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In dit nummer van Kompas leest u:
- meditatie
- beste varenden
- Ludwig Ingwer Nommensen II
- de schipper (gedicht)
- kerkdiensten Mannheim
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meditatie
'Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal
tegen ons zijn?” (Rom. 8 vers 31)
Wat is dat voor een vraag?! ''Wie zal tegen ons zijn?'' Wij kennen in het leven
toch genoeg tegenstanders?! Het zit ons echt niet altijd mee! Er kan zoveel
tegen zitten in het leven! Nu zegt Paulus: ''Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?''
Loopt Paulus met zijn hoofd in de wolken? Is hij niet een beetje zweverig
geworden? Garandeert het geloof dat het leven zonder slag of stoot zal
gaan? Is er dan niets of niemand meer tegen?
Paulus weet wel beter. Hij spreekt juist van deze tegenslagen en van mensen of zaken die tegen ons zijn! Paulus weet persoonlijk maar al te goed
waar hij over spreekt.
Hij heeft vele tegenstanders. Hij somt in vers 38 zelfs een hele rij op: ''...ik
ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch
hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van
de liefde van God in Christus Jezus, onze
Heere.''
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Paulus weet heel goed wat hij zegt! Hij weet van de machten en hij weet
wat mensen je kunnen aandoen. Hij noemt in het rijtje dat hij opsomt zelfs
de dood. Natuurlijk weet Paulus van de verschrikkelijke macht van de dood,
die ieder mens bedreigt. Maar als God voor ons is, wie zal dan tegen ons
zijn?
Ja, Paulus is inderdaad met zijn hoofd in de hemel! Toch staat hij tegelijk
met beide benen op de grond. Hij zegt dat het niet uitmaakt wie tegen ons
is, als God maar voor ons is. Als God voor ons is, dan kan iedereen wel tegen ons zijn, maar dan is dat niet meer bedreigend en niet meer dodelijk.
Want God is voor ons en God is veel machtiger! Wat kan je dan nog gebeuren?!
Daarom kan Paulus ook zingen: Ik ben ervan verzekerd, dat noch dood nog
leven mij ooit kan scheiden van Gods liefde!
Nu is de vraag: Is God wel voor u? Waar blijkt dat uit? Zo'n vraag kan je het
heel moeilijk maken. Maar dan moet u ook eens vers 32 lezen: ''Hoe zal Hij,
Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven
heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?'' Daar staat het antwoord! God is voor u! Hij heeft Zijn Zoon toch niet voor niets zo laten lijden?
Sommige mensen zeggen dat God zoiets niet doet. Je kind laten lijden, dat
is toch vreselijk?! Zoiets doe je toch niet?! Maar daarin zien we nu juist
Gods liefde voor ons. Als God Zijn Zoon naar deze aarde stuurt, voor u en
mij, en Hem dan ook nog laat sterven... Dan moet het duidelijk worden hoe
lief God u heeft! God is voor u! En Gods plannen falen niet!
Er is hier op aarde nog zoveel tegen: ziekte, oorlog, dood... Maar daarvoor
heeft God Zijn Zoon gestuurd, om dat alles te overwinnen! Hij heeft laten
zien dat Hij macht heeft over ziekte en dood. De dood is de ergste vijand.
Maar wie gelooft dat de Here Jezus in onze plaats gestorven is, wie op Hem
vertrouwt, die zal Hij 'alle dingen schenken', die mag met Hem zijn voor
eeuwig! Geweldig! Wat is het leven met God goed!
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''Als God, mijn God, maar voor mij is, wie is er dan mij tegen?
Dan werken druk en droefenis mij nochtans tot een zegen;
dan waakt alom een eng'lenwacht, dan zie ik sterren in de nacht
en bloemen op mijn wegen.
En wat er dreig' of wie er woed', mijn Herder blijft mij leiden.
Geen donker dal van tegenspoed kan van Zijn staf mij scheiden.
Hij blijft mij overal nabij, naar stille waat'ren voert Hij mij
en liefelijke weiden.
Ik heb mijn God, dan is genoeg, ik wens mij niets daarneven.
