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WOORD VOORAF
Beste lezer,
U heeft zojuist de gemeentegids voor het seizoen 2019-2020 opengeslagen. In deze gids
vindt u alle actuele informatie over onze Hervormde gemeente in Woudenberg.
Wij hopen dat deze gemeentegids, zeker voor nieuwe gemeenteleden, in een behoefte voorziet.
Weet u allen hartelijk welkom in onze gemeente!
Bij het doorbladeren van de gids zult u zien dat er veel uiteenlopende activiteiten in de gemeente plaatsvinden. Bij al deze activiteiten vindt u de namen en contactgegevens van de
personen die zich daarvoor inzetten. Dat zijn er heel veel en we zijn dan ook dankbaar, dat
wij ook in dat opzicht deel uit mogen maken van een bloeiende gemeente. Een gemeente,
een groep mensen die met elkaar verbonden zijn.
Centraal in de gemeente staan de zondagse kerkdiensten. Zelfs 4 diensten per zondag. Daar
willen wij samen komen om God te ontmoeten. We geloven en ervaren dat Jezus Christus
door Woord en Geest in deze diensten tot ons spreekt, ons bemoedigt en vermaant, ons
een diepe vreugde geeft in het besef dat we door Zijn offer aan het kruis kinderen van God
mogen zijn.
Deze gids is een uitnodiging om aan het gemeenteleven deel te nemen. Kijk deze gids eens
rustig door of er iets bij zit wat u aanspreekt, u bent overal van harte welkom. Samen willen
we gemeente van Christus zijn door te leven uit Zijn genade, door Hem en elkaar te dienen.
Namens de algemene kerkenraad,
N.P. (Nico) Mantel
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Door de Algemene Kerkenraad zijn regelingen en protocollen opgesteld waarin een aantal
kerkelijke zaken zijn geregeld. Dit betreft de wijze van viering van het Heilig Avondmaal
en van de Heilige Doop, de taken van16de ouderling van dienst, foto en video opnames
bij trouwdiensten, rouwpastoraat, regeling van overschrijving naar voorkeursgemeente,
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regeling van verkiezingen en regeling vermogensrechtelijke aangelegenheden. Daarnaast
beschikken de Algemene Kerkenraad, de beide wijkkerkenraden en de colleges van diakenen en kerkrentmeesters over een beleidsplan. Genoemde documenten zijn te vinden op de
web- site van onze gemeente en te verkrijgen bij de scriba’s.
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KERKENRADEN EN WIJKGEMEENTEN
De wijkkerkenraden
Hervormd Woudenberg telt twee wijkgemeenten. Elke wijkgemeente heeft een eigen
wijkkerkenraad, die gevormd wordt door de predikant, de ouderlingen, de ouderlingenkerkrentmeester en de diakenen van de wijkgemeente. De ouderlingen hebben o.a. tot
taak om opzicht uit te oefenen ten opzichte van hun predikant en van de wijkgemeente.
De ouderlingen-kerkrentmeester hebben de specifieke opdracht zorg te dragen voor de
stoffelijke belangen van de plaatselijke gemeente voor zover die niet van diaconale aard
zijn. De diakenen zijn er om de nood (in allerlei vorm) van de naaste te lenigen, zowel in
de plaatselijke gemeente en in de eigen omgeving als landelijk en wereldwijd.

Nieuw Ingekomen Leden
Nieuw ingekomen leden van de gemeente ontvangen bezoek van de ‘wegwijzer’ van de
wijkgemeente. Deze overhandigt namens de wijkgemeente informatie over de hervormde
gemeente en over de wijkgemeente in het bijzonder. De algemene kerkenraad organiseert
jaarlijks in september voor de start van het winterwerk een bijeenkomst voor de nieuw
ingekomenen.

Wijkgemeente 1
De kerkenraad is als volgt samengesteld:
Predikant: Ds. H.J.T. Lubbers
Voorzitter: C.A. van Beusekom
Scriba: D.A. Lokhorst
Ambtelijk secretaris: J. de Kok
Predikant
Ds. H.J.T. Lubbers
Jacobshoeve-Erf 6
3931 RZ Woudenberg
Tel. 033-2861207
Email: h.j.t.lubbers@hervormdwoudenberg.nl
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Ouderlingen

C.A. van Beusekom

D.A. Lokhorst

J.N.A. den Boer

M. Harkema

C.A. van Beusekom-voorzitter, Prangelaar 12, 3931 RC; tel. 033-2864368
Email: c.a.vanbeusekom@hervormdwoudenberg.nl
D.A. Lokhorst-scriba, Laanzicht 11, 3931 RL; tel. 033-2865076
Email: d.a.lokhorst@hervormdwoudenberg.nl
Ambtelijk secretaris: J. de Kok, Postbus 117, 3930 EC Woudenberg
ambtelijksecretariswijk1@hervormdwoudenberg.nl
J.N.A. den Boer, Dorpsstraat 215, Scherpenzeel, 3925 KB; tel. 033-2771278
Email: j.n.a.denboer@hervormdwoudenberg.nl
M. Harkema, Willem de Zwijgerlaan 31, 3931 KL; tel. 033- 2866377
Email: m.harkema@hervormdwoudenberg.nl

F. van de Lagemaat

T.M. de Leeuw

S.P.E.L. Pirruccio

P. Scheer

F. van de Lagemaat, Ekris 72a, 3931 PX; tel. 033-2858041/06-10108100
Email: f.vandelagemaat@hervormdwoudenberg.nl
T.M. de Leeuw, Vinkenbuurtweg 6a 3951 CA Maarn; tel. 0343-441809
Email: t.m.deleeuw@hervormdwoudenberg.nl
S.P.E.L. Pirruccio, Henschoterlaan 38 3931 DB; tel. 033-2865659/06-30180035
Email: s.p.e.l.pirruccio@hervormdwoudenberg.nl
P. Scheer, Piet Heynlaan 4, 3931 AD; tel. 033-2865174
Email: p.scheer@hervormdwoudenberg.nl
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A.T. de Vreugd

J. van der Wind

S. van den Bosch

J.S. Peters

A.T. de Vreugd, Nico Bergsteijnweg 47, 3931 CB; tel. 033-4331460
Email: a.t.devreugd@hervormdwoudenberg.nl
J. van der Wind, Slappedel 8, 3931 MN; tel.033-2863606/06-51748635
Email: j.vanderwind@hervormdwoudenberg.nl
Ouderling Ouderenpastoraat
S. van den Bosch, Henschoterlaan 47, 3931 DA; tel. 033-2863037/06-30908428
Email: s.vandenbosch@hervormdwoudenberg.nl
Jeugdouderling
J.S. Peters, Willem de Zwijgerlaan 175, 3931 KR; tel. 033-2585132
Email: j.s.peters@hervormdwoudenberg.nl
Evangelisatie-ouderling
J.P.M. Breugem, Heinelaan 31, 3931 WZ; tel. 033-2584384
Email: j.p.m.breugem@hervormdwoudenberg.nl

J.P.M. Breugem
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Diakenen

J.C. Dees

G.H. de Soeten

J.vanVelze

R. Wever

J.C. Dees, Vondellaan 5, 3931 VA; tel. 033-2858293
Email: j.c.dees@hervormdwoudenberg.nl
G.H. de Soeten, De Koekel 14, 3931 DW; tel. 033-2864204
Email: g.h.desoeten@hervormdwoudenberg.nl
J. van Velze
Email: j.vanvelze@hervormdwoudenberg.nl
R. Wever, De Steen 17, 3931 VK; tel. 033-2865292
Email: r.wever@hervormdwoudenberg.nl

Ouderlingen-kerkrentmeester

W.H. van Essen

J. van Ginkel

D. Lokhorst

L.A.J. Pots

W.H. van Essen, Geeresteinselaan 4, 3931 JC; tel. 033-2864182/06-23271527
Email: w.h.vanessen@hervormdwoudenberg.nl
J. van Ginkel, Prangelaar 31, 3931 RB; tel. 033-2866936
Email: j.vanginkel@hervormdwoudenberg.nl
D. Lokhorst, Prangelaar 3, 3931 RA; tel. 033-2862081
Email: d.lokhorst@hervormdwoudenberg.nl
L.A.J. Pots, Ridder Fulcolaan 26, 3953 BW Maarsbergen; tel. 0343-754589/06-10947501
Email: l.a.j.pots@hervormdwoudenberg.nl
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Sectie-indeling Diaconaat en Pastoraat Wijkgemeente 1
De Wijkgemeente is in tien secties verdeeld. Het is goed dat u/jij weet wie de ouderling van
de sectie is, zodat u zich tot hen kunt wenden wanneer dat nodig is. Ook als u een diaken
nodig mocht hebben, kunt u dat via de sectie-ouderling vragen (of via het scribaat van de
wijk). We hopen van harte dat we tot zegen voor elkaar zullen zijn.
Sectie 1: Wijkouderling F. van de Lagemaat
De Heuvel, De Korte Wetering, Laanzicht, Tabaksland, Klein Lichtenberg, Prangelaar,
Schans (westen van Ekris), Jacobshoeve-erf, Parklaan, Willem de Zwijgerlaan (t/m even 38
en oneven 97), De Wetering.
Sectie 2: Wijkouderling T.M. de Leeuw
De Ruyterlaan, Doornseweg, Griftpark, Piet Heynlaan, Tromplaan, Van Gendtlaan, J.F.
Kennedylaan (vanaf even 120 en oneven 65), Griftdijk (Woudenberg), Witte de Withlaan,
Van Speyklaan, Van Rijningenpark, Zeisterweg, De Heygraeff, Meent, Laan 1940-1945,
Huis ter Heideweg, Achterveld.
Sectie 3: Wijkouderling M. Harkema
Amalialaan, Dorpsstraat, Emmahof, Oranjelaan, Koningin Emmastraat, Koningin Julianaplein, Koningin Sophiestraat, Koning Willem III-straat, Prinses Beatrixstraat, Prinses Irenestraat, Stationsweg West (oneven t/m 29), Prinses Margrietstraat, Prinses Christinastraat,
Nico Bergsteijnweg (oneven t/m 81), Veldschans.
Sectie 5: Wijkouderling J. van der Wind
Broederschapsland, Laan van Lichtenberg, De Koekel, De Stenen Brug, Laan van Nieuwoord, De Tol, Henschoterlaan, Slotlaantje, Ringelpoel, Maarsbergseweg (vanaf even 52 en
oneven 35; rotonde), Westerwoud, Maarsbergen (excl. Rottegatsteeg en Rumelaarseweg),
overschrijvingen uit Doorn en Leersum.
Sectie 7: Wijkouderling A.T. de Vreugd
Prins Bernhardstraat, Schoutstraat, Thorbeckelaan, Prins Hendrikstraat, Middenstraat,
Kerkstraat, Prins Clausstraat, Zuiderbroek, Koningin Wilhelminastraat, Schoolstraat,
Vieweg, Voorstraat, J.F. Kennedylaan (even t/m nr. 76 en oneven t/m nr. 57).
Sectie 8: Wijkouderling S.P.E.L. Pirruccio
Geeresteinselaan, De Nieuwe Poort, Henschoterhof, Slappedel (incl. nrs in Maarsbergen),
Weteringsehof, overschrijvingen uit Maarn.
Sectie 9: Wijkouderling P. Scheer
De Bongerd, P.C. Hooftlaan, De Plantage, De Steen, Huygenslaan, Jacob Catslaan, ’t Schilt,
Vondellaan, Maarsbergseweg (t/m even 50 oneven 33; rotonde), De Kaneel, Van Hogendorplaan, Van der Duin van Maasdamlaan, De Bosrand, De Bron, Van Limburg Stirumlaan,
De Maat, Doornheg.
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Sectie 10: Wijkouderling J.N.A. den Boer
Karel Doormanlaan, Van Galenlaan, Evertsenlaan en Burgwal,
overschrijvingen uit: Leusden, overschrijvingen vanuit Wijk 2.
Sectie 11: Evangelisatie-ouderling J.P.M. Breugem

Wijkgemeente 2
De kerkenraad van wijkgemeente 2 is als volgt samengesteld:
Predikant: Ds. A.D.J. Wessels
Voorzitter: W. van Grootheest
Scriba: W. Blokhuis
Ambtelijk secretaris: Andrea van de Waerdt
Predikant
Ds. A.D.J. Wessels
Heinelaan 53
3931 WZ Woudenberg
Tel. 033-2862764
Email: a.d.j.wessels@hervormdwoudenberg.nl

Ouderlingen

W. Blokhuis

C. van den Bosch

N.P. Mantel

P.C. Ophorst

W. (Wout) Blokhuis-scriba, Ter Maatenlaan 36, 3931 WG Woudenberg; tel. 033-2865748
email: w.blokhuis@hervormdwoudenberg.nl
Ambtelijk secretaris: A.(Andrea) van de Waerdt,
ambtelijksecretariswijk2@hervormdwoudenberg.nl
C. (Cors) van den Bosch, Nico Bergsteijnweg 66, 3931 CE Woudenberg; tel. 033-2862312
email: c.vandenbosch@hervormdwoudenberg.nl
N.P. (Nico) Mantel, Pr. Amalialaan 21, 3931 BE Woudenberg; tel. 033-2867509
email: n.p.mantel@hervormdwoudenberg.nl
P.C. (Peter) Ophorst, De Steen 19, 3931 VK Woudenberg; tel. 033-2864532
email: p.c.ophorst@hervormdwoudenberg.nl
12

