
Hervormde Gemeente Woudenberg 
Kerkenraad Wijkgemeente II 
 
Predikant: Ds. A.D.J. Wessels, Heinelaan 53, 3931 WZ Woudenberg 
e-mail: a.d.j.wessels@hervormdwoudenberg.nl, tel.: 033 2862764 
Scriba: W. Blokhuis, Ter Maatenlaan 36, 3931 WG Woudenberg,  
e-mail: w.blokhuis@hervormdwoudenberg.nl, tel. 033 286 5748 
 
Nieuwsbrief	september	2017		

	
	

Aan	alle	leden	van	de	wijkgemeente	en	geïnteresseerden,	
	
Graag	willen	wij	u	vanuit	de	wijkkerkenraad	aan	het	begin	van	het	nieuwe	winterseizoen	informeren	
over	een	aantal	activiteiten	die	door	onze	wijkgemeente	zijn	of	worden	georganiseerd	c.q.	mogelijk	
worden	gemaakt.		
	
In	deze	Nieuwsbrief	aandacht	voor:	

- Zomerfeest	Next	
- Nieuwe	catechesemethode	12-17	jaar	
- In	gesprek	over	opvoeden	en	geloven		
- Pilot	Bijbeluur	
- Wijk2Bericht,	berichten	via	WhatsApp	

	
Wij	 wijzen	 u	 ook	 graag	 op	 de	 beleidsdocumenten,	 die	 door	 onze	 wijkkerkenraad	 op	 verschillende	
thema’s	 zijn	 vastgesteld.	 U	 kunt	 deze	 vinden	 op	 de	 website	 van	 onze	 gemeente	 via	 de	 link:	
http://www.hervormdwoudenberg.nl/onze-gemeente/wijk-2/beleidsdocumenten/.	
	
Heeft	u	naar	aanleiding	van	deze	nieuwsbrief	vragen,	neem	dan	gerust	contact	op	met	scriba	Wout	
Blokhuis:	w.blokhuis@hervormdwoudenberg.nl.	
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� ZOMERFEEST NEXT, EEN WAARDEVOLLE TIJD  • 

	

	
		
In	 augustus	 werd	 Zomerfeest	 NEXT	 georganiseerd.	 In	 een	 tent	 in	 ‘Het	 Groene	Woud’	 hebben	 we	
contacten	gelegd	 tussen	de	 inwoners	van	Woudenberg	en	onze	Hervormde	Gemeente,	waarbij	we	
de	liefde	van	God	mochten	delen.	
		
Tal	 van	 activiteiten	 zijn	 voor	 jong	 en	 oud	 georganiseerd.	 Zo	 begonnen	 we	 dinsdagmiddag	 met	
ongeveer	100	kinderen	aan	het	bouwen	van	hutten.	Ook	tijdens	andere	activiteiten	hebben	we	veel	
kinderen	ontmoet.	Bijzonder	blijft	het	traditionele	Vrouwen	verwenontbijt,	waarbij	zo’n	60	vrouwen	
met	elkaar	 in	gesprek	gingen,	een	workshop	volgden	en	stil	stonden	bij	het	Bijbelse	thema.	Tijdens	
de	 mannenavond	 was	 met	 name	 het	 persoonlijke	 contact	 wat	 de	 avond	 bijzonder	 maakte.		 Op	
zondag	hebben	we	 liederen	gezongen	 tot	Zijn	eer	en	 luisterden	we	naar	Gods	Woord.	De	maaltijd	
nam	op	deze	dag	een	speciale	plaats	 in.	Met	zo’n	50	personen	zaten	we	aan	de	 lunchtafel	en	voor	
200	bezoekers	werden	pannenkoeken	gebakken.	
		
Wij	willen	een	 ieder	die	heeft	meegeholpen,	op	welke	manier	dan	ook,	hartelijk	bedanken	voor	de	
hulp,	 de	 belangstelling	 en	 het	 gebed.	 We	 kijken	 terug	 op	 een	 mooie	 week	 met	 emotionele	 en	
indrukwekkende	momenten.	
		
