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Informatie wijkgemeente ‘Diependaal’ 

Hilversum 

Diependaalse kerk Diependaalselaan 138  1214 KE     6246182 

   info@diependaalsekerk.nl 

www.diependaalsekerk.nl 

Vitamine G  info@vitamineG.net 

   www.vitamineG.net 

Predikant   Vacant 

Bijstand i/h pastoraat Ds. G.J. Wisgerhof  

   Contact via dhr. F. Lambour       6231010  

         pastoraat@diependaalsekerk.nl   

Scriba   J. van Woerekom        6216187 

   scriba@diependaalsekerk.nl 

Penningm. Wijkkas R. Versteeg         6246628 

Diependaalse kerk bank NL 49FVLB 0635 8094 00 

wijkkas@diependaalsekerk.nl 

Vitamine G  bank NL 83FVLB 0226 6100 20 

wijkkas@vitamineG.net 

Oppas   Karina de Jong         0346- 

   oppas@diependaalsekerk.nl       830502 

   oppas@vitamineG.net 

St. Diependaal  A. van Woerekom        6216187 

(penningmeester) giro NL89 INGB 0000431426 

   bank NL71 ABNA 0491273630 

   info@stichting-diependaal.nl 

Ouderenwerk  E.A.M. v. Loenen-Klinkenberg       6219373 

    

Ahaaldienst  P.J. Veraar         6831548 

b.g.g   E.M. Budding         6212739 

   vervoer@diependaalsekerk.nl 

Commissie ZWO B. Reinders         6210227 

   zwo@diependaalsekerk.nl 

Commissie ouderen- C. Reinders         6210227 

pastoraat PgH  ouderen@diependaalsekerk.nl 

lVerjaardagsfonds Fam. Noort                     6218576 

verjaardagsfonds@diependaalsekerk.nl 

Rekeningnrs Centr. giro NL17 INGB 0000413904 

Kerkvoogdij PgH bank NL42 FVLB 0699742420 

Diependaalcontact/ G.Th.Biebericher         6853982 

Kerkblad  kopij@diependaalsekerk.nl 

mailto:info@vitamineG.net
http://www.vitamineg.net/
mailto:scriba@diependaalsekerk.nl
mailto:wijkkas@diependaalsekerk.nl
mailto:wijkkas@vitamineG.net
mailto:oppas@diependaalsekerk.nl
mailto:oppas@vitamineG.net
mailto:info@stichting-diependaal.nl
mailto:vervoer@diependaalsekerk.nl
javascript:handleMailto('mailto:zwo@diependaalsekerk.nl');return%20false;
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Update beroepingswerk 

In de Kerkbrink van juni 2018 was onderstaande 

update te lezen: 

“Nadat de Algemene Kerkenraad aan de Diependaalse 

kerk heeft gevraagd te onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn om een predikant van binnen de 

PgH te beroepen is er in de week van 23 april met alle 

beroepbare predikanten een gesprek gevoerd.  

Dat betreffen Ds. Scheurwater van de Bethlehemkerk, 

Ds. Weimar en Ds. Zeilstra van de Regenboogkerk. 

Alle gesprekken zijn plezierig en open verlopen, echter 

hebben we de conclusie moeten trekken dat er met 

alle predikanten geen match is gevonden. 

De kerkenraad van de Diependaalse kerk heeft dit in 

een brief aan de Algemene Kerkenraad aangegeven en 

op korte termijn zal dit inhoudelijk worden besproken. 

De volgende stap in het beroepingswerk is nu 

afhankelijk van de reactie van de Algemene 

Kerkenraad, zodra er opnieuw iets te melden is zullen 

wij u hiervan op de hoogte brengen”. 

Graag geef ik iets meer tekst en uitleg waarom er voor 

deze procedure is gekozen en waarom dit zo’n 

belangrijke uitslag voor de Diependaalse kerk én alle 

andere wijkgemeenten van de PgH is. 

Al jaren zien we in bijna alle Nederlandse kerken het 

aantal leden en kerkbezoekers teruglopen. Zo ook in 
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Hilversum en de Diependaalse kerk. Daardoor staan 

ook de financiën onder druk. De landelijke 

protestantse kerk (PKN) bekijkt nauwkeurig de 

plaatselijke ontwikkelingen en heeft de PgH verzocht 

om te werken naar positieve begrotingen in plaats van 

de begrotingen van de afgelopen jaren die structurele 

tekorten lieten zien. Uiteindelijk is dat natuurlijk niet 

vol te houden. 

