stooplaan 26, 3311 DM Dordrecht, tel.: 078-6138280
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contactpersonen
Amsterdam Nieuw-West:

F. van der Feen
Marchanthof 126
1067 MK Amsterdam
Tel.: 020-613 17 63

Delfzijl:

P.D. Ubbens
Tweehuizerweg 19
9909 TL Spijk
Tel.: 0596-59 12 92

’s-Gravendeel:

L. Stoter
Schevenstraat 4
3295 VK ’s-Gravendeel
Tel.: 078-673 21 79

Kampen:

J. van Veen
Koggesingel 74
8262 GG Kampen
Tel.: 038-331 62 50

Maassluis:

J. Beijl
Prinses Beatrixlaan 15
3155 TH Maasland
Tel.: 010-592 22 25

Meppel:

Zr. W. Kikkert-Harder
Jozef Israëlstraat 16
7944 BX Meppel
Tel.: 0522-25 56 28
T. Klompien
Vledderland 12
7941 NA Meppel
Tel.: 06-53 29 01 34

Nieuwegein:

H. de Weerd
Souverijnburg 11-r
3437 AL Nieuwegein
Tel.: 030-606 24 10

Papendrecht:

P. Alblas
Westeind 205
3351 AN Papendrecht
Tel.: 078-615 84 35

Utrecht-West:

A.P. Kornet
Dominee Van Haaftenlaan 33
3984 NP Odijk
Tel.: 030-606 19 71
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Kompas is verzorgd door:
Dienstenbureau CGK
Postbus 334
3900 AH Veenendaal
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Tel.:
E-mail:
Website:
IBAN:

0318-582350
info@cgk.nl
www.cgk.nl
NL52 INGB 0000 5353 00
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