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de Heere Jezus als Hulp in nood
‘Hij (Jaïrus) smeekte Hem dringend: ‘...dat U komt...’ En Hij ging met
hem mee.’ (Marcus 5: 23 en 24, HSV)
Waarom is Jezus op aarde gekomen? Om de eeuwige straf op onze zonden van ons over te nemen en om ons langs die weg weer met God te
verzoenen. Jesaja mocht over Christus al profeteren: ‘De straf, die óns
de vrede aanbrengt, was op Hém’ (Jesaja 53). Voordat we verder gaan
een vraag: Zoeken we die verzoening ook bij Hem? Het is onmisbaar
voor dit leven en voor het eeuwig behoud. En we mogen dat zoeken: al
in het Oude Testament, dus in de tijd dat de Heere Zich in het bijzonder
aan Israël bekend gemaakt had, sprak Hij toch al: ‘Wend u naar Mij toe
en word behouden, alle einden der aarde’ (Jesaja 45). Dat geldt dus des
te meer in de tijd van het Nieuwe Testament, nu Jezus het verzoeningswerk volbracht heeft, en de scheidslijn tussen Joden en heidenen is uitgewist (Efeze 2).
Maar terwijl Hij op aarde was en rondtrok door Israël, heeft Hij ook in
allerlei noden die het leven hier en nu na de zondeval met zich meebrengt, geholpen. De Zoon van God voelde zich niet te groot om ook een
Hulp in nood te willen zijn, in kleine en in grote noden.
Toen Jaïrus Hem vroeg of Hij mee wilde gaan om zijn doodzieke dochter
te genezen, ging Hij met hem mee. Soortgelijke dingen lezen we in de
evangeliën steeds over Hem. Wat een barmhartige Heiland hebben wij,
gewillig om te helpen!
Dat geldt nu nog steeds. Ook als wij midden op zee zijn of in buitenlandse havens, en ons eenzaam en verlaten voelen, en in eigen kracht niet
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bestand tegen allerlei verleidingen. Of als we als schipper moeilijk het
hoofd boven water kunnen houden. Als wij vragen of Hij meegaat en ons
wil helpen, dan wil Hij dat doen. Hoe weten wij dat? Omdat er in het
Woord van God veel beloften staan die dat zeggen: ‘Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden’ (Lucas 11:9), om er maar één van
de vele te noemen.
Hoe helpt Hij dan? Dat mogen we en moeten we aan Hem overlaten.
Hij vervult niet altijd onze wensen. Jaïrus mocht het meemaken dat zijn
doodzieke dochter stierf en door Jezus uit de dood werd opgewekt. En
we lezen van genezingen en andere wonderen.
Dat staat er niet om ons te garanderen dat er altijd een wonder zal gebeuren als we maar genoeg geloof proberen op te brengen en genoeg
bidden. Soms doet de Heere dat wel, maar ook heel vaak niet.
Maar erdoorheen helpen, dat doet Hij altijd, op welke manier dan ook.
Het is nooit tevergeefs om Zijn hulp in te roepen, aan land en op het water!
Maar zoek bij Hem als het allerbelangrijkste: het (eeuwige) leven. Want
vooral met dat doel staan die wonderen in de bijbel opgeschreven, zoals
Johannes zegt in Zijn evangelie: het Zijn tekenen daarvan, dat Hij werkelijk de Christus (de Messias) is, de Zoon van God, en het doel ervan is
dat ‘u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam’ (Johannes
20:30 en 31).
W.W. Nijdam
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beste varenden
Een helder moreel kompas, dat hebben we nodig. Er heerst namelijk een
doorgeschoten vrijheidsdenken. Dat heeft de bescherming van kwetsbaar leven aangetast. Dat geldt voor de abortuswetgeving. Dat geldt ook
voor de euthanasiewetgeving. Bloed vloeit. Zijn we nog echt bewogen?
Het is crisis in Europa, zeker. Het is crisis in de wereldpolitiek, ongetwijfeld. Het is crisis in de kerken. Echtscheidingen komen veel voor. We leven in een gebroken wereld. Waar blijft de trouw? Mensen hebben houvast nodig en identiteit in deze onzekere tijden. Er is een moreel kompas. Maar functioneert het? Gebruikt u het morele kompas nog?