Om die reden is er een rekensom gemaakt hoeveel 

predikantsplaatsen in de begroting passen. Die 

predikanten zijn verdeeld over de 5 wijkgemeenten op 

basis van ledenaantallen en opbrengsten van de actie 

Kerkbalans, waarna een ‘solidariteits-besef’ een en 

ander gladstrijkt.  

Zo is er onderstaande overzicht gemaakt: 

 

wijkgemeente 
predikantsplaatsen 

huidige 
situatie 

volgens 
begroting 

te ondernemen 
actie 

Bethlehemkerk 0,5 1 0,5 

De Morgenster 1 1 0 

Diependaalse 
kerk 0 0,5 0,5 

Grote Kerk 1 1 0 

Regenboogkerk 1,5 1 -0,5 

TOTAAL 4 4,5 0,5 

Zoals te zien is in het overzicht zouden zowel de 

Bethlehemkerk als de Diependaalse kerk een predikant 

voor 0,5 fte kunnen beroepen. De begroting laat dat 

echter niet zomaar toe. Daarom is er verzocht om 
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binnen het huidige team van predikanten op zoek te 

gaan naar een geschikte predikant.  

Als we bovenstaande schema zien als een bedrijf met 

meerdere afdelingen (techniek, administratie, verkoop, 

directie, receptie) zou je het kunnen omschrijven als 

een reorganisatie, waarbij afdeling techniek op zoek is 

naar een nieuw lid en afdeling receptie iemand over 

heeft. Het is maar de vraag of die receptionist ook op 

de technische afdeling aan de slag kan en hoe 

wenselijk die situatie voor het hele bedrijf zal zijn. 

Daarom is het zaak dat we hier zorgvuldig mee om 

gaan en hebben we als beroepingscommissie 

gesprekken gevoerd met de huidige predikanten om te 

kijken of iemand bij ons zou kunnen passen. Zoals 

hierboven te lezen is hebben we die ‘match’ niet 

gevonden. Diezelfde conclusie heeft ook de 

Bethlehemkerk getrokken. Dat maakt dat we als PgH 

voor een lastige keuze staan.  

Stel dat beide predikanten toch van buiten beroepen 

worden, dan hebben we, als PgH, een aantal 

uitdagingen. Namelijk dat we dan meer predikanten in 

dienst hebben dan de begroting toelaat. Daardoor 

teren we in op onze reserves en los van het feit dat dit 

niet wenselijk is, past dit niet zonder meer binnen de 

kaders die de PgH vanuit de landelijke kerk krijgt. 

Daarnaast heeft De Morgenster vorig jaar ook ‘intern’ 

moeten beroepen en zou het lastig uit te leggen zijn 

dat de Bethlehemkerk en wij dat nu niet zouden 

hoeven. 
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Al met al een lastige situatie, waarin de Algemene 

Kerkenraad van de PgH een reactie moet gaan geven 

op het niet vinden van een match in beide 

wijkgemeenten met een vacature. 

Daarom wil ik u allen vragen om vooral te blijven 

bidden voor de toekomst van Zijn kerk, specifiek die in 

Hilversum. Bidden dat onze Heer leiding zal geven aan 

alle gedachten, beslissingen en ontwikkelingen op dit 

vlak bij ieder die hierin betrokken is. 

Daarnaast is het goed om te beseffen dat het allemaal 

wat lang duurt, maar er zeer zorgvuldig gewerkt 

wordt. En dat het, gelet op alle ontwikkelingen binnen 

de PgH en de Diependaalse kerk, mooi is, dat er 

ruimte bestaat om 0,5 fte te beroepen. Bovendien is 

het van belang om te weten dat de opbrengst van de 

actie Kerkbalans (zie daarvoor elders in deze uitgave) 

een belangrijke invloed heeft op de toekomst van de 

Diependaalse kerk. 

Wanneer er behoefte is aan meer (achtergrond) 

informatie, dan ga ik daarover graag in gesprek. 

Namens de beroepingscommissie,  

Maurice de Jong 
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Positie Vitamine G 

Zoals waarschijnlijk wel bekend is, zal Vitamine G een 

zelfstandige rol gaan bekleden binnen de PgH. 

