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Geacht College,
Hierbij ontvangt u het jaarverslag van de belangrijkste werkzaamheden van de wijkkerkenraad van de
wijkgemeente Meentkerk over de periode van 1 september 2017 tot 1 september 2018, zoals is
bedoeld in artikel 10 lid 11 van de plaatselijke regeling voor de Hervormde Gemeente te Huizen.
Algemeen
De werkzaamheden van de kerkenraad in de wijkgemeente en in het bredere vlak van de kerk over de
genoemde periode zijn in dit verslag weergegeven. Werkzaamheden, die ook in deze periode in het
teken stonden van de opdracht om de Bijbelse Boodschap door te geven en de mensen het enige heil
in de Here Jezus Christus te verkondigen. Met Gods hulp kon dit werk ook in dit verslagjaar gelukkig
doorgaan.
1. Samenstelling van de wijkkerkenraad
Voor een overzicht wordt verwezen naar bijlage 1.
2. Samenstelling van wijkgemeente Meentkerk
Voor een overzicht wordt verwezen naar bijlage 5.
In de verslagperiode vonden de volgende wijzigingen plaats in de samenstelling van de wijkgemeente
anders dan door overlijden, verhuizing en uitschrijving:
Pastorale eenheden Totaal personen
Voorkeur vanaf andere wijken
6
7
Voorkeur naar andere wijken
4
9
Bijzonder Verbondenen
0
0
3. De werkzaamheden van de wijkkerkenraad
Kerkenraadsvergaderingen
Vergadering
Reguliere
kerkenraadsvergaderingen
Verkiezingsvergaderingen
Consistorievergaderingen

Aantal/datum
10

Onderwerp

25.09.2017
Stellen dubbeltallen
19.09.2017
Inrichting sectieteams
21.11.2017
23.05.2018
Extra vergadering
16.01.2018
Bespreking Focus traject en Focus scan
Extra vergadering
10.07.2018
Beroepingswerk
Br. J. Kos, Lis 46, verzorgde in het afgelopen verslagjaar wederom de notulen van de kerkenraad. We
zijn hem hiervoor dankbaar.
Verkiezingsvergaderingen
Op 25 september 2017 werd een extra kerkenraadsvergadering gehouden in verband met de
ambtsdragersverkiezingen. De tweede verkiezingsvergadering vond plaats in de reguliere vergadering
van 9 november 2017.
Ambtsdragersverkiezingen
Per 1 januari 2018 ontstonden er vacatures voor:
 Pastoraal ouderling
 Evangelisatieouderling
 Jeugdouderling
 Ouderling-kerkrentmeester
 Diaken
Na de eerste verkiezingsronde ontstond nog een tweede vacature pastoraal ouderling. Deze vacature
werd in de tweede ronde meegenomen.
In de tweede ronde waren er nog vacatures voor twee pastoraal-ouderlingen. In haar vergadering van
9 november 2017 is de kerkenraad overgegaan tot benoeming in deze vacatures.
De kerkenraad is dankbaar dat alle vacatures zo snel vervuld konden worden, zodat zij per 1 januari
2018 voltallig van start kon gaan.
Datum
17.10.2017
09.11.2017