Veel meer dan 't meeste dat ik vroeg, is mij in Hem gegeven:
mijn hoogste goed, mijn troost in smart, het enig rustpunt van mijn hart,
mijn eeuwig licht en leven.''
ds W.J.A. Ester
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beste varenden
Door de hoge waterstand liepen begin februari kades in Dordrecht onder
water. De gemeente probeerde het water met zandzakken buiten panden
langs de kade te houden. Aan bewoners is gevraagd om hun auto weg te halen.
Meerdere plaatsen in de regio hadden last van hoogwater. Ook in Rotterdam
en Zwijndrecht zijn straten ondergelopen. Het hoogwater was het gevolg
van een combinatie van het door de storm versterkte springtij, en de hoge
waterstanden in de rivieren door overvloedige regenval in Duitsland en
Zwitserland.
Het zal nog weleens gebeuren. We hebben geen twee centimeter reserve.
Milieu- en klimaatmaatregelen treffen de binnenvaart hard. De groei van de
binnenvaart stagneert de komende jaren. Het ladingvolume neemt af. Al
jaren verliezen de kleine schepen marktaandeel; de vloot krimpt snel. Het
aantal kleine droge-ladingschepen tot 1000 ton is de afgelopen jaren sterk
terug gelopen. Het aantal schepen vanaf 3000 ton is fors toegenomen.
Er is sprake van afnemende volumes in bouwmaterialen en landbouwproducten. Dit treft vooral de kleinere schepen.
De kolenstroom wordt in Europa een snel aflopende zaak. Nederlandse
schippers die kolen naar Duitsland vervoeren, zien hun werk de komende
jaren als gevolg van de “Energiewende” verdwijnen. Het wegvallen van kolen heeft zijn impact. In 2022 begint in Duitsland het afscheid nemen van
de kolen. Een aantal energie-centrales gaat dicht.
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Twee jaar geleden ging het goed met het varen. Sinds begin vorig jaar gaat
het minder, de laatste maanden zelfs een stuk minder. Diverse broeders en
zusters hebben het moeilijk. Hoe moet het verder?
De vrachtprijzen zijn laag. Het is dikwijls niet gemakkelijk aan de reis te
komen. Laten we onze schippers toch niet vergeten.
Een nieuwe crisis dient zich aan. Het corona virus gaat rond! De Franse en
Duitse economie gaan hard onderuit. De schok is groot. Een flink deel van
de Europese economie ligt tijdelijk stil, waardoor de economische bedrijvigheid in heel de Eurozone aanzienlijk zal krimpen, wellicht nog erger dan
in 2008. Een diepe recessie komt. Voor een aantal mensen dreigt werkloosheid of faillissement.
Hoe kan zo’n levensgevaarlijk virus zo razendsnel over heel de wereld gaan?
Prof.dr.ir. E. Schuurman en anderen hebben al vele jaren gewaarschuwd.
Maar duizenden, duizenden mensen haalden de schouders op.
Belangrijker is: Wat heeft de Heere hierin te zeggen? Denken we daar nog
aan? Dat vraagt bezinning en gebed in de binnenkamer.
Ieder mens is heel kwetsbaar. De sterkste krachten kunnen in heel korte
tijd gesloopt worden. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna
het oordeel.
Van de crisis van 2008, 2009 hebben de mensen heel weinig geleerd. Hoe
zal het straks zijn?
De Heere woont hoog en ziet ver.
De psalm dichter zingt: “Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zal tot den
HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw!
Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen
zult gij betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en beukelaar.
Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl, die des daags
vliegt;
Voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het verderf, dat op
den middag verwoest. Aan uw zijden zullen er duizend vallen, en tien duizend aan uw rechterhand; tot u zal het niet genaken. Alleenlijk zult gij het
met uw ogen aanschouwen; en gij zult de vergelding der goddelozen zien.
Want Gij, HEERE! zijt mijn Toevlucht! Den Allerhoogste hebt gij gesteld tot
uw Vertrek;
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U zal geen kwaad wedervaren, en geen plaag zal uw tent naderen. Want Hij
zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.”
Dit is een rijke troost.
