
 
 
STICHTING GEESTELIJK EN SOCIAAL WELZIJN PAPUA’S COPAN 
Dorresteinseweg 49-426  
3817 GB Amersfoort  
E-mail: g.a.tompoh@live.nl 
Bankrekening: Rabobank Deventer 37.77.54.498 
 
Amersfoort/Deventer, 13 november 2013 
 
Aan de Papua gemeenschap in Nederland, lotgenoten en vrienden uit voormalig Nederlands 
Nieuw-Guinea  
 
Onderwerp: Uitnodiging voor de Kerstviering 2013 
 
 
Beste vrienden/vriendinnen, jongens en meisjes, 
 
Op zaterdag 14 december a.s. houden we onze jaarlijkse Kerstviering, en wel in de Martuskerk 
aan de Copernicusstraat nr. 18, 3817 VJ Amersfoort (routebeschrijving: z.o.z.).  
We nodigen u / jullie hiervoor hartelijk uit. 
 
In de dienst hoopt ds. Benny Giay voor te gaan. Het komt zo uit dat hij deze tijd in Nederland is 
en we zijn blij dat hij bij onze Kerstviering aanwezig kan zijn! Het koor van de Papua Vrouwen in 
Nederland (PVN) en het koor PPNG uit Nieuwegein zullen  hun medewerking verlenen. Onze 
vaste pianist, Hindrik van der Meer, zal ons begeleiden bij het zingen. 
 
Vanaf 13.00 uur is de kerk open. Om 13.30 is er ontvangst met koffie of thee en cake. De dienst 
begint om 14.00 uur. Daarna is er gezellig samenzijn met soep en broodjes.  
 
Om deze Kerstviering en onze andere activiteiten te kunnen betalen doen we een beroep op u 
om ons financieel te ondersteunen. Dat kunt u doen door uw gift te storten op boven vermeld 
banknummer van onze stichting, ten name van onze penningmeester Barend Ambrowo. (Onze 
stichting is door de Nederlandse belastingdienst erkend met het ANBI keurmerk. ANBI is de 
afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat giften kunnen worden 
afgetrokken van de inkomstenbelasting). 
 
Tenslotte wensen we u alvast: Gezegende Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar 2014. 
 
Hartelijke groeten en hopelijk tot ziens op zaterdag 14 december, 
 
Namens het bestuur, 
 
Dolf Tompoh, voorzitter 
Barend Ambrowo, penningmeester, tel. 0570 650153, e-mail: Barend@Ambrawo.nl 
Henk van der Steeg, secretaris, tel. 0570 560949, e-mail: steegvenema@kpnplanet.nl 
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Hoe komt u bij de Martuskerk? 
Per trein / bus:  
Neem vanaf het NS station Amersfoort stadsbus lijn 8, uitstappen bij de halte Daltonstraat. 
Daarvandaan is het slechts 1 minuut lopen naar het kerkgebouw: u loopt rechts de Marconistraat 
in en u ziet het kerkgebouw kort daarna aan de linkerhand. 
 
Per auto: 
Vanaf de A28 (Utrecht): 
Neem afslag 5, richting Maarn 
Aan het einde van de afrit gaat u bij de stoplichten linksaf en rijdt u rechtdoor Amersfoort binnen 
(Leusderweg) 
Bij de rotonde gaat u rechtdoor, oftewel de tweede afslag 
Bij de stoplichten  op de kruising met de hervormde kerk op de hoek gaat u rechtsaf 
(Dasltonstraat) 
En vervolgens gelijk rechtsaf (Marconistraat) 
U rijdt nu recht op de Martuskerk af, die zich aan uw linkerhand bevindt (Copernicusstraat) 
 
Vanaf de A28 (knooppunt Hoevelaken) 
Houd op de A28, na de afslag 6 rechts aan richting Soest en neem de afslag 5 richting Maarn 
Onder aan de afrit gaat u rechtsaf en rijdt u Amersfoort binnen (Leusderweg) 
Bij de stoplichten op de kruising met de Hervormde kerk op de hoek gaat u rechtsaf 
(Daltonstraat) 
Vervolgens  gelijk weer rechtsaf (Marconistraat) 
U rijdt recht op de Martuskerk af die zich aan de linkerhand bevindt (Copernicusstraat) 
 
 


