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Verkrijgbaar na overmaking van het bedrag op Postbank nr.: 53.11.808 aan de Fami-
liestichting Vreugdenhil onder vermelding van het desbetreffende artikel, zijn de volgen-
de artikelen: 
STICHTINGSAKTE, Familiestichting Vreugdenhil € 3,50 
BOEK, Het Westlandse geslacht Vreugdenhil, vier eeuwen genealogie door J. Verhulst 
475 pag. € 35,- 
FAMILIEWAPEN,  reproductie, ware grootte, met toelichting € 11,50 
BORDUURPATROON, Familiewapen, A3-formaat, met toelichting € 1,50 
HERINNERINGSBORD, Vreugdenhillendag (Delfts Blauw) € 9,- 
BALPEN, (met inscriptie Familiedag Vreugdenhil 1995) € 3,50 
VREUGDENHILLENMOK, wit met donkerrode opdruk € 5,75 
KAART van Cruquius, vermelding Vreugdenhilselaantje  € 3,40 
Het bestelde artikel wordt u toegezonden. Na telefonische afspraak (buiten kantoor-
uren) kunt u uw bestelling ook afhalen bij onze penningmeester Aat Vreugdenhil, Mole-
naarlaan 21 in De Lier. 

De Vreugdenhi l lenwinkelDe Vreugdenhi l lenwinkel   

Een Een reunie reunie van famil ie  Vreugdenhi lvan famil ie  Vreugdenhi l   
De kinderen van Cornelis Vreugdenhil (N 
IX.p) en Maria Noordam waren nog heel 
jong toen hun ouders overleden. Er werd 
een voogd aangesteld voor de kinderen, 
tante Dicky en oom Leen Timmers, die 
bijna alles voor hen regelden. Na verloop 
van tijd kwam spontaan een idee om een 
weekend weg te gaan met de hele familie. 
En dat gebeurde het eerste weekend van 
november 1980.Toen zijn er ook de vol-
gende afspraken gemaakt: aanhang moet 
één jaar kennis hebben, zondagmiddag 
om één uur pannenkoeken bakken en 
zondagavond om zeven uur verplicht 
zwemmen, (van de glijbaan af, en dat 
staat nog). Het tweede weekend van af-
gelopen  november 2008 zijn wij weer 
geweest. Wij zijn begonnen met acht 
huisjes en dit jaar hadden wij er veertien. 
Daarbij hebben wij ook wensen! Wij willen 

de huisjes naast of tegenover elkaar of 
aansluitend hebben. Dat lukt meest wel. 
Tijdens het weekend is de familie zeer 
actief: bowlen, zwemmen, speurtocht, 
kinderzwemmen, creatief bezig, lampion-
nenoptocht, wandelen, karaoke, darten, 
ochtendgymnastiek en een Vreugdespel. 
Het weekend wordt in ere gehouden en 
afgelopen keer bestond de groep uit on-
geveer negentig personen. Jong en oud 
gaan mee en als je eenmaal een weekend 
hebt meegemaakt, is dat fantastisch. Kom 
niet aan dat weekend, ze gaan allemaal 
gewoon mee, iedere keer weer! 
Namens de familie: Claudia Vreugdenhil 
(N X at.1) en Cees Keijzer (N VIII f.4) 

Het familieweekend van dit jaar werd in 
vakantiepark Lommerbergen gehouden. 

VERKOOP BEKERS 
De familiestichting staat er financieel re-
delijk goed voor. In de loop van de jaren 
is de stichting in staat geweest een reser-
ve op te bouwen. Geld dat op enig mo-
ment nodig zal zijn voor verdere investe-
ringen in het leggen van de contacten in 
het buitenland, in verdergaande automati-
sering en voor een reünie. Wat u niet uit 
de cijfers haalt, is het feit dat er binnen 
de stichting nog hier en daar wat dood 
kapitaal lag. En wel in de vorm van een 
behoorlijke voorraad Vreugdenhillen-
bekers en Vreugdenhillen-borden. U her-
innert zich nog wel de bekers met het 
familiewapen met blauwe en rode opdruk 
en de borden met afbeeldingen van een 
druivenkas en Naaldwijk. Uitgegeven ter 
gelegenheid van een reünie. Achteraf be-

zien waren wij indertijd te optimistisch bij 
de bestelling. Want ondanks het feit dat 
deze artikelen jarenlang in de winkel heb-
ben gestaan, bleven wij met een behoor-
lijke voorraad zitten. Dat is geld en het 
brengt geen rente op. Dus zijn wij op zoek 
gegaan naar Vreugdenhillen die er wellicht 
interesse in kunnen hebben. Niet in een 
enkele beker, maar de hele partij. Met 
succes is er contact gelegd met de Familie
- en Handelsonderneming Vreugdenhil BV 
in Voorthuizen. Zij waren bereid tegen 
een redelijke prijs alle resterende bekers 
over te nemen. Een leuk idee voor in het 
kerstpakket voor het eigen personeel. Nu 
nog de Vreugdenhillen-borden. Weet u 
een mogelijk geïnteresseerde dan kunt u 
contact met ons opnemen.  
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Vreugdenhi l  en zendingswerkVreugdenhi l  en zendingswerk   
In de Vreugdeschakel komen regelmatig 
Vreugdenhillen in het buitenland voor het 
voetlicht. Er kunnen diverse redenen zijn 
om in het buitenland te verblijven. Via 
internet vonden we twee gezinnen die uit 
overtuiging vanuit hun geloof voor langere 
tijd in een minder ontwikkeld land verblij-
ven.  

Geerten Vreugdenhil (O XI k) en zijn 
vrouw Jessica wonen met hun vier kinde-
ren in Wamena, in het hart van de Baliem 
Vallei in het hooggebergte van Papoea 
(Azië). Geerten is piloot-monteur: Een 
dubbel functie. De Baliem is een van de 
dichtst bevolkte gebieden op Papoea. Niet 
dat u moet denken aan files, anders wa-
ren er geen vliegtuigen nodig. De Pa-
poea’s wonen verspreid in de vallei en op 
de grillig gevormde berghellingen van de 
centrale bergketen. Het gebied is zeer 
moeilijk toegankelijk en de vliegtuigen 
van MAF vormen een slagader in de nood-
zakelijke logistiek. Geerten vliegt de vlieg-
tuigen, maar is ook bevoegd voor het 
onderhoud van MAF's materieel. Jessica 
draait het huishouden en geniet van de 
interactie met de lokale bevolking. Hun 
kinderen zijn: Chris, Roze, John en Rob. 

