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Huizen, september 2016

Kom en zie!
‘Kom en zie!’ (Johannes 1:40 en 47)

‘Komen’ en ‘zien’, zijn twee kernwoorden in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Bij de diensten in de wijkgemeenten te Huizen is ons voornemen dat wij regelmatig uit dit Evangelie zullen lezen. Het gaat steeds om het komen tot Jezus (= geloven in
Hem) en het zien (= aanschouwen) van Hem in geloof. Aan het eind van het Evangelie lezen wij: ‘Deze (dingen) zijn beschreven, opdat u gelooft, dat Jezus de Christus is, de Zoon
van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.’ (Joh. 20:31)
‘Kom en zie’. Deze woorden klonken eerst uit de mond van de Heere Jezus. Hij nodigde
twee discipelen van Johannes de Doper uit om met Hem mee te gaan. Jezus blijft ook ons
nodigen: ‘Kom en zie.’ Kom en zie hoezeer Hij bereid is om ons te ontvangen, om ons in
Zijn armen te nemen en te zegenen. Kom en zie wat Hij voor ons gedaan heeft om de weg
naar God de Vader voor zondaars te openen.
In het komende seizoen zijn er weer tal van mogelijkheden om de Heere Jezus – nog
meer – te leren kennen. Iedere zondag wordt Hij ons in de Woordverkondiging voor ogen
geschilderd. Wij sporen jong en oud aan: ‘Kom en zie.’ Ook bij de vele activiteiten die
binnen de gemeente plaatsvinden, gaat het Woord open, opdat wij met het oog van het
geloof Jezus zien en wij Hem vinden. Dan zijn wij geborgen voor tijd en eeuwigheid.
Wanneer u net als Andreas kunt zeggen: ‘Wij hebben de Messias gevonden’, dan wil je
dat ieder Hem ontmoet op zijn of haar levensweg. Is er bij ons het verlangen om anderen
tot Jezus te leiden? Dan zijn wij voor de anderen in de gemeente en het dorp levende
wegwijzers. ‘Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.’
Ik hoop dat u/jij Hem zult ontmoeten. Onder de Woordverkondiging en bij de viering van
de sacramenten, waar het heil van God ook zichtbaar is. Of als u verbonden bent met de
kerkdiensten, of u samenkomt als deel van de gemeente om Gods Woord te onderzoeken.
Een onvergetelijke ontmoeting, wanneer wij Jezus zien en Hij spreekt tot ons hart.
Verlangt u naar Hem? Kom en zie!
							
Ds. P.M. van ’t Hof

ALGEMENE INFORMATIE
KERKDIENSTEN
De kerkdiensten vallen onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad en worden
gehouden in de Oude Kerk, Kerkstraat 1, tel. 5252722. De diensten beginnen op zondagmorgen om 9.30 uur en op zondagavond om 18.30 uur. Op tweede feestdagen beginnen
de diensten ook om 9.30 uur.
Koster is mevr. M. Jongerden-van Dijk, Witte de Withstraat 94, tel. 5242406.
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Eerste organist is drs. A. van Pelt; tweede organist is dhr. P. Joosse. De overige organisten
zijn: mw. H. Veerman, dhr. T. Lokhorst, dhr. J. Timmer en Eric Boot.
KINDEROPPASDIENST
Tijdens de ochtenddiensten is er voor de kinderen oppas aanwezig. De kinderen van 0
t/m 3 jaar worden opgevangen in het Hervormd Kerkelijk Centrum ’t Visnet, De Ruyterstraat 7.
De kinderen van 4 t/m 6 jaar zijn welkom in het catechisatielokaal van de Oude Kerk.
Wilt u/jij meer informatie, of wilt u/jij zich aanmelden als vrijwilliger, neem dan contact op
met Tasmara Lubbers, Doolhofstraat 11, tel. 5254860, of met Betty Teeuwissen,
Dr. Lelylaan 23, tel. 8884765.
JAARTHEMA
In het komende seizoen zal het Evangelie van Johannes centraal staan in een aantal
themadiensten en bezinningsmomenten.
BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP
De bediening van de Heilige Doop vindt plaats in een morgendienst in de Oude Kerk en
valt onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad.
De telefonische doopaangifte bij de scriba is circa 12 dagen voor de bediening en wordt
samen met de doopdienst in het Huizer Kerkblad vermeld. De doopouders ontvangen op
een nader af te spreken avond voor de bediening doopcatechese van de wijkpredikant,
waarbij tevens de sectieouderling (of de ouderling van dienst) aanwezig is.
BEDIENING VAN HET HEILIG AVONDMAAL
De bediening van en de nabetrachting/dankzegging op het Heilig Avondmaal zullen
plaatsvinden volgens het datumrooster in deze gids. Op de zondag ervoor vindt in de
ochtenddienst de voorbereiding plaats. Op de zaterdag voorafgaand aan de bediening is
er een bezinningsavond voor de hele gemeente in de Nieuwe Kerk; aanvang 19.00 uur.
PROJECT KERK EN SCHOOL
Dit is een samenwerking tussen de christelijke basisscholen uit de wijk en de kerk.
In een ochtenddienst wordt de Bijbelse-projectweek afgesloten met een themadienst,
toegespitst op het project waar de kinderen in de week ervoor mee gewerkt hebben. De
kinderen zingen tijdens de dienst enkele liederen. De projectdienst wordt afgesloten met
gezamenlijk koffiedrinken in de Oude Kerk. Hierbij is er voor de kinderen gelegenheid
hun gemaakte werkjes en tekeningen aan hun ouders, andere familieleden en de overige
gemeenteleden te laten zien. Voor de data zie de hieronder vermelde lijst met bijzondere
diensten.
AANLOOPDIENSTEN
Regelmatig worden er in alle wijkgemeenten aanloopdiensten gehouden, ook in onze
wijk. Deze zijn speciaal gericht op hen die niet (meer) gewend zijn naar de kerk te gaan.
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Het niveau van deze diensten is daarom aangepast, maar het karakter van de gewone
dienst blijft behouden. Voorafgaand aan de dienst worden enkele geestelijke liederen
gezongen; na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken en na te praten. Voor de data
verwijzen we u naar het kerkblad.
ZINGEN IN DE OUDE KERK
Ieder seizoen van het jaar organiseert de wijkgemeente in samenwerking met ‘onze
goede buur’ de Oude Pastorie een zangsamenkomst in de Oude Kerk. Voor het seizoen
2016/2017 is het thema de Vier Jaargetijden. Bij ieder seizoen staan geestelijke liederen
op het programma die passen bij het jaargetijde. Ds. van ’t Hof houdt een korte overdenking naar aanleiding van een Bijbelgedeelte en spreekt het gebed uit. De samenzang
wordt op orgel en piano begeleid door Paul Joosse en op dwarsfluit door Joke van ’t Hof.
De bijeenkomsten beginnen om 11.00 uur en duren ongeveer drie kwartier. In 2016/2017
vindt ‘Zingen in de Oude Kerk’ plaats op D.V. dinsdag 11 oktober, 20 december, 21 maart
en 11 juli.
BIJZONDERE DIENSTEN
Datum

