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Deze Nieuwsbrief ontvang je, omdat je lid bent van onze gemeente. Misschien bezoek je onze zondagse diensten of
steun je ons jaarlijks met een gift. Misschien weet je zelf niet
eens dat je bij ons ingeschreven staat als lid.
Door je deze Nieuwsbrief aan te bieden, hopen wij je beter
op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen in onze gemeente. Deze Nieuwsbrief aan het begin van het nieuwe winterseizoen is met name bedoeld om je te informeren over de
verschillende activiteiten in de gemeente.
Voor vragen:
www.hervormdeverdingen.nl
info@hervormdeverdingen.nl
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Hervormde Gemeente Everdingen
Over de kerk kan op allerlei manier gedacht worden. Sommige mensen denken bij het woord kerk vooral aan het gebouw. Op vakantie loop je er soms even naar binnen. Andere
mensen denken bij het woord kerk vooral aan de kerk als instelling of organisatie. En denken we dan, die kerk heeft
mooie en minder mooie kanten.
Als we de Bijbel lezen, zien we dat de kerk vergeleken wordt
met een akker. Paulus schrijft daarover in de eerste brief aan
de kerkelijke gemeente in Korinthe De plaatselijke gemeente
is niet een groot, modern, agrarisch bedrijf. Eerder een volksakkertje, een moestuin, een volkstuin. Geen mega-bedrijf,
maar te overzien. Je kunt het af zonder machines. Je staat
met je eigen voeten in de klei en wroet eigenhandig in de
grond.
De kerk is niet zomaar een volkstuintje. Het is de volkstuin
van God. En in die volkstuin krijgen wij ons eigen plekje. Als
plant, boom of struik. Hij verzorgt ons, geeft ons wat we nodig hebben. Hij is er op gericht dat we tot bloei komen. Tegelijk neemt Hij ons ook in dienst. We mogen met een gietertje
lopen, wieden enzovoorts.
Het besef dat de gemeente volkstuin van God is, helpt ons
ontspannen te zijn. We kunnen de gemeente gerust aan Hem
overlaten. Tegelijk willen we ons inspannen. Het is immers
Gods volkstuintje, laten we daar dan ook zuinig op zijn.
Doorpraten?
mail:
tel:

predikant@hervormdeverdingen.nl
0347-351282
3

Kerkdienst
Iedere zondag zijn er twee kerkdiensten in onze dorpskerk.
De kerkdiensten vormen de centrale plek waar wij:
- God ontmoeten
- God de lof brengen door muziek en gebed
- De verkondiging van het Evangelie en uitleg van de Bijbel
horen
- Ons geloof belijden en voor elkaar bidden
Centraal in de diensten staat de preek waarin het evangelie
op begrijpelijke wijze voor jong en oud wordt uitgelegd. (Letterlijk betekent het woord evangelie: goed nieuws.) In de
avonddienst ligt het accent op leren.
Je bent van harte welkom om een dienst met ons mee te vieren. De ochtenddienst begint om 9:30 uur en de avonddienst
om 18:30 uur.
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Omzien
Pastoraat
De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van
Christus. In pastoraat ontmoeten mensen elkaar en gaan ze
het gesprek met elkaar aan. Bij het licht van het evangelie
wordt samen een weg gezocht bij het beantwoorden van geloofs- en levensvragen.
Pastoraat wordt gedaan door de predikant, ouderlingen, bezoekzuster of in één op één contacten van gemeenteleden
onderling.
Contactpersoon:
Ds. Gerrit van Wolfswinkel
Govert Burggraaf (wijk 1)
Peter Peek (wijk 2)
Johan van Eck (wijk 3)
Diaconaat
De kerk biedt praktische
of financiële hulp waar
mensen hulp nodig hebben. In de kerk noemen
we dit diaconaal werk of
kortweg: ‘diaconaat’. De
mensen die dit werk in de plaatselijke gemeente uitvoeren,
worden diakenen genoemd. De primaire taak van de diakenen is het helpen van armen en hulpbehoevenden in hun
nood, maar het kan ook gaan om helpen in een situatie van
plotselinge werkloosheid of dergelijke. Het doel is in ieder geval dat niemand gebrek heeft aan wat hij of zij nodig heeft.
Contactpersoon: Marcel van Dorp
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Jeugdouderling
Voortdurend houdt de kerkenraad allerlei onderwerpen en
thema’s tegen het licht om zich een mening te vormen. Afgelopen jaar hebben we nagedacht over de invulling van de
jeugdouderling.
Voor ons is van belang dat de jeugdouderling allereerst pastoraal omgaat met de jeugd. De jeugdouderling is iemand voor
de jongeren. Ze kunnen bij hem terecht met hun persoonlijke
(geloofs)vragen, of die nou kritisch zijn of niet. De jeugdouderling loopt samen op met jongeren op hun levensweg, vanuit het verlangen dat dat de weg achter Jezus is.
Zijn taak is het:
➢ Bezoeken van jeugdige gemeenteleden
➢ Voeren van gesprekken met (groepjes) gemeenteleden
➢ Huisbezoek aan gezinnen
➢ Bezoeken van jonge, niet erg meelevende gemeenteleden
➢ Stimuleren van jeugdwerk in de gemeente, o.a. door
deel te nemen aan de Werkgroep Kind in de Gemeente
en de jeugdraad
➢ Bezoeken van catechisaties en verenigingen
In de zoektocht naar een nieuwe jeugdouderling hebben we
dit profiel voor ogen. Wanneer een jeugdouderling nieuw begint, zoeken we samen naar een persoonlijke afstemming van
persoon en profiel.
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Café
Uit: Doorkijkjes, wat God laat zien in het gewone leven, ds.
René van Loon
Fietsend over de Bergweg in Rotterdam valt mij oog erop:
‘Café My Way or The Highway’. Die naam fascineert me. Je
staat meteen voor een keus. Wat zal het wezen: My Way or
The Highway. Mijn weg of de snelweg? Thuis sla ik aan het
googelen: wat is dit voor tekst? Het blijkt te gaan om een uitdrukking. Stel: een ondernemer heeft een eigenwijze medewerker. Dan kan hij zoiets zeggen: ‘Als jij het allemaal anders
wilt, zoek dan maar een andere job. Hier is het My Way of
The Highway.’ Eigenlijk is het dus geen echte keuze: het is My
Way!
Mijn gedachten gaan van de cafénaam naar Jesaja 55:8-9:
‘Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen
zijn niet Mijn wegen, spreekt de HERE. Want zoals de hemel
hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan Uw gedachten.’
In Gods licht is mijn weg de lage weg, en Zijn weg de hoge
weg, de ‘high way’. Misschien stuiten we hier wel op het
grootste obstakel voor mensen om christen te worden: dat je
dan niet meer ‘My Way’ volgt, maar de ‘High Way’, de weg
van God. Leren buigen voor de wil van de Vader, zelf stappen
terug doen om Hem ruimte te geven, daar gaat het om. Johannes de Doper brengt dat treffend onder woorden, als hij
wijst op Jezus: ‘Hij moet meer worden, ik echter minder’ (Johannes 3:30).
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Dat lijkt onaantrekkelijk: niet meer doen waar je zelf zin in
hebt, je steeds afvragen wat God van je vraagt. Maar elke
keer als je dat toch probeert, doe je een ontdekking: de weg
van God is vaak niet mijn keuze, maar het is wel de hoge weg,
de weg die mij boven mijzelf uittilt. Paulus schrijft: ‘Ik wijs u
een weg die nog veel verder omhoog voert’, en dan volgt 1
Korinthe 13, het loflied op de liefde.