Vliegend voor leven 
Geerten en zijn gezin zijn uitgezonden via 
MAF (Mission Aviation Fellowship) Neder-
land. Het motto van MAF is: Vliegend voor 
Leven. En wel in alle aspecten en beteke-
nissen van het woord Leven. MAF is in 
vele arme landen de enige stabiele leve-
rancier van (lucht-)transport tussen afge-
legen gemeenschappen en de buitenwe-
reld. MAF opereert niet commercieel, 
maar houden wel vliegverbindingen en 
communicatie netwerken in stand waar 
anders geen verbinding zou zijn. MAF is 
van origine een leverancier van lucht-
transport voor zendingorganisaties. Elk 
MAF staflid is een Christen en zet zich in 
vanuit een diepe bewogenheid met zijn of 
haar medemens. 

Bezinning 
In nieuwsbrieven houden Geerten en Jes-
sica o.a. donateurs op de hoogte van hun 
wel en wee in Wamena. Een stukje uit de 
nieuwsbrief van april 2008 geeft een goe-

de indruk over hun leven aldaar. “Het is 
erg rustig geweest, eigenlijk té rustig. 
Helaas wachten we al maandenlang op 
avgas (vliegtuigbenzine). Soms is het 
deprimerend voor de piloten om niet ge-
woon lekker elke dag te kunnen vliegen. 
Maar het minder druk hebben heeft ook 
geleid tot bezinning. Waarom zijn we 
hier? Is vliegen op zich een ‘ministry’? 
Wat wil God zeggen, met dit lange moe-
ten wachten op avgas? Moeten we ons op 
andere dingen richten? We hebben goede 
gesprekken gehad als team. Het is duide-
lijk dat we niet zo druk moeten zijn met 
vliegen, dat we geen energie en tijd heb-
ben om onze naaste te ‘zien’. Als je in een 
dorp landt, en je maakt dat je zo snel 
mogelijk weg bent om de volgende vlucht 
te maken omdat tijd geld kost, is dat 
schijnen als een licht? We zijn niet voor 
niets een Mission Aviation Fellowship, en 
geen commerciële organisatie. Zendings-
vlieger zijn betekent niet alleen een ander 
helpen met vervoer, maar ook even aan-
dacht en liefde schenken d.m.v. een 
praatje, oprechte interesse, en een die-
nende houding. Natuurlijk zijn er allerlei 
verschillende karakters, en is de één beter 
in woorden dan de ander, maar toch.” 
Meer over Geerten en Jessica Vreugdenhil 
kunt u op internet lezen op de website: 
www.maf.nl. 

Zending in Sudan 
De afgelopen twee jaar hebben Jacob Jan 
(O XI p.4) en Erica Vreugdenhil zendings-
werk gedaan in Rumbek, Sudan (Afrika). 
Eind oktober is hun gezin teruggekeerd 
naar Nederland om in 2009 naar een 
nieuwe plaats uitgezonden te worden in 
Nairobi, Kenia. Op de website stellen ze 
zichzelf voor. “Wij zijn Jacob Jan en Erica 
Vreugdenhil en zijn door de Gereformeer-
de Zendingsbond (GZB) en onze kerk in 
Lunteren in maart 2006 uitgezonden naar 
Zuid-Sudan. We hebben twee dochters, 
Christhe (6) en Davna (3) en we verwach-
ten een baby! We werken voor Across, 
een Sudanese ontwikkelingsorganisatie 
die zich inspant voor en met de kerken, 

werkend aan de opbouw van Zuid Sudan. 
We wonen in Rumbek, een stadje in het 
midden van Zuid-Sudan. Jacob J. werkt 
als landbouwkundig adviseur in een van 
de projecten in Rumbek East, en helpt de 
andere zes projecten coördineren. Erica 
werkt parttime op een naburige basis-
school met de leraren en geeft ook 
les. We participeren in de Episcopal 
Church of Sudan (ECS), in Rumbek. Op 
zondagen hebben we een boekwinkeltje-
vanuit-de-pick-up met christelijke lectuur, 
we runnen een groentetuin naast ons 
huis, en als het op haar weg komt is Erica 
een ‘zuster’ die medische hulp verschaft 
aan huis. En ze geeft dagelijks les aan 
Christhe en Davna.”  
 
Delen uit God’s Woord 
In de nieuwsbrief van augustus 2008 ver-
tellen Jacob J. en Erica als volgt over hun 
leven in Rumbek: “De tweede helft van 
juli is erg druk geweest, vooral ook met 
het ontwikkelen van nieuwe plannen voor 
een mogelijk nieuw project van Across. En 
verder was er uiteraard de gewo-
ne stroom aan werk, zoals altijd aanwezi-
ge personeelscrisisjes, vergaderingen, 
rapportages schrijven, veld bezoeken, etc. 
Maar ook: blijven delen uit God’s Woord in 
de dagelijkse bezinning met de staf, aan 
het begin van iedere werkdag. Gods trouw 
en woorden zijn elke dag nieuw en elke 
dag nodig. En we dragen elkaar en het 
werk op in gebed. Onder andere proble-
men met de staf. In de grotere familie-
kring van ons personeel is altijd wel een 
‘crisis’ aan de gang: een ziek familie lid, 
clangenoten die bij gevechten zijn betrok-
ken, een oom die naar Khartoum moet 
voor een operatie, een begrafenis, de 
voorbereiding van een bruiloft in het 
‘cattlecamp’, waar de koeien (bruidsprijs) 
uitgezocht moeten worden door een hele 
vergadering aanverwante ooms…” Op 
internet vindt u meer over Jacob Jan en 
Erica op de website: www.rumbekpost.nl.  

Jacob Jan, Erica en hun kinderen Cristhe en Davna Vreugdenhil in Sudan 

Geerten, Jessica en hun kinderen op het 
doopfeest van hun jongste zoon Rob. 
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KroniekKroniek  
De gegevens hebben ditmaal betrekking 
op mutaties van de burgerlijke stand die 
ons van 1 mei tot 30 november 2008 be-
kend zijn geworden. 

GEBOREN 

17-08-2001 te Honselersdijk, Ilse Antho-
nique, dochter van Eric Vreugdenhil (K XII 
l.1) en Saskia Monique van ’t Wout 
11-01-2004 te Honselersdijk, Sander 
Hendrick, zoon van Eric Vreugdenhil (K 
XII l.1) en Saskia Monique van ’t Wout 
23-06-2008 te Delft, Timo Pieter Huib-
recht, zoon van Pieter Adriaan (André) 
Vreugdenhil (K XII l.3) en Monique 
Hoogenraad 
04-10-2008 te Rotterdam, Lois Mirte 
(Lois), dochter van Gerrit Cornelis Pieter 
Vreugdenhil (O XI n.5) en Lena Elizabeth 
Luigjes 
14-10-2008 te Belleville (Ontario, Cana-
da), Luke William zoon van David Anthony 
Vreugdenhil (D XI t.2) en Sarah Beth 
Geertsma 
16-10-2008 Stijn, zoon van Gerrit Jan 
(Gerard) Vreugdenhil (O XI r.3) en Jacoba 
Wilhelmina (Willeke) Koopman 