We ontvingen een geboortekaartje: “Wij zijn dankbaar en gelukkig met de
geboorte van onze dochter en ons zusje Rosa Lisanne.” Haar roepnaam is
Rosalie.
Rosalie is het nieuwe zusje van Rudo, Jonathan en Rebecca. De ouders zijn
Jeroen en Esther Overbeeke. Hun adres is:
Fam. J.C. Overbeeke (ms Confidence)
Van Eijcklaan 1
2923 AH Krimpen aan den IJssel
mob. 06-23362285
De Heere heeft het leven van de moeder willen sparen en Hij heeft nieuw
leven geschonken. Dat is altijd een wonder - een geschenk uit de handen
van de Heere.
Rosalie is geboren op 14 maart 2020.
God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
Tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.
We mogen bidden dat de Heere Jeroen en Esther en al onze schipper-ouders
dat geeft, wat zij nodig hebben in de gezinnen. En de heilige doop is een
vreugdevolle gebeurtenis. De doop is immers teken en zegel van Gods beloften.
We wensen alle ouders kracht en wijsheid van de Heere toe, om de aan hen
toevertrouwde kinderen voor te gaan in de wegen van de Heere, en hen te
onderwijzen.
In Mannheim hadden we heel goede en gezegende zondagen. Fijn dat ook
nieuwe en jonge gezinnen de weg naar de havenkerk vinden. Nodig anderen
uit; neem hen mee. Achter in dit blad vindt u de diensten vermeld, als ze
weer door kunnen gaan, Deo volente.
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Er zijn diverse zieken; we leven er graag in mee.
Van harte beterschap.
Op allerlei manieren vindt pastoraat plaats. En diaconale hulp. En de prediking waar dat mogelijk is. De Heere zegent het.
Onze zoon Gerrit is ook ernstig ziek. Hij ontvangt vier series chemokuren in
het Erasmus Ziekenhuis te Rotterdam. We mogen bidden voor Gerrit. Schippers vragen naar zijn adres. Dat geef ik.
G. van der Ham
Rijnstraat 20
3313 GW Dordrecht
Beste schippers, we leven in de lijdensweken. Straks is het Pasen.
De Heere Jezus heeft het heil verdiend. Dat is eerst.
De Geest gaat dat heil uitdelen en toepassen aan de harten van jong en
oud. Hij realiseert het heil. Dat is het tweede.
Christus deed Zijn werk voor ons. En de Heilige Geest doet Zijn werk in ons.
Die twee gaan samen. We mogen de volgorde nooit omkeren. Het is eerst
verwerving (verdienen) van het heil en dan toepassing van het heil.
Het werk van God de Heilige Geest in ons berust op het werk van Christus
voor ons.
De Geest doet ons deel hebben aan Christus en aan al Zijn weldaden. Hij
eigent ons toe wat wij in Christus hebben.
Het gaat om het ontvangen en aannemen van Christus en van al Zijn schatten en gaven. Dat kan alleen in het geloof gebeuren. Door het geloof komen
we in de rechte verhouding tot God te staan.
Dat geloof wordt door de Geest gewerkt en versterkt.
Hij wederbaart zondaren. De Geest is het Die levend maakt !
Hij overtuigt jongeren, volwassenen en ouderen. Hij bearbeidt tot zaligheid. Hij geeft een verbroken hart, een ontvankelijk hart. Hadden wij daar
meer van.
Tenslotte een hartelijke groet in deze crisistijd. De genade van de Heere
Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troost van de Heilige
Geest zij met u allen.
H. van der Ham
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Ludwig Ingwer Nommensen II
Ludwig Ingwer Nommensen (1834 - 1918) heeft als zendeling veel mogen
betekenen op het eiland Sumatra. Hij heeft daar heel ontroerende zaken
mee gemaakt bij de Batakkers. Wat heeft de Heere zijn werk rijk gezegend
!
De vorige keer hebben we iets gezien van zijn jeugd. Als voorzanger kreeg
hij toch ontslag. Hij werd hulp-onderwijzer op een school met slechts 19
kinderen. Een inspecteur praatte met hem. Ludwig vertelde dat hij zendeling wilde worden. Genoemde inspecteur zei: Dan moet je naar een zendingshuis (een soort seminarie).