Dag

Activiteit

4
18
25
2
9
2
6
20
27
4
25
26
31

september
september
september
oktober
oktober
november
november
november
november
december
december
december
december

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
woensdag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
maandag
zaterdag

Startzondag winterwerk
Voorbereiding heilig Avondmaal
Heilig Avondmaal en nabetrachting
Israëlzondag
Aanloopdienst (ochtend)
Dankdag voor gewas en arbeid
Projectzondag
Voleindingszondag*
Voorbereiding heilig Avondmaal
Heilig Avondmaal en nabetrachting
Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag
Oudejaarsdag

1
29
5
12
8
14
16
17
7

januari
januari
februari
februar
maart
april
april
april
mei

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

zondag
zondag
zondag
zondag
woensdag
vrijdag
zondag
maandag
zondag

Nieuwjaarsdag
Projectzondag
Voorbereiding heilig Avondmaal
Heilig Avondmaal en nabetrachting
Biddag voor gewas en arbeid
Goede Vrijdag
Eerste Paasdag
Tweede Paasdag
Voorbereiding heilig Avondmaal
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14
25		
4
5
9
16

mei
mei
juni
juni
juli
juli

2017
2017
2017
2017
2017
2017

zondag
donderdag
zondag
maandag
zondag
zondag

Heilig Avondmaal en nabetrachting
Hemelvaartsdag
Eerste Pinksterdag
Tweede Pinksterdag
Voorbereiding heilig Avondmaal
Heilig Avondmaal en nabetrachting

* Met de directe nabestaanden, die hiervoor worden uitgenodigd, herdenken wij in deze
dienst de leden van onze wijkgemeente die ons in de afgelopen periode zijn ontvallen.
BIJBELLEZINGEN OP WOENSDAGAVOND
In de periode tussen dankdag en biddag worden er op de woensdagavonden Bijbellezingen gehouden in ’t Visnet; aanvang 19.30 uur. Het onderwerp, de data en de predikanten
worden te zijner tijd in het kerkblad vermeld.
HGVV-LEZINGEN
In oktober 2016 verzorgt het Hervormd-Gereformeerd Verenigingsverband (HGVV) traditiegetrouw enkele Bijbellezingen op de woensdagavond in ‘t Visnet; deze beginnen om
19.30 uur:
5
12
19
26

oktober:
oktober:    
oktober:
oktober:

ds. A.L. van Zwet, Putten
ds. J.A.C. Olie, Genemuiden
ds. M. Goudriaan, Ede                
ds. T.C. Guijt, Hardinxveld