Ambtsdragersverkiezing
5 dubbeltallen
2 door benoeming

Aangenomen
4
2

Bedankt
1
0
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Op zondag 15 oktober 2017 werd br. J. Slotboom bevestigd als pastoraal ouderling in de vacature van
br. M. Zeeman.
Op zondag 7 januari 2018 werden de volgende ambtsdragers in het ambt worden bevestigd:
 Pastoraal ouderling: C. van der Have en L. van Kampen,
 Evangelisatieouderling: K. Molenaar
 Jeugdouderling: C.A.L. Driesse
 Ouderling-kerkrentmeester: G. Rebel
 Diaken: G. Teeuwissen.
Vijf broeders werden opnieuw verbonden vanwege een nieuwe termijn:
 Ouderling gemeenteopbouw: H.J.C. Rebel,
 Ouderling-kerkrentmeester: D. van Slooten en M. Veerman
 Diaken: K.A. Boomsma en E.P. Vlot. Daarnaast werd br. M. Voerman opnieuw verbonden als
diaken in verband met het aanvaarden van het voorzitterschap van het College van Diakenen
eerder dit jaar.
Afscheid werd genomen van de volgende broeders:
 Pastoraal ouderlingen: W.K. Honing en H.G. Zeeman
 Ouderling-voorzitter: A. Meijer
 Evangelisatie-ouderling: H.W. Rebel
 Ouderling-kerkrentmeester H. Schaap
Moderaminaoverleg
In dit seizoen kwamen de moderamina van de vier wijken en het moderamen van de Algemene
Kerkenraad tweemaal bij elkaar: op 12 februari 2018 en op 21 juni 2018.
Gespreksonderwerpen waren:
 Renovatie Zenderkerk
 Stand van zaken samenvoegen Nieuwe Kerk en Zenderkerk
 Kerk 2025
 Man/vrouw in het ambt
 Evaluatie gezamenlijke middagdiensten in de Meentkerk.
4. Beroepingswerk
Eind november 2017 ontving ds. Weerd een toezegging van beroep naar de hervormde gemeente
Katwijk aan de Rijn, wijkgemeente Ontmoetingskerk.
Het beroep ging in op 6 januari 2018 en uiterlijk 27 januari moest ds. Weerd zijn besluit kenbaar
maken. Op 28 januari kon met dankbaarheid worden afgekondigd, dat ds. Weerd voor het ontvangen
beroep had bedankt.
Op 4 mei 2018 ontving ds. Weerd opnieuw een toezegging van beroep, nu van de hervormde
gemeente Papendrecht, wijkgemeente West.
Het beroep ging in op 14 mei 2018. Uiterlijk op 31 mei moest ds. Weerd zijn besluit kenbaar maken.
Op 30 mei maakte ds. Weerd bekend dat hij het beroep naar Papendrecht had aangenomen.
Ds. Weerd schreef hierover in het kerkblad van 1 juni 2018 het volgende:
Op woensdag 30 mei heb ik de hervormde gemeente Papendrecht, wijkgemeente West
(Sionskerk) laten weten dat ik het beroep dat op mij is uitgebracht aanneem. Ik weet me in
Papendrecht geroepen het werk voort te zetten. God wees en wijst daarin de weg. Het loslaten van
Huizen vind ik moeilijk. Het Bijbelgedeelte 1 Kor. 3: 6-9 heeft me daarin geholpen. Iedereen krijgt een
bepaalde taak, voor mij ligt die straks in Papendrecht. We weten dat God ook hier in Huizen verder
gaat!
Het voorgaande had tot gevolg, dat de kerkenraad nog voor de zomervakantie voorbereidende
werkzaamheden is gestart om vanaf 1 oktober 2018 het beroepingswerk voor een nieuwe predikant te
starten. Deze werkzaamheden bestonden o.a. uit:
 wijkgemeenteavond op 5 juli 2018, waarin het gebed centraal stond en de gemeente mee kon
denken over de profielschets.
 Een extra kerkenraadsvergadering op 10 juli 2018, waarin de profielschets in eerste lezing werd
vastgesteld.
 Het opvragen van de z.g. Solvalibliteitsverklaring door het College van Kerkrentmeesters.
 Voordracht voor namen voor de beroepingscommissie.
 Het zoeken naar een predikant voor bijstand in het pastoraat.
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Ds. Weerd heeft op 16 september 2018 afscheid genomen van de hervormde gemeente van Huizen.
Op 30 september 2018 werd hij bevestigd als predikant in Papendrecht.
5. Beleidsvorming en uitvoering wijkgemeente Meentkerk
De beleidscommissie bestond tot 31 december 2017 uit de volgende personen: ds. B.E. Weerd, Harm
Rebel, Henk Rebel en Adam Meijer. Vanaf 1 januari 2018 werd de commissie bemenst door: ds. B.E.
Weerd, Harm Rebel, Jan Pieter Wiesenekker, Klaas Molenaar en Bart Brouwer.
De commissie is 1 x in de oude samenstelling bij elkaar geweest en 1 x in de nieuwe samenstelling.
Door vertrek van ds. B.E. Weerd is de aandacht verlegd van beleidsontwikkeling naar afronding en
afscheid van de predikant en naar het samenstellen van de beroepingscommissie met de nodige
voorbereidingen. De volgende bijdrage heeft de beleidscommissie nog geleverd:
 Een extra kerkenraadsvergadering op 10 juli 2018, waarin de profielschets in eerste lezing werd
vastgesteld.
 Met ingang van het seizoen 2017/2018 is het werken met sectieteams opgestart en in een
wijkgemeenteavond in het laatste kwartaal van 2017 is dat toegelicht aan de gemeente. Daarvoor
is de notitie ‘Herbezinning en oriëntatie op het pastoraat’ op 6 september 2017 vastgesteld ter
publicatie.