In de kerk mogen we elkaar steeds weer aanmoedigen – zingend, biddend, studerend in Gods Woord – om de hoge weg
te kiezen. Niet My Way, maar de High Way!
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Jeugdwerk
Catechisatie
Op de dinsdagavonden wordt catechisatie gegeven.
We maken gebruik van de methode Leer en Leef. Deze methode gaat uit van de Bijbel én van wat jongeren meemaken
in het leven van alledag. We zingen, lezen een stukje uit de
Bijbel en gaan in gesprek over allerlei geloofsonderwerpen.
Als verwerking kan een spelvorm helpen, maar ook andere
doe-activiteiten komen voor.
Voor de 12+ers: van 18.30 – 19.15 uur
Voor de 16+ers: van 19.30 tot 20.15 uur
Contactpersoon: ds. Gerrit van Wolfswinkel

Creatieve verwerking
bij Psalm 103
tijdens een catechisatieles.
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Bijbelklas
Kinderen uit groep 1 t/m 5 kunnen tijdens de morgendienst
een moment naar de Bijbelklas. We zingen samen, luisteren
naar een Bijbelverhaal, maken een werkje en leren een
Psalm, lied of Bijbeltekst.
Contactpersoon: Riëtte de With
Kindercatechese
Kinderen van groep 6 t/m 8 kunnen tijdens de avonddienst
naar kindercatechese.
Contactpersoon: Riëtte de With

Clubwerk
Voor alle kinderen in het dorp (van groep 3 t/m 8) worden activiteiten georganiseerd op een aantal zaterdagmiddagen
door het jaar heen.
We verzamelen in het Hervormd Centrum. Centraal staan gezelligheid, een verhaal uit de Bijbel en we gaan actief aan de
slag met elkaar. Houdt de website in de gaten voor de data.
Contactpersoon: Liesbeth van Wolfswinkel
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VakantieBijbelWerk
In de herfstvakantie is er drie dagen VakantieBijbelWerk. In de
voorjaarsvakantie is er nog een
dag. Op deze dagen zijn alle kinderen uit het dorp (uit de groepen
1 t/m 8) welkom in het Hervormd
Centrum.
Contactpersoon: Janneke den Hertog

Tienerclub
Om de twee weken komen we als
tieners op vrijdagavond bij elkaar voor ontmoeting, gezelligheid en goede gesprekken.
Contactpersoon: Mendy van Schooten
Jeugdvereniging
Om de twee weken komen we als jeugd bij elkaar op zondagavond. We gaan de diepte in, discussiëren én het is gezellig.
Contactpersoon: Coen IJmker
Jeugdraad
Een aantal keer per jaar komen de verschillende leidinggevenden van het jeugdwerk bij elkaar voor organisatorisch
overleg.
Contactpersoon: Janneke den Hertog
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Gemeenteopbouw
Bijbelkring
Om de twee weken komen we als volwassenen bij elkaar om
ons te verdiepen in een Bijbelgedeelte. Van harte welkom.
Contactpersoon: Peter Peek
Startersbijbelkring
Om de twee weken komen we als volwassenen bij elkaar om
ons te verdiepen in een Bijbelgedeelte. Van harte welkom.
Contactpersoon: Govert Burggraaf
Bijbelgesprekskring
Als groep komen we om de 2 á 3 weken (overdag) bij elkaar
voor ontmoeting en Bijbelstudie. We gaan in gesprek met elkaar over de Bijbel, geloof en wat dat te maken heeft met ons
dagelijkse leven. Van harte welkom.
Contactpersoon: Elze van Zanten
Vrouwenvereniging
Alle vrouwen van de gemeente zijn van harte welkom op de
bijeenkomsten van de vrouwenvereniging. Aan de hand van
Bijbelstudies van het blad “De Hervormde Vrouw” verdiepen
we ons in allerlei thema’s. Van harte welkom.
Contactpersoon: Gerrie Dijkstra
Gebedskring
Elke vier weken komt de gebedskring bij elkaar om te bidden
voor mensen en situaties in de gemeente en op het dorp. Iedereen kan meebidden of vragen om gebed voor zichzelf of
anderen.
Contactpersoon: Janneke den Hertog
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Doeners in de kerk…
Uit: Daadkracht, Laurens Snoek (zie ook: www.doenersindekerk.nl)
Je zult een doener zijn die maar kort kan luisteren en stilzitten, die altijd iets moet doen of maken, die alle uren van de
week ‘moet’ werken…
Wat heb je dan veel behoefte aan mensen in je nabije omgeving die voor en namens jou de rust opzoeken om te lezen, te
mediteren, te bidden en vooral: niets te doen.
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Voor of namens een ander Bijbellezen, mediteren en bidden,
kan dat?
Ja, het is zelfs heel Bijbels:
Mozes sprak namens Israël met God en God aanvaardde dat.
Job bracht namens zijn kinderen een offer ter verzoening van
hun zonden en God sprak goed van hem.
De priester sprak bij het reukofferaltaar namens het volk het
gebed uit; dat was op Gods bevel.
De Heere Jezus verscheen namens Zijn volk met Zijn verzoeningswerk voor God. Alles was volbracht.
Veelzeggend is ook dit: in de evangeliën worden veel genezingen beschreven. In ongeveer de helft van de beschrijvingen
komen zieken niet op eigen kracht, maar worden zij gebracht
of gedragen. En zij werden net zo goed genezen als de anderen.
En dan het voorbeeld van de Heere Jezus: Hij bad namens Zijn
discipelen, vaak ook in de nacht. Want Hij was één met hen.
Hij is het waard dat we Hem daarin navolgen.
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Werkgroepen