In het voorjaar van 2017 volgen enkele kerkhistorische lezingen, eveneens op woensdagavond in ‘t Visnet. Voor data en predikanten verwijzen we u (t.z.t.) naar het kerkblad.
HUWELIJKSBEVESTIGING
Van maandag t/m zaterdag kan in een van de kerken een door de burgerlijke overheid
voltrokken huwelijk kerkelijk worden bevestigd. Het verzoek om bevestiging en inzegening van een huwelijk wordt gedaan aan de kerkenraad van de wijkgemeente van
de bruid. Woont alleen de bruidegom in Huizen, dan wordt het verzoek gericht aan de
kerkenraad van de wijkgemeente waarin de bruidegom woont. Het bruidspaar wendt zich
tot de betreffende wijkpredikant om in overleg met hem dag en tijdstip definitief vast te
stellen, nadat het bruidspaar geïnformeerd heeft bij de betreffende koster of het gewenste kerkgebouw beschikbaar is op de door hen gewenste dag. De predikant heeft met het
bruidspaar in de maanden voorafgaande aan de huwelijksdag enkele pastorale gesprekken over het christelijk huwelijk. Wenst het bruidspaar de huwelijk te laten bevestigen
door een predikant van elders, dan richten zij een verzoek aan de wijkkerkenraad, die
hierover een beslissing zal nemen. Woont bruid noch bruidegom in Huizen, dan kunnen
zij zelf een predikant kiezen, waarbij de voorkeur uitgaat naar de predikant van de wijk
waarin het bruidspaar gaat wonen.
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VERVOERSDIENST
Gemeenteleden die niet in staat zijn op eigen gelegenheid naar de kerk te gaan, kunnen
gebruik maken van de vervoersdienst. U kunt zich hiervoor melden bij de contactpersoon:
ouderling J. Klein, Kon. Julianastraat 43, tel. 5233866.
KERKDIENSTEN BELUISTEREN
Voor gemeenteleden die de kerkdiensten niet kunnen bijwonen door ziekte of ouderdom,
zijn er de volgende mogelijkheden om de diensten te beluisteren.
Kerkradio: elke zondag worden beide diensten van alle wijkkerken via de kerkradio
uitgezonden. Voor inlichtingen en aanvragen van de kerkradio kunt u terecht
bij het Kerkelijk Bureau, tel. 6566823.
Internet: alle kerkdiensten zijn rechtstreeks (en terug) te beluisteren via de website
www.kerkomroep.nl (zoeken op plaatsnaam Huizen).
HGVV-PREKENDIENST
Voor gemeenteleden die tijdelijk de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en ook niet op de
kerkradio of kerktelefoon zijn aangesloten, is er de mogelijkheid om of via de cassetterecorder of via de cd-speler de kerkdienst te beluisteren die in de Oude Kerk is gehouden.
Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, dan kunt u bij de volgende contactpersoon
of cd’s van de kerkdiensten bestellen: dhr. A.H. Jongerden, W. de Withstraat 94, tel.
5242406.
WIJKGEMEENTEAVOND
Op dit moment is er nog geen datum voor een nieuwe wijkgemeenteavond bekend; o.a.
via het kerkblad zult u hier te zijner tijd over worden geïnformeerd.
CATECHESE
Ook dit jaar zal, samen met de wijkgemeente Nieuwe Kerk, voor de jongeren van 12 t/m
15 jaar mentorcatechese worden gegeven. De predikant wordt terzijde gestaan door
mentoren, die onder zijn leiding mee zullen werken aan de catechese. De jongeren van
16 en 17 jaar krijgen catechisatie van ds. Van ’t Hof; ditzelfde geldt voor jongeren van 18
jaar en ouder. De catechisaties beginnen in september. Alle jongeren zullen hiervoor een
uitnodigingsbrief ontvangen.
Voor kinderen van 10 en 11 jaar zal ook dit seizoen de zogenaamde kindercatechese
gegeven worden, op maandagmiddag van 16.15 - 17.00 uur in de catecheseruimte van
de Oude Kerk. Alle kinderen die hiervoor in aanmerking komen, zullen hier persoonlijk
voor worden uitgenodigd.
Jongeren én ouderen die belijdeniscatechese willen volgen, zijn van harte welkom. Wie
over het belijdenis-doen vooraf een persoonlijk gesprek wil hebben, kan hiervoor vanaf
begin september contact opnemen met ds. Van ’t Hof.
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De catechese voor verstandelijk gehandicapten wordt gegeven door mevr. N. Alta-Verhoef
en mevr. A. Visser-van Wessel op donderdagavond van 19.15 uur tot 20.15 uur. Voor
inlichtingen kunt u contact opnemen met mevr. Alta, tel. 5258650.
OPROEP BELIJDENISCATECHESE
‘Maar u, wie zegt u dat Ik ben?’ In het Evangelie van Mattheus lezen wij hoe Jezus deze
persoonlijke vraag stelt aan Zijn discipelen. Wat is uw/jouw antwoord op deze vraag?
Misschien heb je nog wel veel vragen over de Bijbel, over het geloof en over Gods leiding
in ons leven. Ik nodig u/jou hartelijk uit om samen met anderen over deze belangrijke
geloofsvragen te spreken. In het komende seizoen is er voor gemeenteleden de mogelijkheid voor het volgen van belijdeniscatechisatie. Er zullen vast wel gemeenteleden zijn
die er al langer mee rondlopen, maar die toch nog steeds de stap niet hebben genomen.
Neem gerust contact met mij op, dan kunnen wij er met elkaar eens over spreken. Naast
jongeren wil ik ook de ouderen vragen om over dit alles na te denken. U bent nooit te oud
om belijdenis te doen. Dat velen de roeping mogen verstaan om Gods Naam te belijden
in het midden van de gemeente. Als u/jij van plan bent om de belijdeniscatechese te
gaan volgen laat het mij dan even weten via het telefoonnummer 035-5251348 of via het
mailadres: pvanthof@hervormdhuizen.nl.
In overleg met de deelnemers wordt bepaald op welke avond de belijdeniscatechese in
de pastorie aan de Jagersweg 11 wordt gegeven. Het is niet verplicht om na het volgen
van deze catechese ook nog in hetzelfde jaar geloofsbelijdenis te doen. Soms kan het
goed zijn om meerdere jaren je hierop voor te bereiden. Het is mijn verlangen u/jou bij de
belijdeniscatechese te ontmoeten. Voor het eerst komen wij samen op D.V. vrijdagavond
23 september om 20.00 uur in de kerkenraadskamer van de Oude Kerk.
Ds. P.M. van ’t Hof
BEJAARDENBEZOEK
Deze commissie heeft als doel ouderen van de wijkgemeenten te bezoeken.
Contactpersonen zijn:
mevr. T. Grolle-Klijn, Achterbaan 76, tel. 5260403.
			
