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EEN BELANGRIJKE BESLISSING I I I I I I I I 

Op 15 mu j .t. we.Jtd aa.n KfU_p;., Re.p!to Meppel. B.V. 
doo!t oYlf.J be.J.J.tu.uA de. opd!tac.ht ge.ge.ve.n he..t 
V!te.ugde.nhitte.n-boe.k .te. d!tukke.n!! 
Vankz-<-j de. me.de.weJtfUng van he.e.l wa.t V!te.ugde.rt
hitte.n gaa.t he..t nu .toc.h ge.be.U!te.n: Ve.le.n be.
J.J.te.ide.n e.n be..taaJ'..de.n al voo!tu-<-.t. 
Enkelen v e.M.t!te.Ue.n e.e.n !te.Yl.teJ..o ze. le.YlÁ.-ng. 
V-<-e. le.YlÁ.-nge.n moe..te.n u-<-.te.Jtaa.Jtd wo!tde.n .te.Jtug
be..taald, zoda-t nog e.e.n 6lÁ.-nR aart-tal boe.ke.n 
(± 250) moe..t wo!tde.n a6ge.nome.n. We. !te.ke.ne.n e.Jt
op, da.t de.ge.ne.n, d-<-e. nog YlÁ.-e..t d-<-.t waa!tde.volle. 
boe.k he.bbe.n be.;.,.te.ld, d-<-.t alf.Jnog doe.n. ZÁ.-e. 
h<..e.Jtvoo!t de. be.;.,.te.lbon e.ide.M Á.-n d-<-.t blad. 
He..t boe.k be.va.t een ;.,c.ha.t aan ge.ge.veM ove.Jt u 
e.n uw ó~e.. He..t plaa.tf.J.t u Á.-n de. fU_j van 
me.Ylf.J e.n u-<-.t he.de.n e.n v e.Jt..te.de.n me..t w.i.e. u do o!t 
a6kom;.,.t be.rt.t ve.Jtbonde.n. 
V-<-nd.t u da.t u dát mÁ.-f.,;.,e.n mag? 

5 OKTOBER 1985 ~ ~! !~! ! ! 

Ee.n da.tum om nood .te. ve.Jtge..te.n! 
Wart.t: op za.te.Jtdagm-<-ddag 5 oUobe.Jt a.;.,. zullen 
de. V!te.ugde.nhitte.n e.ikaM Á.-n g!to.te. ge..tale. ort.t
moe..te.n. 
En Me..t alleen de. V!te.ugde.rthitte.n, ma~ ook de. 
aa.nve.JtWart.te.n z-<-jn van ha!t.te. welkom. 
He..t moe..t e.e.n UrtÁ.-e.ke. 6~e.-!te.Ü.YlÁ.-e. wo!tde.rt. 
U wo!tcit ve.JtWac.ht vana6 onge.ve.e.Jt 12 uU!t in 

"De Brug", Koningin Julianaweg 61 te 
's Gravenzande; tel. 01748 - 3623. 

Rond 13 uWt zullen we. da~ ove.Jtgaart .to.t de. 
p!te.J.J e.rt.ta.t-<-e. van OYlf.J 6am~e.- bo e.k. 
We. ho pe.n da.t .te. do e.n Á.-n e.e.n 6 e.e.J.J.te.li j ke. '-' 6 e.e.Jt, 
e.e.n 6~e. me..t e.e.n 6e.e.J.J.te.lijRe. naam Waa!tdÁ.-g. 
Vul de. J.J.t!took, e.ide.M Á.-n d-<-.t blad, Á.-n e.n ze.nd 
hem zo ;.,poe.d-<-g mogelijk, doc.h vóó!t 1 J.Je.p.te.m-
be.Jt a.J.J. aa.n onze. J.Je.R!t~: Aa.t V!te.ugde.nh-<-..t 
-<-n V e. Ue.Jt ( u v -<-nd.t z-<-j n ad!tu hi e.Jto n.d eJt J • 
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SC ho kei 
~de j a a r g a n g 

(volg) nummer 4 

Van de redakteur. 

