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Algemene Ledenvergadering                                  April 2011       
            Maandag 9 mei 2011 – 20.00 uur 

              De Dialoog, Raadhuisplein 2                                                 INHOUD: 

De secretaris van Progressief Ermelo nodigt u uit voor                ▪Uitnodiging ledenvergadering 

het bijwonen van de algemene ledenvergadering.                        

                                                                                            ▪Een woord van de voorzitter, 

                                                                                                       Hans Ligtermoet 

                                                                                                                           

Agenda                                                                ▪Bezuinigingen, praat u mee?                                                    
      1.  Opening, mededelingen/ingekomen stukken en                Aline Verhoef-Franken                

           Vaststellen agenda                                                        

      2.  Vaststellen verslag vorige ALV (bijgevoegd)                    ▪Eieren, Laurens Klappe 

      3.  Jaarrekening 2010 met verslag kascommissie 

           (bijgevoegd)                                                               ▪Een jaar aan de slag, Alex 

      4.  Verkiezing nieuwe kascommissie                                     Kleijnen  

      5.  Discussie over de bezuinigingsvoorstellen van de              

           gemeente Ermelo. Aline Verhoef heeft hierover een        ▪Ermelo heeft een Jongeren- 

           inleidend stuk geschreven (zie pagina 2 & 3)                   raad, Anneke Knoppert-Ruiter 

      6.  Rondvraag 

      7.  Sluiting                                                                      ▪Interview met nieuw raadslid  

                                                                                                      Jan Overbeek, Anneke 

                                                                                                      Knoppert-Ruiter   

 

======================================= 

Opslagruimte gezocht 
 

In de loop van de jaren heeft Progressief Ermelo heel wat spullen verzameld: campagne 

borden, uitdeelspulletjes, een fietskarretje, de inmiddels bekende planken met potjes en 

bijbehorende muntjes, bodywarmers, stapels papier en sinds april twee prachtige PE 

vlaggen. Al deze spullen worden op (heel) veel verschillende adressen in Ermelo bewaard, 

wat het niet overzichtelijker maakt. 

Wij zijn nu dus op zoek naar een verwarmde ruimte om alles bij elkaar te kunnen bewaren. 

Wie kan ons helpen?   

Reacties graag naar Aline. alineverhoef@planet.nl  

mailto:alineverhoef@planet.nl
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Een woord van de voorzitter 
 
Beste leden, 
 
Bezuinigen, bezuinigen en nog eens bezuinigen. 
Het lijkt wel of er niets anders meer is. 
 
We lezen in de krant dat er bezuinigd gaat worden op cultuur, de zorg en zelfs op het 
hertenkamp. 
Wat mij betreft mag het ook wel weer eens over andere zaken gaan. 
 
De discussie is zelfs gaande binnen onze eigen partij. 
Wat voor de één een acceptabele bezuiniging is, kan voor een ander onacceptabel zijn. 
Belangrijk is dat wij elkaars ideeën  blijven waarderen en begrip tonen voor het standpunt  
van anderen. Wij weten als geen ander dat Progressief Ermelo bestaat uit diverse partijen 
met diverse opvattingen. Toch geven wij over het algemeen een eenduidig geluid, en dat is 
wat mij betreft een sociaal geluid. 
 
Bij mij is er momenteel het gevoel dat men geen strategische keuzes maakt, maar van alles 
een beetje wil afschrapen. Mijn gevoel zegt altijd dat je duidelijke keuzes moet maken in het 
leven. De vraag is of de zogenaamde „kaasschaafmethode‟ nu zo slecht is? 
Het is voor de raadsleden, maar ook voor “onze wethouder “ een moeilijke keuze. 
 
Ik hoop dat jullie „als leden‟ je binnenkort uit zult spreken op onze ALV. Maar wees je ervan 
bewust dat het niet altijd gaat zoals je wilt  De keuzes die gemaakt zullen worden door de 
fractie kunnen altijd afwijken omdat zij als raadsleden andere afwegingen kunnen  en soms  
ook moeten maken. 
 
 

Bezuinigingen, praat u mee? 
Aline Verhoef-Franken, fractievoorzitter PE 

en nieuwe Structuurvisie en een visie voor het centrum, een nieuw beleidsplan voor de 

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), het Klimaatuitvoeringsplan én 

bezuinigen. De raadsfractie heeft deze maanden een volle agenda. In deze nieuwsbrief 

wil ik u meer vertellen over de bezuinigingen, want de komende ledenvergadering gaan we 

daarover als fractie graag met u in gesprek.  