Werkgroep Gemeenteopbouw
De Werkgroep Gemeenteopbouw houdt zich bezig met de
vraag hoe we samen actief de gemeente kunnen opbouwen
en elkaar erbij kunnen betrekken. Daarvoor worden allerlei
activiteiten georganiseerd, zoals koffiedrinken na kerktijd,
zangdiensten met koor, kerstnachtdienst en dergelijke. Ook
denkt de werkgroep na over de vraag wie welke taken het
beste kan uitvoeren, zodat we op een positieve manier gebruik kunnen maken van elkaars talenten.
Contactpersoon: Marieke het Lam

Werkgroep Zending
De Werkgroep Zending is actief bezig met vragen als: hoe zijn
we kerk voor de buurt, hoe bereiken we dorpsgenoten, hoe
kunnen we actief samenwerken met anderen op het dorp.
We organiseren onder andere een Pinksterfeest in de buitenlucht en zoeken contact met leden die minder betrokken zijn
geworden door de tijden heen. Verder zijn we betrokken bij
de uitzending van Harm en Marja Kool naar een land in Zuidoost-Azië en steunen we de familie Vogelaar in Indonesië
Contactpersoon: Marion van Eck

15

Werkgroep Kind in Gemeente
De Werkgroep Kind in Gemeente probeert activiteiten te stimuleren waardoor ouders bemoedigd worden in de geloofsopvoeding van de kinderen. Daarnaast denkt de werkgroep
na over de plaats van kinderen in en buiten de gemeente en
hoe de gemeente daar vorm aan kan geven.
Contactpersoon: Petra den Hertog
Damesbezoekdienst
De Damesbezoekdienst legt bezoekjes af bij ouderen, bij
nieuw-ingekomenen, rond geboorte en bij ander lief en leed.
Contactpersoon: Marcel van Dorp
Ouderencommissie
De Ouderencommissie verzorgt rond Pasen en Kerst een middag voor de ouderen in de gemeente. Vanuit een bepaald
thema uit de Bijbel lezen en zingen we samen. Met Kerst is er
een gezamenlijke maaltijd en met Pasen is er een spreker /
spreekster.
Contactpersoon: Dorien de Groot
Commissie Kijk de Kerk
Commissie Kijk de Kerk verzorgt de website en andere PR in
en rond de kerk.
Contactpersoon: Saskia Kool
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Bazaarcommissie
De Bazaarcommissie organiseert ieder najaar een grote verkoping. Er is een rommelmarkt, eten en drinken genoeg, spelletjes en andere activiteiten en een gezellige avond.
Contactpersoon: Wemmy de Groot
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Herkenning in de hemel
Zullen we onze geliefden herkennen en met hen herenigd
worden? Uit: Hoe is het thuis? Antwoorden op vragen over
de hemel (Billy Graham)

Deze vraag wordt mij vaak gesteld – en mijn antwoord is altijd hetzelfde: ja. Spoedig zal ik verenigd worden met mijn familieleden die al in de hemel zijn – ook met mijn vrouw Ruth.