Ook al probeert dit nummer weer 
"elck wat wils" te brengen, het 
staat toch wel erg sterk in het 
licht van het komende "stamboom
boek" en de "Vreugdenhillen-dag". 
Hopelijk hebt u er begrip voor 
dat op dit moment in onze (2-jarige) 
geschiedenis deze 2 zaken extra be
nadrukt worden. 
Ons volgend nummer proberen we niet 
al te lang ná 5 oktober uit te 
brengen. Kopij dus graag v66r half 
oktober a.s.! 

Penningmees ter /Redakteur 

Maarten Vreugdenhil, 
Zutphensestraatweg 56a, 
6953 CN Di eren 

Tel. 08330 - 27540 
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FINANCIEEL VERSLAG 1984 

In 1984 maakten 178 naamgenoten eigener beweging geld over. Daarna werd, met 
behulp van accept-girokaarten, aan alle overige in Nederland woonachtige 
Vreugdenbillen een bijdrage voor onze Stichting gevraagd. 
Van de 877 verzonden accept-giro's werden er 172 (zeg: 20%) terugontvangen. 
Alles bij elkaar dus 350 donaties of giften (in 1983 kwamen in 7 maanden 200 
betalingen binnen). De verheugende groei in bijdragen maakte het mogelijk alle 
kosten te betalen (ook de onderzoekskosten van voorgaande jaren) en zelfs nog 
iets over te houden voor onvoorziene uitgaven in 1985 (uitgave engelse editie 
en uitgave stamboom-boek bijvoorbeeld). 
Een korte samenvatting van de lasten en baten over 1984: 

!!_~_!_~-~-!-~-~ 
Stamboom-onderzoek 
2 x Vreugde-Schakel 
Bestuurskosten 
Batig Saldo 

I 5.848,49 
I 1.583,30 
I 1. 508,03 
f 1. 754,08 

I 10.693,90 
=========== 

I n k o m s t e n 

Donaties 
Giften 
Verkochte Stat.uten 
Rente 

f 9.947,57 
f 518,25 
I 82,50 
f 145,58 

f 10.693,90 
====::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Daar er over 198~ een batig saldo was van f 146,66 had de Familie-Stichting 

-, 

op 31 december 1984 aan Reserves ("Vermogen" zo u wilt) een bedrag van I 1.900,74. 