Wat vooraf ging In het collegeprogramma is de hoofdlijn voor de bezuinigingen al 

vastgelegd. Daar is onder andere afgesproken dat niets van te voren zou worden 

uitgesloten, met uitzondering van de zorg voor mensen die het echt nodig hebben.  

In de raadscommissievergadering van 17 maart heeft de raad de bezuinigingsvoorstellen van 

het college besproken. Dit voorstel voldeed niet aan de verwachtingen van de raad.  Ook de 

fractie van Progressief Ermelo miste de argumentatie bij een deel van de voorstellen en vond 

dat de mogelijke effecten onvoldoende in beeld waren gebracht. Het feit dat, tegen de wens 

van PE in, veel te laat met de betrokken organisaties wordt gesproken is hier mede debet 

aan.  

E 
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Tijdens de raadsvergadering van 31 maart lag er een nieuw voorstel van het college. Daarin 

is een aanzet gemaakt om meer de achterliggende visie te verwoorden en werden 

voorstellen gedaan voor het proces. Dit voorstel geeft vertrouwen voor het vervolg. Wel 

heeft onze fractie nadrukkelijk vraagtekens gezet bij een aantal specifieke bezuinigingen, 

onder andere op het gebied van welzijn en verkeer.  

Hoe verder? De raad heeft dus nog geen besluiten over de bezuinigingen zelf genomen, 

wel is het vervolgproces goedgekeurd. Het college gaat de visie onder de bezuinigingen 

verder uitwerken. Een aanzet daarvoor is kort besproken in de raadscommissievergadering 

van 14 april. En het college gaat nu eerst in gesprek met inwoners en organisaties over de 

bezuinigingen. Op basis daarvan komt het college met een voorstel, waarover de raad in juni 

zal besluiten. 

Praat u mee? Het is voor de fractie belangrijk om 

gevoed te worden met informatie en meningen. 

Daarom stonden we op zaterdag 2 april op twee 

plaatsen in het dorp om in gesprek te gaan met onze 

inwoners. We horen ook graag de mening van onze 

leden. Daarvoor is onder andere gelegenheid op de 

komende ALV. 

De voorstellen van het college staan op de website 

van de gemeente Ermelo (politiek en 

bestuur/raadsinformatie/kalender/bij vergadering 

commissie Bestuur en Middelen 17 maart en 14 april 

en bij de raadsvergadering van 31 maart). De reacties 

van de fractie tot nu toe staan op 

www.progressiefermelo.nl . 

En wilt u de bezuinigingen - en de andere lopende 

zaken fractiezaken - volgen? We houden u op de hoogte via de PE Nieuwsflits of kijk op 

www.progressiefermelo.nl . 

Graag tot ziens op de ALV! 

alineverhoef@planet.nl  

 

Eieren 
Laurens Klappe, wethouder PE 

 

et kan niemand ontgaan. De debatten in de politiek worden beheerst door 

bezuinigingen. Om niet al te ver van huis te blijven, zowel landelijk, provinciaal als in 

de gemeente Ermelo zelf komt het thema voortdurend op ons af.  

Met de gemeenteraad was afgesproken dat raad en college eerst zelf met ideeën zouden 

komen, om de richting te bepalen, en daarna met de belanghebbenden te spreken over de 

H 

http://www.progressiefermelo.nl/
http://www.progressiefermelo.nl/
mailto:alineverhoef@planet.nl
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mogelijkheden die zij zagen en om over de mogelijke consequenties van de bezuinigingen te 

spreken. Inmiddels hebben we, zeker als college, gemerkt dat we op eieren lopen.  

De raad wil weten vanuit welke visie we met de bezuinigingsvoorstellen zijn gekomen. De 

organisaties willen weten waarom, zoveel, en juist op 

hun thema bezuinigd zou moeten worden. En 

natuurlijk, ook binnen het college is er - soms 

dezelfde -  discussie. 

