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Uit de statuten 
Art. 1.    Onder de naam Nederlandse Evangelische Vereniging in Zwitserland 
(NEV), bestaat voor onbepaalde tijd een vereniging naar Zwitsers burgerlijk 
recht, ZGB Art. 60 e.v. De zetel van de vereniging is in 6006 Luzern. 
 
Art. 2 De vereniging stelt zich ten doel een geestelijk huis te bieden aan alle 
Nederlandstalige Christenen die in Zwitserland of in de directe omgeving 
daarvan woonachtig zijn. Daarbij baseert zij zich op het Evangelie van Jezus 
Christus, dat ieder mens roept tot de dienst aan God, aan de medemens en 
aan de wereld. De Vereniging tracht dit doel te bereiken door: 
Het organiseren van kerkdiensten in de Nederlandse taal, volgens een liturgie 
van oecumenisch karakter; Het organiseren van nog andere bijeenkomsten 
met een bezinnings-karakter, bedoeld om wederzijdse hulp te bieden bij en aan 
te sporen tot het omzetten van de resultaten van deze bezinning in het leven 
van alledag; Het aanbieden van beroepsmatige pastorale zorg en het 
stimuleren van pastorale zorg door de leden onderling; Het waar nodig en 
mogelijk verlenen van sociale en diaconale bijstand;  
Het bevorderen van contacten tussen leden, sympathisanten en donateurs 
door midden van een eigen verenigingsorgaan; Het verlenen van hulp bij de 
integratie van Nederlanders in de Zwitserse kerken en in de Zwitserse 
samenleving; Alle overige middelen welke voor het bereiken van de doelstelling 
bevorderlijk zijn. 
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Verslag van de voorzitter  

 
Het jaar 2017 bracht de NEV geen organisatorische veranderingen. Wel 
moesten we weer afscheid nemen van oudgedienden in de NEV, ik 
noem Peter Spinatsch en Fred Pahud de Mortanges, en werden we bij 
het ouder worden door ongemak, beperkte lichamelijke en geestelijke 
bewegingsvrijheid, ziekte en verlies bezocht. We beleefden echter ook 
vreugdevolle en hartverwarmende momenten met elkaar. Bijvoorbeeld 
op het NEV weekeinde – inmiddels alweer het elfde - in de Kartause 
Ittingen, waar over het thema “Wat blijft?” gesproken en nagedacht 
werd. De wereld van nu ziet er anders uit dan die van zo’n 40 tot 50 jaar 
geleden en wat er binnen kerkgemeenschappen zoals de onze 
besproken, gevoeld en gedacht wordt heeft zich in de afgelopen 
decennia zeer veranderd. Wat is het dat vandaag, ondanks of dankzij 
alle maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren, mensen 
nog steeds draagt en een mensenleven zin geeft?  
 Het ledenbestand van de NEV loopt langzaam terug. Van de 
activiteiten en diensten kan dat niet gezegd worden. In Bazel vonden 
vele diensten plaats en in Zürich werd door Piet Spaak, evenals vorig 
jaar, een dienst met Huub Oosterhuis liederen georganiseerd, waar 
Peter Spinatsch met zijn liefdevolle en inspirerende aanwezigheid zeer 
gemist werd. Hij kon vanwege zijn afnemende krachten niet meer 
aanwezig zijn. 

Ik wil de kringhoofden, “kosters”, muzikale begeleiders en 
organisten hartelijk danken voor hun inzet. Drie van de centrale 
diensten - Pasen, Pinksteren, Kerst - werden in het jaar 2017 goed 
bezocht, de Waldgottesdienst helaas wat minder. Ook wil ik de 
gastpredikanten, met name de “invallers”, inspringend wanneer een 
predikant op korte termijn verhinderd is, dank zeggen voor hun 
bijdragen aan de NEV. 

Ank Wiedemann – Ouweneel en Hans Heezen werden herkozen 
als bestuurslid. Ank en Hans, hartelijk dank voor jullie inzet voor de 
NEV. Mijn dank geldt ook Hans-Peter Hugelshofer en Piet Spaak voor 
hun werk in de kascommissie. Piet Spaak heeft er twee termijnen van 
drie jaar opzitten en kan zodoende niet herkozen worden. Gaarne 
spreek ik hier mijn dank uit aan de Zwitserse kerken, voor hun 
financiële steun en het ter beschikking stellen van hun gebouwen. 
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Mijn dankbaarheid geldt ook Lida Versteeg, die er vijf tot zes 
keer per jaar voor zorgt dat er een nummer van Briefcontact bij U in de 
bus glijdt, en Arjana Metting van Rijn, die met grote regelmaat stukjes 
ter overdenking bijdraagt. Mijn dank gaat daarnaast uit naar Hans 
Heezen voor het samenstellen – met hulp van Jan van den Eijkel - van 
het jaarboekje. Ook dank ik Jan van den Eijkel heel hartelijk voor het 
ontwikkelen en onderhouden van de NEV website, die door velen in 
binnen- en buitenland bezocht wordt. Mijn dank geldt ook Cora Kerst en 
Madeleine Lüthi, die er voor zorgen dat wij jonge en oude mensen in 
behoeftige omstandigheden in St Petersburg financieel kunnen 
ondersteunen. Ook zij nog vermeld dat de samenwerking met de 
kerkelijke gemeente Dagmersellen zoals steeds geheel wrijvingsloos 
verloopt. Dat is voor de NEV van levensbelang, omdat zonder de 
samenwerking met Dagmersellen wij David niet als predikant zouden 
kunnen hebben. 

Tenslotte wil ik David van harte bedanken voor het werk dat hij 
voor de NEV en haar leden telkens weer verzet. Het is niet eenvoudig 
twee kerkgemeenschappen tevreden te houden, in het Duits en het 
Nederlands te preken en ons tot een wandel in de geest van Jezus aan 
te zetten, en ik hoop dan ook dat het hem en zijn familieleden niet een 
te zware last is. David, we hopen dat de NEV je kan bezielen om de 
boodschap van het evangelie ook in het jaar 2018 te leven en uit te 
dragen. 

De vereniging wordt gestaag ouder en kleiner maar heeft nog 
steeds de mogelijkheid onszelf en anderen te inspireren. Daarom ter 
afsluiting een gebed van Paul Bruggeman en Gerard Zuidberg. 

 
Jij die kwetsbaar bent in mensen 
Jij die je laat raken 
door wat onze aarde wordt aangedaan 
Jij die zoekt naar mensen 
met een hart voor gerechtigheid 
wil mij bewaren als ik de strijd moe word 
houd in mij levend de woede om wat misgaat 
laat in mij de hoop brandend blijven 
houd mij in beweging in mijn zoeken naar wegen 
en laat me nooit berusten in afbraak en vernietiging, 
dat het leven zelf mij 
door alles heen lief mag blijven. 
 