Vitamine G zal hierin als 6e gemeente opereren, met 

o.a. een aantal vrijstellingen op het ambtelijke vlak. 

Dit is onder andere ook de reden dat Vitamine G op 

zoek is gegaan naar een eigen voorganger/pionier (op 

dit moment voor een periode van drie jaar) en niet 

samen met de 10-uurs gemeente op zoek is naar een 

predikant. 

Deze situatie geeft veel voordelen voor de 

ontwikkeling van Vitamine G, en geeft ook voor de 10-

uurs gemeente een aantal voordelen. 

Eén van deze voordelen is de duidelijkheid over de 

ledenaantallen. Nu is iedereen lid van de Diependaalse 

kerk, wat onduidelijkheden geeft binnen het kerkelijk 

administratiesysteem. Nu Vitamine G zelfstandig wordt 

ontstaat de mogelijkheid om lid te worden van 

Vitamine G. Dat bekent dat in het najaar van 2018 de 

ledenadministratie gesplitst zal worden. 

Iedereen heeft dan de volgende keuzemogelijkheden: 

✓ Lid van Diependaalse kerk 

✓ Lid van Vitamine G 

✓ Lid van Diependaalse kerk en vriend van 

Vitamine G 

✓ Lid van Vitamine G en vriend van de 

Diependaalse kerk 
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In de eerste 2 gevallen kiest u specifiek voor één van 

beide gemeenten. 

In de laatste 2 gevallen kiest u ook voor één van beide 

gemeenten, maar geeft u aan de andere gemeente 

een warm hart toe te dragen. U ontvangt dan 

bijvoorbeeld voor beide gemeenten een uitnodiging 

voor de actie Kerkbalans. Zo kunt u zelf uw bijdrage 

verdelen over beide gemeenten. Ook wanneer u de 

andere diensten niet bezoekt, bent u van harte 

uitgenodigd deze wel te steunen.  

Na de zomer zullen we u benaderen en kunt u 

aangeven welke van de 4 keuzes het beste bij u past, 

zodat in oktober 2018 alles juist geregistreerd kan 

zijn.  

Wanneer u hier vragen over heeft kunt u terecht bij 

Karina de Jong (ledenadministrateur) of voor Vitamine 

G bij Herman Verra en voor de Diependaalse kerk bij 

Maurice de Jong. 

 

Namens de kerkrentmeesters, Namens Vitamine G, 

Maurice de Jong    Herman Verra 
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Nieuwe pioniers Vitamine G 

Tijdens de Vitamine G bijeenkomst van 22 april heeft 

de Pionierscommissie haar advies bekend gemaakt om 

Kaj en Rianne ten Voorde aan te stellen als nieuwe 

pioniers van Vitamine G.  

Er volgde een periode waarin het voor de deelnemers 

van Vitamine G mogelijk was bezwaar te maken, 

vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen. We zijn 

blij te kunnen melden dat er geen enkel bezwaar is 

gemaakt. 

Op 7 mei heeft Algemene Kerkenraad samen met een 

vertegenwoordiging van het kernteam van Vitamine G 

besloten het advies om Kaj en Rianne aan te stellen, 

over te nemen. Inmiddels hebben Kaj en Rianne 

gesproken met de Stichting tot behoud van de 

Diependaalse Kerk en is het advies bekend gemaakt 

aan de Kerkenraad van de Diependaalse Kerk en het 

PKN Dienstencentrum. 

De laatste stap die we nu zetten, is de officiële 

bevestiging vanuit Vitamine G dat we kiezen voor Kaj 

en Rianne als nieuwe pioniers voor de komende drie 

jaar. Dat willen we aansluitend op de Vitamine G-

bijeenkomst van zondag 10 juni doen. Tijdens dat 

moment zullen we onze gezamenlijke keuze 

bevestigen en Kaj en Rianne zegenen.  
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Zij zullen zoals het er nu naar uitziet per 1 augustus in 

dienst treden. De officiële aanstelling zal later dit jaar 

plaatsvinden. 

Namens het kernteam van Vitamine G, 

Jan-Reindert Voogdt 

 

Nieuwe leden Kerkenraad 

In het vorige Diependaalcontact en in een kerkdienst 

in maart jl. hebben we verzocht om aan te geven wie 

er volgens u geschikt zou zijn om toe te treden tot de 

Kerkenraad. We hebben diverse reacties mogen 

ontvangen, waarbij er een groot aantal namen is 

genoemd. 