G. Vink

H. Hol

P. Goudriaan

G. (Gijs) Vink, Burgwal 30, 3931 HM Woudenberg; tel. 033-2862739
email: g.vink@hervormdwoudenberg.nl
H. (Henk) Hol, Koningslaan 11, 3931 KE Woudenberg; tel. 033-2866520
email: h.hol@hervormdwoudenberg.nl
P. (Piet) Goudriaan, Kastanjelaan 71, 3931 ZN Woudenberg; tel. 033-2863305
email: p.goudriaan@hervormdwoudenberg.nl

H. van den Born

R.J. van Schaik

G.A.R. van der Linden G.J. Wolfswinkel

H. (Henk) van den Born, Jacobshoeve-erf 14, 3931 RZ Woudenberg; tel. 06-22739897
email: h.vandenborn@hervormdwoudenberg.nl
Ouderling Ouderenpastoraat
R.J. (Roel) van Schaik, Ekris 41, 3931 PV Woudenberg; tel. 033-2863714
email: r.j.vanschaik@hervormdwoudenberg.nl
Jeugdouderling
G.A.R. (Gerald) van der Linden, Zwanebloem 37, 3931 WK Woudenberg; tel. 06-54694895
email: g.a.r.vanderlinden@hervormdwoudenberg.nl
Evangelisatie-ouderling
G.J. (Gerco) Wolfswinkel, Burgwal 143, 3931 HL Woudenberg; tel. 033-2867678
email; g.j.wolfswinkel@hervormdwoudenberg.nl
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Diakenen

J. van der Tak

E. G. Bos

A. E. Doeven

R. van Wikselaar

J. (Jacco) van der Tak, van Steenbergenlaan 44, 3931 WR Woudenberg
email: j.vandertak@hervormdwoudenberg.nl
E.G. (Barry) Bos, Rembrandtlaan 53, 3931 TJ Woudenberg
email: e.g.bos@hervormdwoudenberg.nl
A.E. (Erwin) Doeven, Nico Bergsteijnweg 149, 3931 CC Woudenberg
email: a.e.doeven@hervormdwoudenberg.nl
R. (Roelof) van Wikselaar, Ambachtsweg 16, 3953 BZ Maarsbergen; tel. 0343-431483
email: r.vanwikselaar@hervormdwoudenberg.nl

Ouderlingen-kerkrentmeester

A. de Muijnck

W. van Grootheest

B.H. de Man

L.C. Kok

A. (Bram) de Muijnck, Laan 1940-1945 nr. 2, 3931 CS Woudenberg; tel. 033-2864346
email: a.demuijnck@hervormdwoudenberg.nl
W. (Willem) van Grootheest-voorzitter, De Omloop 2, 3931 CV Woudenberg; tel. 033-2863818
email: w.vangrootheest@hervormdwoudenberg.nl
B.H. (Barend) de Man, Paulus Potterlaan 35, 3931 TD Woudenberg; tel. 06-42069583
email: b.h.deman@hervormdwoudenberg.nl
L.C. (Laurens) Kok, Larikslaan 12, 3931 ZA Woudenberg; tel. 033-4654605
email: l.c.kok@hervormdwoudenberg.nl
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Bezoekbroeders
De volgende broeders gaan mee met de wijkouderling tijdens het huisbezoek en hebben
daarmee een plaats in het pastoraat binnen de wijkgemeente. Bezoekbroeders zijn geen lid
van de kerkenraad, zij hebben de gelofte van geheimhouding afgelegd in het midden van
de kerkenraad.

C. (Cobus) van Eekeren P.R. (Paul) Haring M.J. (Martien) den Hartog

G. (Gerbert) Leeuwdrent J.C. (Jaco) van Wezel

J.J. (Jan) Janse

M.P. (Martijn) de Zwarte

Wijkindeling ouderlingen, bezoekbroeders en diakenen
Wijk Noord 2
Wijkouderling: C. van den Bosch; bezoekbroeder: J.C. van Wezel; diaken: J. van der Tak
Daantgenshof, De Omloop, Eshoflaan, Het Wencum, Ekris (vanaf nr. 40) Kouweland,
Laan 1940-1945, Nico Bergsteijnweg (vanaf Ekris), Nijverheidsweg, Kastanjelaan, Beukenlaan.
Wijk Het Zeeland 1
Wijkouderling: N.P. Mantel; bezoekbroeder: P.R. Haring; diaken: E.G. Bos
De Kolk, Dotterbloem, Eendekroos, Gersteveld, Heinelaan, Hoefblad, Pijlkruid, Ter
Maatenlaan, Van Steenbergenlaan, Zwanebloem, Essenlaan, Tulpensingel.
Wijk de Wielewaal 1
Wijkouderling: P.C. Ophorst; bezoekbroeder: J.J. Jansen; diaken: A.E. Doeven
Albert Cuyplaan, Breitnerlaan, Frans Halslaan, Jan Steenlaan, Rembrandtlaan, Stationsweg Oost.
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Wijk Midden en Noord 1
Wijkouderling: G. Vink; diaken: R. van Wikselaar
Blotenburgerhof, Ekris (tot nr. 40), Koningslaan, Laan van Blotenburg, M. van Rossumweg, Schanspark, Stationsweg West, Leusden, Gouden Regen, Wilgenlaan, Rozensingel.
Wijk de Wielewaal 2 en Het Zeeland 2
Wijkouderling: H. Hol; bezoekbroeder: M.P. de Zwarte; diaken: J. van der Tak
Fonteinkruid, Jozef Israëlslaan, Juliana van Stolberglaan, J.W. Frisolaan, Mesdaglaan,
Paulus Potterlaan, Ruysdaellaan, Van Beeklaan, Van Ginkellaan, Van Goghlaan, Van
Ostadelaan, Vermeerlaan, Waterlelie, Willem de Zwijgerlaan, Magnoliasingel, Meidoorn.
Wijk Het Buitengebied
Wijkouderling: P. Goudriaan; bezoekbroeder: G. Leeuwdrent; diaken: E.G. Bos
Brinkkanterweg, Davelaar, Haarweg, Laagerfseweg, Lambalgseweg, Landaasweg, Oudenhorsterlaan, Parallelweg, Rottegatsteeg, Rumelaarseweg, Spoorlaan, Strubbelenburg, Voskuilerdijk, Voskuilerweg, Zegheweg, Scherpenzeel, Larikslaan, Esdoornlaan, Populierenlaan, Lindenlaan.
Wijk Het Groenewoud
Wijkouderling: vacature; bezoekbroeder: C. van Ekeren; diaken: A.E. Doeven
Beukenlaan, Elzenhof, Esdoornlaan, Essenlaan, Gouden Regen, Kastanjelaan, Larikslaan,
Lindenlaan, Magnoliasingel, Meidoorn, Populierenlaan, Rozensingel, Wilgenlaan.
Wijk Dorp
Wijkouderling: H. van den Born; bezoekbroeder: M.J. den Hartog; diaken: A.E. Doeven
Gemeenteleden, die niet in bovengenoemde wijken wonen.
Ouderenpastoraat
Wijkouderling: R.J. van Schaik; diaken: R. van Wikselaar
Alle 80 jarigen en ouder, De Schans, Kersentuin, Tuinhuis, Vermeulenhof.
Bij de viering van een huwelijksjubileum van 25, 40, 50, 60 of 65 jaar zal binnen wijkgemeente 2 de predikant een bezoek brengen aan het bruidspaar.
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mer. in genoemd zorgcentrum. Tijdens de avonddienst wordt voorafgaand aan de
dankzegging de voortgezette bediening van het Heilig Avondmaal gehouden voor hen die
niet in de gelegenheid zijn de morgendienst te bezoeken. Gasten die deel willen nemen aan
het Heilig Avondmaal wordt verzocht dit vooraf te melden aan één van de ambtsdragers of,
direct voorafgaand aan de dienst, in de consistoriekamer.
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Voorzieningen voor mindervaliden
Slechthorenden kunnen in het middenschip van de kerk via de ringleiding de diensten volgen. Voor wie slecht ter been is, is er een rolstoel beschikbaar. Voor het gebruik daarvan kan
men de koster benaderen.
Voor in de kerk, voor de kerkbanken, staat een aantal comfortabele stoelen voor hen die
moeilijk in de kerkbanken kunnen zitten.

Kerkradio en CD
Voor degenen die niet in staat zijn om naar de kerk te komen worden de kerkdiensten via
kerkradio uitgezonden.
Via de kerkradio worden uitgezonden:
• alle kerkdiensten
• voorbereidingssamenkomsten voor de bediening van het Heilig Avondmaal
• gemeenteavonden
• iedere vrijdagavond vanaf 19.00 uur een programma van gewijde muziek iedere laatste
vrijdag van de maand een muzikaal verzoekprogramma; de gegevens voor het aanvragen van een verzoek worden in de colofon van de kerkbode vermeld.
De uitzendingen van de kerkradio zijn ook te beluisteren via de website: www.hervormdwoudenberg.nl en de website: www.kerkdienstgemist.nl. Via deze websites kunt u
ook eerder opgenomen kerkdiensten beluisteren en downloaden. Dit kan tot ongeveer zes
maanden na de opname. Opnames van de kerkdiensten zijn op aanvraag ook beschikbaar op
CD. Een CD kost 5,00 euro. Contactpersoon: mw. M. Donselaar, tel 033-2864356.

Voorbede
Voor zover door betrokkenen is doorgegeven, wordt in de kerkdiensten ‘s morgens voorbede of dankzegging gedaan in geval van geboorte, overlijden, ziekte, huwelijk of huwelijksjubileum. Als u voorbede of dankzegging wenst voor bijvoorbeeld ziekte of herstel, kunt u
dat doorgeven aan uw wijkpredikant of wijkouderling.

Kinderoppas
Tijdens beide morgendiensten is er kinderoppas voor de kleinste kinderen van de gemeente
(tot circa 4 jaar) in één van de zalen van Eben-Haëzer. De oppas wordt geleid door moeders
samen met jongeren uit de gemeente. De oppasdienst is ingesteld om ouders de gelegenheid
te geven om samen naar de kerk te gaan. We hopen dat er veel gebruik van gemaakt wordt.
Voor vragen kunt u mailen naar: oppaskerkdiensten@gmail.com.
Contactpersonen:
Jacoline Oussoren tel. 06-4642678
Johanneke van Zwet; tel. 06-15829629
18

Heilige Doop
De Heilige Doop wordt in de regel twaalf maal per jaar bediend (beide wijken 6 diensten). Het zijn diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraden.
Voorafgaande aan de doopdienst wordt er een doopzitting gehouden in de consistorie van
de kerk. De datum van de doopzitting wordt via de kerkbode en vanaf de kansel bekendgemaakt. Ouders die hun kind ten doop wensen te houden, worden daar beiden verwacht.
Ze dienen hun trouwboekje bij zich te hebben. Tijdens de doopzitting worden de ouders
onderwezen in de leer van de Heilige Doop aan de hand van het doopformulier. Ook vindt
voor de doop een pastoraal bezoek plaats bij de ouders thuis. Hierbij wordt ook gesproken
over de verantwoordelijkheid, die op ouders rust met betrekking tot de opvoeding. Tevens
wordt aan de doopouders een boekje uitgereikt dat betrekking heeft op de Heilige Doop.
Ter herinnering aan de Heilige Doop wordt een doopkaart aan de ouders uitgereikt na afloop
van de kerkdienst.

Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt vier maal per jaar gehouden in de gemeente. Het zijn diensten die vallen onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraden. Wie belijdenis van het
geloof in het midden van de gemeente heeft afgelegd, heeft het kerkelijk recht om aan het
avondmaal deel te nemen.
Aan de viering van het Heilig Avondmaal gaat voor de gehele gemeente een week van
voorbereiding vooraf. Op de zondag voorafgaande aan de avondmaalszondag staat in de
morgendiensten de voorbereiding op het Heilig Avondmaal centraal. Verder wordt er op de
donderdagavond voor de avondmaalsbediening om 20.00 uur een bezinningssamenkomst
gehouden in Eben-Haëzer. De middag- en de avonddienst op de zondag van de avondmaalsbediening staan in het teken van nabetrachting en dankzegging. Tijdens de avonddienst
wordt ook de voortgezette bediening van het Heilig Avondmaal gehouden. Avondmaalsgangers worden, wanneer maar enigszins mogelijk, ook in de voorbereidingsdienst en in de
dankzeggingsdienst verwacht.
In de week van voorbereiding voor het Heilig Avondmaal wordt er gelegenheid gegeven
tot Censura Morum (letterlijk: toezicht op de zeden). De bedoeling van Censura Morum is
toe te zien en te bevorderen dat het sacrament in heiligheid gehouden kan worden. Eventuele verhinderingen die de kerkenraad bekend zijn of gemeld worden, worden behandeld
door pastorale zorg of vermaning. Zaken voor Censura Morum kunnen telefonisch worden
gemeld aan de wijkpredikant op de maandagavond voorafgaand aan de avondmaalszondag
van 19.00 - 19.30 uur.
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Huwelijksbevestiging
Wie de kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk verlangen, nemen zo spoedig
mogelijk contact op met de predikant en met de koster voor overleg over de huwelijksdatum. Huwelijksbevestiging wordt aangevraagd bij de predikant van de wijk waarin de bruid
woont. Bruidsparen die hun huwelijk willen laten bevestigen door de wijkpredikant van de
bruidegom nemen hierover eerst contact op met de wijkpredikant van de bruid. Bruidsparen
die hun huwelijk willen laten bevestigen door een predikant van buiten de gemeente nemen
eerst contact op met de predikant van de bruid en dienen vervolgens schriftelijk en gemotiveerd een verzoek in bij de kerkenraad van de wijk waarin de bruid woont. Voorafgaand
aan de huwelijksdienst vindt het zogenaamde trouwgesprek plaats met de predikant die de
huwelijksdienst leidt. In dat gesprek wordt het huwelijksformulier uiteengezet. Verder
wordt de gang van zaken tijdens de kerkdienst samen doorgesproken. Gewoonlijk bespeelt
tijdens de dienst een van de plaatselijke organisten het orgel. In overleg kan van deze regel
worden afgeweken. Tijdens de kerkdienst wordt er een collecte gehouden ten bate van de
kerk. Aan het gebruik van de kerk zijn kosten verbonden. Zie voor de tarieven de website
van de kerk, onderdeel kerkrentmeesters – verhuur kerk/verhuur EH. Bruidsparen die in
onze gemeente blijven wonen ontvangen gedurende een periode van een half jaar een gratis
abonnement op onze kerkbode De 5 Gemeenten.
Het is ook mogelijk de kerk te huren voor een huwelijksdienst, die niet onder verantwoordelijkheid van een van de kerkenraden wordt gehouden. Meer informatie hierover vindt u
op de bovengenoemde site.
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PASTORAAT
Huisbezoek
De wijken zijn verdeeld in secties, met voor iedere sectie een eigen wijkouderling. Uitgangspunt voor het huisbezoek is, dat alle geregistreerde adressen eens in de twee jaar worden benaderd voor huisbezoek. Bezoek vindt volgens afspraak plaats in de periode “oktober-mei”. In de
regel gaat de ouderling op bezoek met een vaste bezoekbroeder. Deelname van de kinderen aan
het huisbezoek wordt op prijs gesteld. De huisbezoekers leven graag mee in het wel en wee van
elk gemeentelid. Ze willen ook hun zorg besteden en hun hulp bieden in de vragen van bekering en geloof. We sporen u aan hen zoveel mogelijk tegemoet te komen bij het maken van een
afspraak. Zegt u alstublieft niet zonder werkelijke noodzaak een eenmaal gemaakte afspraak af.
Eén en ander bevordert een goede voortgang van dit belangrijke stukje kerkenwerk.

Pastoraat bij zieken
In geval van opname wordt door de ziekenhuizen, verpleeginrichtingen enz. geen bericht
gedaan aan kerkelijke instanties. In voorkomende gevallen dient u dus zelf uw wijkpredikant en/of wijkouderling hiervan in kennis te stellen.
Gemeenteleden die in een ziekenhuis worden opgenomen worden wekelijks door de predikant bezocht. Ook na thuiskomst wordt een bezoek gebracht. Laat zo nodig even weten,
wanneer u uit het ziekenhuis ontslagen wordt. Langdurig zieken, die thuis worden verpleegd, krijgen bezoek van hun wijkouderling en predikant.

Ouderenbezoek/bezoek in verpleegtehuizen
De wijkpredikanten en ouderlingen ouderenpastoraat proberen de ouderen in de gemeente
zo trouw mogelijk te bezoeken. Daarbij willen ze extra oog hebben voor hen die veel zorgen kennen (bijvoorbeeld door rouw of door lichamelijke of andere moeiten). Aan hen die
verblijven in een verpleegtehuis wordt eveneens pastorale zorg besteed.

Begrafenis
Bij een sterfgeval neemt men zo spoedig mogelijk contact op met de wijkpredikant. Hij is
desgevraagd bereid om de rouwdienst en de begrafenis te leiden. Op verzoek van de familie
kan er thuis, in de aula van een begraafplaats, in Eben-Haëzer en in de kerk een rouwdienst
worden gehouden, voorafgaand aan de begrafenis. Predikant en kerkenraad nemen gezamenlijk de zorg voor de pastorale begeleiding van de nabestaanden op zich.

Crisispastoraat
Crisispastoraat, o.a. stervensbegeleiding, psychische nood, aandacht voor huwelijksproblemen en nood rondom homoseksuele geaardheid behoort tot de taak van de predikant. Zo
nodig wordt doorverwezen naar professionele hulp.
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Team ’luisterend oor’
Je kunt zo maar in situaties terechtkomen, die je uit balans brengen. Je weet even niet meer
wat je hiermee aan moet. In zo’n periode kan het fijn zijn wanneer er iemand is waarmee je
kunt delen wat je bezig houdt. Echt meeleven en een luisterend oor heeft iedereen van tijd
tot tijd nodig. God heeft ons geschapen om in relatie met Hem en anderen te leven.
Leden van het team ‘luisterend oor’ (Adriaan Bos, Leny Broere, Wilma van Grootheest,
Henriëtte van der Linden, Gerlinde Lokhorst, Nellie van Schaik, Clara Westerveen, Maïke
Wolfswinkel, Meindert Wijnberg) willen er voor je zijn om weer in balans te komen en het
gewone leven beter aan te kunnen. Zij hebben de ervaring om respectvol een poosje met
anderen op te trekken.
Contact: acbos@hervormdwoudenberg.nl Tel. 033-2862918

JP Team: Jeugdpastoraat (wijk2)
Als jongere tussen de 12 en 20 jaar loop je tegen heel wat zaken aan in je jonge leven.
Zaken die vragen oproepen! De jeugdmentoren uit onze gemeente willen je helpen bij het
beantwoorden ervan. De jeugdmentoren doen dit door het geven van catechese en zijn er
speciaal voor de jongeren die catechese volgen. De jeugdouderling(en) hebben contact met
de jongeren van de gemeente die niet bij activiteiten betrokken (kunnen) zijn. We willen je
de weg naar Christus wijzen en je een eigen plek in de gemeente bieden. Natuurlijk mag je
ons ook zelf benaderen als je ergens mee zit.
Vragen? Neem contact op met:

Jeugdouderling:
Gerald van der Linden, Zwanebloem 37, 3931 WK Woudenberg; tel. 06-54694895
Email: g.a.r.vanderlinden@hervormdwoudenberg.nl
De jeugdmentoren catechese zijn:
Kirsten Blok
Email: kirsten.blok@xs4all.nl
Anke de Jong
Email: info@meenthoeve.nl
Jan Janse
Email: jjjanse5@gmail.com
Pieter de Pater
Erik Lokhorst
Email: eriklokhorst@gmail.com
Deleana Timmer Email: deleanatimmer@kpnmail.nl

tel. 06-13809703

Wijk 1
Jeugdouderling
Johan Peters
Willem de Zwijgerlaan 175;
Email: j.s.peters@hervormdwoudenberg.nl
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tel. 033-2585132

KERKRENTMEESTERS EN ADMINISTRATIE
College van Kerkrentmeesters
De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet diaconale aard is door
de Algemene Kerkenraad toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters (CvK). Dit
college stemt haar beleid af op het beleid van de Algemene Kerkenraad.
De activiteiten omvatten onder andere:
• het zorgen voor de materiële en financiële voorwaarden
voor het leven en werken der gemeente
• het meewerken aan beleidsplan, begroting en jaarrekening
• de geldwerving via de Actie Kerkbalans en de wekelijkse collecten
• zorgen voor ruimte voor de erediensten en andere activiteiten
• het beheer en exploitatie van de gebouwen, orgels en piano en goederen
• werk- en opdrachtgever zijn van personeel en vrijwilligers
• het bijhouden van ledenregisters, doop- en trouwboek en de archieven
• de zorg voor de verzekeringspolissen
• de uitgave van De Vijf Gemeenten
• zorg voor kopieerfaciliteiten
Het werk van de kerkrentmeesters is belangrijk voor het goed functioneren van de gemeente, zodat de verkondiging van Gods Woord goede voortgang kan hebben en de gemeente gemeenschap kan zijn. Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit acht ouderlingen-kerkrentmeester. Iedere wijkkerkenraad heeft vier ouderlingen-kerkrentmeesters.
Het dagelijks bestuur van het CvK bestaat uit:
J. van Ginkel (voorz.) Prangelaar 31, 3931 RB; tel. 033-2866936
B.H. de Man (penn.) Paulus Potterlaan 35, 3931 TD; tel. 06 -42069583
A. de Muijnck (alg. adj.) Laan 1940 – 1945 nr. 2, 3931 CS; tel. 033-2864346
Het CvK wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris:
H. van de Beek (ambtelijk secretaris) Kastanjelaan 26, 3931 ZP; tel. 06-40533174
Email: kerkrentmeesters@hervormdwoudenberg.nl

Kerkgebouw
Het kerkgebouw van onze gemeente is gelegen aan de Middenstraat 20, 3931 HJ te Woudenberg. De toren en de oudste delen van de kerk dateren uit de 14e eeuw. In 1808 is de kerk voor
een groot deel vernieuwd. De zijbeuken en de buitenbekleding van de kerk dateren uit 1952.
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Begrafenis/Huwelijk
Reservering van de kerk of Eben-Haëzer en voor spoedeisende zaken (bv. begrafenissen) graag eerst contact opnemen met de coördinator van de kosters: M. Hazeleger;
tel. 06-23314401

Kosters
De kosterij wordt ingevuld door een zeven vrijwilligers, die bij toerbeurt dienst doen tijdens
de zondagse erediensten en de andere bijeenkomsten. De eerste en tweede coördinator zijn
bereikbaar op: koster@hervormdwoudenberg.nl.
De kosters zijn:
M. Hazeleger (eerste coördinator) tel. 06-23314401
P. van Zwet (tweede coördinator) tel. 033-888 6317
J.D. Heijns
W. Kwakernaak
G.J. Leeuwdrent
A. Westeneng
T. van de Wind

Verenigingsgebouw Eben-Haëzer
In Eben-Haëzer vinden zowel voor jongeren als voor ouderen, tal van activiteiten plaats die
uitgaan van de kerk en de daaraan verbonden verenigingen. Het is een zeer levendig kerkelijk centrum! De zalen van Eben-Haëzer worden ook verhuurd voor passende activiteiten, zoals rouwdiensten, vergaderingen en bijeenkomsten van diverse kerkelijke instanties. Dit voor
zover de beschikbare ruimte niet voor de eigen activiteiten van de gemeente nodig is. Voor
meer informatie en reserveringen dient u contact op te nemen met het kerkelijk bureau. Van
maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 09.00 uur tot 11.30 uur onder nummer
033-2865765. Buiten deze tijden staat de telefoon doorgeschakeld naar het nummer van de
coördinator van Eben-Haëzer. Het e-mailadres van het kerkelijk bureau is: kerkelijk.bureau@
hervormdwoudenberg.nl. Het gebouw Eben-Haëzer ligt aan de Schoutstraat 8a, 3931 HT.
Voor zaalreservering kunt u het reserveringsformulier vinden op de website. Het beheer van
Eben-Haëzer wordt uitgevoerd door een groot aantal vrijwilligers. Deze beheeractiviteiten
worden gecoördineerd door: J.N. van der Wind; tel. 06-51593905

Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau is gevestigd in Eben-Haëzer, Schoutstraat 8a, 3931 HT;
tel. 033-2865765. Email: kerkelijk.bureau@hervormdwoudenberg.nl.
Buiten deze tijden staat de telefoon doorgeschakeld naar het nummer van de coördinator
van Eben-Haëzer.
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Het Kerkelijk Bureau is geopend op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
van 09.00 tot 11.30 uur. In het kerkelijk bureau zijn tijdens de openingstijden kopieerfaciliteiten aanwezig voor de verenigingen.
Ledenadministratie
Aangezien er via de burgerlijke gemeente geen bericht meer wordt gegeven aan de kerkelijke gemeente van alle relevante gegevens, verzoeken we u om zowel het kerkelijk bureau als
uw wijkpredikant en wijkouderling van een eventuele verhuizing (ook wanneer het één van
de gezinsleden betreft), geboorte, huwelijk, etc. schriftelijk in kennis te stellen. Voor het op
orde houden van onze kerkelijke ledenadministratie zijn wij van u en jullie afhankelijk! De
ledenadministratie wordt bijgehouden op het kerkelijk bureau door mevr. I. de Ridder. Voor
vragen op dit gebied kunt u haar bereiken op maandag- en dinsdagochtend.
Financiële administratie
De financiële administratie wordt op het kerkelijk bureau verzorgd door mevr. A. van Laar.
Voor vragen over betalingen kunt u haar bereiken op donderdag- en vrijdagochtend.
Rekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters: NL22 RABO 0372 4036 11

Organisten
De organisten dragen zorg voor de begeleiding van de samenzang. Het huidige team van
organisten bestaat uit:
P. de Lange (coördinator ) tel. 033-2861504
D. Bos
J. Laseur
S. Luitjes
A. Rijksen
J. H. van Schothorst
A. Veen
A. Veldman (reserve)
W. van der Wind