Daar zijn Gods heilige inzettingen. Ze houden zeker in: solidariteit, de
bescherming van het ongeboren leven. En adequate hulp voor oorlogsvluchtelingen.
We mogen wel bidden dat de Heere op hen (en ons) neer wil zien in liefde en ontferming. Er zijn zoveel zaken die ons bezig kunnen houden, die
pijn doen. We denken aan de samenleving in de lage landen aan de zee.
Daar zitten we middenin. We zien hoe de invloed van Gods geboden
meer en meer uit het openbare leven verdwijnt. De mensen storten zich
van het ene festival in het andere.
Velen leven zonder God en ze denken nog dat ze gelukkig zijn ook.
Laten wij de Heere vragen om een geestelijke vernieuwing in ons land en
onder ons volk. Op de schepen en aan de wal.
Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond
Uw trouwe hulp…
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We gaan naar de schippers. In de zomer neemt het ladingaanbod altijd
een beetje af. De vrachttarieven waren niet heel gunstig. Diverse schippers hadden moeite om een goede reis te vinden. Vooral in Rotterdam
was het moeilijk.
Het is nog steeds (begin oktober) een beetje stil. Het is een groot verschil met vorig jaar! Toen hadden we heel lage waterstanden. Schippers
zijn bekwame ondernemers. Schipper naast God, als het goed is.
De CBOB, de Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart, bestaat dit jaar honderd jaar. Het is bijzonder dat zo’n brancheorganisatie
zo lang bestaat. De CBOB werkt vanuit de eigen identiteit en de Christelijke achtergrond. De mensen zetten zich volledig in voor de kleine schepen en de gezinsbedrijven. De CBOB wil dat ze niet gedwongen worden
tot een 24-uurseconomie en wil de keus vrijlaten om op zondag niet te
varen. Veel broeders en zusters zijn al jarenlang lid van de CBOB. Het is
net een grote familie. Van harte Gods zegen toegewenst bij dit jubileum.
In Mannheim ben ik geweest. Er waren veel schippers in de zondagse
dienst. De ontmoetingen na de dienst zijn ook waardevol. Er wordt over
de prediking gesproken, over de praktische toepassingen voor het leven
van iedere dag en over het leven met de Heere. Pastorale contacten
worden versterkt. De sfeer was goed; de tijd vloog. De schippers delen
hun ervaringen. Ze waarderen de Nederlandstalige diensten overduidelijk.
In Duisburg heb ik eveneens gepreekt. Er waren veel bekenden. De Heere gaf ook in Duisburg een gezegende zondag. Sinds enkele weken is
een ander kerkgebouw in gebruik genomen: een monumentaal pand. Er
mankeert niets aan. De kerk is dichtbij de grote havens, op loopafstand.
Zaterdag 26 oktober en zondag 27 oktober hoop ik al weer in Mannheim
te zijn.
Onze schippersouderling broeder Hans Romijn is aan zijn hand geopereerd. Er is goed herstel. Hans in nu enkele weken in Canada op familiebezoek. We wensen hem de nabijheid van de Heere toe.
Broeder Van Haren sr. heeft problemen met lopen. Met zijn hart is het
gelukkig allemaal goed. De nierdialyse voor zijn vrouw, zuster Van Haren, is een paar maanden uitgesteld. Dat is positief. Hun adres geef ik:
Fam. L. van Haren
Hugo de Grootplein 29
3314 EG Dordrecht
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De Heere werkt nog. Hij werkt nog in de families, in de gezinnen, in de
harten van klein en groot. Ook op de schepen. Kennen we een teer leven? Zijn we gebonden aan de troon der genade? Daniël bad drie tijden
op een dag. Dagelijks.
We denken ook aan hen die eenzaam zijn. En bedroefd. De Heere is ook
de God van alle vertroosting. Hij is nabij weduwen en weduwnaars en
jonge mensen die hun moeder of vader moesten verliezen. De Heere nodigt: Komt allen tot Mij!
U en jullie veel goeds toegewenst! Als u een beetje in de buurt bent, zeg
het even. Ik kom graag aan boord.