Wilfred van Gunsteren (voorzitter), Seewis, 15 januari 2018 
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Verslag van de predikant  

 

 

Stukje opvoeding 
 
voor de oorlog zag ik zo nu en dan 
o.d.s. spelen, er deed een oude 
linksbuiten in mee, glimmerveen, 
wiens knie de hebbelijkheid had 
af en toe uit de kom te schieten 
(soms wel een paar keer per wedstrijd); 
dan lag hij een ogenblik langs de lijn 
pakte zijn been beet, drukte de knie 
terug in de kom en dribbbelde vrolijk  
verder, alsof er niets was gebeurd. 
 
nu, een kwart eeuw later, 
zeg ik soms, als het tegenzit, 
of ik eens in een sombere bui ben: 
„vooruit, kees, even de knie in de kom“ 
en dan gaat het weer 
 
Cees Buddingh 
 
De NEV is altijd goed voor een verrassing. We hadden dit jaar weer een 
(heel fijn!) weekend in Ittingen. Uit ervaring weet ik hoeveel mensen er 
ongeveer komen en zorg ervoor dat ik genoeg kamers heb. En toch 
kwamen ineens weer méér aanmeldingen binnen en moest ik ervoor 
zorgen, dat ik nog een paar kamers meer kon vinden.  
 
Een paar weken geleden hebben we met elkaar Kerstmis gevierd. En 
ook hier meen je als predikant te weten hoeveel mensen er ongeveer 
kunnen komen. In gedachten ben je bij diegenen die sinds kort in het 
bejaarden- of verpleegtehuis wonen en er zeker niet meer bij kunnen 
zijn. Je bent bij diegenen die ziek zijn of grote zorgen hebben. Je denkt 
ook aan de mensen die in het afgelopen jaar overleden zijn. Je weet dat 
het aantal leden dan ook gestaag terugloopt. Er komen nauwelijks 
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nieuwe mensen uit Nederland bij, want daar smelten gemeenten ook al 
als sneeuw voor de zon weg. Groei zit er voor de NEV niet meer in. 
 
En dan ineens zitten er niet 40 mensen in de dienst, zoals de afgelopen 
jaren het geval was, maar tegen de 60! Terwijl je toch ook nog een heel 
aantal mensen mist, die er om allerlei goede redenen niet bij konden 
zijn! 
 
Het meest verbazingwekkende blijft toch, dat eigenlijk alles in de NEV 
gewoon blijft doorgaan: In alle kringen waren er regelmatig 
kerkdiensten, alle gemeenschappelijke diensten konden gehouden 
worden, er was een weekend, er waren zelfs meer gespreksavonden 
dan vroeger.  
 
Dat alles heeft ook te maken met het levensgevoel dat in het 
bovenstaande gedicht van Cees Buddingh verwoord wordt. Dat is op de 
eerste plaats het typisch Nederlandse: kom op, Jantje, niet zeuren. 
Maar het is ook – en dat lijkt me veel belangrijker - een bewust ervoor 
kiezen de blikrichting te veranderen.  
Het is een dòòrgaan, ook al weet je dat niet alles meezit. 
Dat is de kracht van de NEV, dat maakt soms, tegen alle verwachtingen 
in, vele dingen mogelijk.  
 
Maar ik wil hier toch ook een “vermanend” woord spreken: De lasten 
zijn in de NEV soms ongelijk verdeeld. We hebben ongelooflijk geluk 
met kringhoofden, organisten, kosters en gastpredikanten. Sommige 
mensen offeren echt heel veel tijd op voor de NEV en krijgen daar niet 
altijd bemoedigende ervaringen voor terug.  
 
We mogen geen misbruik maken van de goodwill en de inzet van een 
paar heel actieve mensen. Ondanks alle verrassingen – en ik hoop dat 
er nog een paar komen – moeten we ons gemeenteleven telkens weer 
opnieuw evalueren en organiseren.  
 
Onze gemeente bestaat voor een belangrijk deel uit actieve 
gepensioneerden. Ze hebben een rijk leven en hebben ook 
vele dingen die ze belangrijk vinden: familie in Nederland, kinderen en 
kleinkinderen waar ze nog van alles mee willen ondernemen, een 
mooie reis af en toe.  
En dan toch ook af en toe met elkaar in het Nederlands kerkdienst 
vieren. Het valt niet mee om dat alles naast elkaar in te passen. 
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Het lijkt mij minder belangrijk of we in de kringen alles kunnen laten 
doorgaan. Veel belangrijker is dat de dingen die we met elkaar doen in 
de NEV ook echt goede ervaringen zijn, diensten en avonden waar je 
gesterkt weer vandaan komt.  
En dat lukt toch ook alleen maar als velen actief meedoen. Niets is zo 
frustrerend voor een koster, organist, kringhoofd en gastpredikant dan 
dat ze na vele voorbereidingen alleen met elkaar kunnen kerkdienst 
vieren. 
 
Misschien betekent dat dat we afscheid moeten nemen van dingen, 
waar eigenlijk toch te weinig animo voor is, die in het leven van de 
leden toch niet de hoogste prioriteit genieten.  
We zullen ook in dit jaar kritisch moeten bekijken wat écht de moeite 
waard is om te organiseren en wat niet.  
Omdat we met elkaar goede momenten willen beleven en niet 
teleurgesteld willen worden.  
 
Ook in dit jaar hebben we afscheid genomen van mensen die ons 
tientallen jaren op onze weg hebben begeleid: Bets Dieleman, Peter 
Spinatsch en Fred Pahud. Ze hebben ieder op haar / zijn manier de 
NEV gestalte gegeven.  
 
We willen dankbaar terugkijken op de mensen die zij voor ons zijn 
geweest. En we hopen dat ze ons, in de herinnering aan hoe ze met 
ons hebben geleefd, ook in de toekomst af en toe zullen begeleiden. 
 
David van Welden 
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Pastorale en diaconale zorg  

 
 
 

Onze predikant, Ds. David M. J. van Welden verdeelt zijn tijd over zijn 

gemeente in Dagmersellen en de NEV. U kunt hem op de woensdag 

bereiken op het telefoonnummer 062- 756 58 92.  

 

Deze dag is voor het werk in de NEV gereserveerd. Vanzelfsprekend 

kunt u hem in dringende gevallen, zoals bij overlijden, ook op andere 

dagen bereiken.  

