
 

 

Gemeentegids 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

van de Hervormde Gemeente 
 

te Wijngaarden 
 

d.d. mei 2019 



VOORWOORD 

 

 

Aan alle (nieuwe) gemeenteleden, 

 

Gemeenteleden, 

 

Voor u ligt de nieuwste uitgave van de jaargids van de Hervormde Gemeente van 

Wijngaarden. In deze gids kunt u alle actuele informatie lezen over het gemeenteleven in onze 

gemeente. 

U kunt deze jaargids zien als een wegwijzer in het gemeenteleven. U vindt alle informatie die 

nodig is om u weg te kunnen vinden in de kerkelijke activiteiten binnen de gemeente. Alle 

activiteiten zijn op een rijtje gezet en de namen van contactpersonen zijn er in terug te vinden. 

Wanneer er geen adres of contactgegeven is vermeld, kan dat worden opgevraagd bij de 

scriba. 

 

Deze gids is niet alleen een wegwijzer met informatie om te lezen. Het is ook een uitnodiging 

om in beweging te komen en op weg te gaan in en met de gemeente. In deze tijd van 

individualisme is het belangrijk dat we in de gemeente ook de weg naar elkaar vinden. Dat is 

ook het doel van tal van activiteiten; het creëert te mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en 

samen te groeien in een Bijbels, enthousiast en getuigend christenleven. Daarvoor hebben we 

elkaar nodig met de verscheidene gaven en talenten die God ons in zijn genade geschonken 

heeft. 

 

In de gemeente staat de Wegwijzer centraal: het Woord van onze God en Zaligmaker, Jezus 

Christus. Het gemeenteleven is geen doel op zichzelf, maar dient een doel: dat God wordt 

grootgemaakt in de erediensten en in ons dagelijkse leven. We hopen en bidden dat alles wat 

in deze gids geboden wordt daaraan mag bijdragen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De kerkenraad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. KERKENRAAD 

Samenstelling kerkenraad (met vermelding van functies en wijkindeling). 

 
a. Predikant  

Ds. M.C. Stehouwer, Dorpsstraat 29, 3366 BD, tel: 701409 

e-mailadres: predikant@hervormdwijngaarden.nl  
 

b. Ouderlingen 

M. Wervenbos, Burgemeester Topstraat 8, 3366 BB, tel. 417302. 

e-mailadres: scriba@hervormdwijngaarden.nl 

Functies: scriba van de kerkenraad, preekbeurtenregelaar, onderhouden ledenbestand (zie 

verder punt M), afgevaardigde ‘t Wingerds hof. 
 

W.F de Haan, Dorpsstraat 9, 3366 BC, tel. 415876. 

e-mailadres: wimdehaan964@gmail.com 

Functies: secretaris college van kerkrentmeesters (zie verder onder “B. College van 

Kerkrentmeesterlijk Beheer”),  

Pastoraat (i.s.m. diaken Van Driel): Wijk Oost (Oosteinde, dr. Ingelsestraat en adressen in 

Hardinxveld-Giessendam). 

 

J.M.A. Bakker, dr. Ingelsestraat 8, 3366 BP, tel. 632179. 

e-mailadres: jurianbakker88@hotmail.com 

Functies: Pastoraat (i.s.m. diaken J.C. van Os): Wijk Dorp (Wijngaardsesteeg, Tolsteeg, 

Dorpsstraat tot nr. 33, Burg Brouwerstraat, Weteringpad, v. Tongerenstraat, De Hofstede, Hof 

van Brederode en adressen in Sliedrecht). 

 

W.P.G. Stuij, Oosteinde 47a, 3366 BG, tel. 411650. 

e-mailadres: stuij10@hetnet.nl  

Functies: voorzitter college van kerkrentmeesters (zie verder onder “B. College van 

Kerkrentmeesterlijk Beheer”)  

 

J. Oskam, Westeinde 21, 3366 BL, tel. 415483 

e-mailadres: jacoboskam@live.nl 

Pastoraat (i.s.m. diaken Brugmans): Wijk West (Westeinde, Burg. Topstraat, v/d 

Hoevenstraat, Dorpsstraat nr. 33 t/m 45 en Matenasche Scheidkade). 

 
c. Diakenen 

P. van Driel, Burgemeester Topstraat 1, 3366 BB, tel. 417356. 

e-mailadres: piet.vandriel@hotmail.com 

Functies: secretaris diaconie  

 

R. Brugmans, Weteringpad 6, 3366 BS, tel. 621588. 

e-mailadres: r.j.brugmans@tele2.nl  

Functies: voorzitter diaconie 

 

J.C. van Os, Burgemeester Topstraat 18, 3366 BB, tel. 06-40552094 

e-mailadres: jan@fruithandelvanos.nl 

Functies: penningmeester diaconie 

 

 



B. College van Kerkrentmeesterlijk Beheer 

 

1. Kerkrentmeesters:  

 

W.F de Haan, Dorpsstraat 9, 3366 BC, tel. 415876. 

e-mailadres: wim.barbera@planet.nl 

Functies: secretaris 

 

W.P.G. Stuij, Oosteinde 47a, 3366 BG, tel. 411650. 

e-mailadres: stuij10@hetnet.nl  

Functies: voorzitter; onderhoud orgel, pastorie en kerk. 

 

E. van Eijl, Dorpsstraat 14b, 3366 BC, tel. 416324. 

e-mailadres: e.van.eijl1@kpnplanet.nl  

Functies: penningmeester. 

 

2. Commissie van bijstand: 

F. de Gruijter, J.G. Kuiper en T. van Werd. 

 
3. Collectanten: 

Wessel van den Berg, Wim van den Berg, Jaco de Bondt, Bart de Groot, Joas Hoogendijk,  

Jacco Wervenbos, De Hofstede 4, 3366 BV, tel. 770381 

 
4. Kosters: 

M. van der Aa, Dorpsstraat 27, 3366 BC, tel. 420014 

K. Kuiper, Dorpsstraat 40, 3366 BD 

T. van Werd, Hof van Brederode 8, 3366 BW, tel: 06-83577364 
 

5. Organisten: 

Er zijn enkele organisten: Robert van Eijl, Wim Wiersma, Johan Stuij, Gerit Wemmers e.a. 