GETROUWD/Partnerschap aangegaan  

18-04-1997 te Naaldwijk, Maria Adriana 
(Mariska) Vreugdenhil (K XII l.2 ) met 
Richard van Erk, geboren 14 mei 1973 te 
Delft, zoon van Jacob Cornelis van Erk en 
Maria Boekestijn 
11-09-1997 te Naaldwijk, Eric Vreugdenhil 
(K XII l.1 ) met Saskia Monique van ’t 
Wout, geboren 30 juni 1974 te Naaldwijk, 
dochter van Hendrik van ’t Wout en Maria 
van Dop 
11-06-2005 te Naaldwijk, Maria Wilhelmi-
na Marleen Vreugdenhil (C XI am.3 ) met 
Jacobus Jan van Daalen, geboren 15 juni 
1976 te ‘s-Gravenzande, zoon van Jaco-
bus van Daalen en Eliza Zeelenberg 
06-11-2006 te Zwolle, Margaretha Antho-
nia Vreugdenhil (J X g.5 ) met Daan Ho-
geboom, geboren 16 oktober 1938 te , 
zoon van Gerhardus Hogeboom en Beren-
dina Koetsier 
06-07-2007 te Naaldwijk, Pieter Adriaan 
(André) Vreugdenhil (K XII l.3 ) met Mo-
nique Hoogenraad, geboren 10 juni 1978 
te Delft, dochter van Frans Hoogenraad 
en Neeltje van Baalen 
19-06-2008 te Capelle a/d IJssel, Wilma 
Vreugdenhil (K XII ac.5 ) met Frederik 
Albert Gert-Jan Theodoor (Alfred) Tempel-
man, geboren 17 maart 1976 te Doorn, 
zoon van Gerrit Tempelman en Elisabeth 
Rorije 
01-10-2008 Gerrit Cornelis (Gert) Vreug-
denhil (O X g.5 ) met Elisabeth Pauline 
Plantema, geboren 14 januari 1950 

OVERLEDEN 

24-10-2007 te Zwolle, Willem Vreugdenhil 
(N XI c) 
14-04-2008 te Berkel en Rodenrijs, Mat-
thijs Vreugdenhil (C XI a) 
24-04-2008 te ?  Cornelis Johannes 
Schellekens (O X v.1) 
    

Dirk and Mies  recognized!Dirk  and Mies  recognized!   
Through e-mail we received several mes-
sages about the picture of Dirk en Mies 
Vreugdenhil, published in the last issue of 
Vreugdeschakel. One of the sons sent us 
this message which says it all.  

On Friday I received my October 2008 
Vreugdeschakel in the mail. To my sur-
prise, on page 4, bottom left, was a pic-
ture of Dirk & Mies Vreugdenhil with the 
headline "Wie kent Dirk en Mies Vreug-
denhil?". Dirk & Mies Vreugdenhil (D X f) 
are my father and mother. Included in the 
picture are six of my siblings, the ones 
born in the Netherlands. This picture was 
taken the day my parents and siblings 
emigrated (Sep 1948) to Canada. I was 
their next child born in Canada followed 
by another brother and sister. This 
younger sister of mine visited with the 
Vreugdeschakel staff this past September 
and left you some information and pic-
tures about the annual Vreugdenhil camp-
out that is held each year by the children, 
grandchildren and great grandchildren of 
Dirk and Mies Vreugdenhil in your pub-

lished picture. The picture you published 
has my oldest brother Adrian in the back 
row with his Dad Dirk. In the front row, 
from left to right, is Harry (Arie), Marien, 
Frank, Mies (Mom) with John on her lap, 
and Lenie. Born in Canada was me (Dick 
(Dirk)), Gordon (Cornelius) and Marie 
Ann.  

Dick Vreugdenhil (D XI s) 
Bowmanville, Ontario, Canada 
 

Children of Dirk & Maria Vreugdenhil (D X f): MarieAnn, Gordon, Dick, Harry, Frank, 
Marien, Lenie, Aat. John deceased on 1 September 2002.  

Family reunion 2008 
60 years after the immigration of Dirk and 
Maria Vreugdenhil the children camped 
this summer at the conference ground in 
Grafton, Ontario, Canada. We now num-
ber 186 persons.  

These pictures were given by Marie Ann 
(D X f.9) and Dick Lammers-Vreugdenhil. 

23-05-2008 te Capelle a/d IJssel, Pieter-
nella Adriana Lagerwaard-Vreugdenhil (N 
IX h.5) 
25-08-2008 te Rotterdam, Jacobus 
Vreugdenhil (K X e.1) 
27-08-2008 te De Lier, Cornelis Jan Krijn 
de Zeeuw (C IX t.1) 
15-09-2008 te Vlaardingen, Jacoba Wil-
helmina Vreugdenhil (K X a.5) 
20-09-2008 te’s-Gravenzande, Jan van 
der Helm (K X y.7) 

Dank aan allen die hiervoor berichten 
instuurden. Doet u het ook ? 

Website in  Engl i shWebsite in  Engl i sh   
Our website is mostly written in Dutch. 
Our webmaster found a program which 
translates the published text in English. 
On top of the website you can find several 
buttons. The last one says ‘English’. When 
you click on this one, you find on this 
page a link to a translation program of 
Google. It could be helpful to you to read  
the information of our family. If you have 
any questions about this link, please con-
tact us by mail (info@vreugdenhil-
online.com). 
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Personal iaPersonal ia   
* Boegbeeld of schrikbeeld. Zo luidde de 
titel van een recent artikel in NRC Han-
delsblad over Sarah Palin, de running ma-
te van John McCain, kandidaat voor de 
Republikeinen tijdens de jongste presi-
dentsverkiezingen in de VS. Waarom aan-
dacht voor deze carrièrevrouw van een 
ongebruikelijk soort in deze rubriek? Om-
dat in dit artikel Marja Jager-
Vreugdenhil (K XII ac.2) aan het woord 
kwam. Zij deed jaren geleden onderzoek 
naar de participatie van christenvrouwen 
in de politiek en stelde vast dat zij zich 
niet gesteund voelen door het emancipa-
tiebeleid van de overheid. Dat betekent 
niet dat een christenvrouw niet in de poli-
tiek mag. Maar 22 procent van de onder-
vraagden vond dat christenvrouwen met 
een gezin - met name een jong gezin - 
niet geschikt zijn voor een politieke carri-
ère * Stemt deze constatering u tot na-
denken, buigt u zich dan tegelijk over de 
vraag wat `het serveren van een poëti-
sche dagschotel voor de prijs van 10 euro’ 
zou kunnen betekenen.Voor een exact 
antwoord kunt u terecht bij café Stam in 
Vlaardingen. Of bij Teuntje Verheul-
Vreugdenhil - e-mailadres bij de redactie 
bekend - die in De Weekkrant dit voorjaar 
een poëzieavond met gedichten over en 
vanuit Vlaardingen aankondigde, een be-