En als alle gelovigen in de hemel zijn, zullen we samenkomen
rond de troon van de Vader om Hem eindelijk persoonlijk te
ontmoeten. Het hele gezin van God – onze broeders en zusters in Christus – zal daar zijn. Daarom is het zo belangrijk
voor ons om onze geliefden over Christus te vertellen. Het is
prachtig als ons aardse gezin de hoopvolle verwachting deelt
om bij het hemelse gezin te mogen horen.

Jezus was in zijn opstandingslichaam herkenbaar voor zijn volgelingen. Toen Christus verheerlijkt werd en zijn hemelse glorie zijn aardse verschijning overstraalde, verschenen Mozes
en Elia met Hem voor Petrus, Jakobus en Johannes (Matteüs
17:1-3). Hoewel de discipelen de grote profeten nooit hadden
gezien, herkende ze hen wel, net zoals ze de Heer herkenden
in zijn verheerlijkte toestand. Door deze voorbeelden mogen
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we verwachten dat we degenen zullen herkennen die we op
aarde kenden en zelfs mensen die we nooit hebben ontmoet.

Vaak wordt de vraag gesteld of zij die als kind stierven in de
hemel zullen zijn. Daarover heb ik geen enkele twijfel. God is
de God van hoop en redding, en met koning David, die het
volgende zei toen zijn zoon stierf, kunnen we zeggen: ‘Kan ik
het soms terughalen? Ik ben wel op weg naar hem, maar hij
keert niet terug naar mij’(2 Samuel 12:23 GNB).
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Jezus zelf zei: ‘Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het
westen zullen komen en met Abraham, Isaak en Jakob zullen
aanliggen in het koninkrijk van de hemel’ (Matteüs 8:11). Ik
verlang ernaar om niet alleen mijn geliefden te ontmoeten in
de hemel, maar ook de profeten en de apostelen en de moeder van onze Heer. Maar mijn grootste verlangen is de ogen
van Jezus te zien, die me bij name kent.
VERDER LEZEN:
De schrijver van de Hebreeënbrief
Lukas 9:28-36
zegt: ‘Wel zien we dat Jezus (…) vele
Lukas 13:28
kinderen in zijn luister [laat] delen
(…). Hij die heiligt en zij die geheiligd Lukas 16
worden hebben één en dezelfde oorLukas 24:13-35
sprong, en daarom schaamt Hij zich
er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen wanneer Hij zegt: “Ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broeders en zusters” (..) en verder: “Hier sta Ik
met de kinderen die God Mij gegeven heeft”’ (Hebreeën 2:913).

Wat een fantastisch weerzien als Gods gezin bijeenkomt in de
hemel om zijn naam te prijzen!

In Gods heerlijke aanwezigheid zullen alle zorg en verdriet
worden uitgewist.
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Kalender
De genoemde data zijn onder voorbehoud. Als er iets verandert, zijn de juiste data op de website te vinden.
Datum

Activiteit

16-9-2018
19-9-2018
27-9-2018
27-9-2018
27-9-2018
1-10-2018
3-10-2018

09:30
20:00
13:15
19:30
20:00
19:00
20:00

11-10-2018
13-10-2018
13-10-2018
18-10-2018
17-10-2018
17-10-2018
25-10-2018
31-10-2018
31-10-2018
1-11-2018
5-11-2018
7-11-2018
7-11-2018
8-11-2018
8-11-2018
10-11-2018
14-11-2018
14-11-2018
17-11-2018
17-11-2018
21-11-2018
21-11-2018