In het voorjaar van 2018 is de aandacht gericht op het Focustraject en de nodige voorbereidingen
om het traject te kunnen starten na accordering door de Algemene Kerkenraad. Door het
aangekondigde vertrek van ds. Weerd moet t.z.t bepaald worden of de wijkgemeente Meentkerk
zou kunnen starten met het Focustraject, terwijl de gemeente vacant is.
 Een aandachtspunt is de betrokkenheid van 25 – 35 jarigen. Hiervoor heeft de beleidscommissie
nog geen acties uitgezet.
 Een aandachtspunt is de taakopvatting van de ouderling gemeenteopbouw, evangelisatie
ouderling en de jeugdouderling. Hiervoor heeft de beleidscommissie nog geen acties uitgezet.
6. Commissies van de wijkkerkenraad
De volgende commissies waren werkzaam in het afgelopen jaar om het werk van de wijkkerkenraad
zo goed mogelijk te laten functioneren en te ondersteunen:











Het pastoraal team, waarin ook psycho-pastorale hulpverleners/sters zitting hebben.
De aansturing van het team vond plaats door ds. B.E. Weerd.
De missionaire commissie (incl. subcommissies)
De beleidscommissie (tot 1 januari 2018: brs. A. Meijer, H.J.C. Rebel, H.W. Rebel en ds. B.E.
Weerd, vanaf 1 januari 2018 brs. J.P. Wiesenekker, H.J.C. Rebel, B. Brouwer en ds. B.E. Weerd)
De coördinator van de Bijbelkringen, ouderling H.J.C. Rebel
De commissie kinderoppas/kindernevendienst
Het catecheseteam
Het Meentkerk Ensemble
Een jongerenmuziekgroep
Een combo
Diverse werkgroepen rondom de eredienst:
 Ontmoetingsteam (welkom en nazorg)
 Bloemengroetteam
 Kindermomentteam
 Leesteam (schriftlezing)
 Uitdeelteam (flyers, liturgie e.d.)
 Beamerteam (incl. Kerk-TV)

7. Automatisering van de ledenadministratie
De ledenadministratie werd ook dit seizoen uitgevoerd door gemeentelid, br. J. Blok, Salland 49.
De kerkenraad is dankbaar dat br. Blok zijn kennis en kunde inzet ten behoeve van een goed
functionerende ledenadministratie.
De registratie van o.a. de pastorale huisbezoeken worden door de sectieouderlingen ‘online’
ingevoerd in LRP, het landelijke registratiesysteem van de PKN.
Met regelmaat wordt de stand van zaken m.b.t. de invoer van gegevens besproken en waar nodig
procesmatig bijgestuurd.
8. Jaarprogrammaboekje / wijkkalender
Bij de leden van de wijkgemeente werd, evenals in voorgaande jaren, aan het begin van het seizoen
een jaarprogrammaboekje met daarin alle belangrijke data en personalia bezorgd. Voor een overzicht
van het jaarprogramma wordt verwezen naar bijlage 3.
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9. Kerkdiensten
Regulier vonden de morgendiensten als gezinsdiensten plaats. Hieronder staan de bijzondere
diensten, anders dan de diensten rond de viering van het Heilig Avondmaal benoemd.
Datum
15 oktober 2017
12 november
2017