Contactpersoon: dhr. Wim Stuij Oosteinde 47a, 3366 BG, tel. 411650 
 

6. Onderhoud kerkgebouw: 

Contactpersoon: Mw. J.C. Baan-de Wit, Dorpsstraat 15, 3366 BC, tel. 419093. 

 
7. Adres en telefoon kerkgebouw: 

Het adres van het kerkgebouw is Dorpsstraat 25, 3366 BD 

Het telefoonnummer is 412281 (alleen voor noodgevallen). 

 
8. Preekbeurten 

De scriba van de kerkenraad regelt de preekbeurten. Een maandelijks overzicht hangt op het 

prikbord in de hal van de kerk. Ook op internet (www.kerktijden.nl) staan de voorgangers in de 

kerkdiensten vermeld. 

 
C. ’t Wingerds hof 
 

1. Adres 

Het adres van het verenigingsgebouw, waarvan de kerkelijke verenigingen veelal gebruik 

maken, is Dorpsstraat 31, 3366BD Wijngaarden, tel: 773195.  

e-mail twingerdshof@gmail.com  Beheerster: Janine Aantjes 

 
2. Bestuur 

Voorzitter: M. Wervenbos, Burg. Topstraat 8, 3366 BB, tel: 417302 

Secretaris: J. Booij, Penningmeester:  H.J. Bikker 

 

http://www.kerktijden.nl/


D. DE ORGANISATIE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE 

 

De vereniging van Kerken, waartoe in 2003 door de Synode van de Nederlands Hervormde 

Kerk is besloten, heeft een aantal veranderingen met zich meegebracht. Op het vlak van de 

plaatselijke gemeente heeft dit er toe geleid, dat we als gemeente meer eigen 

verantwoordelijkheid dragen. Het gemeentelijk beleidsplan heeft daardoor een belangrijke rol 

gekregen, omdat het verwoordt hoe wij vanuit een Reformatorisch Gereformeerd Belijden 

invulling zoeken te geven aan het leven van en het werk in de gemeente. Ons beleidsplan 

kunt u bij de scriba verkrijgen. 

 

De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen en ouderling kerkrentmeesters. Zij vormen 

het bestuur van de plaatselijke gemeente. De diakenen vormen een college van diakenen en 

komen ook in afzonderlijke vergaderingen bijeen. Ze dragen zorg voor een breed scala van 

diaconale taken. De ouderling – kerkrentmeesters vormen samen met de kerkrentmeester, die 

niet in de kerkenraad zitting heeft, een college van kerkrentmeesters en komen in die 

hoedanigheid ook in eigen vergaderingen bijeen. Zij dragen zorg voor de gebouwen, de 

bezittingen, traktementen etc. van de plaatselijke gemeente. Bij de vervulling van haar taak 

kan de kerkenraad zich laten adviseren door dienstencentrums en commissies. 

 

De verkiezingen van kerkenraadsleden en kerkrentmeesters vindt plaats volgens de 

regelingen die door de Synode opgesteld en aanvaard zijn. Dit betekent dat ambtsdragers en 

kerkrentmeesters in de gemeenten een ambtstermijn van vier jaar hebben en dan twee maal 

herkozen kunnen worden. Kon voorheen iemand maximaal acht jaar – aaneengesloten – 

zitting hebben in een kerkenraad, of in een college van kerkrentmeesters, nu is dit weer 

maximaal twaalf jaar. De predikant is ambtshalve lid van de kerkenraad gedurende de periode 

dat hij aan de gemeente verbonden is.  

Bij alle regelingen geldt, dat de kerk ook overgangsbepalingen en uitzonderingen op haar 

regels kent. Zij kunnen in bepaalde situaties een oplossing op maat bieden. U kunt de 

regelingen van de kerk vinden in de Kerkorde en de daarbij behorende ordinanties. Te 

verkrijgen in de boekhandel en ook op het internet te vinden ( www.protestantsekerk.nl). 

 

Onze gemeente behoort tot de classis Zuid-Holland Zuid. De clasis Alblasserdam is daar in 

opgegaan. De classicale vergadering wordt gevormd door de ambtsdragers verkozen door de 

kerkenraden van de tot de classis behorende gemeenten. De classicale vergadering geeft 

leiding aan het leven en werken van de classis en geeft daarin gestalte aan de 

verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar en voor de gehele kerk, alsmede aan de 

verantwoordelijkheid van de kerk voor de gemeenten. 

Ds. G.M. van Meijeren is classispredikant. E-mailadres: g.vanmeijeren@protestantsekerk.nl   

Telefoonnummer: 06 - 54 31 33 41 

Scriba:is dhr. H. van ’t Pad, Cochiuslaan 16, 4143 GE Leerdam, tel: 0345 – 848897 E-mail: 

classisscriba-zuid-holland-zuid@protestantsekerk.nl 

 

 
E. DE PLAATSELIJKE GEMEENTE 

 

De totale omvang van het aantal personen, dat opgenomen is in het bestand van de 

Hervormde Gemeente van Wijngaarden, is 423. Daarvan zijn er ongeveer 140 belijdende en 

259 doopleden en 24 leden die door geboorte of anderszins met de gemeente verbonden zijn.  

 
1. De Eredienst 

Iedere zondag zijn er twee diensten. In de zomermaanden (van mei tot november) om 9.30 

uur en 18.30 uur. In de overige maanden om 10.00 uur en 18.30 uur. 

Daarnaast worden er de volgende diensten belegd: 2 x  op de dankdag voor gewas en arbeid 

(op de 1e woensdag in november, 10.00 en 19.30 uur); 2 x op 1e Kerstdag (25 dec., 10.00 uur 

en 18.30 uur); 1 x op de Oudejaarsavond (31 dec. 19.30 uur); 1 x op de Nieuwjaarsmorgen (1 

mailto:classisscriba-zuid-holland-zuid@protestantsekerk.nl


jan. 10.00 uur); 2 x op de biddag voor gewas en arbeid (op de 2e woensdag in maart, 10.00 

uur en 19.30 uur); Goede Vrijdag 19.30 uur; Hemelvaartsdag 9.30 uur;  

Op 2e Kerstdag; 2e Paasdag en 2e Pinksterdag organiseert de Zendings en Evangelisatie 

Commissie een bijzondere dienst bijv. een zangdienst. 
 