19:30
08:30
19:00
13:15
20:00
20:00
19:30
20:00
20:00
20:00
19:00
14:00
19:30
13:15
19:30
08:30
20:00
20:00
15:30
19:00
19:30
20:00

Kerkproeverij / Opening winterwerk
Startvergadering jeugdwerkers
Bijbelgesprekskring
Vrouwenvereniging
Gebedskring
Muntverkoop
Gemeenteavond: Kerkenraad 2025 /
Talenten in de gemeente
Vrouwenvereniging
Oud papier ophalen
ZAJW
Bijbelgesprekskring
Starters Bijbelkring
Bijbelkring
Vrouwenvereniging
Starters Bijbelkring
Bijbelkring
Gebedskring
Muntverkoop
Dankdag met kinderen
Dankdag
Bijbelgesprekskring
Vrouwenvereniging
Oud papier ophalen
Starters Bijbelkring
Bijbelkring
Kidsclub groep 3-8
ZAJW
Censura morum
Voorbereidingskring Heilig Avondmaal
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22-11-2018
28-11-2018
28-11-2018
29-11-2018
29-11-2018
3-12-2018
6-12-2018
8-12-2018
12-12-2018
12-12-2018
20-12-2018
20-12-2018
24-12-2018
7-1-2019
9-1-2019
9-1-2019
10-1-2019
10-1-2019
17-1-2019
19-1-2019
23-1-2019
23-1-2019
26-1-2019
31-1-2019
31-1-2019
4-2-2019
6-2-2019
6-2-2019
7-2-2019
14-2-2019
16-2-2019
20-2-2019
20-2-2019
21-2-2019
2-3-2019
4-3-2019
6-3-2019

19:30
20:00
20:00
13:15
20:00
19:00
19:30
08:30
20:00
20:00
19:30
20:00
20:30
19:00
20:00
20:00
13:15
20:00
19:30
19:00
20:00
20:00
15:30
13:15
19:30
19:00
20:00
20:00
20:00
19:30
19:00
19:30
20:00
13:15
19:00
19:00
20:00

Vrouwenvereniging
Starters Bijbelkring
Bijbelkring
Bijbelgesprekskring
Gebedskring
Muntverkoop
Vrouwenvereniging
Oud papier ophalen
Starters Bijbelkring
Bijbelkring
Vrouwenvereniging
Gebedskring
Kerstavonddienst
Muntverkoop
Starters Bijbelkring
Bijbelkring
Bijbelgesprekskring
Gebedskring
Vrouwenvereniging
ZAJW
Bijbelkring
Starters Bijbelkring
Kidsclub groep 3-8
Bijbelgesprekskring
Vrouwenvereniging
Muntverkoop
Bijbelkring
Starters Bijbelkring
Gebedskring
Vrouwenvereniging
ZAJW
Censura morum
Voorbereidingskring Heilig Avondmaal
Bijbelgesprekskring
ZAJW
Muntverkoop
Bijbelkring
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6-3-2019
7-3-2019
13-3-2019
14-3-2019
14-3-2019
20-3-2019
20-3-2019
23-3-2019
28-3-2019
1-4-2019
3-4-2019
3-4-2019
4-4-2019
4-4-2019
6-4-2019
11-4-2019
13-4-2019
17-4-2019
17-4-2019
25-4-2019
25-4-2019
2-5-2019
6-5-2019
16-5-2019
18-5-2019
25-5-2019
30-5-2019
3-6-2019
6-6-2019
15-6-2019
26-6-2019
26-6-2019
27-6-2019
1-7-2019

20:00
20:00
19:00
13:15
19:30
20:00
20:00
15:30
19:30
19:00
20:00
20:00
13:15
20:00
19:00
19:30
15:30
19:30
20:00
13:15
19:30
20:00
19:00
13:15
19:00
15:30
20:00
19:00
13:15
19:00
19:30
20:00
20:00
19:00