Wilt	u	volgend	jaar	meer	actief	bezig	zijn	met	dit	project,	laat	het	ons	dan	weten	en	stuur	een	e-mail	
naar	zomerfeestwoudenberg@gmail.com.	Uw	hulp	is	meer	dan	welkom!	
	

� NIEUWE METHODE CATECHESE [12-17 JAAR]  • 

Vanaf	 komend	 seizoen	 werken	 we	 als	
wijkgemeente	met	de	nieuwe	methode	 ‘Leer	
&	 Leef’.	 Deze	methode	 is	 vorig	 jaar	 door	 de	
HGJB	uitgebracht	en	vervangt	de	25	jaar	oude	
methode	 ‘Leer	 Ons	 Geloven’.	 Deze	 nieuwe	
methode	 sluit	 goed	 aan	 bij	 de	 visie	 van	 de	
kerkenraad,	 omdat	 hierin	 enerzijds	 aandacht	
is	 voor	 thema’s	 van	 de	 Heidelbergse	
Catechismus	 en	 anderzijds	 ook	 voor	 actuele	
thema’s,	zoals	bijv.	islam,	homoseksualiteit	en	
euthanasie.	 De	 leefwereld	 van	 tieners	 wordt	
helemaal	serieus	genomen.	
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Spreuken	1:8-9	(HSV)	
Mijn	zoon,	luister	naar	de	vermaning	van	je	vader	en	veronachtzaam	het	onderricht	van	je	moeder	
niet,	want	ze	zijn	een	bevallige	krans	om	je	hoofd,	en	schakels	van	een	ketting	om	je	hals.		

In	 de	 huidige	 methode	 worden	 minder	 werkvormen	 aangedragen	 voor	 de	 leeromgeving	 van	
verschillende	 jongeren.	Nieuwe	didactische	 inzichten	zijn	verwerkt	 in	de	methode	 ‘Leer	&	Leef’.	Zo	
zijn	er	werkvormen	met	keuze	uit	hoofd(denken)	/hart	 (associëren,	ervaren)	en	handen	 (doen).	De	
mentoren	 kunnen	 in	 het	 seizoen	 variëren,	 zodat	 elke	 catechisant	 op	 zijn/haar	 eigen	 manier	
aangesproken	wordt.		
	
Graag	vermelden	wij	hier	nogmaals	dat	de	mentoren	ook	de	rol	van	JP’er	(Jeugdpastoraat)	vervullen.	
Zij	 spreken	 en	 ontmoeten	 de	 jongeren,	 werken	 aan	 het	 opbouwen	 van	 een	 persoonlijke	 band	 en	
bidden	 ook	 persoonlijk	 voor	 ‘hun’	 jongeren.	 De	 volgende	 gemeenteleden	 zijn	 mentor	 en	 zullen	
samen	met	 ds.	Wessels	 het	 catecheseseizoen	 verzorgen:	 Kirsten	 Blok,	 Joanne	 de	 Groot,	 Cora	 van	
Heck,	Anke	de	Jong,	Erik	Lokhorst,	Adriaan	Timmer,	Corine	van	Vliet.		

Ook	dit	seizoen	willen	we	u	als	gemeente	oproepen	dit	zeer	belangrijke	werk	mee	te	nemen	in	uw	
gebed	en	te	bidden	voor	onze	jongeren,	mentoren	en	predikant.		
	

� IN GESPREK OVER OPVOEDEN EN GELOVEN  • 

Wij	 organiseren	 dit	 seizoen	 twee	 avonden	 om	 als	 ouders	 met	
elkaar	 in	gesprek	te	gaan	over	opvoeden	en	geloven.	Noteert	u	
alvast	dinsdagavond	7	november	en	dinsdagavond	23	januari	 in	
uw	 agenda?	 De	 tieners	 en	 jongeren	 hebben	 deze	 avond	
‘catecheseverlof’	 en	 kunnen	 deze	 extra	 tijd	 besteden	 aan	 hun	
dossiertoetsen.	De	ouders	mogen	eh...	‘moeten’	dit	keer	J.	