De synode van onze kerken vergadert Deo volente dinsdag 12 november
en volgende dagen. De synode moet veel bespreken en besluiten. Omdat
de generale synode slechts eens in de drie jaar samenkomt, zijn de beslissingen extra belangrijk. Willen onze kerken ook op de lange termijn
wat doen voor de duizenden, duizenden zeevarenden die Rotterdam
aandoen? Of zeggen we: ‘Ga heen, en word warm’? Dat is een grote verantwoordelijkheid. Ik hoop toch een dagdeel naar de synode te gaan.
Er is veel om voor te bidden. Hartelijke groet,
H. van der Ham
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God gaat Zijn ongekende gang
God gaat Zijn ongekende gang
vol donk're majesteit,
die in de zee zijn voetstap plant
en op de wolken rijdt.

Zoudt gij verstaan, waar Hij u leidt?
Vertrouw Hem waar Hij gaat.
Zijn duistere voorzienigheid
verhult Zijn mild gelaat.

Uit grondeloze diepten put
Hij licht, en vreugde uit pijn.
Hij voert volmaakt Zijn plannen uit,
Zijn wil is souverein.

Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin,
wordt klaar van uur tot uur.
De knop is bitter, is begin,
de bloem wordt licht en puur.

Geliefden Gods, schept nieuwe
moed,
de wolken die gij vreest,
zijn zwaar van regen overvloed
van zegen die geneest.

Hoe blind vanuit zichzelve is
het menselijk gezicht.
Godzelf vertaalt de duisternis
in eind'lijk eeuwig licht.

William Cowper 1731 - 1800
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de bekering van John Newton
John Newton begon als zeevarende, als kapitein van een oud zeeschip en
slavenhandelaar, nota bene. Later werd hij een prediker van vrije genade. Hij heeft ook Christelijke liederen geschreven. Newton heeft een bewogen leven geleid.
Hij werd op 24 juli 1725 geboren in een voorstadje van Londen. Zijn
moeder was een godvrezende vrouw, echt een kind van God. Ze onderwees John in de heilige Schrift en leerde hem de aloude psalmen en
hymnen. Deze opvoeding is John toch altijd bijgebleven, zelfs toen hij
het spoor bijster was.
Als kleuter zag John zijn varende vader nauwelijks. Op zevenjarige leeftijd verloor hij zijn lieve moeder.
John hield veel van een meisje, Mary Catlett. De Heere heeft dat op een
bepaalde manier willen gebruiken, ten goede.
John raakte helaas in de ban van kwaadwillende vrienden. Hij leerde
stropen en stelen, vloeken en haten. Als elfjarige jongen zeilde hij met
zijn vader mee, het ruige zeeleven tegemoet.
John werd ingewijd in de wereld van schunnige verhalen en obscene
grappen.
Hij werd ook nog eens verslaafd aan de drank. Ruwer dan op een koopvaardijschip was het leven op de marineschepen. Voor de vloot geronselde mensen bestonden uit allerlei slag criminelen.
Stok- en zweepslagen (en bij desertie de galg) stonden de kapiteins ter
beschikking om de wind bij de bemanning eronder te houden. Langzamerhand dacht John dat godsdienst iets is voor bange, onvolwassen
mensen.
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Op de schepen heerste een meedogenloos systeem van slavernij. Verkrachting kwam veel voor. Slavinnen waren doodsbang. Dat was geen
wonder. John Newton geloofde niets meer. Hij was een spotter. In 1748
kwam hij, in zware storm, tot bekering. In het voorjaar van dat jaar
raakte het schip waarop hij voer in zwaar noodweer op de Atlantische
oceaan. Menselijkerwijs gesproken zou die tiende maart zijn sterfdag
worden. Alle inspanningen van de bemanning konden het schip niet voor
de ondergang behoeden. De jonge zeeman John Newton begreep dat
heel goed.
Toen de kapitein alle maatregelen genomen had die zij konden bedenken, zei John: ‘Als dit geen resultaat heeft, moge God ons genadig zijn.’