richt dat internet haalde en zo voor deze 
rubriek kon worden gescout * Geen recept 
voor bijvoorbeeld Vreugdenhillenvla met 
krenten en rozijnen kwam uit de pen van 
Janneke Vreugdenhil (K XI bk.2) - ge-
nomineerd voor het beste kookboek van 
2008 - maar wel had ze het in haar ru-
briek Vraag het Vreugdenhil in NRC Han-
delsblad over Turkse aubergine, mascar-
pone, suikerfeestkoek, paddestoelenbouil-
lon, walnotensaus, maar ook over het 
koken van aardappels en het bereiden van 
(al dan niet) smakelijke gerechten die 
keukenprinsessen op fornuis en in ovens 
weten voor te toveren * Als kleine jongen 
vond je het geweldig op het strand een 
kuil van pakweg 40 á 50 cm diepte met 
een schep(je) te graven. Nooit geweten 
toen en nu dat wanneer je een gat van 
2300 m diep schept je in een aardlaag 
belandt waar een temperatuur van 70 
graden heerst. Nou, Arco Vreugdenhil 
(N X as.1) van paprikakwekerij De Wierin-
germeer wist dat drommels goed. En 
meer dan dat: volgens het weekblad 
Groente en Fruit wil hij er gebruik van 
gaan maken als hij zijn bedrijf van 40 
hectare paprika`s met 16 hectare gaat 
uitbreiden. De plannen worden nog onder-
zocht. Zo moet er naar de mening van 
onze naamgenoot ook een garantiefonds 
van het ministerie van Economische Za-
ken komen. Loopt het allemaal zoals Arco 
wil dan zou de boor begin 2009 aan zijn 

kilometerloop kunnen beginnen * There-
sia Vreugdenhil (D X v) uit Amsterdam, 
die 42 jaar de kleding van koningin Bea-
trix verzorgde, is weer even terug in de 
kolommen van de Vreugdeschakel dank 
zij Trouw die aandacht besteedde aan een 
fotoboek –Els Smit: Ontwerpers van 
Oranje – over de kledij van de Oran-
jes.`Ontwerpers hebben een beperkte 
invloed want de koninklijke kleding staat 
vooral in dienst van de functie en draagt 
bij aan hun herkenbaarheid,’ zegt There-
sia Vreugdenhil. Ten overvloede voegt ze 
eraan toe, dat Beatrix zelf grote invloed 
heeft op haar kleding  * Nu we het toch 
over een (foto)boek hebben ook aandacht 
voor een ander boek, geschreven door 
Jan Vreugdenhil (N X am) ` inspirerend  
voor psychiaters, psychologen, maat-
schappelijk werkers, counselors, coaches 
en geestelijke hulpverleners. Maar vooral 
voor hen die geïnteresseerd zijn in leve-
nsvragen’. Titel: Gesprekken met hulpver-
leners. Een uitgave van Boekscout , 
Soest; kosten: euro 14.95. De auteur is 
zelf blij dat het boek geschreven en uitge-
geven is, want, zegt hij, ` ik ben tenslotte 
een Vreugdenhil en ondernemend in hart 
en nieren. ’Waarvan acte!  

De Hongaarse afstamming van een bestuurs l idDe Hongaarse afstamming van een bestuurs l id   
Het dragen van een oer-Hollandse naam 
als Vreugdenhil kan toch betekenen dat er 
buitenlands bloed door je aderen stroomt. 
Zo is het in ieder geval met mij gesteld. 
Nederland is een open land, economisch 
en maatschappelijk gezien. De Nederlan-
ders zijn altijd goed geweest in handel 
drijven met buitenlandse naties en Neder-
land heeft altijd haar grenzen opengesteld 
voor de opvang van buitenlanders die in 
de problemen zaten als gevolg van honger 
of oorlog. Hongarije was een van die lan-
den waaraan Nederland  haar gastvrijheid 
heeft aangeboden. 

Vlak na de Eerste Wereldoorlog kwamen 
veel Hongaarse kinderen naar Nederland 
om aan te sterken. Het land likte in 1918 
haar wonden als gevolg van de oorlog. 
Hongarije heeft tweederde van zijn grond-
gebied moeten afstaan aan de buurlanden 
en de oorlog liet het land achter in grote 
armoede. Een van de manieren om het 
land te helpen was het opnemen van kin-
deren die niet genoeg te eten hadden en 
hen in Nederland te laten aansterken. Per 
trein kwamen deze kinderen naar Neder-
land en andere landen en vonden er tijde-
lijk onderdak in pleeggezinnen. Deze kin-
deren werden de ‘treinkinderen’genoemd.  

Gemengd huwelijk 
Een van die kinderen was mijn moeder, 
Margit Zoltan. Zij kwam naar Nederland 
samen met haar broer. Mijn moeder was 
protestants opgevoegd en mijn oom 
Rooms Katholiek. Mijn grootouders had-
den voor deze oplossing gekozen, omdat 
het huwelijk tussen mijn grootouders reli-
gieus een gemengd huwelijk was. En dus 
kwamen zij niet in hetzelfde pleeggezin 
terecht. Beiden werden in Warmond ge-
plaatst. Onder andere door erbarmelijke 

omstandigheden in Hongarije heeft mijn 
moeder ervoor gekozen in Nederland te 
blijven. Zij kreeg veel liefde en warmte in 
het pleeggezin en mijn oom had dat geluk 
niet. Daarom is mijn oom teruggegaan 
naar Hongarije. In het geval mijn oom in 
hetzelfde pleeggezin terecht was gekomen 
waren ‘broer en zus’ samen in Nederland 
opgegroeid. Het kon niet zo zijn. Mijn oom 
heeft vervolgens zijn jeugd doorgebracht 
in het fascistische, vooroorlogse Hongarije 
en heeft na de ‘bevrijding’ door de Russen 
zijn gezin gesticht onder communistisch 
regime.  

Vader– en moederland 
Mijn moeder is tijdens de Tweede Wereld-
oorlog getrouwd met Tiemen Vreugdenhil 
(N X j). Zij hebben hun gezin gesticht in 

Rotterdam –Kralingen tijdens de opbouw-
jaren na de Tweede Wereldoorlog. Broer 
en zus hebben daarom in twee totaal ver-
schillende werelden en culturen geleefd. 
Door de politieke ontwikkelingen konden 
zij elkaar pas na de opstand in 1956 weer 
zien. Dat weerzien was natuurlijk erg 
emotioneel. Wel is gebleken dat je het 
gemis van 30 jaar moederliefde niet meer 
inhaalt. Maar dankzij deze Nederlandse 
gastvrijheid heb ik een vaderland en een 
moederland gekregen. 