mevr. G. Moll-Visser, Karel Doormanlaan 83, tel. 5261306.
ZIEKENBEZOEK, WELKOMSTBEZOEK EN KRAAMBEZOEK
Deze commissie heeft als doel contacten binnen de wijkgemeente te leggen. De leden
van de commissie brengen onder andere kraam-, zieken- en welkomstbezoeken.
Contactpersoon is: mevr. J. De Groot-van Brummelen, Blaricummerstraat 24, tel.
5256820.
KERKBLAD
Het Huizer Kerkblad is het officiële orgaan van en voor de Hervormde Gemeente van
Huizen en verschijnt wekelijks. In het kerkblad wordt u onder andere geïnformeerd over
de kerkdiensten, de wijkberichten, diaconale en kerkrentmeesterlijke zaken, gegevens uit
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Voor Anker en van de Missionaire Commissie vermeld. Ook zijn de verenigingsberichten
opgenomen met informatie over alle kerkelijke activiteiten voor jong en oud. Een abonnement kan worden aangevraagd bij drukkerij Bout, tel. 5253293.
JONGERENWERKER
Op dit moment is er geen jongerenwerker actief in onze gemeente.
EVANGELIST
Evangelist in de Hervormde Gemeente is br. J.O. (Jan) Verkerk. Hij is bereikbaar op
tel. 06-57992829 en werkt vanuit het Hervormd Kerkelijk Centrum ’t Visnet,
De Ruyterstraat 7. Zijn e-mailadres is: evangelist@hervormdhuizen.nl
Br. Verkerk geeft tevens leiding aan de zogeheten Ontmoetingsdiensten, die elke zondagochtend in gebouw Silo (Keucheniusstraat 36) worden gehouden en bedoeld zijn voor
randkerkelijken. Meer informatie hierover vindt u op de website:
www.missionairhuizen.nl (zie ook: www.debrughuizen.nl)
Missionair werker binnen het geheel van hervormd Huizen is zr. Jeannette Vos-Spek. Zij
ondersteunt alle wijken bij het missionaire werk, en ondersteunt waar nodig ook evangelist Jan Verkerk bij zijn werkzaamheden.
Haar e-mailadres is: missionairwerker@hervormdhuizen.nl
In onze wijkgemeente zijn tevens een evangelisatieouderling en een evangelisatiecommissie actief. Gegevens vindt u onder de pastorale informatie.
AANGEPASTE KERKDIENSTEN
Elk seizoen worden er vijf aangepaste kerkdiensten gehouden. De aangepaste kerkdiensten zijn diensten met en voor mensen met een verstandelijke beperking (met of zonder
een lichamelijk en/of visuele handicap). Deze diensten zijn laagdrempelig en ook bijzonder geschikt voor gezinnen met jonge kinderen. In deze diensten, die beginnen om 14.45
uur, gaan de plaatselijke predikanten voor.
De aangepaste kerkdiensten worden gehouden op D.V. 9 oktober 2016, 18 december
2016, 5 februari 2017, 9 april 2017 en 11 juni 2017.
Contactpersoon:
Dhr. B.J.D. Lohuis tel. 035-5235060
E-mail: bjdlohuis@casema.nl
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PASTORALE INFORMATIE
KERKENRAAD
De samenstelling van de wijkkerkenraad is op dit moment als volgt:
Wijkpredikant
Ds. P.M. van ‘t Hof (assessor)

Adres
Jagersweg 11

Postcode
1271 AL

Telefoon
5251348

Ouderlingen
A. Bakker
K.E. Brands (jeugdouderling)
J. Brasser
A.H. Grolle (evangelisatie ouderling)
L.A. De Groot
E.P. Jansen (scriba)
A. van de Kamp
J. Klein
H.J.A. Lubbers
C.G. Rebel
G. Rebel
J. Rebel (scriba AK)
H.D. Veerman