Op het moment dat u dit leest zullen we waarschijnlijk 

met iedereen in gesprek zijn geweest en kunnen we op 

korte termijn de beoogde ambtsdragers voorstellen. 

Daarna gaat de periode in dat u eventueel bezwaar 

kunt maken. Later in het jaar zal er een dienst komen 

waarin de nieuwe ambtsdragers worden bevestigd. 

Hartelijk dank aan iedereen die de moeite heeft 

genomen om namen aan te dragen en aan iedereen 

die de oproep om lid te worden van de Kerkenraad 

serieus heeft overwogen, ongeacht de uitkomst. 

Namens de kerkenraad, 

Maurice de Jong 
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Actie Kerkbalans 

Actie Kerkbalans is dit seizoen iets anders verlopen 

dan we gewend zijn, omdat we voor een groot aantal 

leden overgegaan zijn op het verzenden van de 

uitnodigingen per e-mail om de toezeggingen digitaal 

te kunnen afhandelen. 

Wat mooi om de grote vracht met papier achterwege 

te laten en met veel minder handmatig werk de 

financiële toezeggingen voor 2018 te verzamelen. Het 

succes is echter minder groot dan gehoopt. Dat komt 

deels, doordat meerdere e-mails niet goed zijn 

aangekomen vanwege mailservers die de e-mails als 

“SPAM” hebben bestempeld. De e-mails zijn hierdoor 

in de “ongewenste e-mail” terecht gekomen. 

Daarnaast lijkt een verzoek per e-mail vrijblijvender 

dan de methode waarbij de toezeggingsbrief 

persoonlijk wordt opgehaald.  

Een aantal mensen heeft een herinneringsmail 

ontvangen, maar dit heeft slechts ten dele geleid tot 

toezeggingen. Er wordt nu gekeken of alsnog een brief 

kan worden gestuurd. 

Graag wil ik iedereen die nog een toezegging wil doen 

verzoeken om even contact op te nemen met mij. 

Vitamine G-leden kunnen contact opnemen met 

Herman Verra. Zo kunnen we dit alsnog juist 

administreren. Het kan ook zijn dat er wel een  

toegzegging is gedaan, maar dat er onterecht nog 

geen bedragen worden geïncasseerd. 
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Dan rest nog het overzicht van de toezegging tot nu 

toe en de standen van vorige jaren: 

 

 
toegezegd aantal huishoudens gemiddeld 

2018 € 50.086  184 € 270  

2017 € 55.663  222 € 251  

2016 € 57.632  226 € 255  

2015 € 54.676  226 € 242  

2014 € 56.586  254 € 223  

 

 

Te zien is dat we achterlopen ten opzichte van de 

stabiele situatie van de afgelopen jaren. De toename 

van het gemiddeld bedrag compenseert deels de 

teruggang in het aantal aangeschreven huishoudens. 

Maar ca. 25 huishoudens die in 2017 nog wel hebben 

bijgedragen, hebben nu nog geen toezegging voor 

2018 gedaan. In vorige jaren droeg ongeveer 76% van 

de leden bij aan Kerkbalans, dit jaar is dat 68%. Deze 

ontwikkeling past eigenlijk niet bij een gemeente 

waarbij de verhouding leden / kerkbezoekers zich juist 

andersom ontwikkelt. We hebben minder leden, maar 

een gelijk aantal kerkbezoekers in de 10-uurs diensten 

en Vitamine G groeit en kent eigenlijk geen ‘papieren 

leden’. Het percentage zou dus juist hoger kunnen 

uitpakken. 

Gezien de belangen die aan Kerkbalans vastzitten(zie 

elders in deze uitgave het artikel over het 
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beroepingswerk) is het belangrijk dat we de 

toezeggingen van Kerkbalans op orde weten te 

houden. Mochten er onduidelijkheden of vragen 

bestaan die uw bijdrage in de weg staan, dan 

vernemen de kerkrentmeesters dit graag. Wij kunnen 

dan meer duidelijkheid geven over de geldstromen 

binnen de kerk. 

Namens de kerkrentmeesters, 

Maurice de Jong 

06 - 52 633 290 

 

 

 

Giften 

Ontvangen door ds. G.J. Wisgerhof:  

-  € 50,-- bestemd voor Stichting Diependaal  

-  € 20,-- t.b.v. de wijkkas.  