Dirk Vreugdenhil (N X j.5) 

Margit Zoltan met haar broer en ouders voordat ze naar Nederland vertrokken. 
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KroniekKroniek  
De gegevens hebben ditmaal betrekking 
op mutaties van de burgerlijke stand die 
ons van 1 mei tot 30 november 2008 be-
kend zijn geworden. 

GEBOREN 

17-08-2001 te Honselersdijk, Ilse Antho-
nique, dochter van Eric Vreugdenhil (K XII 
l.1) en Saskia Monique van ’t Wout 
11-01-2004 te Honselersdijk, Sander 
Hendrick, zoon van Eric Vreugdenhil (K 
XII l.1) en Saskia Monique van ’t Wout 
23-06-2008 te Delft, Timo Pieter Huib-
recht, zoon van Pieter Adriaan (André) 
Vreugdenhil (K XII l.3) en Monique 
Hoogenraad 
04-10-2008 te Rotterdam, Lois Mirte 
(Lois), dochter van Gerrit Cornelis Pieter 
Vreugdenhil (O XI n.5) en Lena Elizabeth 
Luigjes 
14-10-2008 te Belleville (Ontario, Cana-
da), Luke William zoon van David Anthony 
Vreugdenhil (D XI t.2) en Sarah Beth 
Geertsma 
16-10-2008 Stijn, zoon van Gerrit Jan 
(Gerard) Vreugdenhil (O XI r.3) en Jacoba 
Wilhelmina (Willeke) Koopman 

GETROUWD/Partnerschap aangegaan  

18-04-1997 te Naaldwijk, Maria Adriana 
(Mariska) Vreugdenhil (K XII l.2 ) met 
Richard van Erk, geboren 14 mei 1973 te 
Delft, zoon van Jacob Cornelis van Erk en 
Maria Boekestijn 
11-09-1997 te Naaldwijk, Eric Vreugdenhil 
(K XII l.1 ) met Saskia Monique van ’t 
Wout, geboren 30 juni 1974 te Naaldwijk, 
dochter van Hendrik van ’t Wout en Maria 
van Dop 
11-06-2005 te Naaldwijk, Maria Wilhelmi-
na Marleen Vreugdenhil (C XI am.3 ) met 
Jacobus Jan van Daalen, geboren 15 juni 
1976 te ‘s-Gravenzande, zoon van Jaco-
bus van Daalen en Eliza Zeelenberg 
06-11-2006 te Zwolle, Margaretha Antho-
nia Vreugdenhil (J X g.5 ) met Daan Ho-
geboom, geboren 16 oktober 1938 te , 
zoon van Gerhardus Hogeboom en Beren-
dina Koetsier 
06-07-2007 te Naaldwijk, Pieter Adriaan 
(André) Vreugdenhil (K XII l.3 ) met Mo-
nique Hoogenraad, geboren 10 juni 1978 
te Delft, dochter van Frans Hoogenraad 
en Neeltje van Baalen 
19-06-2008 te Capelle a/d IJssel, Wilma 
Vreugdenhil (K XII ac.5 ) met Frederik 
Albert Gert-Jan Theodoor (Alfred) Tempel-
man, geboren 17 maart 1976 te Doorn, 
zoon van Gerrit Tempelman en Elisabeth 
Rorije 
01-10-2008 Gerrit Cornelis (Gert) Vreug-
denhil (O X g.5 ) met Elisabeth Pauline 
Plantema, geboren 14 januari 1950 

OVERLEDEN 

24-10-2007 te Zwolle, Willem Vreugdenhil 
(N XI c) 
14-04-2008 te Berkel en Rodenrijs, Mat-
thijs Vreugdenhil (C XI a) 
24-04-2008 te ?  Cornelis Johannes 
Schellekens (O X v.1) 
    

Dirk and Mies  recognized!Dirk  and Mies  recognized!   
Through e-mail we received several mes-
sages about the picture of Dirk en Mies 
Vreugdenhil, published in the last issue of 
Vreugdeschakel. One of the sons sent us 
this message which says it all.  

On Friday I received my October 2008 
Vreugdeschakel in the mail. To my sur-
prise, on page 4, bottom left, was a pic-
ture of Dirk & Mies Vreugdenhil with the 
headline "Wie kent Dirk en Mies Vreug-
denhil?". Dirk & Mies Vreugdenhil (D X f) 
are my father and mother. Included in the 
picture are six of my siblings, the ones 
born in the Netherlands. This picture was 
taken the day my parents and siblings 
emigrated (Sep 1948) to Canada. I was 
their next child born in Canada followed 
by another brother and sister. This 
younger sister of mine visited with the 
Vreugdeschakel staff this past September 
and left you some information and pic-
tures about the annual Vreugdenhil camp-
out that is held each year by the children, 
grandchildren and great grandchildren of 
Dirk and Mies Vreugdenhil in your pub-

lished picture. The picture you published 
has my oldest brother Adrian in the back 
row with his Dad Dirk. In the front row, 
from left to right, is Harry (Arie), Marien, 
Frank, Mies (Mom) with John on her lap, 
and Lenie. Born in Canada was me (Dick 
(Dirk)), Gordon (Cornelius) and Marie 
Ann.  

Dick Vreugdenhil (D XI s) 
Bowmanville, Ontario, Canada 
 

Children of Dirk & Maria Vreugdenhil (D X f): MarieAnn, Gordon, Dick, Harry, Frank, 
Marien, Lenie, Aat. John deceased on 1 September 2002.  

Family reunion 2008 
60 years after the immigration of Dirk and 
Maria Vreugdenhil the children camped 
this summer at the conference ground in 
Grafton, Ontario, Canada. We now num-
ber 186 persons.  

These pictures were given by Marie Ann 
(D X f.9) and Dick Lammers-Vreugdenhil. 

23-05-2008 te Capelle a/d IJssel, Pieter-
nella Adriana Lagerwaard-Vreugdenhil (N 
IX h.5) 
25-08-2008 te Rotterdam, Jacobus 
Vreugdenhil (K X e.1) 
27-08-2008 te De Lier, Cornelis Jan Krijn 
de Zeeuw (C IX t.1) 
15-09-2008 te Vlaardingen, Jacoba Wil-
helmina Vreugdenhil (K X a.5) 
20-09-2008 te’s-Gravenzande, Jan van 
der Helm (K X y.7) 

Dank aan allen die hiervoor berichten 
instuurden. Doet u het ook ? 