Geloofsopvoeding	 kun	 je	 niet	 uitbesteden	 aan	 kerk	 of	 school,	
maar	gebeurt	vooral	 in	het	gezin.	Dat	besef	wordt	 in	deze	tijd	 -	
gelukkig	 -	 steeds	 sterker.	 Tegelijkertijd	 merken	 ouders	 dat	 het	
niet	vanzelf	gaat	en	dit	horen	we	ook	regelmatig	als	kerkenraad.	
We	hopen	elkaar	hierin	verder	te	kunnen	helpen!	

De	 HGJB	 heeft	 hiervoor	 een	
nieuwe	 serie	 Voorleven	 uitgebracht.	 De	 serie	 bestaat	 uit	 vier	
boeken	 (leeftijdscategorie:	0-3,	4-7,	8-11	en	12-16	 jaar).	Ouders	
kunnen	op	die	manier	met	hun	kind	meegroeien.	Met	 concrete	
opdrachten	 en	 prikkelende	 vragen	 wordt	 een	 open	 gesprek	
bevorderd	 waarin	 ouders	 kunnen	 leren	 van	 elkaar.	 Voorleven	
biedt	 een	 unieke	 combinatie:	 zowel	 de	 pedagogische	 als	 de	
bijbels-theologische	kant	van	opvoeden	wordt	belicht.	Tijdens	de	
avonden	 zorgen	 wij	 dat	 er	 materiaal	 van	 de	 hele	 serie	
beschikbaar	is,	zodat	ouders	per	leeftijdscategorie	naar	keuze	in	
gesprek	kunnen	met	elkaar.	

	
Als	kerkenraad	hebben	we	besloten	het	eerste	boek	van	deze	serie	 te	overhandigen	als	cadeau	op	
kraamvisite.		
	

HGJB	:	“We	hopen	dat	ouders	
aan	de	hand	van	Voorleven	niet	
alleen	een	goede	avond	met	
elkaar	hebben,	maar	ook	meer	
betrokken	raken	op	elkaar	als	
gezin”.	
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� PILOT BIJBELUUR  • 

De	 Algemene	 Kerkenraad	 heeft	 u	 in	 de	 kerkbode	
van	1	september	jl.	geïnformeerd	over	de	pilot	van	
het	Bijbeluur	tijdens	de	diensten	om	10.45	uur	van	
wijkgemeente	 2.	 Het	 Bijbeluur	 is	 bedoeld	 voor	 de	
kinderen	t/m	groep	6	van	de	basisschool.		

Op	D.V.	zondag	1	oktober	wordt	voor	het	eerst	een	
Bijbeluur	 gehouden.	 De	 overige	 vinden	 plaats	 op	
15	 en	 29	 oktober,	 12	 november,	 17	 en	 31	
december.		

Hoe	wordt	het	Bijbeluur	vormgegeven?	
De	kinderen	maken	de	start	van	de	dienst	in	de	kerk	mee.	Voor	de	collecte	introduceert	de	predikant	
het	onderwerp	van	het	Bijbeluur	voor	die	 zondag.	Dit	 is	 ‘gewoon’	het	gebruikelijke	 rooster	 van	de	
Zondagschool.	 Vervolgens	 worden	 de	 kinderen	 uitgenodigd	 naar	 Eben-Haëzer	 te	 gaan	 om	 daar	
bijbelonderwijs	 te	 ontvangen.	 Het	 Bijbeluur	 is	 vrijwillig;	 ouders	 die	 hun	 kinderen	 liever	 in	 de	 kerk	
houden,	 kunnen	 dat	 gewoon	 blijven	 doen.	 De	 eerste	 paar	 keer	 van	 de	 pilotperiode	 komen	 de	
kinderen	niet	meer	terug	in	de	dienst	en	in	de	loop	van	het	seizoen	is	het	de	bedoeling	dat	zij	weer	
terugkomen	in	de	kerk,	voordat	de	zegen	aan	de	gemeente	wordt	gegeven.	Dit	doen	we	om	goed	te	
kunnen	evalueren	(ook	praktisch)	hoe	de	pilot	verloopt.		
	