Ter toelichting op de Bestuurskosten dient vermeld dat de helft ervan (/ 754,70) 
uit portokosten bestond en I 122,62 uit enveloppen. 
Beide bedragen slaan hoofzakelijk op de kosten van verzending van de accept
girokaarten. 

~~~~!~~-!~~-~~-~~~=~~~!~~!~=~~~~~~~~ 
Op verzoek van het bestuur hebben Joehem Vreugdenbil uit 's Gravenzande en Tiemen 
Vreugdenbil uit Maassluis de administratie van de Familie-Stichting gecontroleerd 
over zowel 1983 als 1984. In hun verslag daarover schrijven zij d.d. 8 maart 1984 
aan het bestuur: 

"Va.n. a..tte. .te.Jl.. za.k.e. va.n. de. S;t.[c.ht:<_n.g o/rt:va.n.ge.n. e.n. ud:ge.ge.ve.n. gel.de.n., al-6-
rne.de. ge.da.n.e. ha.n.de.Un.ge.n., Á..-6 doOlt.. de. pe.n.nin.grne.v.de.Jl.. op ove.Jl..z.<.c.h:te.Ujk.e. 
w.<.jze. boe.k. ge.houde.n., te.Jl..W.<.j.t ja.cvwve.Jl..z.<.c.h:te.n. va.n. ba.te.n. e.n. laóte.n. e.n. 
ba..f..a.n6e.n. z.<.jn. ge.p~oduc.e.e.Jl..d. 

Ve. op ge.n.oe.rnde. pe.Jl..Á..ode.n. b~e.k.k..<.n.g he.bbe.n.de. boe.k.e.n. e.n. beóc.he..<.de.n. z.<.jn. 
doo~ on.de.Jl..ge.te.k.e.n.de.n. ge.c.o~o.f..e.e.Jl..d e.n. .<.n. o~de. be.von.de.n.. 

On.ge.twJ..j 6el.d '->p~e.k.e.n. wij n.a.rne.n6 a..tte. dona.te.uJL.6 e.n. ove.Jl..Á..ge. ge.ve.M, wa.n.
n.e.e.Jl.. w.<.j a..tte. beótuuJL.6.f..e.de.n. da.n.k. ze.gge.n. voo~ he.t ve..te. e.n. be..ta.n.ge..toze. 
we.Jl..k. da.t z.<.j t.b.v. de. FanUlieótic.Wn.g VREUGVENHIL he.bbe.n. veNU.c.h:t. 

Te.n6.f..otie. ve.Jl..zoe.k.e.n. wij u de. pe.n.rU.n.grne.eóte.Jl.. voo~ z.<.jn. be.he.e.Jl.. ove.Jl.. de. 
pe.Jl..Á..ode. t/rn 1984 te. déc.hMge.Jl..e.n." 

(w.g.: Joc.he.rn V~e.ugde.n.hü. e.n. T.<.e.rne.n. V~e.ugde.n.hü.) 

Op zijn beurt dankt het bestuur deze beide naamgenoten voor hUn werk! 

M.Vreugdenhil, penningmeester 
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E E N V E R R A S S I N G 
In he;t e.eJr.J.>.:te. numme.Jt van de. VJte.u.gde. -Sc.ha.k.ei. ( de.c.e.mbe.Jt 79 8 3) kan ik. v e.Jtmei.de.n dat 
de. .6.:tamvade.Jt van de. 6am,.Lü.e. e.e.n ze.k.e.Jte. Aftend aLi.aL> MIJ Jac.ob.6zoon zou. zijn, die. 
ge.boJte.n waL> "om.óbte.ek-6 1613" e.n in 16 J 3 näg in Na.al..dw.[jk. .te.e.6de.. 

At6 op 5 ok.:tobe.Jt a • .6. "he;t boek." naaJt ik hoop kan woJtden ge.pJte..6e.n.:te.e.Jtd- ei.deJr.J.> 
.te.u.:t u. daalt me.e.Jt ove.Jt - za.t blijken dat het gei.u.k.:t -<..6 wat me.e.Jt .:te. weten .:te. komen 
Jtond deze. MIJ. Vil mede. dankzij de. .6pe.u.Jtzin van dM.V.J.NooJtdam u.d Leiden, die. 
aan onze. 6amilie. ge.pa.Jte.n.:te.e.Jtd [ve.JtWa.n.:t) -<..6: in zijn vooJtge..6.tac.h.:t komen VJte.u.gde.n
hi.t.te.n VOOJt. 
Ve. S.:tamou.deJr.J.> van onze. 6amilie. zijn ze.e.Jt Waa.Mc.hijn.tijk. Jac.ob Jac.ob.6zoon e.n HU.t.:tje. 
Wille.m-6 , die. .:te. Naa.tdw.[ j k. bto u.wde.n op 1 5 j u.li 1 6 0 J • 
Van hen woJtde.n twee. kinde.Jte.n in Na.aJ..dw.[jk. gedoopt: Jac.ob op 8 6e.b~ 1609 e.n 
Ma.Jtia op 1 au.gU.6.:tU.6 161 0; e.e.n de.Jtde. kind WaL> MIJ, van W-i.e. onze. 6amilie. aó.6.:tam.:t. 
H e;t e.c.h.:tpa.a.Jt J ac.o b J ac.o b.6 zoon e.n H e.<.U je. Wille.m-6 -<..6 he;t enige. dat in a.a.nme.Jtking 
komt. Ud de. naam die. aan de. k.inde.Jte.n e.n k..tunkinde.Jte.n van hen -<..6 gegeven, bUjk.:t 
wei.k.e. namen dit e.c.h.:tpa.a.Jt gehad moe;t he.bbèn. He;t ziJn on.de.Jt me.e.Jt de. .:toen ze.e.Jt weinig 
vooJtk.omende. namen He.i.ttje. en Wi.t.te.m. 
Ve. zoon MIJ- oYI..6 a.t wei. bekend- blijkt ge.boJte.n. .:te. Na.a1..dw.[jk. in 1612. 
Hij .:tnou.wde. me;t Janne;tje. Pie;teJr.J.> en u.d dit hu.we.Ujk. -<..6 bekend: 
1. Wille.m, gedoopt .:te. Na.a.tdwijk. 79 a.u.gU.6.:tU.6 1640; 
2 • P ie;te.Jt, g e.do a p.:t .:te. Naa.tdw.[ j k. 1 8 mei 1 6 4 2 • Hij bto u.wde. a..tdaa.Jt a p 1 2 a.u.gU.6.:tU.6 1 6 6 3 

me;t TJU.jn:tje. JaYI..6, een. jonge. doc.h.:te.Jt van Na.a1..dw.[jk.. 
3. Jac.ob, een. a.Jtbe.ide.Jt cüe. .:t.Jtou.wde. .:te. Naaldwijk. op 30 jun.-<. 7669 met Ge.e.JlXje. Joc.hwnó 

van Out-6-hooJtn. en van W-i.e. a.t.te. .:tha.Y1..6 bekende. VJte.ugde.n.hi.t.te.n. a6.6.:ta.mme.n. 
4. He.<.Uje., gedoopt .:te. Naa.tdwijk. 22 de.c.e.mbe.Jt 1647; 
5. GJU.e;tje., gedoopt .:te. Naaldwijk. 26 n.ove.mbe.Jt 1651; 
6. Maa.Jt.:tje., gedoopt .:te. Naaldwijk 2 juli 1656. 
Ud he;t bove.Yl..6.:taan.de. val;t aó .:te. .teide.n. dat we. du..6 nog e.e.n ge.ne.Jta.:tie. qq.n de. oYI..6 Jte.e._cf..6 
be.k.e.n.de.- k.unn.e.n. .:toevoegen en äat Jac.ob Jac.ob~zoon.~--dZe. ve.Jtmoe.de.Ujk. ge.boJte.n. za.t zijn 
om.6bte.e.fu, 1585 (hoog.6.:twaa.Mc.hljn.tijk. ook. .:te. Na.a1..dw.[jk.), onze. .:tha.n-6 ou.d.6.:t be.k.e.nde. 
.6.:tamvade.Jt za.t zijn. Va.a.Jtme. za.t oYI..6 Stamboom-boek. bijk.a.Yl..6 vie.Jt e.e.u.we.n ge.n.e.a..tog).e. om-
va.:t.:te.n.. Ko0.6 Ve.Jthu.t.ó.:t 

HET STAMBOOM - BOEK 
----------------------------------------

U hebt het op de voorpagina gelezen: de kogel is door de kerk (de druk-opdracht 
is verstrekt). Tijdens de familie-dag op 5 oktober wordt het boek aan iedereen 
meegegeven, die het vóór die tijd besteld- én betaald- heeft: een puntgaaf 
exemplaar, zonder enige beschadiging tijdens de verzending ontstaan. 