Website in  Engl i shWebsite in  Engl i sh   
Our website is mostly written in Dutch. 
Our webmaster found a program which 
translates the published text in English. 
On top of the website you can find several 
buttons. The last one says ‘English’. When 
you click on this one, you find on this 
page a link to a translation program of 
Google. It could be helpful to you to read  
the information of our family. If you have 
any questions about this link, please con-
tact us by mail (info@vreugdenhil-
online.com). 
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Personal iaPersonal ia   
* Boegbeeld of schrikbeeld. Zo luidde de 
titel van een recent artikel in NRC Han-
delsblad over Sarah Palin, de running ma-
te van John McCain, kandidaat voor de 
Republikeinen tijdens de jongste presi-
dentsverkiezingen in de VS. Waarom aan-
dacht voor deze carrièrevrouw van een 
ongebruikelijk soort in deze rubriek? Om-
dat in dit artikel Marja Jager-
Vreugdenhil (K XII ac.2) aan het woord 
kwam. Zij deed jaren geleden onderzoek 
naar de participatie van christenvrouwen 
in de politiek en stelde vast dat zij zich 
niet gesteund voelen door het emancipa-
tiebeleid van de overheid. Dat betekent 
niet dat een christenvrouw niet in de poli-
tiek mag. Maar 22 procent van de onder-
vraagden vond dat christenvrouwen met 
een gezin - met name een jong gezin - 
niet geschikt zijn voor een politieke carri-
ère * Stemt deze constatering u tot na-
denken, buigt u zich dan tegelijk over de 
vraag wat `het serveren van een poëti-
sche dagschotel voor de prijs van 10 euro’ 
zou kunnen betekenen.Voor een exact 
antwoord kunt u terecht bij café Stam in 
Vlaardingen. Of bij Teuntje Verheul-
Vreugdenhil - e-mailadres bij de redactie 
bekend - die in De Weekkrant dit voorjaar 
een poëzieavond met gedichten over en 
vanuit Vlaardingen aankondigde, een be-

richt dat internet haalde en zo voor deze 
rubriek kon worden gescout * Geen recept 
voor bijvoorbeeld Vreugdenhillenvla met 
krenten en rozijnen kwam uit de pen van 
Janneke Vreugdenhil (K XI bk.2) - ge-
nomineerd voor het beste kookboek van 
2008 - maar wel had ze het in haar ru-
briek Vraag het Vreugdenhil in NRC Han-
delsblad over Turkse aubergine, mascar-
pone, suikerfeestkoek, paddestoelenbouil-
lon, walnotensaus, maar ook over het 
koken van aardappels en het bereiden van 
(al dan niet) smakelijke gerechten die 
keukenprinsessen op fornuis en in ovens 
weten voor te toveren * Als kleine jongen 
vond je het geweldig op het strand een 
kuil van pakweg 40 á 50 cm diepte met 
een schep(je) te graven. Nooit geweten 
toen en nu dat wanneer je een gat van 
2300 m diep schept je in een aardlaag 
belandt waar een temperatuur van 70 
graden heerst. Nou, Arco Vreugdenhil 
(N X as.1) van paprikakwekerij De Wierin-
germeer wist dat drommels goed. En 
meer dan dat: volgens het weekblad 
Groente en Fruit wil hij er gebruik van 
gaan maken als hij zijn bedrijf van 40 
hectare paprika`s met 16 hectare gaat 
uitbreiden. De plannen worden nog onder-
zocht. Zo moet er naar de mening van 
onze naamgenoot ook een garantiefonds 
van het ministerie van Economische Za-
ken komen. Loopt het allemaal zoals Arco 
wil dan zou de boor begin 2009 aan zijn 

kilometerloop kunnen beginnen * There-
sia Vreugdenhil (D X v) uit Amsterdam, 
die 42 jaar de kleding van koningin Bea-
trix verzorgde, is weer even terug in de 
kolommen van de Vreugdeschakel dank 
zij Trouw die aandacht besteedde aan een 
fotoboek –Els Smit: Ontwerpers van 
Oranje – over de kledij van de Oran-
jes.`Ontwerpers hebben een beperkte 
invloed want de koninklijke kleding staat 
vooral in dienst van de functie en draagt 
bij aan hun herkenbaarheid,’ zegt There-
sia Vreugdenhil. Ten overvloede voegt ze 
eraan toe, dat Beatrix zelf grote invloed 
heeft op haar kleding  * Nu we het toch 
over een (foto)boek hebben ook aandacht 
voor een ander boek, geschreven door 
Jan Vreugdenhil (N X am) ` inspirerend  
voor psychiaters, psychologen, maat-
schappelijk werkers, counselors, coaches 
en geestelijke hulpverleners. Maar vooral 
voor hen die geïnteresseerd zijn in leve-
nsvragen’. Titel: Gesprekken met hulpver-
leners. Een uitgave van Boekscout , 
Soest; kosten: euro 14.95. De auteur is 
zelf blij dat het boek geschreven en uitge-
geven is, want, zegt hij, ` ik ben tenslotte 
een Vreugdenhil en ondernemend in hart 
en nieren. ’Waarvan acte!  

De Hongaarse afstamming van een bestuurs l idDe Hongaarse afstamming van een bestuurs l id   
Het dragen van een oer-Hollandse naam 
als Vreugdenhil kan toch betekenen dat er 
buitenlands bloed door je aderen stroomt. 
Zo is het in ieder geval met mij gesteld. 
Nederland is een open land, economisch 
en maatschappelijk gezien. De Nederlan-
ders zijn altijd goed geweest in handel 
drijven met buitenlandse naties en Neder-
land heeft altijd haar grenzen opengesteld 
voor de opvang van buitenlanders die in 
de problemen zaten als gevolg van honger 
of oorlog. Hongarije was een van die lan-
den waaraan Nederland  haar gastvrijheid 
heeft aangeboden. 

Vlak na de Eerste Wereldoorlog kwamen 
veel Hongaarse kinderen naar Nederland 
om aan te sterken. Het land likte in 1918 
haar wonden als gevolg van de oorlog. 
Hongarije heeft tweederde van zijn grond-
gebied moeten afstaan aan de buurlanden 
en de oorlog liet het land achter in grote 
armoede. Een van de manieren om het 
land te helpen was het opnemen van kin-
deren die niet genoeg te eten hadden en 
hen in Nederland te laten aansterken. Per 
trein kwamen deze kinderen naar Neder-
land en andere landen en vonden er tijde-
lijk onderdak in pleeggezinnen. Deze kin-
deren werden de ‘treinkinderen’genoemd.  

Gemengd huwelijk 
Een van die kinderen was mijn moeder, 
Margit Zoltan. Zij kwam naar Nederland 
samen met haar broer. Mijn moeder was 
protestants opgevoegd en mijn oom 
Rooms Katholiek. Mijn grootouders had-
den voor deze oplossing gekozen, omdat 
het huwelijk tussen mijn grootouders reli-
gieus een gemengd huwelijk was. En dus 
kwamen zij niet in hetzelfde pleeggezin 
terecht. Beiden werden in Warmond ge-
plaatst. Onder andere door erbarmelijke 

omstandigheden in Hongarije heeft mijn 
moeder ervoor gekozen in Nederland te 
blijven. Zij kreeg veel liefde en warmte in 
het pleeggezin en mijn oom had dat geluk 
niet. Daarom is mijn oom teruggegaan 
naar Hongarije. In het geval mijn oom in 
hetzelfde pleeggezin terecht was gekomen 
waren ‘broer en zus’ samen in Nederland 
opgegroeid. Het kon niet zo zijn. Mijn oom 
heeft vervolgens zijn jeugd doorgebracht 
in het fascistische, vooroorlogse Hongarije 
en heeft na de ‘bevrijding’ door de Russen 
zijn gezin gesticht onder communistisch 
regime.  