Kerkbode De Vijf Gemeenten
De kerkbode verschijnt één keer in de veertien dagen op vrijdag en wordt uitgegeven door
de Colleges van Kerkrentmeesters van de gemeenten Scherpenzeel, Renswoude, Ederveen,
Lunteren en Woudenberg. Het blad bevat alle relevante actuele informatie over onze gemeente en is daarom onmisbaar voor elk meelevend gemeentelid dat op de hoogte wil
blijven van feiten en gebeurtenissen in de gemeente. De abonnementsprijs is ¤ 22,50 per
jaar (onder voorbehoud van prijswijziging). Abonnementen en mutaties kunt u (schriftelijk)
doorgeven aan: mw. A. van den Brink-van den Berg, Waterschans 9, 3903 XR Veenendaal.
email: 5gemeenten@solcon.nl
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Kopij kerkbode: informatie ter opname in de kerkbode dient, tenzij anders vermeld, uiterlijk
op de zaterdagochtend 12.00 uur voor het uitkomen van het nieuwe nummer te worden ingeleverd bij de plaatselijke redacteur voor de Woudenbergse berichten. Zie ook het colofon in
de kerkbode. Kopij bij voorkeur per email naar: kopij.5gemeenten@hervormdwoudenberg.nl

Legateren
Wat is het een mooi gebaar als mensen beslissen om in hun nalatenschap ook de kerkelijke
gemeente te gedenken. Het is bij uitstek een daad van onbaatzuchtige liefde voor de broeders en zusters met wie wij samen het huisgezin van God vormen. Zo mag ook dit ‘deel
van de familie’ meedelen in de erfenis en geeft men inhoud aan de verbondenheid met de
christelijke gemeente voor de tijd dat men er niet meer zijn zal.
Onze Hervormde Gemeente heeft in de afgelopen jaren meerdere malen ervaren vertrouwen te genieten van gemeenteleden die bij de laatste wilsbeschikking bepalen dat een deel
van de nalatenschap aan haar wordt toevertrouwd. Voor de kerkrentmeesters zijn deze inkomsten ook zeer welkom ter aanvulling op de financiële middelen die nodig zijn voor de
bekostiging van het werk in de gemeente. Als u onze gemeente in uw testament wilt gedenken, dan kunt u dat doen op naam van “Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Woudenberg”. Wilt u meer informatie hierover, dan kunt u ook contact
opnemen met een van de kerkrentmeesters.

Periodieke giften
Wilt u onze kerkelijke gemeente periodiek steunen en vallen deze bedragen (deels) buiten
het aftrekbare gedeelte voor de aangifte inkomsten belasting. Dan kunt u gebruik maken
van de mogelijkheid om een overeenkomst met de kerkelijke gemeente af te sluiten waarbij
u toezegt gedurende een periode van minimaal 5 jaar jaarlijks een bedrag te doneren. Deze
bedragen zijn dan volledig aftrekbaar voor de aangifte inkomstenbelasting. Wilt u meer
informatie vraag dit na bij een van de kerkrentmeesters.

Verjaardagsfonds
Op uw verjaardag ontvangt u namens onze gemeente een felicitatiekaart. Daarbij ingesloten vindt u een envelop bestemd voor een gift. Dit geldt voor ieder gezinslid vanaf 18
jaar. U kunt de envelop in de collectezak doen. Indien u niet meer in staat bent om zelf
naar de kerk te komen dan wordt de envelop enige tijd later bij u opgehaald. Dit kan door
een vrijwilliger of u kunt de envelop meegeven aan een ouderling die u bezoekt. De opbrengst wordt allereerst besteed aan het onderhoud van Eben-Haëzer en verder om tekorten
die op de exploitatie drukken te bestrijden. Mocht u uw gift echter liever op een ander
deel van het kerkenwerk richten, dan kunt u dit vermelden. Aan het rondbrengen en eventueel weer ophalen van de kaarten en enveloppen werken circa 40 gemeenteleden mee.
Contactpersoon is mevrouw H.W. van der Wind, Slappedel 8, 3931 MN; tel. 033-2863606
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Collectebonnen
Kerkelijke giften zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar, hetgeen een belastingbesparing oplevert (waardoor u uw gift verder kunt verhogen). Eén van de voorwaarden hierbij is, dat u de giften moet kunnen aantonen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de
aankoop van collectebonnen. Voor de betaling hiervan ontvangt u een kwitantie. Collectebonnen zijn ook handig, omdat u geen muntgeld meer hoeft te sparen. De bonnen worden
uitgegeven in de vorm van kaarten met 20 bonnen, met bonwaardes van 0,20; 0,65; 1,25 en
3,00 euro. Deze bonnen kunnen worden gebruikt voor de kerkrentmeesterlijke en diaconale
collectes en voor giften, bijv. aan het Verjaardagsfonds.
Contactpersoon voor de uitgifte en administratie van de collectebonnen is de heer J.P. Voerman, Schoutstraat 36, Woudenberg, 3931 HT; tel. 033-2861742. Uitgifte van de bonnen
vindt plaats 1 x per 2 weken op vrijdag van 19.00 - 20.00 uur en op elke dinsdagochtend
van 10.30 - 11.30 uur in Eben-Haëzer. Zie voor informatie over de tijdstippen van verkoop
ook de kerkbode. Ook bestaat de mogelijkheid om de collectebonnen te bestellen via de
website: https://www.hervormdwoudenberg.nl. Na betaling volgens opgave per email worden ze thuisbezorgd.

Archief
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van het archief van
de kerk. Het archief wordt beheerd door de heer en mevrouw Mouthaan, Henschoterlaan 32
email: archiefbeheer@hervormdwoudenberg.nl

DIACONIE
Het diaconaat
De diakenen zijn gekozen om namens de gemeente de dienst der barmhartigheid te verrichten. De basis van de diaconale opdracht vinden we in Deuteronomium 10:17 en 18,
“Want de HEERE, uw God, is een God der goden, en een Heere der heren (…..) Die het
recht van de wees en van de weduwe doet; en de vreemdeling liefheeft, dat Hij hem brood
en kleding geve.”
Over de oorsprong en instelling van de diaconie lezen we in de Handelingen der Apostelen. Om de apostelen te ontlasten, verkoos de gemeente diakenen om de armen te helpen.
De diaconale zorg richt zich niet alleen tot de minder draagkrachtige, maar strekt zich uit
over bijstand in het gezin, zorg voor zieken, ouderen, mensen met een lichamelijke of
verstandelijke beperking en andere hulpbehoevenden. Ook is de diaconie er voor de naaste
in nood buiten de gemeente. Inzamelen van gelden t.b.v. zending en evangelisatie behoort
ook tot de taken van onze diaconie. De leden van de gemeente zijn de ogen en oren van de
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diakenen. Door hen worden zij gewezen op diegene die hulp behoeft. Daarom bouwt de
diaconie ook voortdurend aan de diaconale bewustwording van de gemeente.

Betrokkenheid, bij wie?
Diaconaat is werk gericht op de eer van God en het heil van mensen. In de praktijk komt de
diaken echter te staan voor dilemma’s, het is onmogelijk alle leed te verzachten of iedere
nood te ondersteunen. De vraag dient zich daarom aan: bij wie zijn wij als diaconie van de
hervormde gemeente Woudenberg betrokken. De Bijbel geeft hierover in de brief aan de
Galaten onderricht als er in hoofdstuk 6 vers 10 staat geschreven: “Zo dan, terwijl wij tijd
hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs”. Het
woord ‘huis’ geeft aan dat diakenen de eerste zorg moeten verlenen aan hen die het meest
nabij zijn. Maar dat betekent niet dat anderen geen zorg zullen ontvangen; integendeel.
Voor de diaconie zijn vijf niveaus van betrokkenheid te formuleren:
1. Het individuele gemeentelid/gezin in nood
2. Leden van de eigen hervormde gemeente en leden van die gemeenten in Woudenberg
aan wie we vanuit de reformatie verbonden zijn
3. Inwoners van het eigen dorp en haar omgeving
4. Landelijke verbanden met wie we in leer en leven verbonden zijn
5. De wereld met al haar nood.

College van diakenen
Het College van diakenen telt 8 leden. Deze leden zijn gelijk over de 2 wijkkerkenraden
verdeeld, 4 diakenen voor wijk 1 en 4 diakenen voor wijk 2. Overigens werkt het College
van diakenen centraal in de gemeente en niet wijk gebonden, de diakenen maken wel deel
uit van de wijkkerkenraden. De adresgegevens van de diakenen vindt u bij de adresgegevens van de wijkkerkenraden. Het College van diakenen vergadert ongeveer 8 keer per
seizoen. Het dagelijks bestuur van het College van diakenen is als volgt samengesteld:
Voorzitter:
J. van der Tak
Secretaris:
R. Wever

Van Steenbergenlaan 44, 3931 WR
email: j.vandertak@hervormdwoudenberg.nl
De Steen 17, 3931 VK; tel. 033-2865292
email: r.wever@hervormdwoudenberg.nl

Penningmeester:
R. van Wikselaar Ambachtsweg 16, 3953 BZ Maarsbergen
email: r.vanwikselaar@hervormdwoudenberg.nl
Postadres:
Bankrekening:

Postbus 117, 3930 EC Woudenberg
NL75 RABO 0372 4005 23
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tel. 0343-431483

Persoonlijke ondersteuning
Gemeenteleden en/of gemeentegezinnen mogen bij knelsituaties rekenen op ondersteuning
van de diaconie, zowel stoffelijk als niet-stoffelijk. Bij complexe probleemsituaties, wordt
indien nodig, deskundigheid van buiten ingeschakeld. Kent u een gemeentelid dat het moeilijk heeft? Geef dit dan door aan één van de diakenen. Gemeenteleden zijn de spreekwoordelijke ogen en oren van de diakenen.
Bent u in de omstandigheden dat u (financiële) hulp nodig heeft? Dan kun u middels het
formulier, individuele ondersteuning, een hulpvraag indienen bij het College van diakenen
van de Hervormde Gemeente te Woudenberg. U kunt dit formulier vinden op de website
www.hervormdwoudenberg.nl onder het tabblad Diaconie. Mocht u niet de beschikking
hebben over een internetaansluiting dan kunt u contact opnemen met een van de diakenen
zoals u hierboven kunt vinden.

Team Vrijwillige Thuishulp
In samenwerking met de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) bieden vrijwilligsters
van ons team vrijwillige thuiszorg, een helpende hand waar dat nodig is. Het gaat daarbij
om eenvoudige vormen van hulpverlening: boodschappen doen, licht huishoudelijk werk,
begeleiding bij een wandeling of het bezoeken van een eenzame dorpsgenoot. Wie een beroep wil doen op vrijwillige thuiszorg kan contact opnemen met coördinator: vacature. NPV
Woudenberg is 24 uur te bereiken op: tel.06-47651215.
Welke hulp biedt het team? Als er geen familie- of burenhulp voorhanden is, kan het team
vrijwillige thuishulp in actie komen. In de praktijk gaat het bijvoorbeeld om:
• begeleiden bij een wandeling
• boodschappen doen
• kinderen opvangen als moeder ziek is
• begeleiden bij bezoek aan een arts, ziekenhuis of winkel
• uitvoeren van lichte huishoudelijke werkzaamheden
• gewoon eens een bezoekje brengen aan een eenzame.
Vrijwillige thuiszorg is geen vervanging van professionele thuiszorg, maar kan wel op korte
termijn hulp bieden. De hulp wordt in veel gevallen enkele weken geboden, soms ook langer. Dit is afhankelijk van de situatie.