Voor het eerst sprak hij, zij het nog onbewust, van genade. Als die
woorden na het luwen van de storm bij hem terugkomen, klaagt zijn
geweten hem aan. ‘Hoe kan er nu voor iemand als jij genade zijn?’
Die heel zware storm werd toch een keerpunt in zijn leven. De Heere
bracht hem tot erkentenis van zijn grote schuld.
John begon te bidden. Hij dacht aan de Zaligmaker Die hij zo vaak had
bespot. Vreselijk. John dacht aan Christus’ verzoenend lijden en sterven.
‘Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen en onze smarten
heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God
geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond,
om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons de vrede
aanbrengt, was op Hem en door Zijn striemen is ons genezing geworden.’
De Heere Jezus leed niet om Zijn eigen zonden. Die had Hij niet. Hij leed
voor de zonden van de Zijnen. Hoe zou dat ooit ook voor John Newton
kunnen zijn? Hij zocht in de Bijbel, biddend.
John Newton zei: ‘Ik had een almachtige Zaligmaker nodig, en Die vond
ik in het Nieuwe Testament beschreven.’
Op 1 februari 1750 trouwde hij met Mary Catlett. Het was een goed huwelijk. Kinderen hebben ze niet gekregen.
Als kapitein van zijn schip liet hij vanaf die tijd niet toe dat matrozen
vloekten. Hij verlangde een leven naar Gods heilige inzettingen.
Op de dag des Heeren hield hij twee maal een godsdienstige samenkomst met zijn bemanning op het slavenschip Duke of Argyle.
In 1753 en 1754 voer John Newton op het slavenschip The African. Meer
dan eens werd hij wonderlijk bewaard.
Een collega, een kapitein, sprak veel met hem over het geestelijke leven.
Newton leerde God kennen, hij leerde zichzelf kennen en hij leerde
Christus kennen. Zijn kennis werd verdiept.
In 1754 kwam hij, om gezondheidsredenen, aan de wal. Hij kwam onder
meer in contact met George Whitefield, een prediker van vrije genade.
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John ging theologie studeren, nota bene. Hij klopte aan bij de bisschop
van York. Maar hij werd niet aangenomen. In kleine kring legde hij de
Bijbel uit. En hij preekte her en der.
In 1764 werd hij toch predikant te Olney. Daar groeide zijn vriendschap
met de dichter William Cowper. Iedere week maakten zij samen een
christelijk lied. Ze publiceerden de Olney hymns. In deze bundel staan
heel vertrouwde gezangen.
John Newton was er zeker van overtuigd dat hij op geen enkele wijze
Gods goedheid had verdiend. Oprecht erkende en beleed hij zijn zondige
en zwarte verleden, en had er oprecht berouw over.
Hij zette zich in als Calvinistisch prediker en als dichter van geestelijke
liederen en als voorvechter van de afschaffing van de slavernij. Met dat
laatste riskeerde hij zijn naam en faam en ging hij lijnrecht in tegen de
publieke opinie van zijn tijd.
Dat had hij er graag voor over. Hij zag slavernij als zonde. Terecht.
In 1779 nam hij een beroep aan van de gemeente St Mary Woolnoth te
Londen.
Hij heeft ook veel brieven geschreven. Ze getuigen van zijn inzicht in de
Schrift en zijn pastorale bewogenheid. Heel nadrukkelijk deed hij in zijn
preken een appèl op onbekeerden. Hij preekte Jezus Christus en Dien
gekruisigd. Een grondtrek van het geestelijke leven was het verlangen
naar God en naar Christus. Het ging hem erom de Heere Jezus Christus
te kennen en Hem te volgen in de wetenschap dat men zelf een zondaar
en bedelaar blijft.
15 december 1790 overleed zijn geliefde vrouw Mary Catlett. John Newton werd weduwnaar. In 1806 hield hij zijn laatste preek. Hij zei dat hij
twee zaken goed wist. Dat hij een groot zondaar was en dat Christus een
grote Zaligmaker is. Die twee zaken.
21 december 1807 overleed John Newton. Op oudejaarsdag werd hij begraven.
‘Zalig zijn de doden die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de
Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen
met hen.’