Vader– en moederland 
Mijn moeder is tijdens de Tweede Wereld-
oorlog getrouwd met Tiemen Vreugdenhil 
(N X j). Zij hebben hun gezin gesticht in 

Rotterdam –Kralingen tijdens de opbouw-
jaren na de Tweede Wereldoorlog. Broer 
en zus hebben daarom in twee totaal ver-
schillende werelden en culturen geleefd. 
Door de politieke ontwikkelingen konden 
zij elkaar pas na de opstand in 1956 weer 
zien. Dat weerzien was natuurlijk erg 
emotioneel. Wel is gebleken dat je het 
gemis van 30 jaar moederliefde niet meer 
inhaalt. Maar dankzij deze Nederlandse 
gastvrijheid heb ik een vaderland en een 
moederland gekregen. 

Dirk Vreugdenhil (N X j.5) 

Margit Zoltan met haar broer en ouders voordat ze naar Nederland vertrokken. 
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Verkrijgbaar na overmaking van het bedrag op Postbank nr.: 53.11.808 aan de Fami-
liestichting Vreugdenhil onder vermelding van het desbetreffende artikel, zijn de volgen-
de artikelen: 
STICHTINGSAKTE, Familiestichting Vreugdenhil € 3,50 
BOEK, Het Westlandse geslacht Vreugdenhil, vier eeuwen genealogie door J. Verhulst 
475 pag. € 35,- 
FAMILIEWAPEN,  reproductie, ware grootte, met toelichting € 11,50 
BORDUURPATROON, Familiewapen, A3-formaat, met toelichting € 1,50 
HERINNERINGSBORD, Vreugdenhillendag (Delfts Blauw) € 9,- 
BALPEN, (met inscriptie Familiedag Vreugdenhil 1995) € 3,50 
VREUGDENHILLENMOK, wit met donkerrode opdruk € 5,75 
KAART van Cruquius, vermelding Vreugdenhilselaantje  € 3,40 
Het bestelde artikel wordt u toegezonden. Na telefonische afspraak (buiten kantoor-
uren) kunt u uw bestelling ook afhalen bij onze penningmeester Aat Vreugdenhil, Mole-
naarlaan 21 in De Lier. 

De Vreugdenhi l lenwinkelDe Vreugdenhi l lenwinkel   

Een Een reunie reunie van famil ie  Vreugdenhi lvan famil ie  Vreugdenhi l   
De kinderen van Cornelis Vreugdenhil (N 
IX.p) en Maria Noordam waren nog heel 
jong toen hun ouders overleden. Er werd 
een voogd aangesteld voor de kinderen, 
tante Dicky en oom Leen Timmers, die 
bijna alles voor hen regelden. Na verloop 
van tijd kwam spontaan een idee om een 
weekend weg te gaan met de hele familie. 
En dat gebeurde het eerste weekend van 
november 1980.Toen zijn er ook de vol-
gende afspraken gemaakt: aanhang moet 
één jaar kennis hebben, zondagmiddag 
om één uur pannenkoeken bakken en 
zondagavond om zeven uur verplicht 
zwemmen, (van de glijbaan af, en dat 
staat nog). Het tweede weekend van af-
gelopen  november 2008 zijn wij weer 
geweest. Wij zijn begonnen met acht 
huisjes en dit jaar hadden wij er veertien. 
Daarbij hebben wij ook wensen! Wij willen 

de huisjes naast of tegenover elkaar of 
aansluitend hebben. Dat lukt meest wel. 
Tijdens het weekend is de familie zeer 
actief: bowlen, zwemmen, speurtocht, 
kinderzwemmen, creatief bezig, lampion-
nenoptocht, wandelen, karaoke, darten, 
ochtendgymnastiek en een Vreugdespel. 
Het weekend wordt in ere gehouden en 
afgelopen keer bestond de groep uit on-
geveer negentig personen. Jong en oud 
gaan mee en als je eenmaal een weekend 
hebt meegemaakt, is dat fantastisch. Kom 
niet aan dat weekend, ze gaan allemaal 
gewoon mee, iedere keer weer! 
Namens de familie: Claudia Vreugdenhil 
(N X at.1) en Cees Keijzer (N VIII f.4) 

Het familieweekend van dit jaar werd in 
vakantiepark Lommerbergen gehouden. 

VERKOOP BEKERS 
De familiestichting staat er financieel re-
delijk goed voor. In de loop van de jaren 
is de stichting in staat geweest een reser-
ve op te bouwen. Geld dat op enig mo-
ment nodig zal zijn voor verdere investe-
ringen in het leggen van de contacten in 
het buitenland, in verdergaande automati-
sering en voor een reünie. Wat u niet uit 
de cijfers haalt, is het feit dat er binnen 
de stichting nog hier en daar wat dood 
kapitaal lag. En wel in de vorm van een 
behoorlijke voorraad Vreugdenhillen-
bekers en Vreugdenhillen-borden. U her-
innert zich nog wel de bekers met het 
familiewapen met blauwe en rode opdruk 
en de borden met afbeeldingen van een 
druivenkas en Naaldwijk. Uitgegeven ter 
gelegenheid van een reünie. Achteraf be-

zien waren wij indertijd te optimistisch bij 
de bestelling. Want ondanks het feit dat 
deze artikelen jarenlang in de winkel heb-
ben gestaan, bleven wij met een behoor-
lijke voorraad zitten. Dat is geld en het 
brengt geen rente op. Dus zijn wij op zoek 
gegaan naar Vreugdenhillen die er wellicht 
interesse in kunnen hebben. Niet in een 
enkele beker, maar de hele partij. Met 
succes is er contact gelegd met de Familie
- en Handelsonderneming Vreugdenhil BV 
in Voorthuizen. Zij waren bereid tegen 
een redelijke prijs alle resterende bekers 
over te nemen. Een leuk idee voor in het 
kerstpakket voor het eigen personeel. Nu 
nog de Vreugdenhillen-borden. Weet u 
een mogelijk geïnteresseerde dan kunt u 
contact met ons opnemen.  

 

 
december 2008 

Vreugdenhi l  en zendingswerkVreugdenhi l  en zendingswerk   
In de Vreugdeschakel komen regelmatig 
Vreugdenhillen in het buitenland voor het 
voetlicht. Er kunnen diverse redenen zijn 
om in het buitenland te verblijven. Via 
internet vonden we twee gezinnen die uit 
overtuiging vanuit hun geloof voor langere 
tijd in een minder ontwikkeld land verblij-
ven.  

