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JANUARI 2020
43e jaargang nr. 1 

De Nieuwsbrief is het huisorgaan 
van de Nederlandstalige 
Vereniging voor Dénia en 
Omstreken.
  

Nederlandstalige Vereniging voor Dénia en Omstreken
Postadres: Apartado 168, 03700 Dénia 
Adres: Assagador de la Marjal 3

Las Marinas, 03700 Dénia,  
Telefoon: 965 787 760
Website: www.ntvdenia.com 
Email adres: info@ntvdenia.com

Bankrekening: IberCaja: IBAN: ES05 2085 8192 4103 3016 5614
 BIC CAZRES2Z

Lidmaatschap per kalenderjaar € 50,00 per individueel lid
Lidmaatschap per maand € 12,50 per individueel lid
(maximaal 3 maanden)

BESTUUR
Voorzitter Rene van Dijk.........................629 982 321

voorzitter@ntvdenia.com
Vicevoorzitter Annelies Akkerman................638 135 754

vicevoorzitter@ntvdenia.com
Secretaris Ad Interim Ankie Scholte.........................608 318 637

secretaris@ntvdenia.com
Penningmeester Martien Geurts

penningmeester@ntvdenia.com
Lid Technischbeheer Willem Pakvis.........................617 946 211

technischbeheer@ntvdenia.com
Lid Barbeheer Ad de Waal.............................669 251 038 

barbeheer@ntvdenia.com
Lid Evenementen Albert van der Meer

evenementenbestuur@ntvdenia.com
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Van de voorzitter

Nauwelijks bekomen van een fantastische kerstdis, samengesteld en
bereid door Hanneke gaan we over tot de orde van de dag. We kijken
terug  op  een  goed  verenigingsjaar  met  hoogte-  en  dieptepunten.
Afscheid  moesten  we  nemen  van  een  relatief  groot  aantal  leden,
hetgeen  ons  veel  verdriet  berokkende  en  nog  sterk  wordt  gevoeld,
terwijl we aan de andere kant veel nieuwe leden mochten inschrijven.

Juist tot hen zou ik me nu willen richten met het verzoek bij zichzelf te
rade te gaan en te bezien of en in welke mate zij  kunnen en willen
bijdragen aan het op goede wijze voortbestaan van onze onvolprezen
NTV.  Let  wel  zonder  een  functionerend  (dagelijks)  bestuur  geen
vereniging.  Het  zou  toch  verschrikkelijk  jammer  zijn  als  ik  bij  de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering op zou moeten roepen tot
het  bijwonen  van  een  opheffingsvergadering.  Laat  het  zover  niet
komen. 

Tot slot wil ik alle leden, familieleden vrienden en bekenden een, in alle
opzichten, fantastisch 2020 toewensen. 

De Voorzitter,
Rene van Dijk
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Van de bestuurstafel

Allereerst wenst het NTV Bestuur jullie allemaal een Gelukkig en 
Vruchtbaar Nieuwjaar 2020.

Wij  hopen dat  diegenen die  op Nieuwjaarsdag in  het  zeewater  zijn
gesprongen,  weer  opgewarmd het  nieuwe jaar  kunnen beginnen en
Restaurante  Teneré  te  bedanken  voor  de  gastvrijheid  voor  onze
verkleumde zeelopers.

In januari zal het NTV Bestuur vol goede moed de schouders er weer
onderzetten om te beginnen met de voorbereidingen voor de Algemene
Jaarvergadering.  Zoals  u misschien wel  weet  zal  deze eind februari
plaatsvinden.  Hierover zullen jullie in  het  volgende NTV Nieuwsbrief
van februari alle details kunnen lezen.

Wij  vragen u  om alvast  na te  denken of  u  misschien  het  leuk  zou
vinden om uzelf  als nieuwe kandidaat voor het NTV Bestuur aan te
melden.

In het begin van volgend jaar hebben we een afspraak met Astrid Ten
Zeldam die komt praten over HCB en wat HCB eventueel voor de  NTV
kan betekenen.

In  januari  zal  de  Evenementgroep  verschillende  activiteiten  gaan
organiseren, zoals Filmavond met Tapas, Tournedos/Zalm maaltijd en
de Pubkwis.

We rekenen op jullie aanwezigheid bij een van de evenementen.

Tot zover van de bestuurstafel.