Proces	
In	 januari	 2018	 zal	 een	 tussenevaluatie	 plaatsvinden	 en	 in	 mei	 2018	 de	 eindevaluatie.	 Bij	 de	
eindevaluatie	 worden	 zowel	 de	 ouders	 van	 de	 zondagschoolkinderen	 betrokken,	 als	 ook	 de	
gemeente	 en	 de	 kerkenraden.	 Op	 basis	 van	 de	 uitkomsten	 van	 de	 evaluatie	 zal	 besluitvorming	
plaatsvinden.	De	ouders	van	de	kinderen	van	zondagsschool	Dorp	ontvangen	nadere	 informatie	via	
een	nieuwsbrief.	Deze	wordt	ook	in	de	kerkportalen	gelegd	voor	geïnteresseerde	gemeenteleden	en	
beschikbaar	gesteld	op	de	website	van	onze	gemeente.	We	hopen	op	een	goed	verloop	van	de	pilot	
en	dat	het	Bijbeluur	mag	bijdragen	aan	de	opbouw	van	de	gemeente.	
	

  

Markus	9:	35b-37	HSV	

Als	iemand	de	eerste	wil	zijn,	moet	hij	de	laatste	van	allen	zijn	en	een	dienaar	van	allen.	En	Jezus	
nam	een	kind,	zette	dat	in	hun	midden	en	omarmde	het,	en	Jezus	zei	tegen	hen:	Wie	een	van	zulke	
kinderen	ontvangt	in	Mijn	Naam,	die	ontvangt	Mij;	en	wie	Mij	ontvangt,	die	ontvangt	niet	Mij,	
maar	Hem	Die	Mij	gezonden	heeft.		
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� WIJK2BERICHT: WIJK 2 & WHATSAPP  • 

Veel	leden	van	onze	gemeente	zijn	in	het	bezit	van	een	
smartphone	waarop	ze	WhatsApp	gebruiken.	WhatsApp	
is	 geschikt	 voor	 het	 versturen	 van	 actuele,	 korte	
berichten.	 Ook	 Wijk	 2	 doet	 dat	 inmiddels,	 onder	 de	
naam	 ‘Wijk2Bericht’.	 Het	 betreft	 bijvoorbeeld	
aankondigingen	 van	 kerkdiensten	 en	 activiteiten,	
herinneringen,	 gebedspunten,	 nieuws	 of	 actuele	
gebeurtenissen.	Zo	attenderen	we	elkaar	op	belangrijke	
zaken	en	hopen	we	de	onderlinge	band	te	versterken.		
Deze	 nieuwe	 dienst	 is	 geen	 vervanging	 voor	 de	
kerkbode	 of	 website	 www.hervormdwoudenberg.nl,	
maar	 houdt	 u	 op	 de	 hoogte	 van	 actualiteiten	 in	 de	
wijkgemeente.		
Het	 Wijk2Bericht	 is	 opgezet	 als	 een	 WhatsApp	
verzendlijst.	 Dat	 betekent	 dat	 iedereen	 het	 bericht	
persoonlijk	 krijgt	 en	 dat	 de	 ontvangers	 elkaar	 niet	
kunnen	 zien	 in	 WhatsApp.	 Zo	 doen	 we	 ons	 best	 uw	
privacy	te	respecteren.	
In	 de	 afbeelding	 hiernaast	 is	 aangegeven	 hoe	 u	 zich	
kunt	aanmelden	voor	‘Wijk2Bericht’.	