Hartelijk dank! 
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Overlijden dirigent Diependaal-Vocaal 

 
Op 27 april is geheel onverwachts onze dirigent, Merijn 

Rombout, op 57-jarige leeftijd overleden. Merijn was 

vanaf het begin, 12 ½ jaar geleden, de vaste dirigent 

van ons gelegenheidskoor. We zongen tijdens de 

kerkdiensten met Kerst en Pasen. Hij heeft al die jaren 

met heel veel enthousiasme zijn koor, waarop hij erg 

trots was, geleid. Door de prettige manier waarop hij 

leiding gaf was hij enorm geliefd bij de koorleden. Dit 

bleek ook toen we afscheid moesten nemen van hem 

op 4 mei in de aula van Zuiderhof, waar bijna alle 

koorleden aanwezig waren. Namens het koor en de 

kerk heeft Arja Biebericher een dankwoord gesproken. 

Het koor en de leden van de kerk zullen hem erg 

missen.  

Theo Biebericher 
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Nieuws van de Stichting Diependaal 

 
Boekenbeurs 
Deze werd gehouden op 7 april jl. en leverde een 

bedrag van € 620,00 op. 
In 2017 haalden we nog € 860,00 op. 

Jammer dat het dit jaar niet zo succesvol was. 
 

Van de klussengroep 
Er is niet veel te melden vanuit de klussengroep. 
Het schoonhouden van het terrein is momenteel de 

grootste klus. 
Er komt heel veel bloesem van de kastanjeboom en 

dat geeft best wel veel werk. 
 
Verantwoording van de ontvangsten 

 
INGBANK    ABN/AMROBANK 

 
26/2  €  10,00  26/2  €  30,00 
 1/3  –  25,00  28/2  –  15,00 

26/3  –  10,00  12/3  –  24,00 
25/4  –  10,00  26/3  –  30,00 

14/5  –  30,00  28/3  –  15,00 
25/5  –  10,00  13/4  –  48,00 
  ----------  25/4  –  30,00 

  €  95,00  30/4  –  15,00 
      8/5  –  50,00 

     21/5  –  20,00 
     25/5  –  30,00 
       ---------- 

     € 307,00 
 

Totaal € 402,00 
Alle gevers hartelijk dank. 
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Uw giften zijn van harte welkom op 
 
1. NL89INGB0000431426 

 
2. NL72ABNA0491273630 

 
t.n.v. Stichting tot behoud van de Diependaalse kerk 
 

3.      in de groene bussen 
 

Atie van Woerekom 
Hyacintenlaan 55 
1215 BB Hilversum 

tel. 6216187  
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WiFi in de kerk 

In het vorige Diependaalcontact berichtten we reeds 

over de bouw van een WiFi-signaal in zowel de 

kerkzaal, de achterzaal als de bovenzaal. 

Recentelijk heeft de KPN een glasvezelverbinding tot 

stand gebracht. Nu is er genoeg bandbreedte 

beschikbaar om alle bestaande systemen 

(kerktelefoon, beamer, verlichting) te laten draaien 

naast het gebruik van het WiFi-signaal. 

De inlogcodes van het WiFi-netwerk zullen op zichtbare 

plaatsen in de kerk en via de beamer gecommuniceerd 

worden. 

Kaj ten Voorde 
Lennart Jensen 

Maurice de Jong 
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Groot Letter Liedboeken 

Sinds een aantal maanden staan er voor in de kerk 

ook Nieuwe Liedboeken in Groot Letter variant. Dit zijn 

per liedboek 2 grote mappen.  

Naar nu blijkt worden deze veel minder gebruikt dan 

vooraf gedacht. Vooral omdat deze mappen 

gewoonweg niet zo handzaam zijn. 

Om te voorkomen dat er niets mee gebeurt hebben we 

één set aangeboden aan de Regenboogkerk en één set 

aan de Bethlehemkerk,die er beiden nu dankbaar 

gebruik van maken. 

We hebben nu nog twee setjes over, waarvan we er 

nog één zullen aanbieden aan De Morgenster.           

Zo kunnen alle mappen optimaal gebruikt worden. 

Namens de kerkrentmeesters, 

Maurice de Jong 
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Parijs 

 

Wellicht heeft u mij tijdens Pasen in de kerk gemist. 