 

Het is duidelijk dat onze predikant niet ieder lid dat in het ziekenhuis 

wordt opgenomen, meteen kan bezoeken, daarom nemen de 

kringhoofden dan ook een deel van deze schijnbaar zo gewone, maar 

toch ook belangrijke bezoeken voor hun rekening. 

 

De NEV heeft ook een diaconaal fonds. Met dit geld kunnen mensen 

die in acute financiële nood verkeren, geholpen worden. 

 

Over bijdragen uit het diaconaal fonds wordt geheimhouding bewaard. 

 

Voor concrete hulp kunt u zich aan de predikant resp. aan de voorzitter 

wenden: 

Tel. 062 – 756 58 92, E-mail: vanwelden@bluewin.ch (predikant) 

resp. Tel 079 – 321 05 40, E-mail: wfvgn@ethz.ch (voorzitter) 

 

De redactie 
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Preekrooster predikant 

 
 

In de onder vermelde kerkdiensten zal Ds. David van Welden in 2018 

voorgaan.  

 

Daarnaast worden door de kringen lokale kerkdiensten georganiseerd. 

 

Datum en naam van de voorganger/ster vindt u, voor zover bekend, op 

de volgende kringpagina’s. Ook worden ze in BC en op de website  

www.nl-kerk.ch bekendgemaakt.  

 

04.02.2018 Kerkdienst in Zürich om 15:00 uur 

01.04.2018 
Paasdienst in Hägendorf om 12:00 uur  
en daarna ledenvergadering  

05/06.05.2018 
NEV Weekend in Ittingen. 
Dienst zondag om 14 uur in Raum der Stille 

20.05.2018 Pinksterdienst in Hägendorf om 12:00 uur 

26.08.2018 Waldgottesdienst in Rupperswil om 12:00 uur 

02.09.2018 Kerkdienst in Bern om 17:00 uur 

28.10.2018 Kerkdienst in Bazel om 15:30 uur 

25.12.2018 Kerstdienst Hägendorf om 12:00 uur 
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Verslag van de penningmeester  

 
 

We hebben het jaar 2017 met een verlies van Fr. 20’074 moeten 
afsluiten, Fr. 774 meer dan begroot en Fr. 2’302 meer dan in 2016. De 
ledenbijdragen zijn helaas met Fr. 1’209 gedaald t.o.v. 2016 en 
daarmee net boven het niveau van 2015! Desalniettemin hartelijk dank 
aan diegenen die bijgedragen hebben! De uitgaven waren Fr. 997 
hoger dan in 2016 en Fr. 334 hoger dan begroot.  
 
De begroting voor 2018 voorziet een 5,4% stijging van de uitgaven 
tegenover 2017, hetgeen resulteert in een tekort van Fr. 21’150 indien 
de, dus UW, bijdragen niet onder Fr. 24’000 uitkomen. We teren in, 
maar als U blijft bijdragen kunnen we nog wel even door. Zeker 5 jaar. 
Is toch mooi.  
 
De begroting 2018 zal op de ledenvergadering van 1 april 2018 aan U, 
indien U lid bent, samen met de jaarrekening 2017 ter goedkeuring 
worden voorgelegd. 
 
Maakt U Uw bijdrage voor 2018 nu meteen over? Een 
Einzahlungsschein is in dit Jaarboekje opgenomen om het U 
gemakkelijk te maken. Een automatische betalingsopdracht aan Uw 
bank voor periodieke overmaking is ook een goede mogelijkheid om het 
niet te vergeten.  
 
Hartelijk dank, ook voor Uw financiële steun en tot ziens op de 
ledenvergadering en de paasdienst op 1 april 2018 in Hägendorf. 
 
Neuheim, januari 2018 
Uw penningmeester  
Hans Heezen 
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Cijfers / financieel bericht  

 
Bijdragen Zwitserse Kerken 

GEMEINDE 2014 2015 2016 2017 

Basel Land 500 1’000 - - 

Kirchgemeinde Rheinfelden 250 - - - 

Zug 3’000 3’000 3’000 3‘000 

Zürich Stadt 4’000 4’000 4’000 4’000 

Totaal 7’750 8’000 7’000 7’000 

 
Bijdragen van de leden en BC abonnees 

 2013 2014 2015 2016 2017 

 

 CHF aantal CHF aantal CHF aantal CHF aantal CHF 

Niets 0 60 0 58 0 53 0 45 0 

< 200 1’784 20 1’640 20 1’740 22 1’945 22 1’870 

200 - 499 5’900 19 5’680 18 5’590 18 5’490 18 5’105 

500 - 999 8’760 16 10’235 16 9’985 13 8’960 10 6’785 

1000 - 1999 6’630 5 6’300 4 5’032 6 7’384 7 8’800 

2000 en meer 2’000 1 2’000 1 2’000 1 2’000 1 2’000 

Totaal 25’074 121 25’855 117 24’347 113 25’779 103 24’560 

Gemiddeld 199  214  208  228  238 

Gemiddeld per 
betalend lid 

418 61 424 59 412 60 430 58 423 

 
Jaarrekening en Balans per 31 december 

ACTIVA 2015 2016 2017 

Liquide middelen 21’076 41’133 25’082 

Debiteuren 398 3’000 - 

Beleggingen 156’416 116’268 116’268 

Totaal 177’890 160’401 141’350 
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PASSIVA 2015 2016 2017 

Crediteuren    - 150 - 

Diaconaal fonds 20’000 20’000 20’000 

Algemene Reserve 135’918 118’023 91’424 

Werkkapitaal 40’000 40’000 50’000 

Overschot/tekort  -18’028 -17’772 -20’074 

Totaal  177’890 160’401 141’350 

 
Resultatenrekening en begroting (1) incl. BC abo’s en abo aandeel van leden 

INKOMSTEN 
Rekening 

2015 
Rekening 

2016 
Begroting 

2017 
Rekening 

2017 
Begroting 

2018 

Ledenbijdragen (1)   24’347 25’779 25’000 24’560 24’000 

Legaat - - - - - 

Donaties - - - - - 

Collectes - - - - - 

Zwitserse kerken 8’000 7’000 7’000 7’000 7’000 

Rente 153 86 - - - 

Aan reserve      

Uit reserve 18’028 17’772 19’300 20’074 21’150 

Totaal  50’528 50’637 51’300 51’634 52’150 
 
 

UITGAVEN 
Rekening 

   2015 
Rekening 

2016 
Begroting 

2017 
Rekening 

2017 
Begroting 

2018 

Traktement 41’231 41’228 41’500 41’580 42’000 

Diaconaal fonds - - - - - 

Auto/reiskosten 2’204 2’251 2’300 1’582 2’000 

Porti, telefoon 464 532 500 258 400 

Bureau materiaal - - - - - 

Verenigingskosten 2’624 2’326 2’500 4’801 3’000 

Briefcontact  4’300 4’300 4’500 3’413 4’000 

Ext. predikanten - - - - 750 

Totaal  50’528 50’637 51’300 51’634 52’150 
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Diaconaal Fonds 
 