Op de bid- en de dankdagen komen de leerlingen van de Chr. basisschool "De Zaaier" met 

hun ouders en leerkrachten in de morgendienst naar de kerk.  
 

De kerkenraad nodigt u van harte uit deze kerkdiensten bij te wonen. Wat meer is, de Heere 

nodigt u Zelf. Laat uw plaats niet onbezet zijn, noch in de morgendienst, noch in de 

avonddienst. De Heere werkt gewoonlijk in de weg van de middelen. "Het geloof is uit het 

gehoor en het gehoor door het Woord van God" (Rom. 10:17). De zitplaatsen zijn vrij. Voor de 

dienst worden er altijd een psalm gezongen, die de kinderen op school leren. De kerkenraad 

stelt het zeer op prijs als u zich stijlvol kleedt. In Gods Huis ontmoeten we immers de Koning 

van de Kerk. Gezegende diensten toegewenst!  

 
2. Opnames van kerkdiensten 

Elke zondagse kerkdienst wordt opgenomen. Zieken en bejaarden, die op deze manier de 

dienst willen meemaken, kunnen zich daarvoor opgeven bij de kosters. Ook is het mogelijk bij 

de koster een opname van een dienst te kopen of te beluisteren of te downloaden van de 

website: www.kerkdienstgemist.nl. 

 
3. Diaconaat 

Een gemeente zonder diaconaat is ondenkbaar. Het diaconaat was al aanwezig in de eerste 

christengemeente. Ook in de tijd van het Oude Testament moest er al voor de armen gezorgd 

worden. Het werkterrein van de diaconie is wat verplaatst, maar de zaak is hetzelfde gebleven. 

In de eredienst komt de zorg voor de ander o.a. tot uiting in de diaconiecollecte. Er worden 

ook collecten gehouden met een direct doel, meestal na rampen of t.b.v. minder bedeelden. 

Ook zijn er verschillende instanties, zoals Dorcas, IZB, SDOK, Woord en Daad, die giften van 

de diaconie ontvangen. Verder wordt het zendings- en evangelisatiewerk plaatselijk en 

landelijk gesteund en is er de zorg voor de zieken en het bejaardenwerk. Een gedeelte van de 

inkomsten ontvangt de diaconie in de vorm van pacht. In de kerstperiode ontvangen 

alleenstaanden en ouderen (in samenwerking met CMV Passage) een fruitbakje. Dit is ook het 

geval, als mensen uit het ziekenhuis komen. 

Bankrekening diaconie: Rabobank Merwestroom NL24RABO0342761927 t.n.v. diaconie 

HERVORMDE GEMEENTE Wijngaarden. 

 

4.Werkwijze Kerkrentmeesters 

De vraag hoe bijvoorbeeld het kerkgebouw moet worden onderhouden heeft alles te maken 

met de vraag wat de inhoud en betekenis is van de eredienst. Ook de vraag hoe in de 

financiële middelen voor een predikantsplaats kan worden voorzien heeft direct te maken met 

de verkondiging van het Woord en het herderschap over de gemeente. En de zorg voor de 

ruimte van jeugdactiviteiten staat niet los van de manier waarop je als kerkenraad de jeugd wilt 

toerusten. 

Daarom worden er elk jaar twee rondgangen gehouden voor de VRIJWILLIGE BIJDRAGE 

t.b.v. de voortgang van de erediensten en het kerkenwerk in onze gemeente. De 

kerkrentmeesters rekenen erop dat iedereen naar draagkracht zijn of haar steentje bijdraagt.  

De zorg voor de financiën en het onderhoud van de gebouwen en het beheren daarvan, 

berust bij dit college.  

De doelcollecte voor de kerk dient ter ondersteuning van kerkelijke uitgaven, zoals papier, 

kopieerapparatuur, Bijbels, catecheseboeken, jubilea, geboorte, doop enzovoort. Dit is helaas 

nog niet altijd kostendekkend. 

Betalingsmogelijkheden: Bankrekening kerkrentmeesters: Rabobank Merwestroom rek. nr. 

NL95RABO0342716999 of ING bank rek.nr. NL82INGB0000624776 

 

 



5. Beleidsplan 

Er bestaat sinds enkele jaren een beleidsplan voor onze gemeente. Hierin wordt het beleid 

van de gemeente aangegeven. Het beleidsplan is te vinden op de website van de kerk. 

Het beleidsplan wordt om de 5 jaar herzien aangezien het een “levend” document is. 

 
6. Collecten 

Elke zondag wordt er in de kerk gecollecteerd voor de diaconie en voor de kerk. Eén keer in 

de maand is er een extra collecte voor de kerk. Deze extra collecte verdient onze bijzondere 

aandacht, want mede hierdoor proberen de kerkrentmeesters de begroting sluitend te houden. 

Verder worden er regelmatig doelcollecten gehouden. 

 
7. Collectemunten: 

Er bestaat de mogelijkheid om voor de collecten gebruik te maken van collectemunten. Dit zijn 

plastic munten, in de waarden van € 0.50, € 1.00, € 2.50, € 5.00 en € 10.00.  

Elke eerste woensdag van de maand kunt u deze aanschaffen tussen 19.00 en 20.00 uur in 

de consistorie van de kerk, in een door u te bepalen hoeveelheid en waarde. U kunt eventueel 

van tevoren e.e.a. doorgeven, zodat uw bestelling reeds klaar ligt. 

 
8. Restauratie- en Onderhoudsfonds 

Om de gebouwen van de kerkelijke gemeente te onderhouden, is het zogenaamde 

Restauratie- en Onderhoudsfonds in het leven geroepen. Dit fonds wordt gevoed uit een 

gedeelte van de rommelmarktopbrengst en de gehele opbrengst van de oliebollenverkoop aan 

het eind van ’t jaar. 