9



10



Van de redactie

Stuur uw kopij naar r  edactie@ntvdenia.com  

INLEVEREN KOPIJ:

2020 Inleveren kopij Uitgave Nieuwsbrief
februari 29 januari 5 februari

maart 26 februari 4 maart

april 26 maart 2 april

Nieuwe leden

Echtpaar Boerdam 

Wij verwelkomen het echtpaar Boerdam als tijdelijke
leden en vertrouwen erop dat zij zich snel zullen 
thuisvoelen binnen onze vereniging.
Het Bestuur

11

mailto:redactie@ntvdenia.com
mailto:redactie@ntvdenia.com


12



Kalender Evenementen 

10 jan Filmavond met tapas
16 jan Tournedos/Zalm maaltijd
18 jan Pubkwis
14 feb Filmavond met tapas
20 feb Tournedos/Zalm maaltijd

DEELNAME AAN ONZE CLUBACTIVITEITEN
IS GEHEEL VOOR EIGEN RISICO

WIJZIGINGEN  VOORBEHOUDEN

Kerstinstuif  met Glühwein en Modeshow
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Vrijdag 10 januari om 20.00 uur in de Casa

Filmavond met tapas 
Deze avond wordt de film BILLY ELLIOT getoond.
Billy  Elliot  is  een  hartverwarmend  verhaal  over  het
elfjarig  zoontje  van  een  gewezen  mijnwerker  in  het
noorden  van  Engeland.  Zijn  leven  wordt  volledig
overhoop gegooid wanneer hij  tijdens zijn wekelijkse
boksles toevallig in aanraking komt met de balletklas
van Mevrouw Wilkinson . Al gauw raakt hij helemaal in
de ban van ballet en hij blijkt een nooit eerder gezien

talent te bezitten. Wanner hij zijn droom probeert waar te maken, zorgt
dit voor een ingrijpende verandering in het leven van alle mensen om
hem heen.
De kosten voor deze filmavond met tapas:

Voor leden € 3,00 en voor introducees € 4,00

Aanmelden en betalen t/m 8 januari bij de Gastvrouw/heer
of per email: evenementenbestuur@ntvdenia.com. 

Donderdag 16 januari om 18:30 uur in de Casa

Tournedos/Zalm maaltijd
Ook deze keer verzorgt onze  chef-de-cuisine Hanneke een culinaire 
tournedos of zalmmaaltijd.  

De kosten : voor leden € 11,00 tournedos en € 8,00 zalm

voor niet leden € 13,00 tournedos en € 10,00 zalm 

Aanmelden en betalen t/m 15 januari bij gastvrouw/heer of per email: 
evenementenbestuur@ntvdenia.com

OF
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Zaterdag 18 januari om 20:00 uur in de Casa
Pubkwis

Inschrijven vanaf 20:00 uur
Aanvang 20:30 uur
Doe mee met de Pubkwis. Wij komen
met een serie leuke vragen op allerlei
gebied.  Gebruikmaken  van  tablets  of
andere hulpmiddelen om op te zoeken
is verboden.  

Deelname kost  slechts twee euro per persoon en er zijn prijzen
voor het beste team en natuurlijk is er ook een poedelprijs. 
Wij gaan werken met groepen van 4 personen. De samenstelling
van de groepen gaat via loting. 

Wij spelen 4 ronden:
1e met als thema; “Nederlandse en/of Spaanse weetjes”
2e met als thema;  “weetjes wat de mens betreft” 
3e thema; “gewoon weet weetjes”
4e foto’s  “Je moet het maar weten”

Geen  discussie  mogelijk  over  de  juistheid  van  de  door  ons
vastgelegde antwoorden

Blijf hersenfit en kom ook !!!!!
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Vrijdag 14 februari om 20.00 uur in de Casa

Filmavond met tapas 

Informatie over de film volgt in de
Nieuwsbrief van februari.

Donderdag 20 februari om 18:30 uur in de Casa

Tournedos/Zalm maaltijd
Ook deze keer verzorgt onze  chef-de-cuisine Hanneke een culinaire 
tournedos of zalmmaaltijd.  