Kronenburgerstraat 27
Studiostraat 6
Kotter 55
Achterbaan 76
Blaricummerstraat 24
Amstel 8
Botterstraat 7a
Kon. Julianastraat 43
Arie de Waalstraat 9
Sloep 80
‘t Hardestraat 14
Van Hogendorplaan 44b
Driftweg 48 (Naarden)

1271 PJ
1276 EG
1276 CD
1271 TZ
1271 BL
1273 LP
1271 XL
1271 SK
1272 CB
1276 CW
1271 TT
1272 GH
1411 GV

5256867
5261048
5250906
5260403
5256820
5269613
5256367
5233866
5254210
5269458
5266795
5256649
5241425

Ouderlingen-kerkrentmeester
H.C. Boot
C. Brasser
A. Honing (preses)
L. Rebel

Jan Steenlaan 5
Ceintuurbaan 21
Blaricummerstraat 22
De Ruyterstraat 15

1272 HH
1271 BE
1271 BL
1271 SR

5269877
5252679
5251820
5243393

Diakenen
D. Baas
G.J. Schaap
A. H. Teeuwissen (voorz. Diaconie)
H. Teeuwissen
A.A. Vos

Valkenaarstraat 55
Langestraat 33
Dr. Willem Dreeslaan 2
Dr. Lelylaan 23
Kon. Julianastraat 2

1271 TK
1271 PZ
1272 DC
1271 LG
1271 SM

5260466
5240154
5240148
8884765
5251178

E-MAILADRESSEN
Predikant:
Kerkenraad en scriba:

pvanthof@hervormdhuizen.nl
oudekerk@hervormdhuizen.nl
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PASTORALE BIJSTAND
Predikant:
Ds. A.P. Voets

Meerveldlaan 2a
Tel. 033-2850619

Bezoekbroeders:
G. van de Kamp
IJsbaankade 113
J. Rebel
Magdaleenweg 13
G. Veerman
Karel Doormanlaan 56

Engweg, Keucheniusstraat, Kronenburgerdwarsstraat, Kronenburgerstraat, Meentweg,
Plaveenseweg, Tuinstraat, Vijfhoekstraat 2 t/m 22 en 1 t/m 27.
3871 ED Hoevelaken
e-mail: a.voets2@upcmail.nl
1271 GC
1271 XG
1271 CD

5268396
5264827
5260569

WIJKGRENZEN
De wijkgemeente beslaat het gebied vanaf de Amersfoortsestraatweg (Rijksweg A1),
Crailoseweg, Nieuwe Bussummerweg, Engweg, Plaveenseweg, Gooilandweg t/m nr. 96
even zijde, Graaf Wichman, Eemlandweg, Ambachtsweg, Bestevaer, Havenstraat, IJsselmeerstraat, Bestevaer, Driftweg en Naarderstraat. Hierbij behoort ook de Oud Huizerweg.
Tevens zijn toegevoegd Oranje Nassauplein 1 t/m 72, Woonzorgcentrum De Marke inclusief de aanleunwoningen en De Sav. Lohmanlaan 1 t/m 39a.

