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Hervormde Gemeente Everdingen 

De gids die je in handen hebt staat vol van het werk dat ge-
beurt in onze Hervormde Gemeente Everdingen. 
Hij geeft een overzicht van het verschillende kring- en club-
werk en van de verschillende werkgroepen. 
 
Het is dankbaar om te zien hoe verschillende personen zich 
inzetten voor de gemeente. 
 
Voor dit alles geldt: 
 
Psalm 127:1  
 
Als de HEERE het huis niet bouwt, 
 tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; 
als de HEERE de stad niet bewaart, 
 tevergeefs waakt de wachter. 
 
2. Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat, 
 laat opblijft, 
brood eet waarvoor u moet zwoegen: 
 de HEERE geeft het Zijn beminde in de slaap.  
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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. (Let-
terlijk 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 vie-
ren. 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  ge-
loofs- en levensvragen. 
Pastoraat wordt gedaan door de predikant, ouderlingen, be-
zoekzuster of in één op één contacten van gemeenteleden 
onderling. 
 
Contactpersonen: 
Ds. Gerrit van Wolfswinkel 
vacant (wijk 1) 
Kees de Groot (wijk 2) 
Johan van Eck (wijk 3) 
Teunis Kool (jeugdouderling) 
 

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 plaatse-
lijke gemeente uitvoeren, worden diakenen genoemd. De pri-
maire taak van de diakenen is het helpen van armen en hulp-
behoevenden 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.  
Contactpersonen: Marcel van Dorp, Dirk het Lam, Hendrik 
Kool.  



7 
 

Jeugdwerk 

Catechisatie 
Op de dinsdagavonden wordt catechisatie gegeven. 
We maken gebruik van de methode Leer en Leef. Deze me-
thode 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 
 

Bijbelklas 
Kinderen uit groep 1 t/m 5 
kunnen tijdens de morgen-
dienst 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 
Leiding: Saskia Kool, Mariët van Eck, Marieke het Lam, An-
neke Verveer, Hannah van Zanten, Karin Klein 
 

Kindercatechese 
Kinderen van groep 6 t/m 8 kunnen tijdens de avonddienst 
naar kindercatechese.  
Contactpersoon: Riëtte de With 
Leiding: Petra den Hertog, Riëtte de With 
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Missie X 
Voor alle kinderen in het dorp (van groep 3 t/m 8) worden ac-
tiviteiten georganiseerd op een aantal zaterdagmiddagen 
door het jaar heen. 
We verzamelen in het Hervormd Centrum. Centraal staan ge-
zelligheid, 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 
Leiding: Merel Koolen, Mirthe van Alphen, Marcelle Kool, 
Liesbeth van Wolfswinkel, Dieter van Lier en Marianne IJm-
ker. 
 

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: Petra den Hertog 
Leiding: Marcelle Kool, Marieke het Lam, Petra den Hertog, 
Merel Koolen, Karin Klein 
 

Tienerclub 
Om de twee weken komen we als tieners op vrijdagavond bij 
elkaar voor ontmoeting, gezelligheid en goede gesprekken. 
Leiding: Mendy van Schooten, Wilke de Groot 
 

Jeugdvereniging 
Om de twee weken komen we als jeugd bij elkaar op zondag-
avond. We gaan de diepte in, discussiëren én het is gezellig. 
Contactpersoon: Coen IJmker 
Leiding: Coen IJmker, Delian Kool  
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Sandwich 
Sandwich is een gespreksgroep voor 20+ers om in gesprek te 
gaan over geloof. We proberen maandelijks bij elkaar te ko-
men op zondagavond. 
Leiding: Mark van Schooten, ds. Gerrit van Wolfswinkel 
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Gemeenteopbouw 

Avondmaalskring 
Psalm 34:9 Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man 
die tot Hem de toevlucht neemt. 
Iedere woensdagavond, voorafgaand aan de avondmaalszon-
dagen is er een avondmaalskring. We zingen, lezen, spreken 
en bidden en richten zo onze gedachten op het komende 
avondmaal. Daarnaast luisteren we naar elkaar. Waardevolle 
momenten, waarop we gemeentebreed het geloofsgesprek 
aangaan. 
 