Stand per 31 december 2016 20’000 

Uitbetaald 0 

Aanvulling 0 

Stand per 31 december 2017 20’000 

  

 
 
Adressenbestand per 31 december 

 
 
 
 
 

 

Kascontrolecommissie 

 

De kascontrolecommissie bestaat uit:  
 Piet Spaak, Spitznussstrasse 33, 8623 Wetzikon, 

piet.spaak@eawag.ch,  
Tel. 044-9302087, Natel 079-3880862 

 Hans-Peter Hugelshofer, Holunderweg 10, 5102 
Rupperwil. Tel. 062-8974579  

 
Commissieleden worden voor periodes van 3 jaar door de 
ledenvergadering gekozen.  
Op de algemene ledenvergadering zal de kascommissie verslag 
uitbrengen. 
 

Adrestype 2014 2015 2016 2017 

Leden (personen/gezinnen) 77 74 74 70 

BC abonnées 37 37 33 27 

Overige adressen 7 6 6 5 

Totaal  121 117 113 102 



- 13 - 
 

 

Lidmaatschap en ledenbijdragen  

 

De vereniging kent een individueel en een gezinslidmaatschap. 
Natuurlijke- en rechtspersonen kunnen donateur van de vereniging 
worden. Aanmelding dient schriftelijk bij het bestuur plaats te vinden. 
Alle leden hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering.  
Leden kunnen zich bij verhindering door een ander lid laten 
vertegenwoordigen. Daartoe moet een getekende volmacht aanwezig 
zijn. Alle leden ontvangen briefcontact kosteloos.  
De leden betalen een jaarlijkse bijdrage. De hoogte daarvan wordt door 
ieder zelf aan de hand van onderstaande tabel vastgesteld. en liefst per 
jaar betaald. Daartoe is in dit jaarboekje een betalingsopdracht 
(Einzahlungsschein) gehecht. Vanzelfsprekend kunt U ook een 
opdracht aan Uw bank geven om een jaarlijkse, maandelijkse- of 
kwartaalovermaking te regelen.  
 

Bijdragen Jaarlijks in CHF Maandelijks in CHF 

Bruto inkomen 
in 1000 CHF 

per persoon per gezin per persoon per gezin 

Tot 50 300 450 25 37.50 

50 – 75 450 600 37.50 50 

75 – 100 600 900 50 75 

100 – 150 900 1350 75 115 

Boven 150 1000+ 1500+ 90+ 125+ 

 

De hier genoemde bedragen zijn streefgetallen, waarvan, indien dit 
noodzakelijk is, vanzelfsprekend kan worden afgeweken. Men kan altijd 
lid van de NEV zijn, ook als het streefbedrag niet betaald zou kunnen 
worden. Uiteraard zijn hogere bedragen ook welkom van diegenen, die 
dat kunnen en willen betalen.  
 
Informatie:  
Voor informatie s.v.p. contact opnemen met de penningmeester:  
De Heer G.J. Heezen, Maiackerstrasse 10, 6345 Neuheim ZG. 
Tel. 041 755 24 19, Email: heezen@bluewin.ch. 
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Een oproep van de penningmeester.  
 
In 2017 hebben 45 sympathisanten van de NEV Briefcontact 
toegestuurd gekregen zonder daarvoor te betalen. Draag toch Uw 
steentje bij. Als het er echt niet in zit, sturen we het BC echt wel. Maar 
voor de meesten van U, is toch een bedrag van CHF. 65 per jaar geen 
probleem. Nog beter zou het zijn lid te worden. Dus graag aanmelden 
hieronder.  
 
 
AANMELDINGSFORMULIER (kopiëren of uitprinten vanuit de Website nl-
kerk.ch) 
 
Ondergetekende(n) wenst / wensen: ( aankruisen) 
 

  een abonnement op Briefcontact, CHF 65.- per jaar.  
 
  donateur van de NEV te worden (bij een donatie van tenminste  

CHF 200.- volgt automatisch toezending van Briefcontact) 
 
  lid / leden te worden van de N.E.V.,  

inbegrepen een abonnement op BC 
  
 
Naam / Namen: 

 
Adres: 

 
Postcode en woonplaats:  

 
Land: 

 
Telefoon: 

 
E-mail: 

 
Verzenden aan de penningmeester 
De Heer  G.J.  Heezen,  
Maiackerstrasse  10,  
6345 Neuheim  ZG  
Tel.  041 755 24 19 
E-mail: heezen@bluewin.ch  
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Uitnodiging algemene ledenvergadering  

 
 

Op zondag 1 april 2018 in aansluiting op de Paaskerkdienst, welke om 
12 uur begint, zal de Algemene Ledenvergadering 2018 van de NEV 
worden gehouden in het Gemeindehaus van de Reformierte Kirche te 
Hägendorf, aanvang ca. 13:30 uur. 
We hopen er velen van U te mogen begroeten. 
 
Agenda 

1 Opening en begroeting 
2 Vaststelling van de agenda 
3 Goedkeuring van de notulen van de voorgaande algemene 

ledenvergadering van 16 april 2017 
4 Ingekomen stukken en mededelingen  
5 Verslagen van de predikant en voorzitter 
6 Jaarrekening 2017 en verslag van de penningmeester 
7 Verslag van de kascommissie 
8 Décharge bestuur en kascommissie voor het jaar 2017 
9 Begroting voor het jaar 2018 
10 Verkiezing bestuursleden: Thea Buser – van Stigt heeft haar 

vijfde periode van drie jaar erop zitten en is herkiesbaar. 
11 Verkiezing lid kascommissie: Piet Spaak heeft zijn tweede 

periode van drie jaar erop zitten en is statutair niet meer 
herkiesbaar. Het bestuur heeft Gerard Kerst bereid gevonden 
zich voor de kascommissie kandidaat te stellen. 

12 Briefcontact en website (www.nl-kerk.ch). BC verschijnt 6 maal 
per jaar en wel twee maandelijks op de 15-e dag van de 
maanden januari, maart, mei, juli, september en november. Kopij 
voor de 20-e van de voorgaande maand insturen. 