De kosten : voor leden € 11,00 tournedos en € 8,00 zalm

voor niet leden € 13,00 tournedos en € 10,00 zalm 

Aanmelden en betalen t/m 19 februari bij gastvrouw/heer of per email: 
evenementenbestuur@ntvdenia.com

OF
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Verslag KERSTSTUKJES dinsdag 10 december
Met een groep van 10 dames gingen we om 14.00 uur van start onder
leiding van Marie-Louise, die op een instructie tekening de opbouw van
een kerststuk liet zien.
De  tafels  werden  aan  elkaar  geschoven,  zodat  we  uit  de  rijke
hoeveelheid meegenomen groen konden kiezen om de basis van het
kerststukje te maken.
Er was voldoende versiering zoals kaarsen, kerstballen, strikken, linten
en besjes zodat iedereen naar eigen smaak kon decoreren. Dit jaar
werd er veel rood gebruikt, soms gecombineerd met goud. Maar zilver
blijft ook altijd favoriet voor Kerst. Met aan het eind eventueel een extra
“touch” uit  de spuitbus kwamen er 10 mooie resultaten op tafel  (zie
foto) en ging iedereen tevreden naar huis.
Met dank aan de deelnemers voor het helpen
met de voorbereiding en het opruimen!

Marie-Louise Kersbergen
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Alarmnummers

112  Algemeen
Voor alle noodgevallen, politie, brandweer en ambulance

091  Policia Nacional

062  Guardia Civil

092  Policia Local

De Policia Local van Dénia heeft ook een 24/7 alarmlijn:
96 646 70 08
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Verslag PUBKWIS zaterdagavond 30 november
De eerste pubkwis van de NTV werd georganiseerd door Disje en Jan
Spoor.  Er  hadden  zich  17  deelnemers  aangemeld  en  deze  werden
door loting over 5 tafels verdeeld,

Afwisselend lazen Jan en Disje de gevarieerde vragen voor, die al snel
hoofdbrekens bezorgden bij de deelnemers door onderwerpen uit de
muziek, de actualiteit en geografie. Als laatste kregen we aantal foto’s
te zien van monumenten uit  verschillende steden van Maastricht  tot
Bangkok!

De winnaars van deze avond was de groep van Martien Geurts, Jan
Oordt  en Marie-Louise Kersbergen.  De prijzen bestonden uit  mooie
handgemaakte kaarsen van bijenwas gemaakt door Jan Spoor en een
Kerstster (Poinsettia).

Na afloop was er nog een gezellig samenzijn met een drankje en Rob
trakteerde nog op bitterballen.

Jan  en  Disje,  hartelijk  dank  voor  jullie  prima organisatie  die  op  18
januari een vervolg krijgt. Wij hopen dan op een grote opkomst want dit
is een erg leuke activiteit.

Marie-Louise Kersbergen

     TOPavond

Joyce

     

          

Samenwerken
en

gezelligheid
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Kerstdiner 2019

Als  voormalig  sterren-
kok neem ik de vrijheid
hierover mijn mening te
geven.

Wat er vanmiddag werd
aangeboden is gewoon
fantastisch  en  hartver-
warmend. 

Het  ene  gerecht  was
nog  lekkerder  dan  het
andere en het vlees niet

alleen perfect bereid maar ook op de juiste dikte gesneden.

En hoe krijg je alles gekoeld en de warme gerechten op tijd warm? In
een professionele keuken zou dit al een prestatie zijn want er waren
toch 70 eters.
Ook de verscheidenheid aan gerechten is al een culinaire prestatie van
de bovenste plank. De lijst van de planning en gerechten op de deur
van de koelkast is al een bewijs van de professionele werkwijze waar
een leek geen notie van heeft. Ik denk dat alle deelnemers het met mij
eens zullen zijn, dat dit een van de beste kerstdiners was die we gehad
hebben.  Maar  ik  sta  elke  keer  weer  versteld  van  de  aantallen  en
verscheidenheid  van  de  gerechten  die  Hanneke  weer  te  voorschijn
tovert en Hanneke mag mijn ster zo overnemen, meen ik echt..
Ook een pluim voor al de medewerkers die er aan hebben meegewerkt
want  ook  die  hebben  hard  moeten werken en ook de zaal  met  de
mooie gedekte tafels hebben gerealiseerd, wat een kerstsfeer!
Je hoort wel eens kritiek op de NTV, maar mensen wat mogen we blij
zijn dat we een club hebben met zoveel fijne leden en vrijwilligers die
dergelijke evenementen mogelijk maken. Dank aan het hele bestuur en
die onder leiding van onze voorzitter René dit evenement begeleidden
en tot een succes maakten.
Zo’n club wil je toch niet missen? De vele mensen hier in Dénia die
(nog) geen lid zijn weten niet wat ze missen.
Dit wilde ik even kwijt.
Iedereen een gelukkig nieuwjaar toegewenst met veel gezondheid. 
Rien Versprille.
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  Peter Neeteson