 
9. Oppasdienst 

Tijdens de morgenkerkdiensten is er kinderoppas in het verenigingsgebouw t Wingerds hof. 

Hier kunnen de kinderen worden gebracht, die nog te klein zijn om een kerkdienst bij te 

wonen. Zo kunt u als gezin naar de kerk. Volgens rooster wordt Volgens rooster wordt er door 

een volwassene en twee tieners of jongeren opgepast. 

Contactpersonen:  

Ria Brugmans- van Dijk, Weteringpad 6, 3366 BS, tel. 621588. 

Josien Kuiper- Visscher 

 
10. Hulpdienst 

Tijdens de kerkdiensten zijn er gemeenteleden die medische bijstand kunnen verlenen, mocht 

er zich tijdens de dienst iets voordoen. Deze gemeenteleden zijn ingedeeld in een rooster, 

hetwelk bij de koster bekend is. 

 
11. Geboorte en Heilige Doop 

Na kennisgeving van een geboorte aan de pastorie, wordt er in de dienst voorbede gedaan. 

Ouders, die hun kind willen laten dopen, kunnen dit kenbaar maken op de doopzitting, 

waarvan tijd en plaats in de kerkbode vermeld worden. Op deze zitting vindt een gesprek 

plaats over de betekenis van het sacrament van de Heilige Doop. Ouders worden verzocht 

hun trouwboekje mee te brengen. 

Omdat dit gesprek een wat algemeen karakter draagt, vindt na nog een z.g. doopbezoek 

plaats, zodat ook meer persoonlijke vragen aan de orde kunnen komen.  

We gaan er als kerkenraad vanuit, dat ouders die hun kind ten doop willen houden, ook de 

zondagse kerkdiensten trouw bezoeken en hun kind(eren) zullen voorleven, in wat zij bij de 

doop hebben beloofd. 
 

12. Avondmaal 

Het Avondmaal wordt vier keer per jaar gevierd. De zondag voorafgaande aan de viering is er 

een voorbereidingsdienst. Het is gebruikelijk dat het Avondmaal in de morgendienst wordt 

bediend. 's Avonds is er dan een dienst van dankzegging en nabetrachting. Deze diensten 

vormen een eenheid, waar we ons niet onnodig aan mogen onttrekken. De kerkenraad stelt 



het op prijs, dat het Avondmaal stijlvol gevierd wordt. We naderen tot Christus, ”het Lam, Dat 

geslacht is voor onze zonden, Hij is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en 

sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging” (Openbaring. 5:12).  

De inhoud van de Avondmaalbekers op de tafel is bestemd voor een diaconaal doel, dat 

tevoren in de kerkbode vermeld wordt. 

In de week voor de viering van het Avondmaal is er een bezinningsuur in de bovenzaal van de 

kerk (datum en tijd worden in de kerkbode vermeld).  
 

13. Censura Morum 

Bestaan er bezwaren tegen de belijdenis en de levenswandel van Avondmaalsgangers, die 

men onderling niet kan oplossen, dan kan dit bij de kerkenraad ingebracht worden op de 

"censura morum" in de week van voorbereiding. Deze bijeenkomst wordt aangekondigd in de 

kerkbode. 
 

14. Huwelijksbevestiging 

Wil een a.s. bruidspaar hun huwelijk kerkelijk laten bevestigen, dan dient men zich vroegtijdig 

in verbinding te stellen met de predikant. Ruim (twee tot drie maanden) voor de trouwdatum 

vinden zgn. huwelijksgesprekken plaats met de predikant. Een huwelijk wordt bevestigd na 

toestemming van de kerkenraad. 

De kerkenraad hecht er grote waarde aan, als de kerkdienst en het verdere verloop van de 

huwelijksdag dus ook de invulling van het huwelijksfeest een gepast geheel vormen. Tijdens 

de voorafgaande huwelijksgesprekken zal dit ook een onderwerp van bespreking met de 

predikant zijn. 

 
15. Commissie voor Zending en Evangelisatie 

De commissie stelt zich, als orgaan van bijstand van de kerkenraad, ten doel om de 

gemeenteleden bewust te maken van de opdracht tot zending en evangelisatie. Ook wil de 

commissie gemeenteleden in aanraking brengen met het werk van zending en evangelisatie, 

o.a. door bezinningsmomenten, maar ook door als gemeente te arbeiden met het Evangelie 

onder hen, die hiervan vervreemd zijn; dit alles met het doel mensen opnieuw of voor het eerst 

met deze Boodschap te confronteren en daarvoor te winnen, hen terug te leiden tot de 

gemeente van de Heere Jezus Christus, voornamelijk tot haar wekelijkse samenkomsten 

rondom de bediening van het Woord en de Sacramenten. 

Contactpersoon: dhr. T. Hoogendijk, Westeinde 2, 3366 BL, tel. 413278. 
 

16. Huisbezoek 

Het huisbezoek wordt afgelegd door de ouderlingen in samenwerking met de diakenen. Er 

wordt geprobeerd om in 2 jaar de gehele gemeente te bezoeken. De wijkouderling regelt de 

afspraken. Uiteraard verwachten we, dat iedereen voor dit bezoek ook tijd neemt of maakt. 

Het is een goede zaak als ook de kinderen van het gezin bij dit bezoek aanwezig zijn.  

 
17. Begrafenis 

Bij overlijden stelt de naaste familie de predikant daarvan in kennis, of men neemt contact op 

met de wijkouderling. Hierna zal zo spoedig mogelijk door de predikant of een ouderling een 

bezoek gebracht worden aan de familie. In samenspraak met de begrafenisonderneming 

wordt overlegd op welke dag en welk uur de rouwdienst en de begrafenis zullen plaats 

hebben. Tevens wordt overlegd of de begrafenis vanuit het woonhuis, ‘t Wingerds hof of 

vanuit de kerk zal plaats vinden. 