Had u nog niet besteld? Nu doen! 

--------!~~~~~~~~~-~~~~~~~=~~~~~~~~~-Y~~~~~~~~~~~-~~~E~~~~~~!~~~~~~~-~~~~-~~~~-q~-~~~~~~: __ _ 

Ondergetekende, 

Naam: 

Straat: 

Woonplaats: 
postcode 

BOEK - BESTELBON 
Ontv.: 

Aant.: 

Bank: 

plaatsnaam 
Giro: 

bestelt à f 15,-- per exemplaar: ... . .. . ... . exemplaren van het Stamboomboek Vreugdenhil. 

Het verschuldigde bedrag is/wordt overgemaak t op: 
(RABO) bankrekening 31.36.75.171 ten name van 

of ) STAMBOOM VREUGDENHIL 
(POST) girorekening 56. 93 . 171 te Dieren . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
(plaatsnaam) (datum) (handtekening) 
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WAAR OF NIET WAAR ? 

Een enthousiaste L.W.VReugdenhil uit Hoek van Holland reageerde op de brief, die 
iedereen begin april jl. kreeg: 

Va..a.Jt..,[n weJtd het veJtha.a..l vvr;tehi hoe. e.e.n bepaalde. ta.k. a.a.n de. hljna.am "de. IOta.cU" 
komt. Ve. veJtha.le.n die. .{k. da.M oveJt gehooJtd. he.b 1 k.ome.n dai1Jt_ e.c.hteA Met he.le.
ma.al me.e. oveJte.e.n. Vo.tge.nó de.ze. ove!t.te.veJt.{ng .iJ.:, Vl. ooft e.e.nó e.e.n veJrJte. vooJtva.deA 
ge.we.e6t, die. ud:. po~e.k. e.nga.ge.me.nt a.c.hteAop e.e.n boe.Jte.nwa.ge.n e.e.n he.k.e.lge.cüc.ht 
ha.d ge.pfulLU>t. Ve. te.k-ót dai1Jt_va.n zou. a.bo ge.we.e6t z.{jn: 

"Ve. WeJte.ld ).)., e.e.n hoohtook. zo me.n zud. 
W.{e. het me.e6t p.to kt 1 wie. het me.e6t he.U. 
Ik. zou. ook. zo gJta.a.g wa.t willen p.tok.k.e.n, 
ma.M .{k. k.a.n Vl. Met b.{j va.n a..t die. hin.ge. zwall.te. Jtok.k.e.n." 

Ve. me.nóe.n .{n die. .ta.nge. zwall.te. Jtok.k.e.n moe6te.n de. he.Vl..6e.nde. ki?..MJ.Je. .{n die. tijd 
vooM.:te.l.e.e.n. Ve.ze. veJrJte. vooJtva.deJt k.Jte.e.g MeJtvooJt e.c.hteJL e.e.n p.Jtoc.e6 a.a.n z.{jn 
bMe.k. e.n het ge.dic.ht met de. dai1Jt_b.{j be.hoJte.nde. p.!te.nt moc.ht n.{et me.eA. 
H.{j he.e.fi.:t toe.n de. te.k.e.Mng ve!ta.ndeJtd. Ve. he.Jte.n .{n zwM.:te. Jtok.k.e.n we.Jtd.e.n toe.n 
u.äge.be.e..td a.i-6 k.Jta.Me.n e.n het ge.dic.ht we.Jtd: 

"En de. k.Jta.M die. z udt 
w.{e. m.{ j b e.M j dt ..... " 

e.n veJtdeA we.et .{k. het he-f..a.a.ó Met. In het hou.t.óMjweJtk. va.n de.ze. wa.ge.n he.bbe.n 
b.t.{jk.ba.a.Jt ook. k.Jta.a..{e.n ge6.:ta.a.n. Om a..t.e.e. VJte.u.gde.nM.e..e.e.n .{n het Weó.:t.e.a.nd e.e.n beetje. 
ud:. e.lk.a.aJL .:te. ho u.de.n k.Jte.e.g de.z e. .:ta.k. de. b.{ j na.am 11 IOta.cU 11 

• 

Zo ha.d je. du.~.> ook. de. "Po.:thove.nó" (na.a.Jt de. boe.Jtdwj Po.:thove.n) e.n Lu.UJ.> (Hoog
weg 72, Ve. L.{eJr.). 

Tot zover de br~efschrijver uit de Hoek. Is er iemand, die dit ve rhaal (her-)kent, 
kan bevestigen, ontkennen of vervolmaken? Daarvoor houden we ons graag aanbevolen 
voor een volgende Vreugde-Schakel! 

Trouwens er zijn véél, véél meer verhalen van of over Vreugdenhillen in omloop. 
Is het geen goed idee die in de Vreugde-Schakel te gaan publiceren onder boven
genoemde titel? Schrijft u maar! 

Maarten Vreugdenhil 

VREUGDENBIL - MARS 

In de Vreugde-Schakel 3 werd gevraagd een naam te bedenken voor een door 
Marto Vreugdenbil te Nijmegen gecomponeerde mars. Er kwamen {sl echts) twee 
reakties en wel van Marja Vreugdenbil-van Haren uit Naaldwijk en Corneli s 
Vreugdenbil uit Deventer. Die kregen elk een exemplaar van de mars aange 
boden (d.w.z. in notenschrift) en Marja koos die voor piano. Cornelis zag 
van de prijs af, maar vond het leuk om mee te doen. 
Het bestuur heeft gemeend geen van beide inzendingen over te moeten nemen 
en koos (niet kort maar wel krachtig) voor: VREUGDENHIL-MARS. 
Deze is als zodanig inmiddels geregistreerd bij de BUMA. Op de Vreugdenbil
len-dag kunnen er bandjes van besteld worden in een uitvoering door een 
harmonie-orkest. 

Het bestuur 

ENGELSE VERTALINGEN 

Door een enorme inzet van Jeanet Tanis-Vreugdenhil en Aat Vreugdenhil, onze sekre
taris, beiden uit De Lier zijn de tot en met de vorige Vreugde-Schakel verschenen 
algemene brieven én de drie Vreugde-Schakels inmiddels in het engeis vertaald voor 
onze geëmigreerde naamgenoten. Het drukken ervan moet helaas worden uitgesteld tot 
later in 1985 en dus ook de verzending. Mocht er een Vreugdenhil (of "aanhang") 
zijn die wél tijd heeft: graag een seintje! 

Maarten Vreugdenhil 



-5-

VREUGDENHILLEN - DAG 
Gaan de geschiedenisboekjes straks vermelden : "5 oktober 1985 - 's Gravenzande 
bezet door de Vreugdenhillen"?! Dát zal de tijd ons leren. Maar wél zeker is: 
als iedereen die zaterdagmiddag van 12 à 13 uur in "De Brug" alle ándere naamge
noten komt ontmoeten, zal 's Gravenzande die zelfde middag nog op de radio zijn 
vanwege files, verkeersopstoppingen en een algehele ontwrichting van het normale 
gezellige zaterdagse gebeuren in het "Breëe Durp". (U .komt toch ook? Dát mag u 
niet missen!) 
De toegang is gratis, evenals de koffie-met-wat-erbij als u binnenkomt. Overige 
konsumpties zijn deze middag voor uw eigen rekening, waaronder bijvoorbeeld -
voor wie van ver komt - belegde broodjes. 
Laat u thuis adres en telefoonnummer achter? Die luiden: 