Sprekende over  „mijn‟ portefeuille: wetende dat de 

ene fractie van mening is dat er op de belangrijkste 

onderdelen niets bezuinigd kan en mag worden en 

voor de andere fractie dat er niet stevig genoeg 

gesnoeid kan worden. En  wanneer moeten de 

plannen dan bekend en ingevoerd zijn? Zo snel 

mogelijk door de zure appel heen bijtend? Wetende 

dat wat weg is ook niet meer terugkomt. Of rustig 

alles overwegend, al dan niet samen met de 

gesubsidieerden, hopende dat die voldoende in eigen 

vlees willen snijden.  

Het zijn in ieder geval enerverende tijden. 

 Een beoogde bezuiniging van € 2.000,00 op de 

kosten van het hertenkampje in Oost, heeft al meer 

dan 1900 handtekeningen opgeleverd en het dorp lijkt steeds verder geel te kleuren van de 

actieposters.  Dat gaat dan tenminste nog over de collegevoorstellen. Een groep van meer 

dan 100 leerlingen van Groevenbeek meenden dat ze de gemeente aan zouden kunnen 

spreken op de bezuinigingen van het rijk. Al joelend en vuurwerk afstekend werd richting 

gemeentehuis getrokken. Dit werd met eieren bekogeld.  Horende dat het leerlingen betrof 

en over onderwijs ging, ben ik als wethouder van onderwijs de leerlingen tegemoet gegaan 

en heb ze uitgenodigd voor een gesprek.  Onderwijl bukkende om de rondvliegende eieren 

te omzeilen (een gewaarde medewerker is dat, helaas voor hem, niet geheel gelukt…..).   

Rond de Paasdagen vinden er weer gesprekken plaats met inwoners en organisaties. Of de 

eieren dan weer op ons af zullen komen en ook net zo zoet mogen smaken als de paaseieren 

die we ter compensatie van Groevenbeek mochten ontvangen, zullen we af moeten wachten. 

 

Een jaar aan de slag 
Alex Kleijnen, raadslid PE 

oed één jaar nu zit ik in de raad en ik dacht heel wat gewend te zijn qua 

papierenwinkel, maar de constante witte stroom vanuit het gemeentehuis is toch van 

een andere orde.  Het vraagt het nodige leeswerk en er is altijd wel iets wat nader 

uitgezocht moet.  Minstens zo belangrijk is een goed systeem van archivering en 

dossiervorming.  Daarmee alleen al ben ik af en toe een paar uur zoet. Gelukkig ben ik van 

G 

Frans van Viegen, www.vanviegenfoto.nl 
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huis uit nogal een geordend mens, dat helpt want anders wordt de informatie snel 

onoverzichtelijk en lastig terug te vinden.  

    

Waar ik ook aan moest wennen was 

de berichtenstroom op het raadsnet.  

In het begin had ik dat niet zo in de 

gaten en miste ik wel eens het 

„laatste nieuws‟.  Dat overkomt me nu 

niet meer.  Tegenwoordig raadpleeg 

ik het raadsnet meerdere malen per 

week en dan vooral niet te vergeten 

de dag voor de raadsvergadering.  

Het is moeilijk te zeggen hoeveel tijd 

in totaal de gemeentepolitiek me 

kost. Inclusief vergaderingen toch al 

gauw zo‟n 10 - 15 uur per week.  Met 

een volledige baan (maatschappelijk 

werk) er naast, is dat geen sinecure.  Daarom ben ik begin dit jaar overgestapt naar een 4 

daagse werkweek, dat geeft ruimte want er moet natuurlijk ook tijd zijn voor gezin, vrienden 

en liefhebberijen (voetbal, ‟n filmpje pikken (laatst gezien;The King‟s speech, prachtig!) 

wroeten in de tuin of lezen, Murakami, mijn favoriet) 

Op hoofdlijnen volg ik alle beleidsterreinen van de raad en in de (steun)fractie denk ik mee 

over de aandachtsgebieden en vraagstukken van mijn collega fractie/raadsleden. En dat 

gebeurt vice versa.  De sfeer in de (steun)fractie is goed. Er wordt goed afgestemd en 

gecoördineerd en gelachen wordt er ook.  Gelukkig maar want „n mens moet zichzelf ook 

weer niet altijd zo serieus nemen, zuurpruimen en cynici hebben we al genoeg rondlopen.  