Maar dat kon niet zo snel. De inspecteur ging hem wel les geven in Latijn.
Ludwig las ok veel over zendingswerkers.
In 1855 klopte Ludwig aan bij het zendingshuis te Barmen. De directeur dhr
Wallmann liet hem nota bene twee uur aan de deur staan. Ludwig wachtte
geduldig.
Wallmann dacht: Wie twee uur lang kan wachten zonder beledigd te zijn,
kan méér.
Toch kon Ludwig niet direct in het zendingshuis opgenomen worden. Voorlopig kwam hij in Elberfeld (als hulponderwijzer). Hij ontving wel wat onderricht. Voor zijn geloofsleven werd dit een heel gezegende periode.
Eindelijk, in augustus 1857 kon Ludwig in het zendingshuis opgenomen worden. Kost en inwoning waren vrij. Boeken moest hij kopen. Dat vond Ludwig
geen probleem. God is zo macht. God zorgt. Voor Hem is het slechts een
wenk.
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Vier jaar heeft Ludwig in het zendingshuis gezeten. In januari 1858 overleed
zijn lieve moeder. Ludwig heeft veel van haar gehouden.
Ludwig liet zijn jongere zus Lucie overkomen. In een kinderrijk gezin vond
ze werk. Lucie heeft daar veel goed gedaan. Ze wilde lerares worden, om
samen met haar broer naar het zendingsveld te gaan.
Lucie kon goed met kinderen omgaan. Maar na een jaar werd ze ziek. Tijdens haar ziek-zijn is ze nog velen tot zegen geweest. Lucie overleed al in
juni 1860. Ze was slechts twintig jaar. Juichend is ze heen gegaan.
In 1858 en 1859 heeft Ludwig enkele reizen gemaakt. Hij ontmoette veel
kinderen van God.
Hij kreeg bericht dat op Borneo (Indonesië) zeven zendings-zusters vermoord waren. Dat greep hem aan.
Verdreven zendelingen (van Borneo) zochten een nieuw zendingsterrein.
Enkelen kwamen op Sumatra, waar ondermeer dhr Van Asselt werkte.
Nommensen zou te zijner tijd naar het Batak-gebied gaan (op Sumatra). In
1861 werd hij geördineerd. Ludwig bracht nog afscheidsbezoeken in Duitsland. Hij ging ondermeer naar Nordstrand, waar hij vandaan kwam.
Ludwig ging voor twee maanden naar Nederland. Dr Van der Tuuk gaf hem
les in de Batak-taal. Ook leerde hij Maleis.
Van der Tuuk had jaren op Sumatra gewoond en daar de taal bestudeerd.
24 december 1861 vertrok Ludwig Nommensen van Amsterdam naar Sumatra, met het zeilschip Pertinar. De reis duurde (schrik niet) 142 dagen.
Ludwig gebruikte zijn tijd om de taal te leren.
Stormen woedden. Toch wist hij, dat Eén hem kon behoeden. Midden op de
Indische Oceaan schreef hij: “Heere God, Gij hebt mij tot op deze dag in
het leven gehouden. Gij hebt mij gezondheid gegeven en alles wat ik nodig
had en nooit leed ik gebrek. Gij gaf mij alles en Uw beschermende hand
was steeds over mij uitgestrekt, ofschoon er ogenblikken waren dat ik U
vergat.
Ik ben U oneindig dankbaar, dat Gij Uw hand niet van mij afgetrokken hebt,
niettegenstaande mijn vele verkeerdheden en zonden. Gij zelf hebt mij tot
Uw dienstknecht gemaakt. Gij hebt mijn hart geopend, dat ik U kon verstaan, Die mij aanspoorde, mij geheel en al aan u te geven tot eer van uw
Naam.
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Zelfs hebt Gij mij verkoren, voor mij gezorgd en onderwezen van mijn
kindsheid aan, om van mij een verkondiger van de blijde boodschap onder
de heidenen te maken.