13 Rondvraag 
14 Sluiting 

 
Wilfred van Gunsteren 
Voorzitter NEV 
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Mocht U verhinderd zijn, wilt U dan een NEV-lid dat wel aanwezig zal 
zijn schriftelijk machtigen om namens U aan stemmingen deel te 
nemen? De algemene ledenvergadering kan namelijk slechts besluiten 
nemen wanneer tenminste een vijfde van het totaal aantal 
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is (art. 22 
Statuten). Daarnaast is een (aanwezig) lid slechts bevoegd maximaal 
twee andere (niet aanwezige) leden te vertegenwoordigen (art. 12 
Statuten). Een machtigingsformulier vindt U hier onder. Machtigingen 
kunt U aan de gemachtigde of aan een ander die op de vergadering 
aanwezig zal zijn, meegeven dan wel naar Thea Buser – van Stigt 
opsturen. 
 
 

MACHTIGING (kopiëren of printen vanuit de Website nl-kerk.ch) 
 
Toezenden aan Thea Buser – van Stigt, Untere Steingasse 3, 6235 
Winikon, of aan gemachtigde meegeven. 
 
Ondergetekende, mevrouw, de heer: 
(eigen naam invullen) 
 
 

 
machtigt hierbij mevrouw, de heer: 
(naam van de gemachtigde) 
 
 

 
tot het uitbrengen van haar / zijn stem op de algemene 
ledenvergadering van de NEV op 1 april 2018 te Hägendorf. 
 
Handtekening van de machtigingsgeefster / gever: 
 
 

 
Handtekening van de gemachtigde: 
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Notulen ledenvergadering 2017 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering NEV op zondag, 16.04.2017 in 
Hägendorf. Aanwezig: 27 leden, 6 bestuursleden, 11 machtigingen 
ontvangen 
1. Opening en begroeting 

Tegen 14 uur opent de voorzitter, Wilfred van Gunsteren, de 
vergadering met een smeekgebed van Albert Boone en Frans 
Cromphout en heet vervolgens allen hartelijk welkom. 
  

2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Goedkeuring van de notulen van de algemene 
ledenvergadering van 27 maart 2016 
De notulen van 27 maart 2016 worden goedgekeurd. Wilfred 
dankt Anja voor het maken van deze notulen. 
 

4. Ingekomen stukken en mededelingen 
Thea Buser leest een mooie, hartelijke brief van Henk van 
Riezen aan de vergaderde leden voor. Onze organist, de heer 
Meironke, gaat ons verlaten omdat hij het wat rustiger aan wil 
doen. De heer Sebestyén Nyírő heeft zich bereid verklaard 
Peter Meironke op te volgen.  
 

5. Verslagen van de predikant en de voorzitter  
De verslagen van de voorzitter en de predikant staan in het 
jaarboekje. Er blijken geen vragen te zijn. 
 

6. Jaarrekening 2016 en verslag van de penningmeester. 
De penningmeester, Hans Heezen, verwijst naar het 
jaarboekje. Hij verheugt zich er over dat de ledenbijdragen 
gestegen zijn en vermeldt dat het belangrijk is dat de leden de 
NEV financieel blijven steunen. Er zijn geen vragen en Hans 
wordt met een applaus bedankt voor zijn werk. 
 

 



- 18 - 
 

7. Verslag van de kascommissie  
Piet Spaak en Hans-Peter Hugelshofer hebben de boeken in 
orde bevonden. Hans-Peter leest het rapport van de 
kascommissie voor en stelt voor de penningmeester met 
hartelijke dank voor zijn gevoerd beheer décharge te verlenen. 
Wilfred bedankt de kascommissieleden voor hun werk en 
Hans-Peter wordt met een mooie roos en applaus bedacht 
(Piet Spaak is niet aanwezig). 
 

8. Décharge bestuur en kascommissie voor het jaar 2016 
Met algemeen applaus wordt aan bestuur en kascommissie 
décharge verleend. 
 

9. Begroting voor het jaar 2017 
De penningmeester zegt conservatief begroot te hebben en 
hoopt dat de huidige bijdragen van enige Zwitserse kerken ook 
in de toekomst behouden blijven. Vervolgens wordt de 
begroting met algemene stemmen aangenomen. De voorzitter 
bedankt Hans Heezen voor zijn werk en ook voor het maken, 
met belangrijke hulp van Jan van den Eijkel, van het 
jaarboekje. Een fles wijn onderstreept de dank der aanwezigen. 
 

10. Verkiezing bestuursleden Ank Wiedemann en Hans Heezen 
Beide worden met algemene stemmen herkozen. Een warm 
applaus en een mooie roos als teken van waardering voor Ank 
en Hans volgen. 
 

11. BC en website 
Er is veel waardering voor Lida Versteeg, die bereid blijft het 
Briefcontact te maken. BC verschijnt zesmaal per jaar twee-
maandelijks op de 15-e van de maanden januari, maart, mei, 
juli, september en november. Kopij voor de 20-e van de 
voorgaande maand insturen! 
Jan van den Eijkel, onze webmaster, is niet aanwezig, maar 
heeft laten weten dat de website regelmatig bekeken wordt en 
er dus interesse blijkt te zijn hiervoor. Lida wordt bedankt en 
krijgt een boekenbon en een roos aangeboden door Thea. Dit 
zoals altijd met een vriendelijk woord en een warme lach, 
bedankt Thea! 
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 12. Rondvraag 
Wilfred bedankt Corrie en Jaap Prins, en allen die geholpen 
hebben natuurlijk, voor het klaarmaken van de koffietafel.  
 

 13. Sluiting 
De voorzitter sluit om 14:35 uur de vergadering en wenst allen 
nog een fijne Pasen. 
Volgende Algemene Ledenvergadering: zondag, 1 april 2018 
 

 
Pfäffikon,  
8 mei 2017,  
Anja Oberholzer 
 
 
 

 

 

Kring activiteiten  

 

 

Een groot deel van de activiteiten van de N.E.V. vindt plaats in 

regionaal bepaalde concentraties van leden rond een 

“kerkplaats”(kringen).  

 

Er is een kring in Bazel en in Bern, en een “combikring” van Aargau met 

Zürich (Zürgau)  

 

Kringhoofden zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de lokale 

kerkdiensten en de “koffie na de dienst”, waarbij het laatste nieuws 

uitgewisseld en de onderlinge band wordt versterkt. 

 

De meeste kringen hebben ook contactpersonen voor bezoek aan zieke 

of eenzame NEV leden. 