Op het terrein „samenleving‟  waarover ik woordvoerder mag zijn, investeer ik logischerwijs 

de meeste tijd. Het is niet bepaald het meest sexy domein afgemeten aan de publieke 

belangstelling en in de pers, maar insiders weten wel beter. Het is een brede en 

kennisintensieve „portefeuille‟ met veel dynamiek. Zeker nu, met een terugtredende overheid 

en aanverwante koude bezuinigingswind uit Den Haag, gaat de gemeente op het vlak van 

zorg en welzijn van grote betekenis worden. Ik durf de stelling aan dat de gemeente op dit 

terrein toekomstig belangrijker wordt dan de minister van VWS.  Jawel!  Er komen in deze 

steeds meer taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op de gemeente af.  Het is dus 

zaak goed op te letten wat er op dit vlak gebeurt.  Beter nog, richting en steun te geven aan 

een sociaal beleid.  De kwetsbaren blijven zien en herkennen, dat is de opgave.  Daar moet 

een lokale gevoeligheid voor zijn, zowel vanuit individueel perspectief als vanuit collectief 

perspectief.  Oppassen dat mensen niet worden buitengesloten, dat iedereen naar vermogen 

kan meedoen, erbij hoort.  Maar ook mensen uitdagen tot actief burgerschap, eigen kracht 

en betrokkenheid, op de naaste en op de omgeving want anders wordt de publieke ruimte 

een niemandsland.  (even een kleine gedachteoefening als voorbeeld: wie in uw straat heeft 

het moeilijk? is bijv. recent weduwe geworden en/of zit veel alleen? wie is er zodanig oud 
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dat het doen van boodschappen, het vuilnis aan de straat zetten, problemen geeft?  van wie 

zou toch die fiets zijn die daar nu al weken in de struiken ligt?)  

Ten slotte nog iets over hoe ik aankijk tegen de raad. De fracties van de VVD, het CDA en de 

CU zijn onze coalitiepartners. Samen hebben we het college gevormd, een 

collegeprogramma geschreven en ieder heeft een wethouder geleverd.  Het is een coalitie 

(idem college) van links tot rechts in het politieke spectrum.  Ik was er toen nog niet bij 

maar ik denk het wel te begrijpen.  In 2010, na de gemeenteraadsverkiezingen, toen er een 

college moest worden gemaakt, is er klaarblijkelijk gezocht naar een zo breed mogelijk 

draagvlak.  Want, “er komen forse bezuinigingen en we hebben grote bouwprojecten (o.a. 

De Verbinding) op de rol staan, dat gaat alleen maar lukken als we de handen ineen slaan 

en er niet teveel gedoe en oppositie is”.  Daar is niks mis mee, maar….omdat het dus zo‟n 

brede coalitie is (15 zetels op het totaal van 21 raadszetels) zit de oppositie als het ware ook 

in de coalitie (en in het college)  De partijprogramma‟s en uitgangspunten verschillen immers 

en het collegeprogramma is niet tot 2 cijfers achter de komma uitgeschreven.  Er zijn 

voldoende open kwesties. Dat geeft toch fricties, spanningen.  Een voorbeeld hebben we 

gehad met het sedumdak al of niet op de Margrietschool. De discussies die we hebben en 

nog verder gaan krijgen omtrent de vraag wie nu echt zorg en ondersteuning van de 

gemeente nodig heeft. Kan het armoedebeleid niet wat minder? Waarom zou Ermelo een 

millenniumgemeente willen zijn? Ik constateer dat er door de VVD al aan de handrem wordt 

getrokken daar waar het gaat om het klimaatuitvoeringsplan. En dan hebben we de finale 

bezuinigingsdebatten nog voor de boeg! Het zal geven en nemen worden, elkaar wat 

gunnen, verstaan waar principes in het geding zijn.  

 

 Ermelo heeft een Jongerenraad 

Anneke Knoppert-Ruiter, redactie Nieuwsbrief 

 

e kunnen gerust spreken van een lange aanloop. In het najaar van 1997 wordt er 

een enquête gehouden onder de jongeren van Ermelo: wat vinden zij er van om in 

Ermelo te wonen, waar zijn zij tevreden over en wat willen zij anders zien. Naar 

aanleiding hiervan organiseert Progressief Ermelo een thema bijeenkomst, Goede Raad is 

Jong, waar de jongeren het idee opperen om een Ermelose 

jongerenraad op te richten. Na overleg wordt besloten om dit 

initiatief te laten ondersteunen door medewerkers van Plaza, 

zodat het een niet aan één politieke partij gelieerde 

jongerenraad kan worden voor alle jongeren uit Ermelo. 