Wenst veel compassie, verdraagzaamheid, gezondheid en 

muzikaal genot in 2020 

Jaarprogramma      
Februari 1 & 2 Trio Rodin (Madrid): piano, viool, cello

Maart 7 & 8 Wouter Harbers & Robert Cekov: piano & viool

April 25 & 26 Theo & Ariane Nederpelt: solo en 4-mains piano 

Juni 6 & 7 Sinfonietta Altea: piano, viool, altviool, cello, 
klarinet, hobo

Oktober 10 & 11 Black & White Keys Duo (Valencia): piano & 
marimba

November 14 & 15 Martin Oei: piano solo

December 12 & 13 Kerstconcert / community sing-in
     
Meer info over deze concerten via onze Nieuwsbrieven ca. 1 
maand voorafgaand aan elk concert !! 
Nodig ook uw vrienden uit om op de HOME pagina van 
www.momentosdemusica.es  een emailadres in te vullen bij 
‘sign up’ om deze nieuwsbrieven te ontvangen. WELKOM!! 
mvg, Peter Neeteson
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Hallo Wandelaars,
Hierbij het programma voor de maanden  
januari en februari, alles onder voorbehoud 
van wijziging 

Voor reacties en ideeën ben ik altijd 
bereikbaar, tel. 679093778

Vrijdag 3 januari: ...........................Torre Carrals (Leger des Heils)
Verzamelen: ..................................Carrefour Denia 14:00 uur

Vrijdag 10 januari: .........................Punta Benimaquia
Verzamelen: ..................................Carrefour Denia 14:00 uur

Vrijdag 17 januari: .........................Cementfabriek
Verzamelen: ..................................Carrefour Denia 14:00 uur

Vrijdag 24 januari: .........................Bron tussen Gata en Lliber
Verzamelen: ..................................Carrefour Denia 14:00 uur
Deze dag opgeven of je de volgende week mee gaat eten.

Vrijdag 31 januari: .........................Pego Marjal
Verzamelen: ..................................Els Poblets Masymas 10:30 uur
Deze dag gaan we eerst koffie drinken dan wandelen en daarna 
gezamenlijk eten.

Vrijdag 7 februari: .........................Els Poblets
Verzamelen: ..................................Els Poblets Masymas 14:00 uur

Vrijdag 14 februari: .......................Bloesem Parcent
Verzamelen: ..................................Carrefour Denia 14:00 uur

Vrijdag 21 februari: .......................Lliber rond de berg
Verzamelen: ..................................Carrefour Denia 14:00 uur
Deze dag opgeven of je de volgende week mee gaat eten.

Vrijdag 28 februari: .......................Wandeling Montgo bij schietterrein
Verzamelen: ..................................achter Hotel Port Dénia 10:30 uur
Dit is met gezamenlijk eten, nader te bepalen waar?

Veel wandelplezier gewenst,
Cor
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Boekbespreking 1/2

  6933 - Michael Robotham / Boetedoening
(Thriller)
Psycholoog  Joe  O’Loughlin  wordt  op  een  nacht
opgeroepen als zijn dochters beste vriendin Sienna
Hegarty  is  verdwenen.  Joe  vindt  het  meisje,
besmeurd met bloed en niet in staat te praten. 
Het lichaam van Sienna’s vader wordt gevonden in
haar  slaapkamer,  zijn  keel  is  doorgesneden,  zijn
schedel  ingeslagen.  Ondanks  het  overtuigende
bewijs  blijft  Joe  O’Loughlin  geloven  in  Sienna’s
onschuld  en  hij  verdiept  zich  in  de  zaak.  Zijn

onderzoek leidt hem naar een wereld van seksueel misbruik, chantage
en  politieke  intriges.  Samen  met  een  oude  vriend,  de  voormalige
politie-inspecteur Vincent Ruiz, gaat Joe op zoek naar de dader. Dan
begint de wanhopige zoektocht naar een man die jarenlang ongestraft
de vreselijkste misdaden wist te plegen.

  6934 - Erica James / Zussen voor altijd 
(Roman)

Nadat haar zus en zwager bij een verkeersongeluk
zijn  omgekomen,  neemt  Harriet  haar  nichtje  en
neefje van negen en vier jaar onder haar hoede. Ze
geeft  haar  baan,  huis  en  vriend  op  om  in  de
nabijheid van haar ouders te kunnen wonen, die een
handje  meehelpen.  Ze  kan  haar  nieuwe
opvoedingstaak maar met moeite aan en wordt  in
haar privéleven heen en weer geslingerd tussen een

jeugdvriend en een aantrekkelijke, ruim tien jaar oudere antiquair. Na
veel, ook verdrietige, verwikkelingen volgt uiteindelijk, zoals het in dit
genre betaamt, een happy end. 
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Boekbespreking 2/2

  6935 - Barbara Esstman / Laat mij de 
herinnering (Roman)

Het gaat over een gezin waarvan de zoon om het
leven komt door 
een val van zijn paard. De verschillende personages
vertellen steeds ieder hun eigen ervaring. Het is dus
niet een roman waarin er één verteller/schrijver is,
maar  je  krijgt  de  geschiedenis  vanuit  ieders
perspectief te lezen.