Diaconaal Maatschappelijk Werk
Het Diaconaal Maatschappelijk Werk begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen
weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. De overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle mensen vormt de belangrijkste drijfveer in de hulp die wordt geboden.
DMW biedt professionele hulp bij onder andere:
• relatie- en opvoedingsproblemen
• psychische problemen (overspannenheid, depressies)
• identiteitsproblemen
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•
•

verwerkingsproblemen
psychosomatische problemen (hyperventilatie, spanningshoofdpijn)

De maatschappelijk werker van het DMW is iedere maandag en op donderdag om de week
aanwezig in Woudenberg, in het Kerkelijk Centrum Eben-Haëzer. Voor vragen en aanmeldingen kunt u contact opnemen tijdens het telefonisch spreekuur. Dat wordt iedere werkdag
gehouden van 8.30 – 10.00 uur op tel: 0318-547870.
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met DMW Woudenberg op: 033-2861340.
Voor meer informatie zie ook de website: www.stichtingschuilplaats.nl

Christelijke hulpverlening
Enkele christelijke organisaties die door de diaconie gesteund worden en waar gemeenteleden geholpen kunnen worden zijn:
Eleos
Landelijke instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Eleos biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een psychiatrische aandoening of beperking of een
ernstig psychosociaal probleem, die willen dat de geboden zorg aansluit bij hun christelijke geloofsovertuiging. Aanmeldingen via tel. 088-8920040 (behandellocatie Amersfoort)
www.eleos.nl
Stichting Philadelphia Zorg
De Stichting Philadelphia Zorg is een landelijke netwerkorganisatie voor mensen die zorg
en/of ondersteuning nodig hebben, ongeacht oorzaak, beperking of leeftijd, zodat zij zo
zelfstandig mogelijk vorm en invulling kunnen geven aan hun leven. Deze zorg varieert van
enkele uren begeleiding per week tot dagelijkse intensieve zorg, van logeeropvang tot dagbesteding en begeleide werkvormen. Regiokantoor: Wijersstraat 1, 3811 MZ Amersfoort;
tel. 033-7602000; www.philadelphia.nl
Op weg met de ander
Landelijke vereniging van en voor mensen met een handicap. Plaatselijke werkgroepen
hebben o.a. tot doel de christelijke gemeente te attenderen op de plaats die mensen met een
handicap in haar midden mogen en behoren in te nemen en mogelijkheden te bieden voor
onderling contact en ontmoeting van gehandicapten en hun familieleden.
Informatie: Woudenbergse werkgroep, mevrouw M. Donselaar; tel. 033-286 4356 www.
opwegmetdeander.nl
Siriz (voorheen VBOK)
Siriz biedt hulp bij ongewenste zwangerschap en na zwangerschapsverlies en geeft voorlichting op scholen en verenigingen. Tel: 0800-4400003 www.siriz.nl
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Nederlandse Patiënten Vereniging
De NPV is een landelijk werkzame organisatie die zich inzet voor de algemene belangen van
gebruikers van voorzieningen voor gezondheidszorg en welzijn. De NPV gaat uit van bijbelse waarden en normen. Het uitgangspunt is dat ieder mensenleven bescherming verdient,
ongeacht de levensfase of de kwaliteit van het leven. Tel. 0318-547 888 www.npvzorg.nl
Zorgloket
Voor hulp of doorverwijzing kan ook contact opgenomen worden met het Zorgloket van de
gemeente Woudenberg in de Kleine Schans, Schans 29. Open maandag t/m donderdag van
8.30 tot 12.00 uur. Tel. 085-0669700. www.dekleineschans.nl

ORGANEN VAN BIJSTAND
Een orgaan van bijstand helpt de kerkenraad bij de uitvoering van onderdelen van haar
taak. Onze plaatselijke gemeente kent drie organen van bijstand: de Zendingscommissie,
de Jeugdraad en de Gehandicaptenzorg. De organen van bijstand en alle daaronder vallende
commissies en werkgroepen werken, evenals de Centrale Evangelisatiecommissie, onder
de coördinerende eindverantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. Daarnaast noemen we hieronder nog een paar op zichzelf staande commissies die onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad vallen.

Werkgroep Slowakije – Horná Potôň
De Algemene Kerkenraad stelt zich tot doel om de contacten met de hervormde gemeente
van Horná Potôň in Slowakije te verbreden en te verdiepen. De contacten bestaan uit:
• het bezoeken van elkaars gemeente
• het verstevigen van de onderlinge, geestelijke band door toerusting
• het uitwisselen van de jeugd via, bijvoorbeeld, zomerkampen
• het verlenen van noodzakelijke financiële en/of materiële hulp aan onze zustergemeente
De Algemene Kerkenraad heeft een werkgroep benoemd om hen in dit werk te ondersteunen. Contactpersonen zijn:
Voorzitter: Steven van den Bosch, Henschoterlaan 47; tel. 033-2863037
Secretaris: Wim van Eck, Willem de Zwijgerlaan 7; tel. 033-2862365
Bankrekening: NL04ABNA0472369245 t.n.v.
Hervormde Gemeente Woudenberg inzake Horná Potôň (ANBI).

Kom & Zie commissie
Er is in Moldavië een christelijk informatie- en dagcentrum voor gehandicapte kinderen geo31

pend. Dit huis kreeg de mooie naam: Kom & Zie. Deze dagopvang is met behulp van financiële ondersteuning vanuit onze gemeente mogelijk gemaakt. Na een lange voorbereiding is
dit huis tot stand gekomen in 2011 en de leiding is in 2014 overgedragen aan een deskundig
Moldavisch team. In Moldavië komen kinderen met een handicap, zelfs met een lichte vorm,
niet in aanmerking voor het regulier onderwijs. De overheidssteun voor het zelf opvoeden
van gehandicapte kinderen is nihil. Ouders krijgen het advies hun kind af te staan aan een
staatsinternaat. Dit is een zware beslissing voor de ouders die weten dat de verzorging in deze
staatsinstellingen kil en liefdeloos is. Tegelijkertijd is het financieel bijna onmogelijk voor ze
om zelf voor hun gehandicapte kind te zorgen. In Moldavië, het armste land van Europa, is
het broodnodig dat beide ouders werken en zo letterlijk brood op de plank te krijgen. Omdat
het huis maar heel weinig eigen inkomsten kan realiseren rekent de diaconie het tot zijn taak
om dit project te blijven steunen. Ze hebben daarom een commissie in het leven geroepen om
bekendheid te geven aan en fondsen te werven voor dit dagcentrum. Graag nodigen we u uit
om via de website: www.komenziemoldavie.nl een indruk van dit prachtige werk in Moldavië
te krijgen. U kunt ook met de Kom & Zie commissie contact opnemen voor nadere informatie:
René Veenendaal (secr.)
Piet Heynlaan 17
tel. 033-2865166
rene.veenendaal@live.nl

Website www.hervormdwoudenberg.nl
De website www.hervormdwoudenberg.nl valt onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. Voor opmerkingen en wijzigingen kunt u contact opnemen met de
beheerders van de website:
Wijk 1:
René Schipper
webmasterwijk1@hervormdwoudenberg.nl
Wijk 2:
Jillis Wielaard
webmasterwijk2@hervormdwoudenberg.nl
Redacteur: Lies Scheer
liesscheer@gmail.com
Agenda:
agenda@hervormdwoudenberg.nl

ZENDING EN EVANGELISATIE
Zendingscommissie
De Hervormde Gemeente Woudenberg is ook betrokken bij het werk van OMF. We doen dit
door het ondersteunen van het project ‘Hart voor Azië, Hoop voor Miljoenen’ van Maarten
& Arine Kommers die aan onze gemeente verbonden zijn. Maarten en Arine zijn naast lid
van onze gemeente ook zendingswerkers van OMF en zetten zich met hun zendingsteam in
voor de miljoenen Oost-Aziaten die nog niet bereikt zijn met het Evangelie van Christus. Zij
geven leiding aan het zendingsteam van OMF in Nederland. Ook begeleiden zij (aanstaande)
zendelingen in hun opleiding en werk en delen zij informatie en verhalen over zending en
Oost-Azië. Op deze manier ondersteunen ze ook in de breedte het werk van de zendingscommissie en dragen ze bij aan de groei van het zendingsbewustzijn in onze gemeente. Meer informatie is te vinden op www.omf.nl of via een email naar maarten@omf.nl / arine@omf.nl
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Verder zijn we ‘deelgemeente’ van Thomas en Cobi Roest. Dit betekent dat we als gemeente
betrokken zijn op hun werk, voor hen bidden en financieel ondersteunen.
Thomas en Cobi zijn in 2019 met hun zoontje Tim namens de GZB en de OMF uitgezonden
naar het boeddhistische Thailand. Ze werken daar onder de studenten in Mahasarakham.
Hun missie is ‘onze grote God samen delen in de kleine dingen van het leven’. Hun hoop is
dat de studenten tot geloof komen en dat ze het evangelie gaan delen als zij terugkeren naar
hun woonplaatsen op het platteland. Op de site van de GZB kunt u zich inschrijven voor de
nieuwsbrieven en vlogs van Thomas en Cobi.
Daarnaast steunen wij een project van de IZB, namelijk de missionaire gemeente Hebron in
de Spaarndammerbuurt in Amsterdam.
Hebron is een gemeente die ernaar verlangt dat het goede nieuws van Jezus zichtbaar wordt
in de Spaarndammerbuurt. Dit verlangen komt tot uiting in het vormen van een buurtkerk;
die open staat voor iedereen die belangstelling heeft voor het geloof of gewoon rust of een
luisterend oor zoekt. Elke zondag is er een laagdrempelige, maar geestelijk rijke dienst en
door de week zijn er diverse activiteiten. Denk daarbij aan buurtmaaltijden, avondgebeden,
huiswerkbegeleiding en kennismakingscursussen christelijk geloven, bijbelclass in het lokale café of een buurtfeest. Daarnaast vormen enkele bewoners boven de buurtkerk een
leefgemeenschap met elkaar. Op beide manieren proberen de vrijwilligers te werken aan
geestelijke groei van en christelijke presentie in de Spaarndammerbuurt.
Mensen die voor het eerst Hebron bezoeken ervaren dat ze welkom zijn en direct worden
opgenomen in de gemeenschap. Bezoekers zijn op elkaar betrokken. Als nieuwkomer zal je
nooit het gevoel krijgen er buiten te staan. In Hebron ervaren mensen iets van de eenvoud
en kracht van wat geloven en verbinding in een buurt kan betekenen.
Sinds februari 2015 is Jurjen de Bruijne als missionair werker verbonden aan Hebron.
Op de website www.protestantsamsterdam.nl/pioniersplek/hebron vindt u meer informatie over
het werk in de Spaarndammerbuurt.
Voorzitter van de zendingscommissie is: Marthijn Verboom.

Centraal Evangelisatiewerk
De Centrale Evangelisatiecommissie, bestaande uit de evangelisatie-ouderlingen uit de beide wijken, coördineert de activiteiten van de commissies en de werkgroepen die actief zijn
op het terrein van het centrale evangelisatiewerk in onze gemeente.
In onze gemeente is sprake van de volgende centrale evangelisatieactiviteiten:
• de Vakantie Bijbel Week
• de Volkskerstzang
• de Emmaüs-kringen
• de evangelisatiekramen op de markten
• de jaarlijkse Open Kerkendag
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Evangelisatie-ouderling Wijk 1
J.P.M. Breugem, Heinelaan 31, 3931 WZ; tel. 033-2584384
Email: j.p.m.breugem@hervormdwoudenberg.nl

Evangelisatie-ouderling Wijk 2
G.J. Wolfswinkel, Burgwal 143, 3931 HL; tel. 033-2867678
Email: g.j.wolfswinkel@hervormdwoudenberg.nl

Volkskerstzang
De doelstelling van de Volkskerstzang is om mensen, zowel kerkelijk als buitenkerkelijk,
op een laagdrempelige manier in aanraking te brengen met het (Kerst-)evangelie. De avond
is dus bedoeld voor alle inwoners van Woudenberg.
Commissie Volkskerstzang:
Marius-Jan Breugem (voorzitter), Heinelaan 31; tel. 033-2584384
Email: j.p.m.breugem@hervormdwoudenberg.nl
Johan Dees, Vondellaan 5; tel. 033-2858293
Email: j.c.dees@hervormdwoudenbrg.nl
Willeke van Dijk, Jacob Catslaan 17; tel. 06-46430694
Email: Willeke_dijk@hotmail.com
Joline Budding, Laagerfseweg 18; tel. 06-42068037
Email: jolinehendrikse@hotmail.com

Emmaüs-cursus
Het Emmaüs team organiseert elk seizoen cursussen voor hen die meer over het christelijke
geloof willen weten. De cursus bestaat uit een aantal avonden die om 19.00 uur aanvangen
met een gezamenlijke maaltijd. Tijdens deze avonden behandelen we de hoofdlijnen van het
christelijke geloof. Daarbij is uiteraard ook ruimte voor vragen van de deelnemers.
Contactpersonen:
Meindert Wijnberg, De Steen 5; tel. 033-2861042
Email: W26992@planet.nl
Andrea van de Waerdt, Rembrandtlaan 102; tel. 033-2865049
Email: johanandrea@hetnet.nl

Wijkgebonden Evangelisatiewerk
Wijk 1
E-team
Het evangelisatie- en toerustingsteam van wijk 1 zorgt voor samenhang en coördinatie van
de verschillende wijkactiviteiten die plaatsvinden. Voorzitter van het E-team is ouderling
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J.P.M. Breugem. j.p.m.breugem@hervormdwoudenberg.nl. Naast de evangelisatie-activiteiten (= speerpunt activiteiten), richt het E-team zich ook op de jaarlijkse toerusting van
de gemeenteleden, door middel van bijvoorbeeld een Wijkdialoog (= speerpunt gemeenteopbouw/wijkopbouw) en externe evangelisatieacties (= speerpunt evangeliseren).
EENklank
Iedere week verschijnt op zaterdagavond de wekelijkse wijkbrief van wijkgemeente 1, onder de naam ‘EENklank’. De wekelijkse wijkberichten en de zondagse kerkdiensten kunt u
daarin vinden. Wilt u ook een digitale versie ontvangen? eenklank@hervormdwoudenberg.nl
Mannenontbijt
4 keer per jaar is er op zaterdagmorgen een mannenontbijt van 8.30-10.30 uur. Na met elkaar ontbeten te hebben, is er een korte inleiding over een actueel thema dat de christelijke
man bezig houdt c.q. raakt. Meestal wordt daarvoor een spreker uitgenodigd. Daarna is er
ruimte voor gesprek en ontmoeting. Contactpersoon voor het mannenontbijt is de heer Bert
van Dijk. Voor nadere informatie: Mannenontbijt.wberg@gmail.com
Muziekcommissie
In wijkgemeente 1 is er een muziekcommissie die alle muzikale activiteiten in de wijk
coördineert en organiseert. Naast de verschillende concerten (zie hieronder) kunt u ook
denken aan bijvoorbeeld het organiseren van een orgelexcursie en een voorspeelavond voor
de jeugd. Voorzitter van deze muziekcommissie is ouderling J.P.M. Breugem. In samenspraak met de evangelisatiecommissie van wijk 1 worden jaarlijks de volgende activiteiten
georganiseerd:
Haantjesdagconcert
Traditiegetrouw is er ieder jaar tijdens de ‘Woudenbergse Haantjesdag’ van 16.00-17.00 uur
een klassiek concert in de Dorpskerk.
Psalmzangavond
Ieder jaar wordt er in de maand juni een psalmzangavond in de Dorpskerk gehouden, waaraan (onder meer) de Bovenstemgroep-Woudenberg zijn medewerking verleent.
Zondagavondzang
6 keer per jaar is er ‘Zondagavondzang’ in ‘Eben-Haëzer’; direct na de avonddienst van
18.30 uur. Dit begint dus om ongeveer 20.00 uur. Eerst drinken we met elkaar een kopje
koffie of thee, en daarna zingen we onder begeleiding van orgel, piano en andere instrumenten een aantal mooie en herkenbare geestelijke liederen rondom een thema. Om uiterlijk
21.00 uur sluiten we altijd af.
Zomerconcerten in de Dorpskerk
In de zomerperiode wordt er 4 keer een zogenaamd ‘Orgel-Plus-concert’ in de Dorpskerk
georganiseerd. Het monumentale Knipscheer-orgel zal tijdens ieder concert bespeeld worden door befaamde jonge organisten die samenwerken met andere getalenteerde instrumentalisten.
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Zomeravondzang
In de zomervakantie is er op 2 woensdagavonden een ‘zomeravondzang’ in de Dorpskerk.
Aanvang 20.00 uur. Dit is een uur van koor- en samenzang in combinatie met korte verbindende teksten. En na afloop gezellig wat drinken met elkaar ‘onder de toren’.