Starters Bijbelkring
Gebedskring
Biddag
Bijbelgesprekskring
Vrouwenvereniging
Bijbelkring
Starters Bijbelkring
Kidsclub groep 3-8
Vrouwenvereniging
Muntverkoop
Bijbelkring
Starters Bijbelkring
Bijbelgesprekskring
Gebedskring
ZAJW
Vrouwenvereniging
Kidsclub groep 3-8
Censura morum
Voorbereidingskring Heilig Avondmaal
Bijbelgesprekskring
Vrouwenvereniging
Gebedskring
Muntverkoop
Bijbelgesprekskring
ZAJW
Kidsclub groep 3-8
Gebedskring
Muntverkoop
Bijbelgesprekskring
ZAJW
Censura morum
Voorbereidingskring Heilig Avondmaal
Gebedskring
Muntverkoop
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Contactgegevens
Kerkenraad

Predikant

Ds. Gerrit van Wolfswinkel
Graaf Florisstraat 30
4121 EL Everdingen
predikant@hervormdeverdingen.nl
0347-351282

Pastoraal ouderlingen

Govert Burggraaf
0347-351978
Peter Peek (assessor)
06-23388261
Johan van Eck
0347-351579
Vacature jeugdouderling

Diakenen

Marcel van Dorp (voorzitter diaconie)
0347-342536
Harmen Raes (jeugddiaken)
0621291258
Vacature

Ouderlingen kerkrentmeester

Arie den Hertog (scriba kerkenraad)
0347-352057
scriba@hervormdeverdingen.nl
Hans van Zanten (voorzitter kerkenraad)
0347-352239
Teunis Kool (voorzitter kerkrentmeesters)
06-22016272
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Wijkindeling

Wijk 1 (Govert Burggraaf)
- Graaf Florisstraat
- Prins Johan Frisostraat
- Prins Constantijnstraat
- Prins Bernardstraat
- Oranjestraat
- Jan van Arkelstraat
- Kerkstraat
Wijk 2 (Peter Peek)
- Culemborg (m.u.v. Goilberdingendijk)
- Buitengebied
- Breedesteeg
- Graaf Huibertlaan
- Bingse Boogaard
- Bolgarijsekade
- Kerkweg

Wijk 3 (Johan van Eck)
- Goilberdingendijk
- Lekdijk
- Tienhovenseweg
- Korte Meent
- Lange Meent
- Kweldam
- Lijne Pad
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Contactpersonen

Koster

Henk en Areke Liefhebber
0347-351736

College kerkrentmeesters

Raymond Klein (organisten)
Wim Verveer (onderhoud)

Bezoekzuster ouderenpastoraat

Janneke den Hertog
06-46096131

Vertrouwenspersoon

Maaike van Es
0345-351553

Website

Saskia Kool
06-13764796
info@hervormdeverdingen.nl

Kerkblad De Zaaier Dorien de Groot
0347-351657
dezaaier@hervormdeveringen.nl
HC

Petra den Hertog
0347-352057

Overige
contactpersonen

Govert Burggraaf
0347-351978
Gerrie Dijkstra
0347-351539
Dorien de Groot
0347-351657
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Vervolg
contactpersonen

Wemmy de Groot
0347-351655
Janneke den Hertog
06-46096131
Petra den Hertog
0347-352057
Coen IJmker
0347-795012
Peter Peek
06-23388261
Mendy van Schooten
06-25130401
Riëtte de With
06-27341634
Liesbeth van Wolfswinkel
0347-351282
Elze van Zanten
06-51363329

27

Het is niet wat je overkomt
wat je leven vormt, maar
hoe je ermee omgaat...

Nadenkertje…

6 Volg

de weg van Christus
Jezus, nu u hem als uw
Heer aanvaard hebt.

7 Blijf

in hem geworteld en
gegrondvest,

houd vast aan het geloof
dat u geleerd is
en wees vervuld van
dankbaarheid.

Kolossenzen 2 : 6, 7
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