~~~=~~~~~=;=~~~~~~~~=~~~~~~~~~=~~=;=~~=~~~~~~~~~~~==~~~~=Q~1~~-==~~~~ 
Dit is de enige aankondiging en uitnodiging. Wie geen agenda heeft, moet 
dus tot zaterdag 5 oktober een knoop in zijn/haar: zakdoek leggen of dit 
artikeltje aan de binnenkant van de w.c.-deur hangen. Het opnieuw iedereen 
aanschrijven kost alleen aan postzegels zo 'n f 600,-- en daarvan betaalt 
uw penningmeester liever uw (gratis) koffie. 

Fotoboeken, oorkonden, alle soorten dokumentatie, etsen, schilderijen, gedichten 
(-bundels), boeken: álles van en over Vreugdenbil-len wat u bezit, breng dat s.v.p. 
mee om tentoon te stellen! Kom er wel zo vroeg mogelijk (vanaf ·11. 30 uur) mee, 
zodat het tijdig uitgestald kan worden vóór de grote stroom bezoekers arriveert. 
De bestelde stamboom~boeken worden uitgegeven, nadat het "eerste" exemplaar 
"ten doop" is gehouden. 
Ter plaatse zijn ook boeken te koop, maar vooraf bestellen is organisatorisch 
voor ons prettiger. 