Wijk 2
Wijkgemeente 2 heeft een bewogen hart voor Woudenberg, getuige de titel van het beleidsplan van de wijkgemeente: ‘Onderling betrokken, naar buiten bewogen’. Vanuit deze missionaire grondhouding beraden wij ons telkens opnieuw op onze plek en positie als Christelijke gemeente in Woudenberg. Waar nodig of mogelijk, ontplooien we nieuwe, passende
initiatieven of nemen we deel aan missionaire activiteiten. Dat kan ook betrekking hebben
op intern gerichte activiteiten, zoals toerustingsavonden voor gemeenteleden.
Passiestonden
De Passiestonden vinden plaats in de Stille Week voor Pasen, van maandag tot en met Witte
Donderdag. Aan de hand van een thema krijgt men de gelegenheid om in de kerk even stil
te worden en het lijden van Christus op zich te laten inwerken, ondersteund door gebed en
de meditatie, maar ook muziek, poëzie of een kunstwerk. De passiestonden duren ongeveer
30 minuten per keer.
Zomerfeest Next
Rond het einde van de zomervakantie organiseert Wijk 2 jaarlijks een evangelisatie-evenement
waar we contacten leggen tussen Woudenbergers en onze Hervormde Gemeente en waar we
met hen iets van Gods liefde mogen delen. Zomerfeest NEXT staat voor gezelligheid, ontmoeting, muziek, creativiteit, sportiviteit, geloof en plezier. Tijdens de verschillende programma-onderdelen merken we hoe groot de behoefte is naar een luisterend oor, een bemoediging
of een moment van ontmoeting.
Meer informatie is te vinden op http://www.zomerfeestnext.nl
of bij evangelisatie-ouderling G.J. Wolfswinkel.
Welkomstteam
De vrijwilligers van het welkomstteam van Wijk 2 staan bij veel diensten klaar bij de ingangen van de kerk. Zij zijn gastvrouw of gastheer namens de wijkgemeente en heten alle
bezoekers hartelijk welkom, in het bijzonder nieuwe gasten, die ze wegwijs maken en eventueel voorzien van een Weerklankbundel. Ook delen ze bijvoorbeeld liturgieën of flyers uit.
Coördinator van het welkomstteam is Annemieke van Essen: annemiekedenhartog@gmail.
com, waar eventuele vrijwilligers zich tevens kunnen aanmelden.
Wijk2Bericht
Op de hoogte blijven van actuele berichten, zoals geboortes, huwelijken, nieuw ingekomenen, diensten, herinneringen gemeenteavonden enz? Meld je aan voor de wijk2bericht
verzendlijst. Hoe dat kan zie je hieronder. Deze nieuwe dienst is geen vervanging voor de
kerkbode of onze website hervormdwoudenberg.nl maar helpt bij het op de hoogte blijven
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van wat er actueel is in de (wijk)gemeente.Zo ontvang je het Wijk2bericht!
1. Maak op je telefoon een nieuw contact:
Naam: Wijk2bericht
Nummer: 06 83 59 93 17
2. Stuur een appje naar Wijk2bericht met de tekst: “Wijkbericht aan”
3. Je ontvangt een bericht: “Je aanmelding is ontvangen” met aanvullende info.
Je ontvangt vanaf nu de Wijk2berichten. Je privacy is gewaarborgd, ontvangers kunnen
elkaar niet zien of elkaar berichten sturen.

Thuisfrontcommissie fam. M.S. den Os
Eind 2013 is de familie den Os vanuit de Hervormde Gemeente van Woudenberg uitgezonden naar Suriname. Martijn is actief in het doen van Bijbelstudiewerk, pastoraal werk en
clubwerk in Paramaribo. Daarnaast doet hij zendings- en evangelisatiewerk onder meerdere
indianenstammen in het binnenland.
Vanuit onze gemeente is er verbondenheid met deze familie, wat tot uitdrukking komt in
pastorale zorg, voorbeden en vele donateurs. Meer informatie is te vinden op www.hervormdwoudenberg.nl en Facebook: SVVNdenosfamily.
Meeleven met de familie den Os kan op diverse manieren:
a. Door te bidden voor Martijn en Annemieke den Os en hun kinderen Daan, Ruben, Tim
en Lieke.
b. Door de nieuwsbrief te lezen. In maart, juni, september en december komen er nieuwsbrieven uit. Als u wilt, kunt u deze ontvangen via uw brievenbus of via de mail. Geeft u
dat dan door aan Piet Goudriaan via het onderstaande tel.nr. of mailadres.
c. Door financieel bij te dragen. Uw donaties/giften ontvangen we heel graag en kunnen
worden overgemaakt via de Stichting Vrienden van Nassim, o.v.v. fam. den Os. Het
IBAN–rekeningnummer is: NL05 INGB 0000 1795 74. Uw en jouw giften zijn belasting aftrekbaar, omdat SVVN de ANBI-status heeft.
Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw/jouw meedoen/meeleven, in welke vorm dan
ook! Contactpersoon: Piet Goudriaan (secretaris SVVN/TFC), Kastanjelaan 71, 3931 ZN
Woudenberg. Tel. 033-2863305; email: p.goudriaan1949@kpnmail.nl
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GEHANDICAPTENZORG
Commissie Gehandicaptenbeleid
In onze hervormde gemeente is een commissie voor gehandicapten actief, die fungeert als
orgaan van bijstand voor de algemene kerkenraad. Doel van de commissie is het coördineren van de activiteiten ten behoeve van de verstandelijke en lichamelijke gehandicapten.
Ook onderhoudt de commissie contacten met deze mensen en de betrokkenen om op een
adequate manier in te kunnen gaan op hun wensen en behoeften. Daarnaast draagt zij zorg
voor de draagkracht en de betrokkenheid vanuit de gemeente.
Voorzitter:
R.J. van Schaik; tel. 033-2863714
Diaconie:
J. van Velze; email: j.vanvelze@hervormdwoudenberg.nl
Lid:
Gerbert Leeuwdrent; tel. 06-252552850
Lid:
Martijn de Jong; tel. 033-8880268
Clubs en activiteiten die vallen onder verantwoording van de gehandicaptencommissie:

Bijbelclub “Eben-Haëzer”
In Kerkelijk centrum ’Eben-Haëzer’: Bijbelgroep en Catechesegroep.
Zaterdag van 14.00 – 16.00 uur, één keer per maand, m.u.v. de zomerperiode.
Contactpersonen:
Gerbert Leeuwdrent; tel. 06-25255285
Magdaleen Donselaar; tel. 033-286 4356

Bijbelclub “De Heygraeff”
Op Locatie Reinaerde , De Heygraeff 3, 3931 MK Woudenberg.
Er zijn 2 clubs. Om de 14 dagen op woensdagavond van 19.00 – 20.00 uur; de cliënten
hebben dus 1x per maand club. Contactpersoon:
Conny Geijtenbeek; tel. 033-2861395 of 06-46497925

Bijbelkring “Het Tuinhuis”
Kersentuin 28, 3931 SR, Woudenberg; tel. 033-286 6193
Contactpersoon: Itske van den Born; tel. 033-2861933

‘Op weg met de ander, Woudenberg’
Bezoekwerk bij lichamelijk- en verstandelijk gehandicapten
Contactpersoon: Magdaleen Donselaar; tel. 033-2864356
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S.V.W.W. Stichting Verzorgd Wonen Woudenberg
Woonvorm “Het Tuinhuis” voor verstandelijk, lichamelijk en meervoudig gehandicapten.
Informatie en contactpersoon: J. de Jong; tel. 033-286 4709

Het Tuinhuis
In en nabij het Tuinhuis wonen 15 mensen met een verstandelijke beperking. Zij ontvangen
daar begeleiding die zij nodig hebben. Achter elke voordeur kan dat weer een andere zorgvraag zijn. In de gezamenlijke huiskamer kan gebruik worden gemaakt van de maaltijden,
het ontmoeten van elkaar bij de koffie en er vinden ook allerlei activiteiten plaats. Deze
activiteiten kunnen plaatsvinden door de vele vrijwilligers die we hebben en waar we heel
dankbaar voor zijn en ons als Tuinhuis hierdoor te kunnen integreren binnen de kerkelijke
gemeente. Het Tuinhuis is een samenwerking tussen vereniging ’Op weg met de ander’ en
‘Stichting Philadelphia Zorg’. Het is een woonvoorziening die het keurmerk christelijke
zorg heeft ontvangen.

Geïntegreerde kerkdiensten
2 keer per jaar in de Dorpskerk, Middenstraat, Woudenberg.
Te weten: 1 keer vanuit het gehandicaptenwerk in de gemeente
1 keer i.s.m. ‘SIEN’ Philadelphia Amersfoort e.o.
Contactpersonen:
Gerbert Leeuwdrent; tel. 06-25255285; email: gleeuwdrent@hotmail.com
Roel van Schaik; tel. 033-2863714

Vanuit de Diaconie
Vervoer naar de kerk en kerkelijke activiteiten,
Contactpersoon: R. Wever; tel. 033-286 5292; email: r.wever@hervormdwoudenberg.nl
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VORMING EN TOERUSTING
Catechese
De catechese wordt gedurende het winterseizoen gegeven op de dinsdagmiddag (kindercatechese) en de maandag- en dinsdagavond (overige catechisanten). De groepsindeling
kan per seizoen verschillen en wordt aan het begin van het seizoen bekend gemaakt via de
startkrant en in de kerkbode.
De catechisaties vinden plaats op de volgende tijdstippen:

Wijkgemeente 1
Kindercatechese
In de kindercatechese die twee jaar duurt, bespreken we het Oude en Nieuwe Testament aan
de hand van twee deeltjes ‘leer ons kennen’ van de HGJB om de kennis van de Bijbel bij
onze kinderen te vergroten en persoonlijk eigen te maken.
• 10 jaar (groep 7) dinsdag 15.45-16.30 uur
• 11 jaar (groep 8) dinsdag 16.45-17.30 uur
Bij kleine aantallen voegen we beide groepen samen.
Jongerencatechese
Voor de catechese aan onze jongeren gebruiken we een eigen losbladige methode, die bestaat uit allerlei thema’s die te maken hebben met (persoonlijk) geloof, kerk en dagelijks
leven van jongeren. Daarbij maken we gebruik van de input van o.a. de HGJB, het HJW en
www.geloofstoerusting.nl
• 12/13 jaar
dinsdag 18.30-19.15 uur
• 14/15 jaar
dinsdag 18.30-19.15 uur
• 14/15 jaar
dinsdag 19.30-20.15 uur
• 12/13 jaar
dinsdag 19.30-20.15 uur
• 16/17 jaar
dinsdag 20.30-21.15 uur
• 16/17 jaar
dinsdag 18.30-19.15 uur
• 18+ jaar
dinsdag 20.30-19.15 uur
Samen met wijkgemeente 2 is er op vrijdag van 18.30-19.15 uur een bezemgroep
voor degenen die op dinsdag verhinderd zijn.
Belijdeniscatechese
Voor degenen die verlangen om belijdenis van hun geloof te doen of daar serieus over na
willen denken, zijn er verschillende belijdenisgroepen, een zogenaamde voorbereidende en
een toeleidende belijdenisgroep.
• Belijdeniscatechese A (voorbereidend) dinsdag 19.30-20.15 uur
• Belijdeniscatechese B (toeleidend) dinsdag 20.30-22.00 uur
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Wijkgemeente 2
Catechese
Gebruik wordt gemaakt van de HGJB-methode ‘Leer en Leef” (zie www.HGJB.nl)
• Kindercatechese (groep 7 en 8) op dinsdagmiddag van 14.15 uur - 15.00 uur
• Leer & Leef ( 1 t/m 4 jaar VO, 12 t/m 15 jaar) dinsdagavond 19:00 –20:00 uur
• Leer & Leef (16 en 17 jaar) maandagavond van 19:30 uur – 20:30 uur
• Vrijdagavondgroep (alle leeftijden) van 18:30 uur – 19:15 uur
• 18+ catechese (ook voorbereidend belijdeniscatechese) op maandagavond van 19:30 uur
– 20.30 uur
• Belijdeniscatechese op maandagavond van 20:30 uur – 22:00 uur