De begrafenis wordt geleid door de predikant.  

Tevens wordt besproken of en zo ja, met hoeveel personen, rouw in de kerk gebracht wordt.  

 
18. Voorbede 

In voorkomende gevallen kan aan de predikant of de wijkouderling gevraagd worden om 

voorbede te doen. In de regel vindt deze voorbede in de morgendienst plaats. 

 



19. Ziekte 

We leven als predikant en kerkenraad graag met u mee. 

Als iemand opgenomen moet worden in het ziekenhuis, of weer thuiskomt, wilt u dit dan 

doorgeven aan de predikant of bij afwezigheid aan de wijkouderling? 

 
20. Nieuw-ingekomen 

Alle nieuw-ingekomenen in ons dorp worden welkom geheten namens de Hervormde 

Gemeente. Volgens afspraak legt een tweetal dames een kennismakingsbezoekje af, 

vergezeld van een attentie.  

 
21. Jubilea 

Wanneer er sprake is van een huwelijksjubileum 25-, 40-, 45-,50- of 55-jarig of meer, of een 

andere gedenkwaardige gebeurtenis, stelt de kerkenraad het op prijs als u dit op tijd doorgeeft 

aan de predikant of de wijkouderling. Naast dankzegging en voorbede in de dienst leven we 

ook dan graag met u mee. 
 

22. Verjaardagfonds 

Jarige gemeenteleden ontvangen een felicitatiekaart namens onze Hervormde gemeente. 

Daarbij wordt een gift gevraagd, bestemd voor het restauratie- en onderhoudsfonds. De 

volgende dames dragen zorg voor het verjaardagsfonds: 

Mevr. M.C. Abbring-Boer, Mevr. E.J. Stuij, Mevr. M.G. de Groot-Blok, Mevr. L. de Gruijter-

Tukker en Mevr. P. de Haan-de Jong. 
 

23. Ouderenbezoek 

Alle ouderen boven de 75 jaar worden elk jaar bezocht. Indien mogelijk zo kort mogelijk na 

hun verjaardag. Daarnaast worden voor hen, door het bestuur van de vrouwenvereniging, 

onder verantwoordelijkheid van het college van diakenen, enkele ontmoetingsmiddagen 

verzorgd. Enkele leden van de vrouwenvereniging verlenen, naast de predikant, hun 

medewerking. Leden van “Passage” bezoeken ook ouderen en alleenstaanden. 

 
24. Catechese 

De catechese wordt gegeven in het winterwerkseizoen. Data en tijden kunt u in de kerkbode 

en gemeentekalender lezen. De jongeren worden vooraf persoonlijk uitgenodigd.  

De indeling is als volgt: groep 1 (12, 13 en 14 jaar), groep 2 (15, 16 en 17 jaar), groep 3 (18 

t/m 22 jaar) en zo mogelijk een groep ter voorbereiding op het doen van belijdenis. 

De catechese wordt verzorgd door de predikant in samenwerking met enkele gemeenteleden. 

Het kerkelijk onderwijs aan de jongeren van de Gemeente wil hen nader laten kennismaken 

met de Bijbel en de belijdenisgeschriften. Het wil jongeren begeleiden op de weg naar het 

doen van openbare geloofsbelijdenis, en het volle lidmaatschap van de gemeente. 

De Heere Jezus heeft uitdrukkelijk gezegd dat wie Hem belijden zal voor de mensen, Hij die 

ook belijden zal voor Zijn Vader. Maar wie Hem verloochent, zal Hij ook verloochenen 

(Mattheüs 10: 32-33). Deze woorden van de Heiland zijn ook vandaag een aansporing tot het 

doen van openbare geloofsbelijdenis in het midden van de Gemeente. Dat is het hardop 

uitspreken en erkennen dat je een zondaar bent en dat je de Heere Jezus nodig hebt als je 

Redder en Verlosser.  

De gelegenheid om je hier, samen met anderen, op voor te bereiden wordt in de 

belijdeniscatechisatie geboden. Belijdenis doen is het doel, maar het volgen van dit onderwijs 

behoeft niet automatisch te betekenen dat je aan het eind van het seizoen ook daadwerkelijk 

belijdenis doet. Neem voor vragen en opgave contact op met de kerkenraad of de predikant.  

 
25. Opening winterwerk 

Aan het begin van het seizoen is er een startweekend, meestal medio september. Op 

zaterdagmiddag is er dan een ontspannende activiteit met maaltijd. 

Op zondag wordt er in de morgendienst extra aandacht besteed aan de winteractiviteiten.  
 



26. Gemeenteavond 

Er zijn ieder jaar gemeenteavonden, op een nader te bepalen data, die in de kerkbode worden 

vermeld. Alle gemeenteleden (zowel doop- als belijdende leden) krijgen dan de gelegenheid 

om vragen of opmerkingen naar voren te brengen.  
 

27. Kerkradio 

Voor aanvraag van een kerkradio kunt u zich wenden tot dhr. W.P.G. Stuij, Oosteinde 47a, 

3366 BG, tel. 411650. De kosten bedragen € 10,- per maand. Bij storingen kunt u contact met 

hem opnemen.  

 

Lijst van gemeenteleden met kerkradio: 

Mevr. P. de Haan    Oosteinde 12     

Fam. T. de Bondt     Oosteinde 15 

Fam. J. Kuiper     Oosteinde 29 

Fam. L. Kuiper     Oosteinde 44 

Fam. S. Korevaar     Oosteinde 47 

Fam. C. Vink      Burg. Brouwerstraat 1 

Mevr. Stuij- van Hattem    van der Hoevenstraat 2 

Mevr. R. Booij      van der Hoevenstraat 5 

Mevr. Kuiper- den Butter    Burg. Topstraat 7 

Mevr. Hoogendijk-van der Kooij  Westeinde 2a 

Mevr. A. van der Heiden-Tukker  Westeinde 4 

Mevr. Leeuwis-de Wit    Westeinde 15 

Fam L. Bikker      Westeinde 19 

Fam. J. Oskam     Westeinde 21 

Mevr. Brandwijk-Bouwman   Westeinde 23b  

Fam. G. de Groot    Westeinde 31 
 

28. Website 

Onze gemeente heeft een eigen internetsite: www.hervormdwijngaarden.nl Het doel van de 

site is informatie over de gemeente en haar activiteiten, die in de gemeente plaatsvinden, met 

elkaar en met belangstellenden te delen. 