  



- 20 - 
 

 

Kring Bazel  

 
 

Contactpersonen: 

Jan van den Eijkel 
Rüttmattstr. 9 
DE-79713 Bad Säckingen 
0049-7761-4916 
admin-nev(at)janv.de 

Wim Verhoog 
Dürlismatten 3 
DE-79588 Efringen-Kirchen 
0049-7628-3488761 
w.verhoog(at)gmx.de 

Jean Jacques de Wijs 
Waldhofstr. 6 
4310 Rheinfelden 
061-831 65 86 
jeanjacques(at)dewijs.ch 

 
In 2017 konden we samen 9 diensten in het Wesleyhaus vieren. En 
voor het eerst sinds jaren hebben we een gesprekskring bij de familie 
Jansonius (bedankt!) gehouden, o.l.v. ds. David van Welden.  
 
De diensten werden gemiddeld door meer dan 13 leden bezocht, een 
lichte stijging tegenover 2016. Hartelijk dank aan onze voorgangers drs. 
René Zoutendijk (5x), pastor Leen van der Hoofd (2x), ds. David van 
Welden (1x) en ds. Christa Gäbler (1x). 
 
Janneke Brogle en Hans Dijkstra (dank jullie wel) en Jan van den Eijkel 
begeleidden ons aan het orgel. Samen met Wim Verhoog en Jean 
Jacques de Wijs delen we het werk in de kring en zijn afwisselend 
“ouderling van dienst”.  
 
Onze diensten worden 's-middags om 15:30 uur gehouden in het 
Wesleyhaus aan de Hammerstrasse 88 in 4057 Basel. Het Wesleyhaus 
is goed te bereiken, met tram 6 of 14, halte Claramatte, of met de auto 
tot aan de parkeergarage Claramatte. In dit Wesleyhaus (eigenlijk een 
soort zorghuis) bevindt zich een mooie kapel en een modern cafetaria 
waar we na de dienst nog gezellig samen een kop koffie of thee drinken 
en met elkaar in gesprek komen. Het wel en wee van elkaar willen we 
met elkaar delen.  
 
Afgesproken is, dat informatie over zieken in onze kring aan Jean 
Jacques de Wijs worden doorgegeven die zijnerzijds David, Wim en Jan 
informeert.  
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In 2018 plannen we 10 gezamenlijke diensten in het Wesleyhaus om 
15:30 uur en weer een gespreksavond. De voorgangers zijn D.V.: 
 

04.02.2018 Drs. René Zoutendijk 

04.03.2018 Theoloog Bram Meertens 

07.03.2018 Gesprekskring: Ds. David van Welden om 14:00 bij 
fam. Jansonius 

06.05.2018 Drs. René Zoutendijk 

03.06.2018 Ds. Hildo van Es 

01.07.2018 Pastor Leen van der Hoofd 

09.09.2018 Pastor Leen van der Hoofd 

07.10.2018 Drs. René Zoutendijk 

28.10.2018 Ds. David van Welden (Herbstmesse in Bazel dus veel verkeer 
en weinig parkeermogelijkheden) 

04.11.2018 Ds. Christa Gäbler (Herbstmesse in Bazel dus veel verkeer en 
weinig parkeermogelijkheden) 

02.12.2018 Drs. René Zoutendijk 

 
De gemeenschappelijke NEV-diensten in 2018 met Ds. David van 
Welden als voorganger: 

01.04.2018 Paasdienst in Hägendorf om 12:00 uur en 
ledenvergadering  

05.05.2018 Weekend in Ittingen  

06.05.2018 Weekend-Dienst in Ittingen om 14:00 uur 

20.05.2018 Pinksterdienst in Hägendorf om 12:00 uur 

26.08.2018 Waldgottesdienst in Rupperswil  

25.12.2018 Kerstdienst in Hägendorf om 12:00 uur 

 
Onze website www.nl-kerk.ch bevat veel interessante en aanvullende 
informatie en daar houden we u ook graag op de hoogte over eventuele 
wijzigingen of andere actuele berichten. 
 
Graag tot ziens in Bazel! 
Namens het triumviraat, 
Jan van den Eijkel 
December 2017 
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Kring Bern  

 
 
Contactpersonen: 

Mw. Gerda de Graaf,   
Ursprungstrasse 100,  
3053 Münchenbuchsee  
Tel.: 031 - 869.36.91 
gerdadegraaf@gmx.ch  

Bezoek of hulp, financiën: 
Mw. Lottie Dijkstra  
Rohrstrasse 3, 3507 Biglen,  
Tel.: 031 - 701.08.58. 
jcdijkstra@bluewin.ch 

 

 
Wij zijn in Bern een kleine kring. De kerkdiensten worden trouw bezocht 
door 9 personen. Helaas gaat Anita naar Wallisellen verhuizen en zo 
blijven er nog maar weinig mensen over in de kerkdiensten.  
 
David komt 1x per jaar bij ons preken. Verder hebben wij als 
gastpredikant Matthijs van Zwieten, die al jaren 2x per jaar bij ons 
voorgaat. Door het wegvallen van Peter Spinatsch, die elk jaar 1x bij 
ons preekte, moesten wij op zoek naar een nieuwe gastpredikant. We 
zijn erg blij dat René Zoutendijk bereid is om bij ons 1x per jaar voor te 
gaan. Zo kunnen wij onze 4 kerkdiensten per jaar in stand houden.  
 
De kerkdiensten zijn altijd 's middags om 17 uur in de Mauritiuskirche in 
Bern Bethlehem. 
 
Het preekrooster voor 2018: 
 

11.02.2018 Matthijs van Zwieten 

17.06.2018 Matthijs van Zwieten 

02.09.2018 David van Welden 

11 of 18.11.2018 René Zoutendijk 

 
groetjes  
Gerda de Graaf 
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Kring Zug-Luzern  

 

Contactpersonen: 
Mw. Corrie Prins  
Früebergstrasse 48 
6340 Baar 
Tel. 041 760 48 16 
 

bezoek of hulp 
Mw. G. Piso  
Schadrütirain 5 
CH 6006 Luzern 
Tel. 041 671 0066 

Mw. Wypkje van Welden - De 
Jong 
In der Breiten  2, 6244 Nebikon. 
Tel. 062 756 5743 
wypkje.van.welden@hotmail.ch 

 
In de kring Zug – Luzern worden sinds 2008 geen kerkdiensten in de 
Nederlandse taal meer georganiseerd, maar het sociale netwerk 
functioneert. Corrie Prins en Wypkje van Welden zijn contactpersonen 
en geven meldingen van de kringleden aan elkaar en aan David door. 
In deze kring is het sociale contact, naast de diensten in Hägendorf, het 
belangrijkste.  
 