Overige activiteiten
Verdiepingscursus Christelijk Geloof
Voor degenen die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd is er aansluitend een driejaarlijks traject van voortgezette catechese in de vorm van een cursus. In een cyclus van 6 avonden per seizoen, die altijd gegeven worden op de tweede maandag van de maand, bespreken
we belangrijke kernwoorden uit de Bijbel en het leven van het geloof.
Blijvend Leren
Voor gemeenteleden die al langer geleden belijdenis van het geloof deden, maar op zoek
zijn naar verdieping is de voortgezette catechesegroep ‘Blijvend Leren’ bestemd. In een
serie van zes avonden per seizoen, steeds op de laatste maandag van de maand, doordenken
we allerlei belangrijke thema’s m.b.t. het geloof en het gereformeerde belijden.
Bijbellezingen
Tijdens het winterseizoen wordt, meestal op woensdagavond, een aantal Bijbellezingen gehouden. De data en predikant worden in de kerkbode bekend gemaakt. U wordt uitgenodigd
deze avonden bij te wonen om het Woord van God te onderzoeken, dat ons wijs maakt tot
zaligheid. De avonden beginnen om 20.00 uur en worden om 21.00 uur afgesloten.
Wijkavonden
Vanuit wijk 1 worden jaarlijks 1 à 2 wijkavonden georganiseerd rond een bepaald thema.
De wijkavonden zijn voor iedereen vrij toegankelijk.
Vanuit wijk 2 worden periodiek wijkavonden georganiseerd waar de leden van de gemeente
elkaar ontmoeten. Deze avonden hebben de functie van het scheppen van de onderlinge
band. Per avond wordt er een Bijbels thema gekozen waarmee we de verdere opbouw van
de gemeente beogen. De data worden in de kerkbode bekend gemaakt.
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Kringwerk: Gewoon opbouwend
In onze hervormde gemeente zijn al vele jaren huiskringen actief. Zo’n kring bestaat uit
gemiddeld 10-15 leden die gemiddeld eens per maand een avond samenkomen bij één van
de leden thuis. Ze openen dan Gods Woord om samen aan de hand van een boekje te spreken over het betreffende Bijbelgedeelte en de inhoud van het bestudeerde hoofdstuk uit het
boekje. Op bijna alle kringen wordt hetzelfde boekje gebruikt. De avond staat onder leiding
van een kringleider. Op de meeste kringen bereiden overigens ook andere leden de avond
voor, maar verplicht is dat natuurlijk niet. Uit de ervaringen van leden blijkt dat het avonden
met inhoud zijn: ze ervaren het als geloofsopbouwend en bovendien wordt de band met
anderen uit de gemeente versterkt.
Het bestuur van de kringencommissie:
Peter Scheer (voorz.)
tel. 033-2865174
Adriaan Bos (secr.)
tel. 033-2862918
Hans Dorst (penn.)
tel. 033-2865041
Kringleiders kringen:
Hans Dorst en Marleen Treep, Tineke Hol en Anneke Dorst, Marijke van Dijk en Jelle Maassen van den Brink, Adriaan Bos en Meindert Wijnberg, Jaap van Dam en Arjaan van de Born,
Peter Scheer en Lenie Dijkshoorn, Ada van Dijk, Peter en Henny Ophorst, Martha Doeven en
Hanneke van Laar, Jorrit en Suzanna Koops, Hans van de Knaap en Ronald Driever, Linda de
Kruif en Hanneke van Brakel, Jorrit Dorst, Jan de Jong, Meindert en Petra Wijnberg.

Zondagsscholen
Zondagsschool Dorp/Bijbeluur
De Zondagsschool en het Bijbeluur zijn er voor alle kinderen van 4 t/m 10 jaar. Het wordt
gehouden in Eben-Haëzer van 10.45-12.15. Zondagsschool is altijd tijdens wijk 1 diensten
en start in Eben-Haëzer. Bijbeluur is tijdens wijk 2 diensten en start in de kerk. We gaan
met elkaar zingen, luisteren naar een Bijbelverhaal, en daarnaast doen we altijd een leuke
verwerking over de Bijbel. Vanaf groep 5 leren de kinderen een Bijbeltekst en is er meer
aandacht voor het persoonlijke geloof van de kinderen in de vorm van groepsgesprekken
en spel. Er zijn 3 groepen: groep 1/2, 3/4 en 5/6. Zondagsschool en Bijbeluur beginnen de
zondag na de Startdag winterwerk. Zondagsschool eindigt met de zondag vóór Pinksteren
en Bijbeluur loopt door tot aan de zomervakantie.
Tijdens Heilig Avondmaal, themadienst ‘Kerk en School’ en aan het begin van vakanties is
er geen Zondagsschool of Bijbeluur. Tijdens Kerst en Pasen hebben we een kinderviering
in de kerk voor de hele gemeente. Met de paasviering wordt er afscheid genomen van de
kinderen van groep 6.
Voor vragen of informatie kunt u bellen of mailen met de contactpersoon voor Zondagsschool Dorp/ Bijbeluur: Greta Leeuwdrent: tel. 033-2864035 of email: gretapost@hetnet.nl
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Zondagsschool “Rumelaar”
Op zondagmiddag van 14.00-15.00 uur zijn alle kinderen van 4 t/m 12 jaar welkom op de
zondagsschool in Eben-Haëzer. De zondagsschool is via de achteringang van Eben-Haëzer
te bereiken. Tijdens het zondagsschooluur staat de vertelling uit de Bijbel dan ook centraal.
Nadere invulling wordt gegeven door het zingen van psalmen en liederen, terugvragen van
de Bijbelvertelling waar vorige keer over verteld is en het maken van een verwerking (bijvoorbeeld een kleurplaat of een puzzel).
De zondagsschool is in 3 groepen verdeeld. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van het
materiaal en het rooster van de Hervormde zondagsscholenbond op Ger. Grondslag. De oudere kinderen leren een tekst en een psalm. Met de jongste kinderen wordt de psalm uit het
roosterboekje gezongen. Zij krijgen als waardering elke keer een stikker. Als waardering en
aanmoediging voor het leren krijgen de oudere kinderen punten, waarmee ze sparen voor
een beloning. Als je zin hebt, kom dan gerust een keer kijken.
Bart Wolvers
tel. 033-2865592
b.wolvers@kliksafe.nl
Marian Breunesse tel. 033-2860899
mbreunesse1@gmail.com

Commissie Kerk en Israël
De commissie Kerk en Israël is orgaan van bijstand van de Algemene Kerkenraad met als
doel leiding te geven aan het gesprek over en de bezinning op de positie van Israël in de
Bijbel en daarmee verbonden onderwerpen. De commissie concretiseert deze opdracht
door jaarlijks een gemeenteavond te organiseren met deskundige sprekers. Op de jaarlijkse Israëlzondag wordt in de verkondiging stil gestaan bij de bijzondere en unieke plaats
van Israël in de Bijbel en in Gods plan met het volk en land. Daarnaast wordt dan vaak de
Israëlkrant uitgereikt.
Ook is er een studiekring gevormd en bieden we informatie op de website van de gemeente.
Regelmatig organiseert de commissie bijzondere activiteiten, zoals museumbezoek, een
benefietconcert e.d.
De commissie bestaat uit:
Adriaan Bos (voorz.) tel. 033-2862918
Bram de Ronde (secr.) tel. 033-2862176
Wilma van Grootheest tel. 033-2863818
Beppie de Kok
tel. 033-2587487
Johanna Veldman
tel. 033-7851481
Ben Provoost
tel. 06-46027409
Wanneer u vragen hebt of lid wilt worden van de studiekring, kunt u contact opnemen met
Adriaan Bos of Bram de Ronde.
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Bibliotheekcommissie
Onze hervormde gemeente mag zich verheugen in het bezit van een eigen christelijke bibliotheek, die is gehuisvest in Eben-Haëzer. Algemeen doel is het uitlenen van verantwoorde boeken, primair gericht op de eigen gemeente, zonder overigens belangstelling van buiten de gemeente af te wijzen. Binnen dat kader vormt de jeugd de belangrijkste doelgroep.
De commissie bestaat uit:
Mw. H.H. Dijkshorn
(voorz.) van Steenbergenlaan 67;
Mw. W. Donselaar
(secr.) Rottegatsteeg 3, 3952 Maarsbergen;
Mw. N. van Straalen
(penn.) Laan van Blotenburg 28;
Dhr. J. de Kok
J.F. Kennedylaan 25;

tel. 033-2865294
tel. 033-2865531
tel. 033-2865492
tel. 033-2864969

Openingstijden van de bibliotheek:
woensdag 19.00 - 20.15 uur en vrijdag 19.00 - 20.15 uur
De contributie wordt per jaar betaald en bedraagt voor:
Kinderen t/m 15 jaar ¤4,00
16 en 17 jarigen ¤8,00
Volwassen van 18 t/m 64 jaar ¤22,00
Volwassenen 65+ ¤18,00

Ouderencontact
Het ouderenwerk heeft een belangrijke plaats in onze gemeente. Onder de verantwoording
van de ouderencontactcommissie vallen verschillende taken:
Het bezoekwerk aan ouderen
Een groot aantal vrijwilligers bezorgt zes keer per jaar het contactblad “Lichtspoor” bij ouderen vanaf 75 jaar. Bij velen wordt de bezorging gecombineerd met een bezoekje, indien
dit op prijs wordt gesteld. Wanneer u bezoek wenst, kunt u contact opnemen met mw. M.
van Dijk; tel. 033-2771574 of mw. N. Wijntjes; tel. 033-2861415
Ouderenmiddagen
De commissie organiseert in de periode van september t/m april iedere laatste dinsdag van de
maand een ouderenmiddag voor alleenstaanden en ouderen. De bijeenkomst omvat een meditatief deel en een deel dat wordt ingevuld met een zinvol onderwerp. Als u de ouderenmiddagen wilt bezoeken, maar u heeft geen vervoer, neem dan contact op met mw. N. Wijntjes;
tel. 033-2861415 of dhr. J. van Egdom; tel. 033-2863149
Dagtocht
In de maand mei/juni wordt er een dagtocht georganiseerd.
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Koffie-ochtenden
Deze worden in de winterperiode eenmaal per maand en in de zomer tweemaal per maand
gehouden van 10.00 uur tot ± 11.30 uur. Voor informatie betreffende het Ouderenwerk
kunt u zich wenden tot mw. N. Wijntjes, Heinelaan 69, 3931 WZ; tel. 033-2861415.
email: nwijntjes@kpnmail.nl.

Jongemannenvereniging Timotheüs
De Jongemannenvereniging Timotheüs komt in de herfst- en wintermaanden elke derde
dinsdag van de maand bijeen. We vergaderen slechts één keer per maand, altijd op de derde
dinsdagavond van de maand. Dat moet voor druk bezette mannen nog te behappen zijn. We
houden ons met fundamentele zaken bezig, namelijk de bestudering van de Bijbel. Eigenlijk
het meest wezenlijke waar het om gaat in het leven! De avonden beginnen om 20.00 uur en
duren tot ongeveer 22.00 uur. Na de opening wordt er een inleiding gehouden, die na de pauze besproken wordt. In de pauze is er gelegenheid voor een stukje informele ontmoeting. Als
broeders van de Hersteld Hervormde gemeente en van de Hervormde gemeente Woudenberg
trekken we bij Timotheüs gezamenlijk op, hetgeen we als zeer positief ervaren.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Meindert Langelaar
De Koekel 46
Cors van den Bosch
Nico Bersteijnweg 66
Gerben Wolterink
De Kolk 24
Harry van Dieren
Rembrandtlaan 28
Herman van Egdom
Ringelpoel27

tel. 033-4622575
tel. 033-286 2312
tel. 033-2863871
tel. 033-2860574
tel.033-2773932

Mannenvereniging Bouwen en Bewaren
De mannenvereniging komt gedurende de herfst en wintermaanden om de twee weken op
maandagavond om 19.45 uur bijeen in gebouw Eben-Haëzer.
De vereniging houdt zich bezig met het bestuderen van de Bijbel.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
1e voorzitter: vacature
G. van Koppen (2e voorz.)
Van Speyklaan 15
M. de Smit (secr.)
Kon. Wilhelminastraat 1
J. van Egdom (penn.)
Kon. Sophiestraat 2
L.M. van den Berge (alg.adj.) Driespronglaan 2, Maarn
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tel. 033-2860800
tel. 033-2862618
tel. 033-2863149
tel. 0343-442933

Vrouwenstudiekring Hadassa 45Als kring komen we ongeveer om de drie weken op de woensdagmorgen in Eben-Haëzer
bij elkaar van 9.00 - 11.00 uur. We verdiepen ons samen in de Bijbel. We ervaren dat het
goed is om te delen wat God ons wil leren. Bijbelstudie en ontmoeting zijn kernwoorden
van onze kring. Kinderoppas wordt volgens rooster door de leden zelf verzorgd. Je bent van
harte welkom!
Voor meer informatie:
Jolanda Dees (voorz.)