SECTIE-INDELING
Sectie 1: bezoekbroeder J. Rebel, tel. 5264827
Driftweg (vanaf Kon. Julianastraat tot aan de Naarderstraat), Duinweg, Eikenlaantje, Estrikweg, Herdersweg, Jagersweg, Jan van Galenstraat, Joh. Evertsenstraat, Lumeystraat,
Oud-Huizerweg, Schapendrift, Van Hoorns Houtweg, Van Speijkstraat, Van Treslongstraat,
Wildweg.
Sectie 2: ouderling H. Lubbers, tel. 5254210
Jac. van Heemskerkstraat, Jac. van Wassenaerstraat, Jan van Brakelstraat, Joost Banckertstraat, Karel Doormanlaan, Oranje Nassauplein 23 t/m 56, Witte de Withstraat.
Sectie 3: ouderling G. Rebel, tel. 5266795
De Ruyterstraat, Koningin Julianastraat, Kortenaerstraat, Piet Heinstraat, Trompstraat.
Sectie 4: ouderling J. Brasser, tel.5250906
Baanbergenweg, Bestevaer, Botterstraat, De Drifter, Driftweg (tot Kon. Julianastraat en
Grenspad), Grenspad, Jotterpad, Kleine Janstraat, Magdaleenweg, Noorderbuurt, Noorderweg, P. Prinsstraat, Pr. Irenestraat, Wolfskamerstraat.
Sectie 5: bezoekbroeder G. van de Kamp, tel. 5268396
Ceintuurbaan (tot aan kruising Nieuwe Bussummerweg en Engweg), E. Ludenstraat,
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Sectie 6: ouderling A. van de Kamp, tel. 5256367
Crailoseweg, Naarderstraat, Nieuwe Bussummerweg, Valkeveenselaan, alle straten ten
westen van de Crailoseweg en ten zuiden van de Naarderstraat tot aan de grens Naarden/Bussum.
Sectie 7: ouderling A. Bakker, tel. 5265867
Oranje Nassauplein 1 t/m 22, Oranje Nassauplein 57 t/m 72.
A. de Waalstraat, Dr. W. Dreeslaan, Dr. J. Schoutenlaan, Van Hogendorplaan (tot aan
Nieuwe Bussummerweg), Almere en Zeewolde.
Sectie 8: ouderling J. Klein, tel. 5233866
Beemsterboerstraat, Doolhofje, Doolhofstraat, Hulweg, Oranjehof, Oranje Weeshuisstraat,
Schoolstraat, Veldweg, 1e Woningbouwstraat.
Sectie 9: ouderling L.A. De Groot, tel. 5256820
Achterbaan, Boerensteeg, Eemlandweg, Gooilandweg (2 t/m 12), Gravenstraat, ’t Hardestraat, Havenstraat, Hellingstraat, IJsbaankade, IJsselmeerstraat, Kerkstraat (even en
oneven nrs. tot Langestraat), Molenberg, Oude Raadhuisplein, Raadhuisstraat, Roerstraat, Scheepswerf, Schipperstraat, Taandersdwarsweg, Taandersstraat, Vissersstraat,
Vletstraat, Voorbaan, Waterstraat, Zeeweg, Zeilstraat.
Sectie 10: ouderling C.G. Rebel, tel. 5269458
Gooilandweg 14 t/m 96, Kerkstraat (even en oneven nrs. vanaf Langestraat), Melkweg,
Plein 2000, Valkenaarstraat even nrs. t/m 94 en oneven nrs. t/m 127, Verbindingsweg,
Woonzorgcentrum De Marke.
Sectie 11: ouderling C.G. Rebel, tel. 5269458
Burg. Munnikhuizenstraat, Elleboogstraat, Hangenweg, J.L. van Osstraat, Koningin Wilhelminastraat 1 t/m 15 en 2 t/m 10, Langestraat 1 t/m 81 en 2 t/m 68, Lindenlaan 1 t/m 43a
en 2 t/m 40, Middenweg, en “Pastoriehof” De Sav. Lohmanlaan 1 t/m 39.
De voorkeurleden vanuit andere wijken en omliggende gemeentes zijn verdeeld over de
verschillende secties.
WIJKEVANGELISATIECOMMISSIE
De evangelisatiecommissie bezoekt minder meelevende gemeenteleden uit onze wijk.
Zij doet dit d.m.v. de bezorging van het blad ECHO en door deze leden met een zekere
regelmaat op te zoeken. Als gemeente mogen we van binnenuit naar buiten treden.
We hebben als gemeenteleden zorg voor elkaar. Dit geldt ook voor hen die uit het zicht
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dreigen te raken. Evangelisatie is een taak voor ons allen. U helpt al door adressen door
te geven wanneer u in uw naaste omgeving merkt dat de betrokkenheid afneemt.
Contactpersoon is evangelisatieouderling A.H. Grolle, Achterbaan 76, tel. 5260403.
De overige leden van de evangelisatiecommissie zijn: mevr. A. de Haas-Eggebeen, dhr. H.
Bunschoten, mevr. G. Bunschoten-Moolenaar, dhr. G. Honing, mevr. T. Konijn-van Amstel,
dhr. P. van der Poel, mevr. G. Rebel-Brasser en mevr. S. Theissling-Bout.
OPENSTELLING OUDE KERK
De Oude Kerk is wekelijks geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 12.00 en
13.00 uur, zodat belangstellenden – geheel vrijblijvend – binnen kunnen lopen, voor een
moment van rust/bezinning of een gesprek. Op zaterdag is de kerk open van 11.30 tot
13.00 uur.
DIACONAAL CONTACTPERSOOON
Heeft u vragen van diaconale aard, dan kunt u contact opnemen met diaken A. Vos, tel.
5251178.
WIJKLEDENADMINISTRATIE
De wijkledenadministratie wordt verzorgd br. W. Lustig, Karel Doormanlaan 24,
tel. 5262362. Zijn e-mailadres is: ledenadministratieoudekerk@hervormdhuizen.nl
Wijzigingen in de gegevens van wijkgemeenteleden kunnen bij hem worden ingediend.