Weer  eens  iets  anders  en  het  zette  mij  aan  het  denken  over  hoe
iedereen hetzelfde op een verschillende manier ervaart.

  6936 - David Baldacci / Familieverraad 
( Thriller)

Op de  avond  van  haar  twaalfde  verjaardag  wordt
Willa Dutton ontvoerd, haar vader neergeslagen en
haar  moeder  vermoord.  Het  is  een  zaak  die  de
veiligheidsdiensten in rep en roer brengt, want Willa
is niemand minder dan het nichtje van de president
van de Verenigde Staten. 
Ongewild komen de privédetectives Sean King en
Michelle  Maxwell  midden  in  de  ontvoeringszaak

terecht. Ze hadden op de betreffende avond een afspraak met Willas
moeder en betrapten de daders bijna op heterdaad. 
De  FBI  en  de  Secret  Service  plaatsen  hun  vraagtekens  bij  de
aanwezigheid  van  King  en  Maxwell,  maar  de  First  Lady  een  oude
bekende  van  King  vraagt  hun  juist  om  een  eigen  onderzoek  in  te
stellen naar de verdwijning van Willa. 
Probeert iemand via Willa de president onder druk te zetten in een tijd
dat  hij  campagne  voert  voor  een  tweede  ambtstermijn?  Of  hebben
vijanden van Willas  vader  iets  met  de  zaak  te  maken?  Zonder  dat
iemand het in de gaten heeft, vindt er een tweede ontvoering plaats.

Veel leesplezier,
Carola Gleichman
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  6885 - Polly Courtney / Gouden handboeien (Roman)
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RECEPT van de maand, Rien Versprille

Rochen mit Sauerkraut, Duits.
Rog met zuurkool.

Geschikt voor de wat koudere maand januari.

Benodigd: 4 stukken rog (raya in het Spaans) of andere stevige witte
vis,  90 gr.  boter,  15 gr.  meel,  1/4 l  melk of water,  1 pond zuurkool,
bouillon om de zuurkool in te koken, 1 ui, laurierblad, peper, zout, 1
theel.  karwijzaad,  1  gesneden  ui,  1  appel  en  15  gr.  boter.  (In  mijn
Spaans woordenboek duiden ze karwij als comino of alcaravea)

Laat de gesnipperde ui fruiten in de boter. Spoel de zuurkool af en laat
uitlekken, voeg het bij de ui en laat vijf min. koken. Voeg de geschilde
en geraspte appel toe evenals  het  karwijzaad,  peper en zout.  Voeg
bouillon bij tot alles er net onderstaat.

Laat een half uur koken zonder deksel, daarna de deksel erop en laat 1
à 1½ uur sudderen.

Snij de andere ui, voeg melk of water toe, maak op smaak met peper,
zout en laurierblad. Voeg de vis toe en laat vijf min. sudderen. Haal de
vis eruit en afdrogen met keukenpapier, wentel in bloem en bak in de
boter goudbruin. Laat de zuurkool uitlekken, doe alles in een schotel,
de  vis  bovenop  en  giet  de  bakboter  er  over  heen.  Serveer  met
tomatensalade en aardappelpuree.

Eet smakelijk en een gelukkig nieuwjaar, Rien.
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Functionarissen

Advertenties Annelies Akkerman......................638 135 754
vicevoorzitter@ntvdenia.com

Barbeheer Ad de Waal
barbeheer@ntvdenia.com

Bibliotheek Carola Gleichman........................698 247 939 
carola.gleichman@gmail.com

Externe contacten Annelies Akkerman......................638 135 754
vicevoorzitter@ntvdenia.com