H. van der Ham
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de bekering van Spurgeon
Spurgeon was nog een heel jonge man van vijftien, hoogstens zestien
jaar oud. Hij was zoekend. Hij liep met zijn zonde op zijn rug en op zijn
hart. Hij wist niet hoe het moest. Hij ging naar de kerk, maar het was in
de winterdag en er was een geweldige sneeuwstorm. Hij kon niet komen
bij de kerk waar hij gewoonlijk kerkte. Ergens langs de weg stond een
klein kapelletje, wat hij helemaal niet kende. Hij stommelt naar binnen
en gaat met zijn druipende kleren vlak naast de kachel zitten. Dan komt
daar ook nog een ouderling naar voren en die zegt: ‘Ja, de dominee die
zou komen, is door de weersomstandigheden verhinderd. Vanmorgen
leesdienst.’ Hij had de neiging weg te gaan, maar hij is wel blijven zitten.
Die ouderling leest zijn tekst: ‘Zie op Mij! En wordt behouden, alle gij
einden der aarde.’ In het Engels: ‘Look unto Me, and be ye saved, all the
ends of the earth, for I am God and there is none else.’
En de pijl van het Woord was raak. Daar. Toen. De nevels gingen weg.
Ik zag het… En geloofde. Zó kan het nog. Luisterend naar Zijn stem.
Zoek Hem en leef! Hoort naar Hem, want genade is op Zijn lippen uitgestort.
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treffende gezegden
Van ds. F. Bakker (1919 - 1965) kwam ik nog een aantal treffende uitspraken tegen. Ze zijn de moeite waard. Daarom geef ik ze graag door.
Hij is slechts acht jaar predikant geweest. Eerst in Huizen en daarna in
Driebergen. Door genade was hij een fijngevoelige en bewogen prediker.
Zijn geschriften spreken nog nadat hij gestorven is. Heel bekend is zijn
boekje “Gebedsgestalten” dat voor velen tot onderwijs en troost is.
Dominee Bakker had zeker geen hoge dunk van zichzelf en ook niet van
zijn preken. Toch mocht hij het eeuwig blijvende Woord verkondigen.
Met zegen: Een boodschap van dood en leven, van zonde en genade.
Een boodschap waarbij alles, wat van de mens is, wegvalt en waarbij alleen maar overblijft het werk van de drie-enige God.
Hij preekte Christus, zoals Hij Zich laat kennen in Zijn noodzakelijkheid,
in Zijn grootheid, in Zijn lieflijkheid, in Zijn dierbaarheid. Ja, in de volheid van wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. Opdat het hart naar Hem
uitgaat, ook van de jonge generatie.
- Mensen kunnen zulke mooie namen verzinnen: Absalom (Zoon van de
vrede), Simson (Zonnig), Judas (Godlover). Tenslotte dragen we maar
één naam, dat is: zondaar. Want wie zal een reine geven uit een onreine?
- Tegenspoed heeft zijn duizenden verslagen, maar voorspoed zijn tienduizenden. Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen.
- Wij kunnen niet sterven en kunnen niet leven, tenzij de Heere in ons
leven komt.
- Kunt u God nog missen? Als u dan eens wist, wat u mist.
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- Christus zegt: Waar uw schat is, aldaar zal uw hart zijn. Is onze schat
in de hemel, dan zal ons hart in de hemel zijn. Is onze schat op aarde,
dan zal ons hart op aarde zijn.
- Eén weg kan de vijand niet afsluiten. Dat is de weg naar Gods troon.
- Eén bidder is nooit alleen.
- Zo neerdalend komt de Heere. Het is neerdalende liefde.
- Het is de Heere niet te veel en niet te groot, om Zich met de grootste
zondaar te bemoeien.
- Versta het goed, dat de zegen van God genade is.
- Henoch dan wandelde met God. Zou u dat ook willen? Of gaat u liever
uw eigen weg?
- Gods Woord behandelt de mens eerlijk.
- De Heere Jezus kwam tot de discipelen en vond hen slapende. Hij
moest de pers alleen treden. Hoe moest hier Zijn volk wegvallen. Hoe
moest hier geleerd worden, dat er geen verwachting van Zijn volk is.