Het onderhoud van de website is in handen van ‘webmasters’: Robert van Eijl en Teo 

Hoogendijk. Tekstwijzigingen, nieuws e.d. kunt u doorgeven aan hen doorgeven. 

 
29 Mannenbidstond 

Op de eerste zaterdag van de maand komt een groep mannen samen om te bidden. 

Contactpersoon: dhr. J.  Duister, Weteinde 4, 3366 BL, tel. 750708 

 
30. Vrouwenbidstond 

Om de drie weken zijn er een aantal dames uit de gemeente, die op woensdagmorgen bij 

iemand thuis bij elkaar komen om een bidstond te houden. 

Contactpersoon: mevr. H. Stolk-den Breejen, tel. 422400. 

 
31. Stille tijd 

Om de week is de kerk op vrijdag open van 19.00 tot 20.00 uur. Het is dan stil in de kerk. Een 

plaats om tot rust te komen en te bidden. Iedereen is vrij om in stilte de kerkzaal binnen te 

lopen en plaats te nemen. Er is een gastvrouw of gastheer aanwezig. U en jij bent hartelijk 

welkom! De data worden in de agenda van de kerkbode en op de website vermeld. 

 
32. Zingen na de dienst 

Elke derde zondag van de maand wordt er aansluitend op de avonddienst psalmen, gezangen 

en geestelijke liederen gezongen in de kerk.  

Contactpersoon: dhr. M. Wervenbos, Burg. Topstraat 8, 3366 BB, tel. 417302 
 

http://www.hervormdwijngaarden.nl/


F. KRINGWERK 

 

1. Gesprekskring 

Ongeveer één keer in de maand is er in ’t Wingerds hof (aanvang 20.00 uur) een Bijbelkring 

onder leiding van de predikant. Deze leidt een bepaald Bijbelgedeelte in waarna een 

bespreking volgt. Voor de data verwijzen we u naar het activiteiten rooster en de kerkbode. 

Het deelnemen aan de kring geeft u ook de mogelijkheid van ontmoeting. Wat is het belangrijk 

om in een ongedwongen sfeer samen te luisteren naar het Woord van God en met elkaar van 

gedachten te wisselen. Jongeren en ouderen zijn welkom! 
 

2. Bijbelstudiekring  

De bijbelstudiekring komt 1 keer in de 2 weken bijeen om in huiselijke kring de Bijbel te 

bestuderen. In de loop van de jaren is de kring uitgegroeid tot een ontmoetingsplek waar elk 

gemeentelid welkom is. 

Op de kring staat de Bijbel als het Woord van God centraal. We proberen met elkaar te 

ontdekken wat de Heere God ons nu wil zeggen. Daarnaast zingen we psalmen en 

geestelijke liederen en natuurlijk bidden we met elkaar. De liederen zingen we uit de bundel 

‘Op toonhoogte’. De kring komt op woensdagavond samen en begint om 19.45 uur. Voor 

meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon: 

Mevr. H. Stolk, Dorpsstraat 18, 3366 BC, tel. 422400. 
 

G. KERKELIJKE VERENIGINGEN 

 

1. Mannenvereniging "De Heere is onze Banier" 

Deze vereniging is voor alle mannen die Gods Woord willen onderzoeken en er met elkaar 

over willen spreken. De broeders komen om de veertien dagen bijeen in ’t Wingerds hof 

(maandagavond 19.45 uur). Voor de exacte data zie de lijst van kerkelijke activiteiten. 

Contactpersoon: dhr. J.A. Baan, Westeinde 24, 3366 BM, tel. 416472. 

 
2. Vrouwenvereniging "Uw Woord is de Waarheid" 

Alle vrouwen uit de gemeente zijn hartelijk welkom op deze vereniging, die ten doel heeft om 

Gods Woord te onderzoeken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van "De Hervormde Vrouw", een 

blad dat uitgegeven wordt door de "Bond van Ned. Herv. vrouwenverenigingen op G.G.". De 

vrouwenvereniging heeft een jongen uit India financieel geadopteerd via de stichting "Woord 

en Daad". Het adoptiegeld (€. 300,00 per jaar) wordt gebruikt om hem voedsel, kleding en chr. 

onderwijs te geven.  

Er wordt om de week vergaderd in ’t Wingerds hof (maandag 19.45 uur). Ook u bent hartelijk 

welkom. Voor de data verwijzen we u naar de lijst kerkelijke activiteiten.  

Contactpersoon: Mevr. P. Hardam-Koppelaar 

 
H. JEUGDWERK 

 

1. Jeugdclubs 

Voor de jongeren zijn er diverse clubs. Centraal staat het Woord van God. Uitwerking vindt 

plaats via vertelling of Bijbelstudie, al naar gelang de leeftijd. Daarbij wordt ook gezongen. Na 

het Bijbelgedeelte doen enkele clubs een spel, handvaardigheid of iets dergelijks. Aan het 

begin van het seizoen is er een startmiddag/-dag. De indeling is als volgt: 

 

Jeugdclub "Bij de Bron" 

Voor jongens en meisjes van groep 7 en 8 van de basisschool 

Vergaderavond: woensdag 19.00 - 20.30 uur 

Contactpersoon: Ellen Bouter, Oosteinde 39, 3366 BG, tel. 413529. 

 

 

 



Tienerclub "Immanuël  

Voor tieners van de 1e, 2e, 3e en 4e klas van het voortgezet onderwijs. 

Vergaderavond: donderdag 19.15 - 21.00 uur. 

Contactpersoon: Sonja de Jong. 

 

J.V. “Gedenk aan uw Schepper” (vanaf 16 jaar) 

Vergadert ongeveer twee keer per maand, op zondagavond na de kerkdienst. 