Nu wil ik U mijn leven, mijn tijd, mijn lichaam, mijn ziel en mijn krachten
en alles wat Gij mij gegeven hebt, wijden. Ikzelf kan U niets aanbieden
voor al de liefde, die Gij in mijn hart hebt uitgestort. Uw oog rustte steeds
op mij, om mij te bewaren, opdat ik niet verloren ga.
O Heere, van U is alles wat ik bezit. Het is alles Uw genade, want van mij is
er niets bij dan alleen mijn zonden. Het loon daarvan is de dood dien ik
verdiend heb.
Omdat gij echter in Uw liefde mij gezondheid en lust tot Uw dienst gegeven
hebt en dat uit genade alleen, waag ik het voor U te treden en te zeggen:
“Mijn Heere en Koning, Koning van alles wat bestaat, leid mij, neem mij
aan en behoed mij, Uw knecht, die een geringe van deze wereld is, opdat
de wereld mij niet verkeerd kan leiden, als ik U zou willen verlaten en de
satan mij tot zonde zou willen verleiden. Schud dan mijn geweten dag en
nacht wakker. Als ik dan niet op Uw leiding en roepstem acht zou slaan, gebruik dan ziekte, of alles wat U goed dunkt, totdat ik terugkeer aan aanbiddend aan Uw voeten om genade nederval. Versterk mijn geloof en mijn
liefde tot U steeds meer en meer, maar ook tot mijn medemensen en mijn
vijanden. Schenk mij, o God, de hoop en het vertrouwen……. Ga Gij steeds
met mij.”
Heel treffend! Het lijkt wel een soort verbond.
Ludwig Nommensen heeft het stuk ondertekend op 13 april 1862. Later, in
het jaar 1866, heeft zijn vrouw Caroline Margaretha Nommensen hetzelfde
stuk ook ondertekend. Dat was in een heel hachelijke situatie.
Verder verliep de reis redelijk goed. Ludwig was blij dat hij weer voet aan
wal kon zetten. 14 mei 1862 kwam hij aan in Padang.
Hij leefde in een bamboe-hut. In de toekomst wilde hij beslist naar het Batak-volk rond het Toba Meer. Dat zou heel moeilijk worden. Daar waren
grote gevaren.
Eerst ging Ludwig Nommensen naar de noordelijke havenplaats Barus. Daar
wilde hij de taal grondig bestuderen. Hij ging moedig en verstandig te
werk.
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Hij bleef zover mogelijk van de Europeanen vandaan, die hij zeer hinderlijk
voor de zending vond. Hij zei: “Allerlei gemakkelijke dingen kan men in hun
nabijheid genieten, ook heerlijke spijzen, maar het is mijn mening dat men
evengoed als de heidenen van de levensmiddelen van het land zelf leven
kan, als men zijn Europese smaak er maar aan geven wil en niet doet alsof
men leeft om te eten.”

Nommensen heeft heel zijn leven niet anders gegeten dan ’s middags en ’s
avonds een bord rijst met een beetje groente en wat vis.
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Na een paar jaar gaf de Conferentie van zendelingen hem toestemming om
naar Silindung te gaan. Silindung was een heel mooi en vruchtbaar dal, ingeklemd tussen hoge bergruggen. Er stroomden twee rivieren. Er waren
groene rijstvelden, boomgroepen - prachtig. Daar woonden de meeste mensen.
Als men in de dorpen kwam, viel het tegen. Dorpen waren vestingen met
wallen en bamboe hekken omgeven, tegen vijanden. Er klonk veel oorlogsrumoer. Niemand durfde zonder bewapende begeleider een dorp te verlaten. Zwijnen liepen los in het dorp. Huizen waren donker en vol rook. De
mensen waren wantrouwend en brutaal.
Ludwig Nommensen moest in zo’n dorp leven, totdat hij toestemming zou
krijgen om een huis te bouwen. Hij was volledig afhankelijk van een wispelturige hoofdman. Maar hij hield vol. In ieder geval ontmoette hij mensen
genoeg. De Heere gaf hem geloofsmoed en doorzettingsvermogen.