7 januari 2018

Dienst
Bevestiging
ambtsdrager
Open Huiz dienst

18 februari
2018

Bevestiging
ambtsdragers
Projectzondag School
en kerk

25 maart 2018

Belijdenisdienst

27 mei 2018

Belijdenisdienst en
dopen

15 juli 2018

Belijdenisdienst

10 sept. 2017
5 nov. 2017
11 maart 2018
8 juli 2018

Doopdiensten
(’s morgens)

Toelichting
In deze dienst werd één ambtsdrager bevestigd in het ambt
van pastoraal ouderling
Deze dienst (v.h. Aanloopdienst) heeft een laagdrempelig
karakter, is missionair van aard maar is tevens een voluit
ambtelijke eredienst. De voorbereidingscommissie heeft d.m.v.
het ronddelen van flyers rond de Meentkerk de dienst onder
aandacht gebracht. Contacten konden zowel voor als na de
dienst worden gelegd.
Zie hoofdstuk 3
In deze dienst werd ’s morgens het Bijbels project van de
christelijke basisscholen afgesloten. Dit betekent dat de
prediking in die diensten afgestemd was op het behandelde
thema op de scholen. Het thema dit jaar was “Nehemia””
In de belijdenisdienst, die ’s middags werd gehouden in de
Oude Kerk, hebben 10 lidmaten openbare belijdenis van het
geloof afgelegd. Zie ook hoofdstuk 20: Belijdenis van het
geloof.
In deze dienst hebben twee volwassenen belijdenis van het
geloof afgelegd. Daarnaast werd aan één volwassene en drie
kinderen de Heilige Doop bediend.
In deze dienst hebben drie volwassenen belijdenis van het
geloof afgelegd.
Het aantal doopdiensten en dopelingen is terug te vinden in
hoofdstuk 10: Heilige Doop.

Gezamenlijke middagdiensten
Vanaf 1 oktober 2015 is de tweede dienst in de Meentkerk een dienst voor de gehele hervormde
gemeente onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de kerkenraden van de Nieuwe Kerk,
Zenderkerk en Meentkerk. Daarnaast kunnen gezamenlijke andersoortige diensten worden
georganiseerd in de Nieuwe Kerk of Zenderkerk. In de diensten wordt door een gezamenlijke
kerkenraad dienst gedaan. Het accent van de middagdienst in de Meentkerk ligt op verdiepen en
leren. De thema’s worden door de predikanten in onderling overleg vastgesteld.
In het afgelopen jaar kwam een serie vervolgpreken aan de orde over:
 Het boek Prediker
 Het boek 1 Timotheüs
 Geweld in de Bijbel
 Ethische thema’s: orgaandonatie, relaties, seksualiteit en homoseksualiteit.
Toelichting op de diensten
 De doopdiensten werden allen ’s morgens gehouden.
 Gedurende de verslagperiode was er maandelijks de gelegenheid om na de ochtenddiensten met
elkaar koffie te drinken in de gemeentezaal van de Meentkerk.
 Tijdens de ochtenddiensten werd gebruik gemaakt van alle nevenruimten.
 De kerkenraad doet volgens rooster ook dienst in een aantal diensten in Naarderheem, in de
aangepaste dienst in de Zenderkerk, in middag- en andersoortige diensten samen met
ambtsdragers van de Nieuwe Kerk en Zenderkerk, in de Ontmoetingsdienst in ‘De Brug’ en in een
aantal diensten in ’t Visnet op de woensdagavond.
 De prekendienst wordt alleen nog op verzoek verzorgd door de heer J. Brands, Hazewind 13.
 De koster van de Meentkerk is de heer F.M. Smit, Fauna 61.
e
e
 De organisten in de Meentkerk zijn dhr. H.J. de Bie jr. (1 organist) en dhr. T.J. Lokhorst (2
organist).
 Drie muziekgroepen verzorgen op toerbeurt de begeleiding van vrije liederen in de morgendienst.
 Schriftlezingen in de morgendienst worden verzorgd door gemeenteleden uit het leesteam.
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10. Heilige Doop
Jaar
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009