 

Dertien jaar later is het er dan eindelijk van gekomen: Ermelo 

heeft sinds oktober 2010 een heuse jongerenraad.  PE‟s 

steunfractielid Harm Steijn is vanaf het begin betrokken 

geweest bij de oprichting van de Ermelose Jongerenraad. 

Samen met Sarath Hamstra (voorzitter) en Remko Feenstra 

(penningmeester) vormt hij, als secretaris, het bestuur. 

De ongeveer 30 leden die de jongerenraad nu heeft, zijn 

W 
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vertegenwoordigers van o.a. scholen, sportverenigingen, kerkgenootschappen en politieke 

partijen en zijn tussen de 12 en 27 jaar oud. De raad komt één keer per maand bijeen in 

jongerencentrum Plaza. 

 

De jongerenraad streeft er naar een officieel adviesorgaan te zijn voor de gemeente Ermelo, 

maar dat is zeker niet het enige doel. Het aanmoedigen van de betrokkenheid van de 

Ermelose jongeren bij hun dorp en bij de maatschappij in het algemeen is minstens zo 

belangrijk. Lidmaatschap van de jongerenraad kan dan ook gezien worden als een soort 

stageplaats voor Ermelose jongeren waar zij zich kunnen ontplooien.  

Commissies bestaande uit leden van de jongerenraad zullen verschillende soorten activiteiten 

organiseren. De eerste activiteiten,waaronder een discussie avond tussen oudere en jongere 

inwoners van Ermelo, zijn inmiddels achter de rug.  

    

Interview met  nieuw raadslid Jan Overbeek 
Anneke Knoppert-Ruiter, redactie Nieuwsbrief 

 

 
 

et gesprek vindt plaats op een regenachtige maandagmiddag in De Dorpskamer.  Bij 

de koffie en thee komen wij te praten over de vele opleidingen die Jan in de loop der 

jaren gevolgd heeft en de soms totaal verschillende banen die hij gehad heeft. Naast 

functies in het bank- en verzekeringswezen en beleidsfuncties bij de Chr. Boeren- en 

Tuindersbond, heeft hij onder andere als stafdocent bij de Noord-Hollandse 

Bestuursacademie gewerkt en als directeur van verzorgingstehuizen. De studie Theologie 

was vooral vanwege zijn interesse in filosofie en om gehoor te geven aan de behoefte om te 

blijven lezen en na te denken over de dingen waar het in het leven werkelijk om gaat. 

Omdat hij het accent wil leggen op zijn werk als raadslid, heeft Jan een aantal van zijn 

nevenfuncties neergelegd. Wel speelt hij nog iedere donderdagmorgen badminton in Triade. 

 

In de PE Nieuwsbrief van december 2009 worden de kandidaten voor de kieslijst 

voorgesteld. Bij het punt persoonlijke toelichting en motivatie schrijf je: “Ik vind het 

H 
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belangrijk dat er in Ermelo een stevig progressief geluid wordt gehoord in al die zaken en 

onderwerpen waarover PE met de andere politieke partijen van invalshoek en uitwerking 

verschilt.”  Heb je het idee dat je, nu je raadslid bent, ook daadwerkelijk een stevig 

progressief geluid kunt laten horen? 

Ik heb dit geschreven toen ik nog geen raadslid was en PE nog geen deel uitmaakte van de 

coalitie. Het is nu eenmaal zo dat je met z‟n vieren een fractie vormt en je rekening moet 

houden met elkaar. Als ik het nu opnieuw zou opschrijven dan zou ik het woord „stevig‟ 

veranderen in „duidelijk‟. 

 

Je bent van 2006 -2010 fractievertegenwoordiger geweest en hebt in deze periode ook voor 

PE in de rekenkamer gezeten. Ook ben je al sinds 2006 lid van de auditcommissie. Hebben 

deze jaren je goed voorbereid op je huidige functie als raadslid? En heb je wat aan de 

contacten die je in bovengenoemde functies opgedaan hebt? 