Evenementen Albert van der Meer
evenementenbestuur@ntvdenia.com

Gastheer/vrouw Bestuursleden

Hobbyclub Thea de Boer +31 646 159 359
theadeboermajenburg@gmail.com 

Redactie Steef van den Deijssel
redactie@ntvdenia.com

Websitebeheer Hans Geene
webmaster@ntvdenia.com
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Denia Bridge Club
Leden van de NTV kunnen zonder
contributie  verschuldigd te zijn  aan
de  Denia  Bridge  Club,  deelnemen
aan  hun  bridge-activiteiten  in  de
Casa: 
Contactpersoon:  Kees van Eck 
Telefoonnummer:  965 785 387
E-mail: vaneckcornelis@gmail.com

Maandag 16.00 – 19:30
Woensdag 16.00 – 19”30
Vrijdag 16.00 -  19:30

Sponsorloop El Verger

Zondag  9  februari  wordt  de
sponsorloop  in  El  Verger  weer
georganiseerd. Dit is de grootste
sponsorloop  in  de  omgeving,
vorig  jaar  met  ruim  1600
deelnemers.  Doel  is  geld  in  te
zamelen  voor  het  onderzoek
naar kanker. U kunt zich de hele
maand  januari  inschrijven  bij
onze gastvrouw Thea. Het kost u
slechts € 5,--. Daarvoor krijgt  u vooraf een T-shirt,  en na een leuke
wandeltocht  (5  km)  nog  een  hapje,  een  drankje  en  een  tasje  met
diverse artikelen. Wilt u wel het goede doel sponsoren maar kunt of wilt
u niet meelopen: schrijf u toch in, onder vermelding van “sponsor”. 

Peter & Marian 
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Clubleiders

Biljart Leo Duijkers................................616 369 545

Dans/Workout/Pilates Hanka van der Flier.....................966 408 036
bofli@telefonica.net

Jeu de Boules Frank Rijsdijk...............................965 786 573
heikefrank@hotmail.nl

Klaverjassen Gerda en Albert van der Meer
.............................................+31 644 884 287
a.vandermeer2@gmail.com

Ontspanningsavond Ad de Waal..................................669 251 038
addewaal46@gmail.com

Schilderen Martien Geurts
martgeurts54@gmail.com

Spaanse les Info bij: Bestuursleden

Wandelen Cor van den Arend.......................960 130 880
....................................................679 093 778
cvdarend@hotmail.com
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Index Adverteerders:

pag. 2..........Binck Bank
30.........Antonio Pérez López Spaanse leraar
24.........Auto Dénia Opel
40.........Barbaras Boutique
40.........Bataller, Fernando & Kruithof Advocaten
44.........Camarot verzekeringen

8.........Cathy de Bos Fysiotherapie
32.........Centro Dental
14.........Ciudad Patricia
22.........Computer Care
36.........Construcciones Duque
34.........Correduria de Seguros
42.........Diferente Supermercado
18.........Dr. Henk Landa San Carlos

8.........Duit TV
34.........Fisiodenia
18.........Flores Notarieel Jurist
30.........Hak & Rein Vos Notaris en Juridisch Adviseur

8.........Haring en Co
4.........Hospital Clinica Benidorm

27.........Momentos de Musica
20.........Janett Friseur
26.........Konfort Matrassen
12.........Kuiper Internationaal Verhuizer
40.........Medifit Orthopeed
10.........Oftalvist
20.........Pure Beauty
28.........Restaurante Teneré
40.........Rian van Rijsbergen Psycholoog

8.........Servitur 
6.........Tandarts Willem Rutten

32.........Verbeek verzekeringen
16.........Xeresa del Monte
43.........Yorkshire Linen
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Nederlandse Interkerkelijke Gemeente te Dénia

Evangelio-El Arca de Noé, C\ Sanchis Guarner 9 Dénia

Pastorie: Calle Aristeu 23, Marquesa 1, te Dénia
Bezoek gaarne telefonisch aankondigen. Tel: 96 579 9180 
Website: www.kerkdenia.nl

Kerkdienst iedere zondag om 11.00 uur. 
Aansluitend drinken we een kopje koffie.

Planningsoverzicht  Predikanten Dénia  

2020 Naam Plaats
jan/feb Alfred Bronswijk Deventer
mrt/apr Henk Blankespoor Den Haag
mei/jun Wilma vd Linden Steenwijk
jul Willem van Buuren Oosterbeek
aug Hans Reedijk Kwadijk
sep/okt Ronald Ootjers Zaandam
nov/dec Rob Quispel Amersfoort

Wilt u meerijden of hebt u een routebeschrijving nodig, bel dan met: 
Derk Rozema: tel. 686 717 454
Bram Gerth: tel. 684 452 491
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	Inschrijven vanaf 20:00 uur