Bijbelkring 
Om de twee weken komen we als volwassenen bij elkaar om 
ons te verdiepen in een Bijbelgedeelte. Van harte welkom. 
Contactpersoon: Peter Peek, Elze van Zanten 
 
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 el-
kaar over de Bijbel, geloof en wat dat te maken heeft met ons 
dagelijkse leven. Van harte welkom. 
Contactpersoon: Elze van Zanten 
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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. Ie-
dereen kan meebidden of vragen om gebed voor zichzelf of 
anderen.  
Contactpersoon: Janneke den Hertog  
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Werkgroepen en commissies 

 
 

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 ge-
bruik kunnen maken van elkaars talenten. 
Leden: Martine Kool (voorzitter), Marieke het Lam (secreta-
ris), Majorie van Zanten, Fennie Kool, Liesbeth van Wolfswin-
kel, Mariëlle van Binsbergen, ds. Gerrit van Wolfswinkel 
 

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 buiten-
lucht 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 Zuid-
oost-Azië, steunen we de familie Vogelaar in Indonesië en zijn 
we betrokken bij de Alpha cursus. 
Leden: Mendy van Schooten (voorzitter), Marion van Eck (se-
cretaris), Harmen Raes, Dicky Burggraaf, Saskia Kool, ds. Ger-
rit van Wolfswinkel 
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Werkgroep Kind in Gemeente 
De Werkgroep Kind in Gemeente probeert activiteiten te sti-
muleren waardoor ouders bemoedigd worden in de geloofs-
opvoeding 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. 
Leden: Teunis Kool (voorzitter), Karin Klein (secretaris), Petra 
den Hertog, Riëtte de With, ds. Gerrit van Wolfswinkel 
 
 

Taakgroep Liturgie 
De Taakgroep Liturgie is nog pril en is in het leven geroepen 
naar aanleiding van het laatste beleidsplan. Zie ook het arti-
keltje in de Nieuwsbrief. 
Leden: ds. Gerrit van Wolfswinkel, Arie den Hertog, Wout van 
Dieren, Kees de Groot, Joke Breunissen en Mark van 
Schooten. 
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Damesbezoekdienst 
De Damesbezoekdienst legt bezoekjes af bij ouderen, bij 
nieuw-ingekomenen, rond geboorte en bij ander lief en leed. 
Leden: Marian Verrips, Areke Liefhebber, Alida Verveer 
 

Ouderencommissie 
De Ouderencommissie verzorgt rond Pasen en Kerst een mid-
dag 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. 
Leden: Joke Breunissen (voorzitter), Dorien de Groot (secreta-
resse), Hetty van Dieren, Fennie Kool, Marie Raes, Goverdien 
van den Berg. 
 

Commissie Kijk de Kerk 
Commissie Kijk de Kerk verzorgt de website en andere PR in 
en rond de kerk. 
Leden: Saskia Kool, ds. Gerrit van Wolfswinkel 
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Overig 

Kostersechtpaar  
Het kostersechtpaar van onze gemeente is Henk en Areke 
Liefhebber. 
Voor vragen kunt u altijd even bellen: 0347-351736 

 

Organisten 
Het merendeel van de psalmen en liederen die we zingen 
worden begeleid door verschillende organisten. Daarnaast 
wordt ook op de piano met dwarsfluit begeleid. 
Contactpersoon: Raymond Klein 
 

Kerkblad De Zaaier 
Iedere week verschijnt De Zaaier met berichten over het ge-
meenteleven. Stukken aanleveren, iedere maandag voor 
12.00 uur. Abonnementen aanvragen kan via Dorien de 
Groot.  
Contactpersoon: Dorien de Groot 
 

Bazaarcommissie  
De Bazaarcommissie organiseert ieder najaar een grote ver-
koping. Er is een rommelmarkt, eten en drinken genoeg, spel-
letjes en andere activiteiten en een gezellige avond. 
Leden: Marion van Eck, Wemmy de Groot, Saskia Kool, Ge-
rard van Zanten, Elly Hol, Floran Zijderveld. 
 

Verjaardagsfonds 
De leden van het verjaardagsfonds komen bij de leden van de 
kerk rond hun verjaardag voor een financiële bijdrage. 
Contactpersoon: Marcel van Dorp 
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Oud papier 
Op zaterdagmorgen wordt om de zoveel weken oud papier 
gehaald. De opbrengst daarvan is voor de kerk. 
Contactpersoon: Henk Liefhebber 
 

Hervormd Centrum  
Het Hervormd Centrum kan gehuurd worden voor verschil-

lende gelegenheden. Denk aan verjaardagen, bijeenkomsten, 

begrafenissen enz.  

Contactpersoon als het om een begrafenis gaat: Meta van Eck  

Contactpersoon overig: Petra den Hertog 
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Kalender  

De actuele kalender en activiteiten zijn te vinden op onze 
website en in de zaaier.  
Contactpersoon: Saskia Kool  
https://hervormdeverdingen.nl/kalender/ 
   
 

https://hervormdeverdingen.nl/kalender/