Kunnen zij bidden? Er moet voor hen gebeden worden. Kunnen zij strijden? Er moet voor hen gestreden worden. Kunnen zij lijden? Er moet
voor hen geleden worden.
- ‘Daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere...’ (Ezechiël 33:11).
Wat legt Gods Woord de volle verantwoording bij de mens.
- Hoe is het mogelijk, dat een gevangene zijn eigen cipier in het leven
wil houden?
- Overal waar God is, kan ook het loflied opstijgen. (Handelingen 16)
- De regel der wijsheid is: Eerst het nodige, dan het nuttige en dan het
aangename. Welnu, zalig worden is het ene nodige. (Handelingen 16)
- Als een mens van blind ziende mag worden, dan zegt hij: ‘Ik ben zo
blind.’ Want voor de natuurlijke mens is het verborgen. Hij praat er
overheen.
- Het geloof. Het eerste wat geleerd wordt is: ‘Ik heb dat geloof niet.’
Dat is nog een gelukkig gemis. Dat gemis kan de Heere nu ook vervullen.
- Het verstand wordt niet uitgeschakeld, het wordt verlicht.
- Het geloof is mijnend.
- Geloven is God aangrijpen in Zijn eigen Woord. Daarin heeft het geloof
zo’n houvast. Want God kan niet van Zijn eigen Woord af. Zou Hij beloven en niet doen? Al Gods beloften zijn in Christus Jezus ja en amen.
- Geloven is ‘amen’ zeggen. Je zegt overal maar geen ‘amen’ op. Waar
zegt de christen ‘amen’ op? Op het Woord van God.
- Velen menen het beter te weten dan God in Zijn Woord zegt.
- ‘Ga in uw binnenkamer.’
Als we vreemd zijn van deze verborgen plaatsen, wordt het ware leven
gemist.
- Het verborgen zoeken is het eerste teken van het nieuwe leven.
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- Er is nog nooit iemand verloren gegaan, omdat hij te veel aan de Heere
vroeg. Wel omdat hij te weinig vroeg. Dat wil niet zeggen, dat de Heere
alles geeft wat aan de troon der genade wordt gevraagd.
- Er is een gebed dat de Heere nog nooit heeft afgewezen: Dat is de
worsteling van een rechteloze zondaar die in zichzelf moet erkennen, dat
hij alles tegen heeft, maar die toch verlegen is geworden om een erfdeel
bij de Heere. Bij die smekelingen gaat het om de God van de hemel.
- De Heere Jezus nodigt nog: ‘Komt allen tot Mij.’ Val voor Zijn voeten.
Het is altijd nog meegevallen. Hij wacht op uw zonde.
- Die vrienden dragen hem naar Christus (Markus 2). Het is groot, vrienden te hebben, die een ander mee dragen in het gebed.
- Als een gemeente bloeit, als het volk van God leeft, dan wordt er ook
gedragen. Dan zegt de wereld: Ziet hoe lief ze elkander hebben.
- Wat de mensen ook zeggen, Christus ziet ze graag, mensen die niet
rusten voordat ze aan Zijn voeten liggen.
- Het nut van Christus’ opstanding is ook tot heiliging. Dat is een zuiver
kenmerk. Want velen hebben Christus nodig tot rechtvaardiging, maar
weinigen tot heiliging.
- Er is nog nooit iemand opgestaan uit het graf der zonde, of dat was
door de kracht van de opstanding van Christus.
- Het Heilig Avondmaal is wel een nabetrachting waard. Of liever: Dat
moet een behoefte zijn van het hart.
- Geloofskracht groeit door de oefening van het geloof. Met het ene talent wordt het andere gewonnen.
- Wij zullen allen opstaan. Maar hoe zult u opstaan?
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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:

29 sept.
6 okt.
13 okt.
20 okt.
27 okt.
3 nov.
10 nov.
17 nov.
24 nov.
1 dec.
8 dec.
15 dec.
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L. Krüger
C. van Dam
C.E. Lavooij
D. Meijvogel
H. van der Ham
J. de Rooij
J.H. Reijm
A.W.J. Theunisse
T. Koelewijn
L. Krüger
D. Meijvogel
P.F. Boomsma
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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
52 INGB 0000 5353 00
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