 

 

Kring Zuergau  

 

Contactpersonen: 

Mevr. Jolande van Gunsteren-Bolt 
Ratitschweg 13, 7212 Seewis Dorf  
Tel 081 3252392   
Mob 079 6881830 
en Gubelstrasse 32, 8050 Zürich 
jolande.vangunsteren@gmail.com  

Bij afwezigheid van Jolande: 
Mevr. Anja Oberholzer-Oostinga 
Bruggwiesenstrasse 11 
8380 Pfäffikon ZH 
Tel. 044 - 995 11 54  
oostinga@gmx.net 

 
 

Kerkdiensten (zie rooster hierna) vinden plaats in de kleine Kirche 
Fluntern, Gloriastrasse (tram 5 en 6 halte Kirche Fluntern; 
parkeergarage aan overzijde van de straat) op een aantal zondagen per 
jaar: de diensten worden aangekondigd in BC en op de NEV-website. 
Na elke dienst is er koffiedrinken in het kerkgebouw. Pianiste: Mevr. 
Anja Oberholzer-Oostinga, Bruggwiesenstrasse 11, Pfäffikon.  
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Dit jaar waren er in de Kirche Fluntern NEV-diensten in de maanden 
januari, juni, september en oktober. Het aantal bezoekers varieerde dit 
jaar van 7 (eenmalig laag) tot 15 personen (doopdienst). Daarnaast 
nemen de Zürgauer gemeenteleden deel aan de gemeenschappelijke 
diensten in Hägendorf, aan het NEV-voorjaarsweekend in Ittingen en de 
Waldgottesdienst in Rupperswil, trouw georganiseerd door ons 
Zürgauer kringlid Mevr. Marty Hugelshofer.  

Tijdens de januari dienst was er, net als in 2015 en 2016, een dienst 
met speciale liturgische aandacht voor liederen van Huub Oosterhuis. 
Een ad hoc koortje, o.l.v. Jenny Spaak en begeleid door Anja 
Oberholzer oefende de liederen tijdens een repetitie voorafgaand aan 
de dienst. Peter Spinatsch uit Bern, die in deze dienst – voorbereid 
samen met Piet Spaak – zou voorgaan, moest op korte termijn wegens 
ziekte verstek laten gaan. Wilfred van Gunsteren las tijdens deze dienst 
een preek van wijlen Ds. Pieter Holtrop, die vaak in NEV diensten in 
Fluntern voorging. Peter Spinatsch’ overlijden, slechts enkele maanden 
later betreuren we zeer. 

Voorafgaand aan de juni dienst, waarin Ds. Willemijn Jonkers uit 
Muiderberg voorging, was er in de Kleine Chile Fluntern weer een 
potluck-buffet. Gezien de geringe belangstelling in verhouding tot de 
benodigde inzet besloten we deze potluck niet te continueren.  

De septemberdienst werd geleid door Ds. Arnoldien van Berge uit 
Amsterdam. In de oktoberdienst ging onze eigen predikant, David van 
Welden voor en vierden we het avondmaal in eigen kleine kring.  

We danken alle voorgang(st)ers van harte voor hun inzet, tijd en 
bemoediging.  

Overige activiteiten: een (goed bezochte) gesprekskring op 8 maart, ten 
huize van Mia Zwahlen in Oerlikon, met als thema Sterven, wat is dat 
eigenlijk?, ingeleid door Ds. David van Welden leidde tot een zeer 
geanimeerde discussie.  

Voor het jaarlijkse adventszingen met raclette kwamen we op 7 
december bijeen, ditmaal in de in de Moserzimmer van de Grosse 
Kirche Fluntern. De Gemeindestube, waarin we sinds 2005 te gast 
waren, is onlangs verhuurd aan de naburige lagere school en voortaan 
niet meer beschikbaar. We waren zeer tevreden met de Moserzimmer, 
wat kleiner en daarom goed passend bij onze ook kleiner wordende 
NEV gemeente. Een sfeervol apero, zingen uit onze eigen 
Kerstliederenverzameling, (de hoge zetting van de liederen past ons 
tegenwoordig wat minder, we gaan op zoek naar lagere, gemakkelijker 
zingbare zettingen...), raclette eten met voldoende tijd voor elkaar en 
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voor gasten van buiten, die het ook prettig vinden om in de adventstijd 
ook kerstliederen in het Nederlands te zingen. We hopen deze 
inmiddels meer dan 20 jaar oude traditie nog enige tijd voort te kunnen 
zetten. 

Voor details of eventuele wijzigingen: zie steeds het laatste nummer 
van Briefcontact of de NEV-website. 

Voor vragen kunt u altijd bij ons, de kringhoofden terecht. Meldt u zich 
alstublieft zelf, wij staan u graag terzijde, maar ook gezien de 
omvang/aard van de kring is het niet gemakkelijk op de hoogte te 
blijven van alle behoeften aan ondersteuning, Wij willen niet dat u zich 
op enigerlei wijze in de kou voelt staan, noch wil de kring de indruk 
wekken dat zij aan zichzelf genoeg heeft. Wij staan van harte open voor 
iedereen die behoefte heeft aan onze kerkelijke gemeenschap en 
steun. Dus neemt u contact met ons op als u denkt dat de kring iets 
voor u kan betekenen. 

 

Jaarrooster NEV Kring Zürich - Aargau 2018  
 

04.02.2018 Kerkdienst in de kleine Kirche Fluntern, Zürich, 
aanvang 15 uur Voorganger Ds. David van Welden, 
m.m.v. een ad-hoc Huub Oosterhuiskoortje. (de 
repetitie begint om 12.30 uur) 

01.04.2018 Gemeenschappelijke NEV-Paasdienst, Evang. Kirche 
Hägendorf, AG + alg. Ledenvergadering, aanvang 12 
uur. Voorganger Ds. David van Welden  

05 05.2018 Gemeenschappelijk NEV-Weekend, Klooster Ittingen, 
o.l.v. Ds. David van Welden. Thema en nadere 
informatie: zie website NEV  

06.05.2018 Gemeenschappelijke NEV-dienst in Ittinger Raum der 
Stille, Voorganger Ds. David van Welden om 14 uur 

20.05.2018 Gemeenschappelijke NEV-Pinksterdienst, Hägendorf, 
AG, aanvang 12 uur. Voorganger Ds. David van 
Welden 

24.06.2018 Kerkdienst kleine Kirche Fluntern, Zürich, aanvang 17 
uur, Voorganger Ds. Arnoldien van Berge, Amsterdam 

26.08.2018 Waldgottesdienst, Waldhütte Rupperswil, AG, aanvang 
12 uur Voorganger Ds. David van Welden. Indien 
gewenst, is er gelegenheid tot meerijden naar de 
Waldhütte. Inlichtingen bij Wypkje van Welden, tel 
078 663 02 99. 
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23.09.2018 Kerkdienst kleine Kirche Fluntern, Zürich, aanvang 17 
uur Voorganger Ds. Willemijn Jonkers, Muiderberg 