-~De 'LV-re-ugdenhil-- Mars-... - be-re·eft- zi:Jn: o:f'fl.Ciêle wereld-premJ.ère (hopen we) en u kunt 
die mars daar ook kopen (bestellen). 

Iedere Vreugdenhil behoort tot een bepaalde tak (A bijv. of K of N) en die tak 
staat boven uw naam en adres op de envelop : K XI j bijvoorbeeld. Er is een vaag 
plan om elke tak een ander soort bloem op te spelden - ter herkenning/onderschei
ding van de verschillende takken. Of dat lukt weten we nog niet zeker - maar in 
ieder geval verzoeken we u nu al op de aanmeldingsstrook uw tak te vermelden. 
Stuurt u s.v.p. die strook vóór 1 september aan onze sekretaris in De Lier, zodat 
we een idee krijgen over het te verwachten aantal 1.bezoekers. Niet vergeten s.v.p. 
U krijgt geen herinnering meer! 
Om 13 uur begint het officiële gedeelte, waarna er een minstens een uur pauze is. 
Omstreeks 15 uur sluiten we af met weer een officieel deel. Natuurlijk is er daar
na nog enkele uren gelegenheid om na te blijven in informele sfeer. 

Het bestuur 

V66r 1 september inzenden aan: Aat Vreugdenhil, Hoefweg 38, 2678 KK De Lier. 