Dat had te maken met een bezoek aan Bartjan, een 

studievriend die momenteel in Parijs woont en werkt. 

Behalve onze passie voor natuur- en sterrenkunde 

delen we ook ons geloof. Ik vond het dan ook 

bijzonder om met hem samen naar de Paasdienst in de 

Nederlandstalige kerk in Parijs te mogen gaan. 

 

Deze gemeente, die onderdeel uitmaakt van de PKN, is 

al bijna 75 jaar actief en maakt gebruik van het 

gebouw van de Franse Lutheranen aan de rand van het 

centrum van de Franse hoofdstad. Hoewel de 

gemeente klein is, is zij wel levendig. Met Pasen waren 

er ongeveer 30 mensen, waarvan een aantal jonge 

gezinnen. De dienst werd overigens geleid door ds. 

Mulder uit.....Hilversum. 

 

Voor mij als vakantieganger was een bezoek aan een 

Nederlandse kerk in den vreemde al een beetje als 

thuiskomen, voor de Nederlanders in Parijs zal dit 

helemaal gelden. Dat maakt dit stukje kerkenwerk ook 

zo bijzonder en waardevol. 

 

Als u binnenkort een keer naar Parijs gaat of op 

doorreis bent en de gelegenheid doet zich voor een 

dienst te bezoeken, schroom dan niet, zou ik zeggen.  
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Onze verbondenheid met deze Nederlandse gemeente 

in den vreemde wordt zeer gewaardeerd! 

 

Nederlandse Protestantse gemeente te Parijs 

Eglise Luthérienne de la Trinité 

172 Boulevard Vincent Auriol 

75013 Paris 

web: ernparis.fr 

Han Monsees 

 

 

 

 

Kopij Diependaalcontact  september  2018 

 

In september zal Diependaalcontact weer verschijnen. 

Graag zou ik uiterlijk op 25 augustus over de 

benodigde kopij beschikken.  

U kunt uw kopij naar mij mailen via het volgende 

emailadres: kopij@diependaalsekerk.nl. 

Het is ook mogelijk deze aan mij toe te zenden.  

Mijn adres is: Stieltjeslaan 9, 1222 RC Hilversum 

 

Theo Biebericher 

 

 

mailto:kopij@diependaalsekerk.nl
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Preekrooster ( 10 juni – 2 september ) 

 

(onder voorbehoud) 

o. = ochtenddienst 10.00 uur        

a. = avonddienst 19.30 uur   

 

10 jun.  o. Ds. J. Scheele Goedhart, Amsterdam 

17 jun.  o. Ds. M Roelofse, Nw Loosdrecht      

24 jun.  o. Ds. J. Scheele Goedhart, Amsterdam            

01 jul.   o. Ds. A. Priem, Ermelo 

08 jul.   o. Ds. G.J. Wisgerhof, Amersfoort  

15 jul.   o. Ds. E. Klein Kranenburg, Epe 

De diensten op 22 en 29 juli en op 5, 12 19 en 26 augustus 

zijn gezamenlijke diensten met de Bethlehemkerk.  

Deze zullen afwisselend in de Bethlehemkerk en de 

Diependaalse kerk worden gehouden. 

De Bethlehemkerk zorgt voor de voorgangers die in de 

Diependaalse kerk voorgaan en de Diependaalse kerk voor 

de voorgangers die in de Bethlehemkerk voorgaan.  
 
22 jul.    o.  Ds. A. de Oude, Nw Loosdrecht    

    (Diependaalse kerk) 

29 jul.    o. Ds. H. Eschbach, Amersfoort  (Bethlehemkerk)   

05 aug.  o. Dhr. M. Hameete             (Diependaalse kerk)  

12 aug.  o. Ds. C. Hendriks, Ede             (Bethlehemkerk)  

19 aug.  o. Ds. J. Scheurwater           (Diependaalsekerk)  

26 aug.  o. Ds. G. van Meijeren, ’s Graveland 

                       (Bethlehemkerk)  

02 sept.  o. Ds. B. van ’t Veld, Vaassen 
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Vitamine G 12.00 uur 

10 jun.   Dhr. K. J.  ten Voorde 

24 jun.   Ds. J. Scheele Goedhart, Amsterdam 

08 jul.   Dhr. J.R. Voogdt 

22 jul.    Geen dienst 

12 aug. Nog niet bekend 

26 aug. Nog niet bekend 
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