Nu ik raadslid ben beleef ik de fractievergaderingen toch anders dan in de voorgaande jaren; 

minder ontspannen misschien. In de rekenkamer kom je al discussiërend tot een consensus, 

terwijl je in de raad soms tot aan het moment van stemmen moet „vechten‟ om genoeg 

mensen aan jouw kant te krijgen.  

Sommige collega-vertegenwoordigers uit de rekenkamer en de auditcommissie zijn nu 

collega-raadsleden geworden en hoewel het onderlinge contact en de samenwerking goed 

zijn, is het toch anders. Helaas zijn er juist in deze raadsperiode een aantal oude vertrouwde 

collega‟s vertrokken. Heel belangrijk is het praten in de wandelgangen; daar kun je de 

meningen van de verschillende partijen goed peilen. 

 

Wat zou volgens jou, naast de aankomende bezuinigingen, het grootste aandachtspunt van 

deze raadsperiode moeten zijn? 

Dat is de Structuurvisie Ermelo 2025. Vooral de centrale vraag of Ermelo de groei moet 

opzoeken of juist niet is heel belangrijk. Ik denk dat je voor beperkte dynamiek moet kiezen 

om zo te voorkomen dat Ermelo een slaapdorp wordt. We moeten ons dus meer richten op 

Harderwijk dan op Putten. Ik zie Ermelo graag als een zorgzaam, ondernemend en groen 

dorp. 

Natuurlijk zijn de Westflankstudie en de Centrumvisie ook belangrijk, maar bovenaan de lijst 

met belangrijke zaken staan toch de bezuinigingen. Het opkomen voor de zwakkeren in de 

samenleving is een van de speerpunten van PE en het is uitermate belangrijk dat wij er op 

toezien dat het pakket van WMO en AWBZ niet te zwaar aangepakt gaat worden. 

 

Hoe kijkt het thuisfront naar je politieke activiteiten die zoveel tijd vergen? 

Mijn partner is gelukkig ook geïnteresseerd in politiek, hoewel zij vooral de landelijke politiek 

volgt. Naar aanleiding van artikelen in de lokale pers, bespreken wij soms wat er op dit 

moment speelt in de lokale politiek. Ook biedt zij, indien nodig, een luisterend en kritisch 

oor. 

 

Je bent geboren in Haarlem; hoe en wanneer ben je in Ermelo terecht gekomen? Zou je nog 

kunnen/willen wonen in een meer stadse omgeving? 
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In 1987 ben ik in Ermelo komen werken als directeur 

van het toenmalige Sonneheerdt. Er was in die jaren nog 

niet zo veel verkeer, dus heen en weer rijden naar 

Noord Holland was geen probleem. Na een paar jaar 

hebben wij een vakantiewoning aan de Eendenparkweg 

gekocht en rond 2000 hebben wij ons laten inschrijven 

als inwoners van de gemeente Ermelo. Nu wonen wij al 

weer jaren met plezier in ons huis aan de Ericalaan. 

Hoewel ik de natuurlijke omgeving van Ermelo met z‟n 

bossen en heide heel mooi vind, ben ik toch vooral een 

polderliefhebber; ik houd van open vlaktes. Ik voel mij 

thuis in Ermelo, maar een echte Ermeloër zal ik nooit 

worden; daarvoor zit er toch te veel stad in mij. 

 

Wat is voor jou nu het stukje Ermelo dat je het allerliefst 

laat zien aan vrienden/familie die niet hier uit de 

omgeving komen? 

Met de kleinkinderen ga ik soms naar het speelbos of 

naar de schaapskudde, maar met volwassen bezoek fiets 

ik graag naar Horst om daar met het pontje over te 

steken om dan via de polder in Nijkerk en Putten weer 

naar Ermelo terug te keren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geboren in Haarlem in 1936 

 

HBS-A (staatsexamen, opleiding 

Agrarisch Sociaal Voorlichter bij 

het Ministerie van Landbouw en 

Visserij  

 

Staats- en Bestuursrecht 

(doctoraal) aan de Universiteit 

van Leiden 

 

Theologie (doctoraal) aan de 

Theologische Universiteit PKN in 

Kampen 

 

Lid regionaal college voor 

bezwaren en geschillen PKN 

Gelderland, voorzitter 

beroepingscommissie 

Zendingskerk 

 

Woont samen met partner Arda 

Mulder. Jan heeft vier kinderen 

en acht kleinkinderen 

 