De Batakkers plaagden hem zoveel mogelijk - vreselijk. Telkens vroegen ze
hem: “Wanneer ga je nu eens weg?” Als hij antwoordde dat hij bleef en dat
hij hen gelukkig wilde maken, zeiden ze, dat ze dat helemaal niet wilden.
Anderen bedreigden hem. Ze zeiden dat kannibalen (menseneters) uit het
noorden zouden komen en hem echt op zouden eten! Ze meenden dat.
Ze schilden hem uit: Rattenjong!
Nommensen wilde een schooltje beginnen. Dat lukte helemaal niet. De Batakkers hielden hun kinderen weg. Ouders zeiden: “Hij betovert jullie.”
De zendeling zei: “Ik blijf toch bij jullie.” Als ze hem kwamen treiteren,
nam hij zijn viool of zijn harmonica en speelde een stuk. Of hij liet zijn horloge zien, zijn kompoas of brandglas.
Hij vertelde hen verhalen. Aanvankelijk sprak Nommensen Maleis, maar na
een poosje ook echt de eigen, inheemse taal: de Batakse taal. Dat was heel
belangrijk. Op deze manier begreep hij beter wat de Batakkers met elkaar
bespraken!
Ze dreigden zelfs: “We hakken allebei je benen af en gooien je in de rivier.” Hij antwoordde: “Vrienden, dat menen jullie niet echt.”
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Ze zeiden: “Als je een huis durft te bouwen, steken we het in brand.”
Nommensen antwoordde: “Dan bouw ik het weer op.” Zo ging het dag in,
dag uit. Ze riepen lelijke woorden, maar Nommensen verdroeg het. Hij
dacht aan de Zaligmaker, aan de Heere Jezus Christus. Wat heeft Hij niet
willen dragen?!
Dan kon hij het geduldig en zachtmoedig verdragen. Nommensen deed veel
voor zieke en gewonde Batakkers in zijn omgeving.
Het heeft heel lang geduurd, voordat Nommensen eindelijk een huis kon
bouwen.
Aanvankelijk werd alles geweigerd. Later kreeg hij per gratie een klein
stukje moeras.
Hout had hij natuurlijk nodig. Maar niemand wilde dat leveren.
Toen Nommensen een paar trouwe knechten erop uit stuurde, om enkele
bomen te kappen, werd hem dat streng verboden.
Vervolgens kocht hij een oud huis en gebruikte het hout en bamboe (van dat
oude huis) om een nieuw huis te bouwen. Maar de tegenwerking was enorm.
Gereedschap werd steeds afgepakt etc.
Over allerlei zaken moest onderhandeld worden, Steeds moest Nommensen
geld betalen, zodat de bouw een heel dure geschiedenis werd.
wordt vervolgd
H. van der Ham
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De schipper
Het water van de gracht is grijs
Als de ogen van de schemering –
Ik neurie steeds op eend’re wijs:
Lieveling, lieveling –
Ik die de witte hijs
Zit op het grote roer en zing –
Het leven is een vreemde reis,
Ons hart een donker ding –
Ik weet dat in niet veilig reis
Als niet de witte vreemdeling
Voor de boot uit naar ’t paradijs
Over het water ging –
M. Nijhoff (1894 - 1953)
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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:
19 april
L. Krüger
26 april
D. Meijvogel
3 mei
H. Perfors
10 mei
P. Pols
17 mei
C. van Dam
24 mei
M. van Duijn
31 mei
J.H. Adriaanse
7 juni
H. van der Ham
14 juni
P.E.G. Wiekeraad
21 juni
D. Meijvogel
28 juni
A.D.C. de Bruijn
5 juli
P.F. Boomsma
12 juli
G. Bikker
19 juli
L. Krüger
26 juli
J.W. Wind
2 aug.
T. van Zuilekom
9 aug.
J.H. Dekkers
16 aug.
L. Krüger
23 aug.
B.J. v.d. Kamp
30 aug.
D. Meijvogel
6 sept.
H. van der Ham
13 sept. P. Prins
20 sept. J. de Rooij
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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
Tel.
: 0318-582350
E-mail
: info@cgk.nl
Website : www.cgk.nl
IBAN:NL52INBG0000535300
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