BIJBELKRINGEN
Wijkbijbelkring
Iedere maand komt de wijkbijbelkring samen. Dit seizoen staan de woorden van een
Psalm centraal. Bij het lezen van een Psalm zien we de dichter in zijn hart. Veel Psalmen
zijn tegelijkertijd een gebed. Veel verschillende liederen vormen de Psalmenbundel.
Schuldbelijdenis en lofprijzingen, klacht en jubel en veel profetieën over de Messias en
Zijn Koninkrijk klinken. De bijeenkomsten worden gehouden op D.V. maandag 26 september, 31 oktober, 28 november, 19 december, 30 januari, 27 februari en 27 maart.
In het komende seizoen hoopt ds. Van ’t Hof de wijkbijbelkring te leiden.
Studie-/gesprekskring
Vanaf september zal een studie-/gesprekskring samenkomen, die zich wil concentreren
op de gereformeerde theologie en bedoeld is om de christelijke traditie/identiteit te (her)
ontdekken en te verdiepen. Tegelijk zal de verbinding worden gelegd met het persoonlijke
geloofsleven en het christen-zijn in deze tijd. De kring richt zich primair op gemeenteleden tot ongeveer 40 jaar, en zal één keer per maand bijeenkomen. Op dit moment is nog
niet duidelijk wie deze kring zal leiden. Voor meer informatie of vragen over de kring kan
Henk Kos worden benaderd via dit mailadres: studiekringoudekerk@gmail.com
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Ontmoetingskring ‘Opstanding’
Deze kring is ontstaan door de samenvoeging van de kringen ‘Wonder’ en ‘Oorsprong’
(die beide vijf jaar geleden zijn gestart vanuit een Oriëntatiekring o.l.v. evangelist Jan Verkerk). Er zijn momenteel elf kringleden en drie leiders: Henk Jongsma (Meentkerk), Gerda
Slokker (Zenderkerk) en Janny Joosse (Oude Kerk). Ontmoetingskring ‘Opstanding’ komt
eens in de drie weken bijeen op dinsdagavond; met elkaar wordt het boekje ‘Genesis
beter begrijpen’ van Niels de Jong besproken. Inlichtingen bij Janny Joosse, tel. 5267264;
e-mail: jannyjoosse@tele2.nl
Bijbelkring Molenberg
Dit is een kring voor vrouwen en wordt elke derde woensdagochtend van de maand
gehouden op Molenberg 6. Inlichtingen bij mevr. T. Rebel-Mulder, tel. 5260580.
Zondagavondkring
Inlichtingen over deze kring bij dhr. P. Joosse, Joost Banckertstraat 1, tel. 5267264.
Lidmatenkring
Deze kring is bedoeld voor hen die korter of langer geleden belijdenis van het geloof hebben afgelegd en verdere verdieping willen ontvangen. Deze kring komt elke maand bijeen
op zondagavond. Informatie bij dhr. M. Veerman, Laantje van Hynckes 33, tel. 5260171.
Gesprekskring
Deze kring komt maandelijks bijeen op zondagavond. Informatie bij dhr. T. Domburg, Arie
de Waalstraat 31, tel. 5266789.
Vrouwenkring op de woensdagmorgen
Elke maand komt deze vrouwenkring bij elkaar in de pastorie (Jagersweg 11) voor verdieping in Gods Woord. De ochtenden worden gehouden op D.V. woensdag 7 september, 5
oktober, 2 november, 7 december, 4 januari, 1 februari, 1 maart en 5 april. Vanaf 9.30 uur
is er inloop met koffie, om 9.45 uur begint de ochtend en duurt tot ongeveer 11.30 uur.
Contactpersoon: Joke van ‘t Hof, tel. 5251348; e-mail: jccvanthof@solcon.nl
Zondagavondbijbelkring
Deze kring komt maandelijks op zondagavond bijeen.
Informatie bij dhr. A.H. Teeuwissen, Dr. Willem Dreeslaan 2, tel. 5240148.
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Donderdagavondbijbelkring
Deze kring komt bijeen op elke derde donderdag van de maand en staat onder leiding van
dhr. J. Rebel, Magdaleenweg 13, tel. 5264827.
Jonge gezinnenkring
Bedoeld voor ouders met jonge kinderen om met elkaar na te denken over opvoedingsvragen vanuit een Bijbels kader; contactpersoon: Lianne Rebel (De Ruyterstraat 15, tel.
5243393). Tijdstip van samenkomst in nader overleg te bepalen.
Jonge lidmatenkring
Bedoeld voor hen die de laatste jaren belijdenis van het geloof hebben afgelegd. De kring,
die wordt gehouden in de consistorie van de Oude Kerk, staat onder leiding van prop.
A.N.J. Scheer. De avonden worden in onderling overleg bepaald (en altijd in het kerkblad
vermeld). Inloop met koffie, thee en koek vanaf 20.00 uur, start rond 20.30 uur.