Contactpersoon: Jet Schenk. 

 

Instuif 

Eens in de maand wordt er op zaterdagavond een instuif georganiseerd voor de jeugd vanaf 

12 jaar tot en met 14 jaar. Voor de data zie de lijst kerkelijke activiteiten. 

Tijd:   inloop 19.30 uur, start 20.00 uur tot 22.00 uur. 

Plaats: de meeste avonden in ’t Wingerds hof een enkele avond op een andere locatie. 

Contactpersoon: Mathilde van Os, Burg. Topstraat 18, 3366 BB, tel. 634751. 

 

Café “De Kroon” 

Ongeveer om de 2 á 3 weken gaan op zaterdagavond de deuren van de IJszaal in ’t 

Wingerds hof open om jongeren vanaf 15 jaar een gezellige ontmoetingsplek te bieden. 

Tijd: 20.00 – 23.30 uur. Contactpersoon: Nathalie de Jong. 

 

De jeugdraad wordt gevormd door de leiding van de clubs en verenigingen.  

Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld:  

Voorzitter: Jurian Bakker, dr. Ingelsestraat 8, 3366 BP, tel. 632179 

Secretaris: Mathilde van Os, Burg. Topstraat 18, 3366 BB, tel. 634751. 

Penningmeester: Josien Kuiper 

 
2. Preekbespreking 

Aan het einde van het winterseizoen wordt na een avonddienst een preekbespreking 

gehouden met de jongeren van de J.V.  

 
3. Kind in de gemeente 

Op vier zondagen in het jaar wordt een “Kind in de gemeente” dienst georganiseerd met als 

doel de Bijbelse boodschap dichter bij de jonge kinderen (groep 1 t/m 6) van de gemeente te 

brengen.  

In de ochtenddienst worden er bekende psalmen en een kinderlied gezongen, de preek sluit 

aan bij het niveau van de kinderen en enkele kinderen mogen meehelpen bij het collecteren. 

Na de dienst is er koffiedrinken voor de gehele gemeente en wordt het thema van de dienst 

met de kinderen creatief verwerkt.  

Contactpersoon: dhr. T. Hoogendijk (tel. 413278),  

 
5. Jeugdvertrouwenspersonen 

De jeugd van onze gemeente kan met allerlei problemen te maken krijgen zoals bijv. pesten, 

geweld, schulden, misbruik enz. Mocht er behoefte zijn om hierover met een onafhankelijk 

iemand te praten, dan zijn hiervoor jeugdvertrouwenspersonen beschikbaar: diaken P. van 

Driel, Peter en Coralinde van der Spek- Bakker( tel: 06 31640132 en 06 29228658) 

 

I. ROMMELMARKT 

Ieder jaar wordt er in ons dorp een rommelmarkt georganiseerd, waarvan de opbrengst voor 

verschillende doelen is bestemd, o.a. voor het restauratie- en onderhoudsfonds van onze 

kerk.Ook is er jaarlijks een plantenactie, waarvan de opbrengst bestemd is voor een doel, dat 

de commissie bepaalt. De oliebollenactie aan het eind van de maand december is ten bate 

van het restauratie- en onderhoudsfonds.  

Contactpersoon: dhr. M. van der Aa, Dorpsstraat 27, 3366 BR, tel 420014 
 



J. HULPDIENST 

 
1. Huisartsenpraktijken 

Symbiose (Dr. D.J. Kruijthoff, e.a.), Burg. Dekkingstraat 3, 2971 AC Bleskensgraaf,  0184-

691453. Spoednummer: 0184-692873.  Fax.:692248. 

Dr. A. van der Wal, Graafdijk-Oost 33a, 2973 XB Molenaarsgraaf, tel.0184-641215.  

Spoednummer: 0184-642471.  Fax. 0184-642403. 

Dr. S.B. Lous, Schoolstraat 14, 2969 BG Oud-Alblas, tel. 0184-691363.  

Spoednummer: 0184-693959.  Fax. 0184-691158. 
 

2. Vrijwillige Hulpdienst 

De Stichting “Vrijwillige Hulpdienst Graafstreek” verleent hulp in allerlei moeilijke situaties aan 

ouderen en hulpbehoevenden in de regio. Het kantoor van de Vrijwillige Hulpdienst is 

gevestigd in Woon- en Zorgcentrum Graafzicht en is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 

11.30 uur op tel. 698780.  

Contactpersonen in ons dorp zijn: S. Stuij-van Hattem, v.d. Hoevenstraat 2, 3366 BK, tel. 

416540 en M.C. Abbring-Boer, v.d. Hoevenstraat 19, 3366 BK, tel. 418560. 
 

3. Gezinsverzorging en wijkverpleging 

A. Thuiszorg Graafzicht: voor meer informatie: Present Thuiszorg, tel. 088-4080500.  

B. RIVAS (Thuiszorg en Dienstverlening) 

Het Bureau voor regionale algemene dienstverlening en thuisverzorging verzorgt 

thuisverzorging (gezinsverzorging), thuisverpleging (wijkverpleging). Alle diensten van Rivas 

Thuiszorg  en Dienstverlening zijn overdag en zo nodig op andere tijdstippen bereikbaar via de 

ZORGLIJN (0900-8440 – 24 uur per dag) 
 

4. Sociale Toegang Molenlanden 

Inwoners van Molenlanden die ondersteuningsvragen hebben, kunnen terecht bij één loket:  

de sociale Toegang: tel: 0184-140184 (socialetoegang@gemeentemolenwaard.nl) 

Een team van professionals kan ondersteuning bieden op de volgende levensterreinen: gezin, 

geestelijke- en lichamelijke gezondheid, maatschappelijke participatie en financiën.  

In het Sociaal Team zijn vertegenwoordigd: Avres – Diaconaal Maatschappelijk Werk – 

Gemeente Molenlanden – L&N Smit’s Stichting – Vivenz – MEE A/V – Stichting jeugdteams 

en Wijkverpleegkundige. 
 