Ondergetekende, 

Naam: 

Straat: 

Postcode I Plaats : 

Tak/code 

Telefoon 

is voornemens de Vreugdenhilien-dag op zaterdag 5 oktober 1985 in "De Brug" 
te 's Gravenzande te bezoeken, totaal met . . .. . .• . personen. 
Als de tijd het toelaat en het i n het programma past, wil hij/zij op die dag 
iets .. .............. .. .... . .... . .. . . (zeggen/zingen/musiceren/ enz. enz.). 

(handtekening) 



-------------------------------------------------------------------
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Ds. Vreugdenhil geridderd 
VELP - Op zondag 9 de

cember j.l. herdacht ds. D. 
Vreugdenhil, emeritus predi
kant van de Geref. Kerk (Vrij
gem.) te Velp, zijn 50-jarig 
ambtsjubileum. Ter gelegen
heid daarvan werd hem zater
dag een receptie aangeboden, 
waar velen van de gelegen
heid gebruik maakten om ds. 
en mevr. Vreugdenbil geluk 
te wensen. Enkele dagen vóór 
het jubileum vierden ds. en 
mevrouw Vreugdenhit hun 
50-jarig huwelijksfeest. 

Namens het gemeentebestuur van 
Rheden kwam burgemeester mr. H. 
V. van Walsum gelukwensen aan
bieden. "Gebruikelijk is", aldus de 
burgemeester, "dat een emeritus 
predikant ,,in ruste gaat", maar u 
bent aktief gebleven en bent dat nog 
tot op de huidige dag". De grote 
verdiensten van ds. VreugdenhiJ 
vonden ook hun waardering door de 
hem verleende Koninklijke onder
scheiding: hij werd Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau; burge
meester van Walsom speldde hem 
van harte deze onderscheiding op. 

Ds. Vreugdenbil werd op 1 juni 
1909 te Rotterdam geboren. Vanaf 
1934 diende hij achtereenvolgens 
de kerken van Appelscha, Harden
berg, Zwolle en Velp. In het kerke
lijk leven vervulde hij in de loop der 
jaren diverse functies, o.m. als af
gevaardigde naar de Generale Syno
de van Enschede 1945, Groningen 
1946, Amersfoort 1967 en Hattem 
1972. Vele jaren was hii deputaat 

curator van de Theologische Hoge
school te Kampen. Hij was tevens lid 
en later voorzitter van het Landelijk 
Verband van Evangelisatie-Com
missies en hoofdredacteur van het 
Evangelisatieblad "Uchtstralen". 
Van 1946 tot 1971 was ds. Vreug
denbillid van het Algemeen bestuur 
van de Ned. Chr. Radio Vereniging 
en van 1950 tot 1960 lid van het 
hoofdbestuur van het Ned. Bijbelge
nootschap. Nog vrijwel wekelijks 
gaat ds. VreugdenhiJ voor in één van 
de zusterkerken. 

*Burgemeester Van Walsurn wenst ds. en mevr. Vreugdenhil 
geluk met de onderscheiding. 

Al zijn we inmiddels ruim een half jaar verder: óók onze ge1ukwense~ Dirk! 
Wij wensen je met je beminnelijke echtgenote een goede levensavond toe. 

Het Bestuur 

ALLERLEI 

Na de "algemene" rondzend-brief van begin april 1985 Zl.Jn er heel wat accept
girokaarten in Dieren teruggekeerd. Hart,elijk dank voor de reeds ontvangen do
naties 1985! En: ons bank- en gironummer (zie voor-pagina linksboven) blijven 
"geopend", zeker voor diegenen die nog geen gift of donatie hebben kunnen over
maken. 

Gebruik bij het bestellen van het Stamboom-boek s.v.p. de op pagina 3 van · dit 
nummer afgedrukte bestel-bon. Het lijkt/is wel erg ambtelijk, maar het is de 

'-· 

enige manier om enkele honderden bestel-adressen "op een rij" én uit elkaar te hou
den. Laten we afspreken: wie 5 of meer boeken in één keer bestelt, mag de bon 
achterwege laten : dán schrijf ik die bon zelf maar al te graag. 
(Overigens: 5 boeken als Sinterklaas-kado 1985 voor kinderenen/of kleinkinderen, 
is dat geen goed idee?!) 