Okt / Nov Woensdag: 15.30 uur! Precieze datum en thema nog 
nader te bepalen. Gespreksgroep o.l.v. Ds. David van 
Welden. Plaats: bij Mia Zwahlen, Gubelstrasse 32, 
8050 Zürich-Oerlikon, S-Bahn of tram 10,11,14. Na 
afloop - voor wie zin heeft - eten we een hapje samen 
in de buurt. Aan- c.q. afmelden bij Jolande  

06.12.2018 donderavond!, Zürich, aanvang 17 uur Adventzingen / 
raclette maaltijd, in de Moserzimmer (bg) van de 
Grosse Kirche Fluntern, Gellertstrasse 1, 8044 Zürich, 
tram 5 of 6 (graag aanmelding voor 3 december bij 
Jolande) 

25.12.2018 Gemeenschappelijke NEV-Kerstdienst in de 
Evangelische Kirche Hägendorf, AG, om 12 uur. 
Voorganger Ds. David van Welden 

 
Bezoek voor actualiteiten / wijzigingen onze website www.nl-kerk.ch 
 

 
 
 
 

 

Briefcontact en website 

 
 
 

Van Briefcontact, het verenigingsorgaan van de NEV, verschijnt in 2016 
de 65ste jaargang. Briefcontact is een blad van zo’n 20-32 pagina’s, 
waarin ook bijdragen van leden opgenomen worden Het verschijnt zes 
keer per jaar, in januari, maart, mei, juli, september en november. In 
februari/maart verschijnt een Jaarboekje. 
 
BC heeft een aantal vaste rubrieken, waaronder de agenda en kring-
mededelingen, mutaties, overdenkingen/meditaties en nog veel meer.  
Ieder lid, kan kopij inzenden en wordt daartoe steeds hartelijk 
uitgenodigd!  
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Kopij (per e-mail of brief in machineschrift in de Nederlandse taal), 
insturen vóór de 20e van de maanden februari, april, juni, augustus, 
oktober en december aan de redactrice: Mevr. L. Versteeg, 
Mattackerweg 17, 3073 Gümlingen.( E-mail: lida.versteeg@muri-be.ch). 
 
NEV leden zijn automatisch geabonneerd. Een abo op BC alleen kunt u 
bij de penningmeester, de Heer G.J. Heezen, (Maiackerstrasse  10,  
6345 Neuheim  ZG, Tel. 041–755 24 19, of E-mail: 
heezen@bluewin.ch) aanvragen (CHF 100.-)  
 
 
De NEV website is sinds half 2009 in de lucht: www.nl-kerk.ch. 
De website wordt door NEV-lid Jan van den Eijkel onderhouden. Indien 
U suggesties hebt voor wijzigingen of toevoegingen, of teksten, 
ontvangen Jan (admin-nev@janv.de) of ik deze graag per e-mail 
(wfvgn@ethz.ch) of per post. 
 
Wilfred van Gunsteren 
 
 
 
 

 

Routebeschrijvingen  

 
 

Beschrijvingen van de routes naar de plaatsen waar de NEV haar 
gemeenschappelijke bijeenkomsten houdt. 
 
 
Hägendorf :  
Afslag Egerkingen van de snelweg Basel-Bern resp. Zürich Bern. 
Daarna richting Olten tot het eerste stoplicht. Daar rechtsaf, onder het 
spoorviaduct door en dan de eerste straat links uitrijden tot het einde. 
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Waldhütte Ruperswil :  
Afslag Aarau Ost van de snelweg Egerkingen – Zürich. Dan direct 
rechtsaf en bord Rupperswil volgen tot in dorp. Bij vluchtheuvels rechts, 
richting Altersheim, Museum en Waldhütte. Weg uitrijden tot voor het 
spoorviaduct links een parkeerplaats is.  
Auto daar laten staan en te voet de weg oversteken: in de bosrand ligt 
de hut. Denk er aan iets mee te nemen voor de barbecue na de dienst.  
Treinreizigers kunnen op verzoek van het station worden afgehaald 
(Tel. 062-8974579, Marty Hugelshofer.)  

 
 

Kerk Dagmersellen 
De kerk bereikt u vanaf de autoweg A2 van/naar Luzern (afslag 
Nebikon). Daar kiest u de richting Dagmersellen (links af). Na ongeveer 
100 meter ziet u de kleine Reformierte Kirche aan de rechterkant. Er is 
een kleine parkeerplaats.  

 
 

Pastorie in Nebikon 
Vanaf de autoweg A2 van / naar Luzern kiest u de afslag / Nebikon. U 
rijdt richting Nebikon. Na een paar honderd meter komt eerst het 
plaatsnaambord “Altishofen” en even later al het bord “Nebikon”.  
Bij de eerst mogelijke afslag rijdt u links, onder de spoorweg door en 
daarna meteen weer links. U rijdt deze straat uit en komt bij een 
kruising.  
Op het flatgebouw rechts voor u, ziet u al de straatnaam “In der Breiten” 
De pastorie is het eerste huis aan uw rechterkant.  
Er is een grote parkeerplaats beneden voor de Gemeindesaal.  
*Nebikon heeft ook een station.  
De stoptrein tussen Olten en Luzern stopt er minstens één keer per uur. 
Vanaf het station is het twee minuten lopen naar de pastorie. 
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Tel. 062 –  5356265 
hvanriezen@gmail.com 

 



- 30 - 
 

 

Bestuur  

 
 

Voorzitter 
 

Prof. Dr. W.F. van  
Gunsteren 
 

Gubelstrasse 32, 8050 Zürich 
Ratitschweg 13,  
7212 Seewis Dorf (GR) 
Tel. 081 325 23 92, Mob. 079 321 05 40 
E-mail: wfvgn@ethz.ch 

Penning-
meester 
 

De Heer G.J. Heezen Maiackerstrasse 10, 6345  
Neuheim ZG  
Tel. 041 – 755 24 19 
Email:  heezen@bluewin.ch  

Secretaris Mevrouw A. 
Oberholzer- Oostinga 

Bruggwiesenstrasse  11,  
8380  Pfäffikon 
Tel. 044  – 99511 54 
E-Mail: oostinga@gmx.net. 

Vice-
voorzitter 

Mevrouw Th. Buser – 
van Stigt 
 

Untere Steingasse 3 
6235 Winikon 
Tel.  061 – 831 6860 
E-Mail: thea.buser@bluewin.ch 

Predikant Drs  D.M.J. van 
Welden 

In der Breiten  2,  
6244 Nebikon. 
Tel. 062 – 756 58 92 
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