5. Ziekenhuizen  

Albert Schweitzerziekenhuis: Centraal telefoonnummer voor de drie locatie’s is: 078-6541111 

Locatie Zwijndrecht, Langeweg 336, 3331 LZ Zwijndrecht.  

Locatie Dordwijk, Albert Schweizerplaats 25, 3318 AT Dordrecht.  

Beatrixziekenhuis, Banneweg 57, 4204 AA Gorinchem, tel. 0183-644444. 
  

6. Woon- en Zorgcentrum Graafzicht  

Hervormde Stichting voor Bejaardenzorg 'Alblasserwaard', 

Burg. Dekkingstraat 1, 2971 AC Bleskensgraaf, tel.0184-698700.  

Afgevaardigde namens de kerkenraad in de identiteitscommissie: Wim de Jong. 
 

7. Verpleeghuizen 

Waerthove, Centrum voor Verpleeghuiszorg voor psycho-geriatrische patiënten uit de West-

Alblasserwaard, Kerkbuurt 200, 3361 BM Sliedrecht. Tel. 0184-432100. 

Verpleeghuis Het Gasthuis, Verpleeginrichting voor chronisch en somatisch zieken en 

geestelijk gehandicapte ouderen, Banneweg 61, 4204 AA Gorinchem. Tel. 0183-645700. 
 

Namen van (oud)gemeenteleden, die elders in de verschillende tehuizen wonen. 

Mevr. J. Vink- de Gier en mevr. P. de Kluiver- Smits in Graafzicht te Bleskensgraaf 

Dhr. Klaas Weiland in Crabbehof te Dordrecht en Dhr. W. van Wijngaarden in Waerthove te 

Sliedrecht. Mevr.. L. van der Heijden-van der Hel in Overslydrecht te Sliedrecht. 

mailto:socialetoegang@gemeentemolenwaard.nl


 

K. ANDERE CHRISTELIJKE VERENIGINGEN 

 

1. Vereniging voor Protestants Christelijk Schoolonderwijs 

De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als Gods Woord, naar de belijdenis van 

de Kerken der Reformatie hier ten lande, vastgelegd in de drie Formulieren van Enigheid. 

Haar doel is werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van één of meer Christelijke 

scholen voor basisonderwijs. 

Voor meer informatie:www.cbswijngaarden.nl  
 

2. Passage 

Passage is een Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging.  

Een keer per maand (zie lijst kerkelijke activiteiten) komen de dames bijeen in ‘t Wingerds hof. 

De vereniging stelt zich ten doel in haar activiteiten te onderstrepen, dat de Heere op alle 

terreinen van het leven Zijn Koninkrijk bouwt. Alleenstaanden en ouderen (ongeacht kerkelijke 

gezindte) worden door de leden van Passage regelmatig bezocht. Met Kerst ontvangen zij 

tevens (in samenwerking met de diaconie) een fruitbakje. Dit laatste is ook het geval, als 

patiënten uit het ziekenhuis komen. Als u weet van een ziekenhuisopname, wilt u dit dan zo 

spoedig mogelijk aan het bestuur doorgeven? 

Contactpersoon: mevr. P.M. Wervenbos-Muilwijk, Burg. Topstraat 8, tel: 417302. 
 

3. Chr. kinderkoor "De Wingerdknopjes" 

Kinderen uit groep 2 tot en met 8 zijn van harte welkom bij dit christelijke kinderkoor. Samen 

met CKK "de Krekels" zingen we elke dinsdag van 18.15-19.15 in de Beemd in Oud-Alblas. 

Het koor staat onder leiding van Carine Schutte. Contactpersoon is Rianne de Groot, 

Westeinde 32. Telefoon 0184-412726 of 06-51830602 of via dewingerdknopjes@hotmail.nl 
 

4. Gospelkoor "Chananja" 

Voor jongeren vanaf 15 t/m 45 jaar. (Wingerdknopjes vanaf 14 jaar). Als je voor je 45ste 

inschrijft mag je blijven tot je 50ste jaar. Misschien iets voor jou? Er wordt wekelijks 

gerepeteerd op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in ’t Wingerds hof o.l.v. Peter 

Koetsveld. Voor meer informatie mail naar info@chananja.com of bezoek de website 

www.chananja.com. Voor boekingen: optredenschananja@gmail.com  
 

L. KERKBODE 

De kerkbode wordt samen met een aantal andere gemeenten in de omgeving uitgegeven. 

Hierin wordt u van al het kerkelijk nieuws op de hoogte gebracht. Zo vindt u hierin een 

meditatie, de predikbeurten, berichten van de kerkenraad en de kerkrentmeesters, het 

verenigingsnieuws, enz. Voor ieder gemeentelid is dit blad onmisbaar. Als u zich wilt 

abonneren, kunt u zich opgeven bij Wim Stuij, Oosteinde 47a, 3366 BG, tel. 411650. 

Kerkbodeberichten kunnen worden doorgegeven via kerkbodewijngaarden@gmail.com  
 

M. LEDENBESTAND 

Wijzigingen van adres en persoonsgegevens graag schriftelijk doorgeven aan de 

ledenadministrateur, die het ledenbestand van de Hervormde gemeente bijhoudt in het LRP: 

Martin Wervenbos, Burg. Topstraat 8, 3366 BB, tel. 417302. 

De automatische koppeling met de data van de burgerlijke stand (bv. in geval van verhuizing 

van een gezinslid) is i.v.m. de wet op de privacy niet meer vanzelfsprekend aanwezig. Daarom 

raden we iedereen, die een mutatie heeft aan, dit ook door te geven aan de kerk. Anders 

loopt men inderdaad het risico dat gegevens zoek raken. 

Overigens is het nog steeds zo dat het lidmaatschap van de PKN ( Nederlands Hervormd) 

mee verhuist naar de burgerlijke gemeente waar men woont. 

Voor het indienen van namen bij verkiezingen is een lijst met namen van manlijke belijdende 

leden op te vragen bij de scriba. 

 

 

http://www.cbswijngaarden.nl/
http://www.chananja.com/
mailto:optredenschananja@gmail.com
mailto:kerkbodewijngaarden@gmail.com
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