INFORMATIE OVER VERENIGINGEN, KRINGEN EN JEUGDWERK VOOR
DE GEHELE GEMEENTE
Hieronder vindt u een overzicht van de diverse kringen en jeugdwerkactiviteiten voor de
gehele Hervormde Gemeente. Het jeugdwerk en de vergaderingen van de overige verenigingen beginnen rondom de Startzondag in september en lopen door tot medio juni.
Zondagsschool ‘Timotheüs’
Op zondagmiddag van 14.30 uur tot 15.30 uur wordt in Hervormd Kerkelijk Centrum ’t
Visnet zondagsschool gehouden. De kinderen luisteren naar het Bijbelverhaal, zingen en
bidden met elkaar en maken een verwerking bij het verhaal. Kinderen in de leeftijd van 4
tot en met 11 jaar zijn van harte welkom. Contactpersoon: Margreet Visser, e-mailadres:
mcvisser@solcon.nl
Knapenvereniging ‘Spreuken 22:6’
Elke zondag van 12.00 uur tot 13.00 uur komen jongens in de leeftijd van 12 tot 18 jaar
samen voor een half uur Bijbelstudie, gevolgd door een gezellig samenzijn dat wordt
afgewisseld met een quiz, spel of een kopje koffie. De afdelingen rondom de Oude Kerk
bevinden zich in de Oude Kerk zelf, in gebouw Silo en in Hervormd Kerkelijk Centrum ´t
Visnet. Website: www.knapenvereniging.nl
Meisjesvereniging EVA
In de wijk rondom de Oude Kerk komt de meisjesvereniging bijeen op de vrijdagavond
vanaf 19.45 uur in de Oude Kerk en in ’t Visnet. De afdelingen zijn ingedeeld in diverse
leeftijdscategorieën (van 11 jaar tot 18 jaar). Het programma bestaat uit Bijbelstudie en
een gezellige activiteit. Info: eva@hervormdhuizen.nl
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Instuif ‘Komdrin’
Elke zaterdagavond tussen 19.30 uur en 21.30 uur staan de deuren van de kelder van ‘t
Visnet open voor Instuif ‘Komdrin’; een sprankelende vorm van open jeugdwerk voor jongens en meisjes van 11 tot en met 15 jaar. Er staan diverse spellen opgesteld zoals biljart,
tafeltennis, zaalvoetbal en Playstations. Halverwege de avond wordt er stilgestaan bij de
Bijbel en het geloof. Verder is er een bar, waar je frisdrank en snoep kunt kopen. Verder
zijn er activiteiten zoals een dropping en een slotkamp. Info: instuif@hervormdhuizen.nl
King’s Kids
Geloof en gezelligheid staan centraal bij King’s Kids, dat wordt gehouden op twee locaties:
• In gebouw Silo (Keucheniusstraat 36):
Kinderen uit groep 3 en 4 zijn hier welkom op vrijdagmiddag (niet elke week) van
16.00 tot 17.30 uur; kinderen uit groep 5 en 6 elke vrijdagavond van 19.00 uur tot
20.30 uur.
• In de Meentkerk:
Kinderen uit groep 5, 6 en 7 zijn hier welkom op vrijdagavond (niet elke week) van
19.00 tot 20.30 uur. Info: Corrine Rebel, tel. 5250271.
Hervormde Jeugdvereniging ‘Deo Duce’
Voor jongeren vanaf 15 tot ver in de 20 jaar is er elke zaterdagavond van 19.45 uur tot
22.00 uur een bijeenkomst (Bijbelstudie en ontspanning) in gebouw Silo aan de Keucheniusstraat 36. Website: www.jvdeoduce.nl
Bijbelkringen 16+
Voor jongeren van 16 jaar en ouder zijn er de 16+ Bijbelkringen. Deze worden gehouden
bij kringleiders thuis op elke eerste zondag van de maand. Een kring bestaat uit ongeveer
12 jongeren. Info: Anja Voerman, e-mailadres: ahvoerman@ziggo.nl
Mannenvereniging ‘Troffel en zwaard’
Op elke eerste en derde dinsdagavond van de maand komt deze vereniging in Hervormd
Kerkelijk Centrum ’t Visnet bijeen voor Bijbelstudie, vraagbespreking en vrije onderwerpen. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur.
Vrouwenvereniging ‘Salome’
Deze vereniging komt maandelijks bij elkaar op de tweede donderdagavond van de
maand vanaf 20.00 uur in Hervormd Kerkelijk Centrum ‘t Visnet.
Vrouwenvereniging ‘Deborah’
De vergaderingen vinden in principe plaats op de vierde dinsdag van de maand in Hervormd Kerkelijk Centrum ’t Visnet. Aanvang 19.30 uur.
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Koffieochtenden
Elke derde donderdag van de maand wordt in de Oude Kerk een koffieochtend georganiseerd vanuit de evangelisatiecommissie. Er komt een groep vaste bezoekers, maar er zijn
steeds ook weer enkele ‘nieuwe gezichten’, die samen met een aantal gemeenteleden
genieten van koffie of thee en goede gesprekken en ontmoetingen.
Contactpersoon is evangelisatieouderling A.H. Grolle, Achterbaan 76, tel. 5260403.
Contactmiddagen 70+
Voor gemeenteleden van 70 jaar en ouder worden elke vierde donderdag van de maand
Contactmiddagen gehouden in ‘t Visnet. De bijeenkomsten worden steeds geopend met
een korte meditatie, verzorgd door de wijkpredikanten. Na de pauze verzorgt een gastspreker de invulling.
Vanaf 14.00 uur is er inloop met koffie/thee. De Contactmiddagen beginnen om 14.30 uur
en worden rond 16.30 uur afgesloten.
Als vervoer een probleem voor u is, kunt u worden opgehaald en thuisgebracht. U kunt
hiervoor contact opnemen met Cocky van Slooten, tel. 035-5244452.
De bijeenkomsten worden gehouden op D.V. donderdagmiddag 22 september,
27 oktober, 24 november, in december: Kerstbijeenkomst, 26 januari, 23 februari, 23
maart en 13 april (Paasbijeenkomst).
Contactpersoon vanuit de Oude Kerk is Joke van ’t Hof, tel. 5251348;
e-mail: jccvanthof@solcon.nl

PROGRAMMA
SEIZOEN

2016-2017
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