Vondellaan 5

tel. 033-2858293
email: jolandadees@hotmail.com
Erica Dorresteijn (secr.)
Voorstraat 59
tel. 06-50488265
email: ericadorresteijn@hotmail.com
Linda van Middendorp (penn.) Koningslaan 15
tel. 033-2861167
email: demidjes@hotmail.com
Ellen van Dam (alg. adj.)
Paulus Potterlaan 56 tel. 033-2858293
email: ellenbloemhof@live.nl

Vrouwenbijbelstudiekring Hadassa 45+
Hadassa 45+ komt om de 3 weken op de woensdagochtend in Eben-Haëzer bijeen.
Meer informatie is te verkrijgen bij:
Annemieke Jansen(voorz.)
Piet Heynlaan 40
tel. 033-2867049
email: rwajanto@zonnet.nl
Ellen Schuitemaker(penn.)
De Omloop 7
tel. 033-2865566
email: rinke.ellen@planet.nl
Gerda van Krimpen
Griftdijk 19
tel. 033-2865256
email: gerdavankrimpen@gmail.com
Clara Westerveen
Daantgenshof 5
tel. 033-2858722
email: clarawesterveen@hotmail.com
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JEUGDWERK
Jeugdraad
De Jeugdraad coördineert en geeft namens de Algemene Kerkenraad en onder inhoudelijke
verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraden leiding aan alle jeugdwerk in de gemeente,
met uitzondering van de catechese, het jongerenpastoraat en de zondagsscholen. Doel van
de Jeugdraad is:
• de jeugd te bewaren bij en in aanraking te brengen met het Evangelie van Jezus Christus
• meewerken aan de vorming en toerusting van de jeugd
• de jeugd te brengen tot haar plaats in de kerkelijke gemeente en de weg te wijzen in deze
geseculariseerde wereld
• mee te werken aan de invulling van een zinvolle, ontspannen besteding van vrije tijd
voor de jeugd
• het aanzoeken, bijstaan en sturen van leidinggevenden van clubs en verenigingen
Het beleid van de Jeugdraad is er op gericht zoveel mogelijk te delegeren naar anderen:
de leidinggevenden van clubs en verenigingen. Mededelingen over de activiteiten van de
Jeugdraad kunt u steeds vinden in de kerkbode.
De Jeugdraad organiseert verder onder meer:
• preekbesprekingen voor jongeren van 12 - 15 jaar
• meet-in van 16-24 jaar
• sing-in’s
Het dagelijks bestuur van de Jeugdraad bestaat uit:
Jeugdouderlingen
Johan Peters en Gerald van der Linden
Voorzitter
Jaap van Dam sr.
Secretaris
Jorin Hazeleger
Penningmeester
Ad Louter
Lid
Angela van Elst
Lid
Ellard de Voogd
Contact
jeugdraad@hervormdwoudenberg.nl
Clubs en verenigingen die vallen onder verantwoordelijkheid van de Jeugdraad:
Voor de hieronder genoemde clubs en verenigingen geldt de leeftijd die je hebt op 1 oktober.
Per club worden één of twee contactadressen genoemd.
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Woensdagmiddagclub voor groep 3-4 en groep 5-6
Beide groepen hebben 1 x per maand op woensdag middag club van 14.15 uur tot 15.45 uur
Contactpersoon:
Hanneke van Kolfschoten; tel.06-49009856

Meisjesclub 10-11 jaar
Maandag van 19.00 - 20.30 uur
Contactpersoon: Maïke Wolfswinkel; tel. 033-2867678

Jongensclub 10-11 jaar
Dinsdag van 19.00 - 20.30 uur
Contactpersoon: René Schipper;xxxxxxxxxxxxx
tel. 033-2585561

United Friday voor 12-15 jarige jongens en meiden
Om de week op vrijdagavond van 19.30-21.30 uur
Contactpersoon: Aline van der Wind; tel. 06-40477453
email: unitedfriday@gmail.com

United Saturday voor jongeren vanaf de brugklas t/m 15 jaar
Om de week een activiteit op zaterdagavond.
Contactpersoon: Hanneke van der Steeg; tel. 06-57011305
email: unitedsaturday@gmail.com

Jeugdvereniging vanaf 16 jaar
Donderdag van 20.00 - 22.00 uur
Contactpersoon: Evert Dijkhof; tel. 06-54368247

Sing-in
Tijdens het winterseizoen wordt er circa 6 keer na de avonddienst een Sing-in georganiseerd
met muzikale begeleiding van de band. De inhoud van de Sing-in wordt afgestemd op de
kerkelijke kalender of richt zich op een specifiek thema. De Sing-in wordt op zondagavond
in Eben-Haëzer gehouden, in aansluiting op de avondkerkdienst. De koffie staat dan klaar
en om 20.15 uur starten we met zingen.
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NIET KERKELIJK GEBONDEN ACTIVITEITEN
Chr. Gemengde Zangvereniging “Jubilate Deo”
De chr. gemengde zangvereniging “Jubilate Deo” telt twee koren: het grootkoor en het seniorenkoor (50+).www.koorjubilatedeowoudenberg.nl
Repetities:
• Grootkoor maandag 19.45 – 21.45 uur
• Seniorenkoor woensdag 18.00 – 19.30 uur
• Alle repetities vinden plaats in Eben-Haëzer.
Nadere informatie bij de secretaris mw. G. Haanschoten, Stationsweg-Oost 134; tel. 0332861787; email: bephaanschoten@gmail.com.

De Olijfboom, School met de Bijbel

J.F. Kennedylaan 6
3931 XK Woudenberg
033-2862983
De Olijfboom is een christelijke basisschool. De christelijke identiteit is als een rode draad
door het onderwijs verweven. Dit gebeurt door het vertellen van verhalen uit de Bijbel, het
zingen van liederen en psalmen, het voeren van gesprekken over geloofs- en levensvragen
en door samen te vieren.
De school vindt haar oorsprong in de “Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Woudenberg”, die in 1947 opgericht werd. Sinds 1 januari 2017 is de
school onderdeel van VPCO De Viermaster. De grondslag van De Viermaster is: De Bijbel als
het Woord van God, bron voor het geloof en hoogste norm voor leven en handelen. De Drie
Formulieren van Enigheid geven richting aan de verduidelijking van de Bijbel en de identiteit
van de Vereniging. Binnen dit kader is er ruimte en respect voor elkaars geloofsbeleving.
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Van oudsher is de school ontstaan vanuit de hervormde gemeente. Jaarlijks wordt in samenwerking met de school een themaweek en -dienst “Kerk en School” georganiseerd. Rond de
dank- en biddag vindt er afstemming plaats over het thema en de te zingen liederen. Er is periodiek overleg tussen kerkenraad en directie. Directeur van de school is Marianne Meerveld.
Als u vragen heeft of een kijkje wilt nemen in de mooie nieuwe school, dan bent u van
harte welkom! Voor nadere informatie over de school verwijzen wij naar de website:
www.olijfboom.school

Wartburgschool
Ook is er in Woudenberg een “Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag”. Deze vereniging beheert onder andere de Reformatorische basisschool “De Wartburg”.
Bestuurslid behorend tot onze Hervormde Gemeente en tevens contactpersoon is:
A. Rijksen, Willem de Zwijgerlaan 43; tel. 033-2587023;
email: arijksen@wartburgenwittenberg.nl

Peuterspeelzaal De Ark
Protestants christelijke peuterspeelzaal De Ark staat al ruim 25 jaar garant voor een kwalitatieve opvang van peuters in Woudenberg. De Ark wil aansluiten bij de christelijke opvoeding thuis, zodat het voor de peuter vertrouwd en herkenbaar is. Zo kan de peuter zich
eerder op z’n gemak voelen als het de belangrijke stap maakt van de eigen ‘kleine wereld’
thuis naar de onbekende ‘buitenwereld’.
Adres:
De Bosrand 25, 3931 AP
Website:
www.pszdeark.nl
Email:
info@pszdeark.nl
Telefoon:
06-31260511

Nederlands Bijbelgenootschap, afdeling Woudenberg
Contactpersonen zijn:
J.A. van Oosterom (voorz.)
A.P. Stierman (secretaris)

Laan van Blotenburg 8a
Rembrandtlaan 12

email: ja.vanoosterom@planet.nl
email: ap.stierman@ziggo.nl

Samen Verder, Christelijke Vrouwenvereniging
Samen Verder vergadert iedere derde donderdagavond van de maand, van september t/m
april in Eben-Haëzer.
Contactpersoon is:
Elly van den Ham- den Bleker (secr.); Stationsweg West 63a; 3931 EK Woudenberg;
tel. 06-28979511, email: ellyvdham@hotmail.com
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Bijbelkring Groenewoude
Deze Bijbelkring komt samen op de eerste en derde dinsdag van de maand, in de Serre van
Groenewoude. Ook u, die niet in het zorgcentrum woont, bent welkom!

SPONSORING
Deze gemeentegids is gedrukt door drukkerij AMV B.V., Kauwenhoven 5, 6741 PW Lunteren. Info@drukkerij-amv.nl / www.drukkerij-amv.nl
De kosten voor dit drukwerk zijn bijeengebracht door ondernemers uit onze gemeente,
waaronder de bedrijven, die op de volgende pagina’s zijn vermeld.
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De Muijnck
AANNEMERSBEDRIJF

- KWALITEIT VOOROP Bouwen • Verbouwen • Onderhouden
Met oog voor detail
Luisteren • Meedenken • Uitvoeren
Laagerfseweg 10 - Woudenberg - Tel: 033 286 1509
info@de-muijnck.nl - www.de-muijnck.nl

In de regio gratis ophalen
en terugbezorgen
bij reparatie en onderhoud
Leenfiets beschikbaar.

Dorpsstraat 213-215
3925 KB Scherpenzeel
Tel.: (033) 277 12 78

TE!

BEKIJK ONZE WEBSI

www.tweewielercentrumdenboer.nl

Brommobiel
Utrecht

www.brommobielutrecht.nl

Hét adres in de regio voor alle merken brommobielen
NIEUW & GEBRUIKT
Nicolaasweg 42 en 66-68 • 3581 VJ UTRECHT • Telefoon 030-2516164

HOUTBOUW OP MAAT
KLASSIEK OF MODERN
MEER DAN 40 JAAR ERVARING IN HOUTBOUW. BEL FRANS OF
WILLEM VAN DE LAGEMAAT OM UW WENSEN TE BESPREKEN:
06 1010 8100.
TUINHUIZEN, SCHUREN, GARAGES, ATELIERS, RECREATIEWONINGEN,
VERANDA’S, TERRASOVERKAPPINGEN: KIJK OP ONZE WEBSITE!

Ekris 72a 3931 PX Woudenberg www.bosmaat.nl
l

l

ontwerp op maat
tot 30% goedkoper
25 jaar garan�e
jaarlijks onderhoud
renova�e
eigen plaatsingsdienst
afspraak aan huis mogelijk
Contactgegevens showroom:
Stationsweg Oost 281B, 3931 ER WOUDENBERG
033-2584729
www.ewijkgrafstenen.nl
Wij werken op afspraak, zodat u ervan verzekerd
bent dat wij alle tijd voor u hebben.

OPHALEN
PAKKETBEZORGING
POSTBEZORGING

Voor al uw pakket- en postbezorgingen, groot of klein,
moet u bij VDB Pakket & Mail zijn.
Wij halen alle post gratis bij u op en zorgen voor een correcte bezorging
in zowel binnen- als buitenland. U hoeft geen postzegels te plakken en
niet naar de brievenbus. Ook voor adequate bezorging van uw rouw- en
familiedrukwerk. Wat kunnen wij voor u bezorgen?

VDB Pakket & Mail
Leesonhof 9
6744 AX EDERVEEN

T 0318-573576 / 06-20938569
E vdbpakketenmail@kpnmail.nl

ARISCH
IJK WONEN
XATIES

neraedt.nl

AGRARISCH
LANDELIJK WONEN
AGRARISCH
TAXATIES
AGRARISCH
LANDELIJK
WONEN
AGRARISCH
LANDELIJK WONEN
LANDELIJK
WONEN
TAXATIES
TAXATIES
TAXATIES

groeneraedt.nl

groeneraedt.nl

Zorgen
uit handen nemen

tijdens de moeilijkste momenten

Dag en nacht bereikbaar via

(033) 286 39 69
w w w. b l o k h u i s u i t v a a r t z o r g . n l

Molenbeek Makelaars zet uw
woning breder te koop
Woning verkopen? Begin bij Molenbeek Makelaars in Woudenberg.
Dankzij vestigingen in Utrecht, Zeist en Woudenberg bieden we uw woning
in een veel bredere kopergroep aan. 50% van de woningen in Woudenberg
wordt verkocht aan kopers uit stedelijke gebieden. Daar kunt u via ons van
profiteren! Gratis waardebepaling van uw woning? Bel 033 286 4411!

Molenbeek Makelaars. Meetbaar meer resultaat
Molenbeek Makelaars Woudenberg De Nieuwe Poort 20, 3931 JK Woudenberg | (033) 286 4411
woudenberg@molenbeek.nl | www.molenbeek.nl