Geerten Vreugdenhil (O XI k) en zijn 
vrouw Jessica wonen met hun vier kinde-
ren in Wamena, in het hart van de Baliem 
Vallei in het hooggebergte van Papoea 
(Azië). Geerten is piloot-monteur: Een 
dubbel functie. De Baliem is een van de 
dichtst bevolkte gebieden op Papoea. Niet 
dat u moet denken aan files, anders wa-
ren er geen vliegtuigen nodig. De Pa-
poea’s wonen verspreid in de vallei en op 
de grillig gevormde berghellingen van de 
centrale bergketen. Het gebied is zeer 
moeilijk toegankelijk en de vliegtuigen 
van MAF vormen een slagader in de nood-
zakelijke logistiek. Geerten vliegt de vlieg-
tuigen, maar is ook bevoegd voor het 
onderhoud van MAF's materieel. Jessica 
draait het huishouden en geniet van de 
interactie met de lokale bevolking. Hun 
kinderen zijn: Chris, Roze, John en Rob. 

Vliegend voor leven 
Geerten en zijn gezin zijn uitgezonden via 
MAF (Mission Aviation Fellowship) Neder-
land. Het motto van MAF is: Vliegend voor 
Leven. En wel in alle aspecten en beteke-
nissen van het woord Leven. MAF is in 
vele arme landen de enige stabiele leve-
rancier van (lucht-)transport tussen afge-
legen gemeenschappen en de buitenwe-
reld. MAF opereert niet commercieel, 
maar houden wel vliegverbindingen en 
communicatie netwerken in stand waar 
anders geen verbinding zou zijn. MAF is 
van origine een leverancier van lucht-
transport voor zendingorganisaties. Elk 
MAF staflid is een Christen en zet zich in 
vanuit een diepe bewogenheid met zijn of 
haar medemens. 

Bezinning 
In nieuwsbrieven houden Geerten en Jes-
sica o.a. donateurs op de hoogte van hun 
wel en wee in Wamena. Een stukje uit de 
nieuwsbrief van april 2008 geeft een goe-

de indruk over hun leven aldaar. “Het is 
erg rustig geweest, eigenlijk té rustig. 
Helaas wachten we al maandenlang op 
avgas (vliegtuigbenzine). Soms is het 
deprimerend voor de piloten om niet ge-
woon lekker elke dag te kunnen vliegen. 
Maar het minder druk hebben heeft ook 
geleid tot bezinning. Waarom zijn we 
hier? Is vliegen op zich een ‘ministry’? 
Wat wil God zeggen, met dit lange moe-
ten wachten op avgas? Moeten we ons op 
andere dingen richten? We hebben goede 
gesprekken gehad als team. Het is duide-
lijk dat we niet zo druk moeten zijn met 
vliegen, dat we geen energie en tijd heb-
ben om onze naaste te ‘zien’. Als je in een 
dorp landt, en je maakt dat je zo snel 
mogelijk weg bent om de volgende vlucht 
te maken omdat tijd geld kost, is dat 
schijnen als een licht? We zijn niet voor 
niets een Mission Aviation Fellowship, en 
geen commerciële organisatie. Zendings-
vlieger zijn betekent niet alleen een ander 
helpen met vervoer, maar ook even aan-
dacht en liefde schenken d.m.v. een 
praatje, oprechte interesse, en een die-
nende houding. Natuurlijk zijn er allerlei 
verschillende karakters, en is de één beter 
in woorden dan de ander, maar toch.” 
Meer over Geerten en Jessica Vreugdenhil 
kunt u op internet lezen op de website: 
www.maf.nl. 

Zending in Sudan 
De afgelopen twee jaar hebben Jacob Jan 
(O XI p.4) en Erica Vreugdenhil zendings-
werk gedaan in Rumbek, Sudan (Afrika). 
Eind oktober is hun gezin teruggekeerd 
naar Nederland om in 2009 naar een 
nieuwe plaats uitgezonden te worden in 
Nairobi, Kenia. Op de website stellen ze 
zichzelf voor. “Wij zijn Jacob Jan en Erica 
Vreugdenhil en zijn door de Gereformeer-
de Zendingsbond (GZB) en onze kerk in 
Lunteren in maart 2006 uitgezonden naar 
Zuid-Sudan. We hebben twee dochters, 
Christhe (6) en Davna (3) en we verwach-
ten een baby! We werken voor Across, 
een Sudanese ontwikkelingsorganisatie 
die zich inspant voor en met de kerken, 

werkend aan de opbouw van Zuid Sudan. 
We wonen in Rumbek, een stadje in het 
midden van Zuid-Sudan. Jacob J. werkt 
als landbouwkundig adviseur in een van 
de projecten in Rumbek East, en helpt de 
andere zes projecten coördineren. Erica 
werkt parttime op een naburige basis-
school met de leraren en geeft ook 
les. We participeren in de Episcopal 
Church of Sudan (ECS), in Rumbek. Op 
zondagen hebben we een boekwinkeltje-
vanuit-de-pick-up met christelijke lectuur, 
we runnen een groentetuin naast ons 
huis, en als het op haar weg komt is Erica 
een ‘zuster’ die medische hulp verschaft 
aan huis. En ze geeft dagelijks les aan 
Christhe en Davna.”  
 
Delen uit God’s Woord 
In de nieuwsbrief van augustus 2008 ver-
tellen Jacob J. en Erica als volgt over hun 
leven in Rumbek: “De tweede helft van 
juli is erg druk geweest, vooral ook met 
het ontwikkelen van nieuwe plannen voor 
een mogelijk nieuw project van Across. En 
verder was er uiteraard de gewo-
ne stroom aan werk, zoals altijd aanwezi-
ge personeelscrisisjes, vergaderingen, 
rapportages schrijven, veld bezoeken, etc. 
Maar ook: blijven delen uit God’s Woord in 
de dagelijkse bezinning met de staf, aan 
het begin van iedere werkdag. Gods trouw 
en woorden zijn elke dag nieuw en elke 
dag nodig. En we dragen elkaar en het 
werk op in gebed. Onder andere proble-
men met de staf. In de grotere familie-
kring van ons personeel is altijd wel een 
‘crisis’ aan de gang: een ziek familie lid, 
clangenoten die bij gevechten zijn betrok-
ken, een oom die naar Khartoum moet 
voor een operatie, een begrafenis, de 
voorbereiding van een bruiloft in het 
‘cattlecamp’, waar de koeien (bruidsprijs) 
uitgezocht moeten worden door een hele 
vergadering aanverwante ooms…” Op 
internet vindt u meer over Jacob Jan en 
Erica op de website: www.rumbekpost.nl.  

Jacob Jan, Erica en hun kinderen Cristhe en Davna Vreugdenhil in Sudan 

Geerten, Jessica en hun kinderen op het 
doopfeest van hun jongste zoon Rob. 
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