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Nieuwsbrief 

Wie ook de nieuwsbrief digitaal wil ontvangen, kan zijn of haar emailadres doorgeven aan het 

redactieadres (friet1@kpnmail.nl ).  Mocht de nieuwsbrief niet goed overkomen, laat dat dan 

even weten. Dan wordt hij alsnog opnieuw toegezonden. De nieuwsbrief staat trouwens ook op 

de website. Neem eens kijkje. http://www.ikaa.nl  

 

In herinnering 

We ontvingen een overlijdensbericht betreffende dhr Maaskant, voor sommigen bekend als 

Jaap Maaskant. Hij overleed op 17 november op 92 jarige leeftijd. Velen kennen Jaap (en zijn 

vrouw Coby)  als regelmatige bezoekers van de IKAA-diensten. Beiden reden jaren lang onze 

vrienden uit de tehuizen naar de diensten. Een paar jaar geleden is het echtpaar Maaskant 

verhuisd naar Sliedrecht, waar ze de verzorging konden krijgen die nodig was. Anderen zullen 

Jaap kennen als leerkracht in het middelbaar onderwijs. Zijn vrouw heeft jaren gewerkt op de 

Buntschool, een school voor leerlingen die gebaat waren bij speciale vormen van lager en 

voortgezet onderwijs. Op de kaart stond “God laat niet los wat zijn hand begon”. In dat 

vertrouwen werd er op 23 november op de Essenhof afscheid genomen van iemand die de 

IKAA een warm hart toedroeg. We wensen de familie en allen die hem gekend hebben, sterkte 

met dit overlijden. Correspondentieadres: Kerkbuurt 204 L   3361 BM Sliedrecht 

 

Bedankt. 

In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat ik via facebook had gezien dat Piet Bijl en Rik Meeldijk 

ook mooie foto’s maken. Ik vroeg toen of ze eventueel geplaatst mogen worden. Hun antwoord 

was positief. Dus de komende tijd zullen er naast foto’s van Hans Bax ook foto’s van Rick 

Meeldijk en Piet Bijl geplaatst worden. Daarvoor dank. 

 

Kalender IKAA 

28 november 2022 Ledenraad 

29 januari 2023 DB IKAA 

15 februari 2023 Ledenraad 

19 februari 2023 Aangepaste Dienst Wijnstok Dubbeldam 10 uur Ds Barmentlo 

10 maart 2023 DB IKAA 

23 april 2023  Aangepaste dienst Ontmoetingskerk 10 uur Ds Steenks 

8 mei 2022  Sprekersvergadering 20 uur Zwaluwenburg 52 

15 mei  2023  Ledenraad 

13 augustus   Aangepaste Dienst Zuidhovenkerk. Bert. v.d. Burgt 

27 september  2023 Ledenraad 

9 november 2023 Ledenraad 

11 december 2023 Ledenraad 
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De herfst van Hans Bax    De nazomer van Piet Bijl 

 

Eeuwigheidszondag 

Zondag 20 november stonden we stil bij de mensen die afgelopen kerkelijk jaar waren 

overleden. Zelf kon ik er vanwege corona-perikelen niet bij zijn, maar ik heb begrepen dat het 

een mooie dienst was, waarbij stil gestaan werd bij de eindigheid van het aardse leven, maar 

waarbij we vooruit mochten kijken naar een nieuw leven, gevuld met het licht van Pasen. 

Het is goed om hier de namen die mij bekend zijn nogmaals te noemen: 

Hennie van Gelderen, Jan de Rooij, Noël Nijs, Pieter Heij, Jaap Gortenmulder, Anneke 

Vreugdenhil- Post, Jaap Maaskant. 

Frans 

Rooster 2e helft 2022 
 Lezen Spreker Gasth./Gastvr. Muziek O/P C/L TE S 

27-11 Suzan van ‘t Hof Arie Slob Lineke Alblas Roel O 3 HL HL 

4-12 Corine vd Werf Hans Vermeulen Ineke Hageman Marjelle O 4 JL TF 

11-12 Martha vd Laars Frans Riet Antoinette Figee Inge P 5 RT RT 

18-12 
Kerstviering 

15 uur 

Alexander Kwakernaat 
 

Arie Slob 
Joke den Hartog 
 

 ?  6 HL HL 

25-12 
Geen dienst 

----------------------- 
--------------------- 

      

1-1 
Geen dienst 

---------------------- 
 
--------------------- 

      

8-1 
Nieuwjaars- 

dienst 
??? Joke den Hartog 

 
??? ? ?    

O/P= Orgel / piano C/L= Catering / Log. Groep. TE = Techniek S = Sleutel L 

 

Collecten 

Vergeten we de financiën niet van de IKAA te ondersteunen? 

Bankgiro:  NL07 ABNA 0443 3901 50 t.n.v. I.K.A.A. Dordrecht. 

De penningmeester van de IKAA. 

 

KOPIJ 
Kopij voor de volgende nieuwsbrief: steeds in de derde week van de maand aanleveren. In 

principe komt de nieuwe nieuwsbrief uit in de laatste week van de maand. 

Naar aanleiding van de privacywetgeving: 
Indien u geen prijs stelt op verdere toezending van de IKAA-nieuwsbrieven, dan kunt u een mail sturen naar het 
redactieadres. De redactie bewaart alleen de mailadressen van de abonnees op de IKAA-nieuwsbrief. Deze 
mailadressen worden alleen gebruikt voor intern gebruik en zij worden niet zonder toestemming aan derden 
doorgegeven. 