Aantal
14
12
15
10

Jaar
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

Aantal
10
10
6
7

Jaar
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Aantal
4
5
6
3

Jaar
2017-2018

Aantal
11

In het verslagjaar werd in 5 erediensten de Heilige Doop bediend. Tijdens deze diensten werden in
totaal 10 kinderen en 1 volwassene gedoopt.
De doopouders ontvangen als aandenken een boekje van de kerkenraad m.b.t. de doop.
Doopaangifte wordt gedaan in een doopzitting waarbij de wijkpredikant en 2 ouderlingen aanwezig
zijn. Iedere doopbediening wordt gevolgd door een huisbezoek van de sectieouderling met diens
bezoekbroeder. Het ‘doopbezoek’ vindt uiterlijk binnen 1 maand na de bediening van de Heilige Doop
plaats.
11. Heilig Avondmaal
Met ingang van 5 juni 2016 wordt in de wijken Nieuwe Kerk, Zenderkerk en Meentkerk een ander,
meer eigentijds en korter, liturgisch formulier in gebruik genomen. Hierbij is ook de liturgie enigszins
aangepast. Daarnaast wordt ook in de middagdienst gelegenheid geboden om het Heilig Avondmaal
te vieren voor hen die daar ’s morgens niet voor in de gelegenheid zijn. Er is ook begonnen met het
bieden van de mogelijkheid tot thuisviering van het Heilig Avondmaal, bijvoorbeeld bij ernstige ziekte.
Verder werd het aantal avondmaalsdiensten met ingang van 1 januari 2017 uitgebreid naar vijf maal
per jaar. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in het kerkblad van 27 mei 2016.
In het verslagjaar werd vijf maal het Heilig Avondmaal gevierd. Aan de Avondmaalstafel kunnen
maximaal 55 gemeenteleden (excl. voorganger en 2 pastorale ouderlingen) aan gaan. Het aantal
tafelvieringen per dienst is gemiddeld 4. Het aantal deelnemers aan het Heilig Avondmaal bedraagt
ongeveer 220 per dienst.
Het aantal deelnemers aan de tafel in de middagdienst neemt nog steeds toe en bedraagt ca. 20
personen. De nabetrachting- en dankzeggingdiensten werden goed bezocht.
Op de zaterdagavond, voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal, werd van 19.00 tot
20.00 uur in de Nieuwe Kerk een ‘uur van bezinning’ gehouden.
De verantwoordelijkheid tot het organiseren van het ‘uur van bezinning’ ligt bij de 4 kerkenraden van
de hervormde gemeente. Vanuit onze wijkgemeente werken ds. Koppenhol, prop. Scheer en ds.
Weerd mee aan de bezinningsuren in de Nieuwe Kerk.
Censura morum
Voorafgaand aan de voorbereidingsdienst kan telefonisch contact worden opgenomen met de scriba.
Hij zorgt er dan voor dat er op korte termijn een afspraak wordt gemaakt voor een gesprek met twee
ouderlingen.
Er is geen gebruik gemaakt van het censura morum.
12. Huwelijksbevestigingen/jubilea
Jaar
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009

Aantal
3
3
2
5

Jaar
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

Aantal
5
6
2
2

Jaar
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Aantal
5
1
0
1

Jaar
2017-2018

Aantal
2

In de verslagperiode werden twee huwelijken bevestigd onder verantwoordelijkheid van de
wijkkerkenraad. Elk bruidspaar ontvangt, naar keuze H.S.V. of N.B.V., een huwelijksbijbel. Om de
informatievoorziening voor aanstaande bruidsparen overzichtelijk te maken, heeft de kerkenraad een
brochure samengesteld. De e-brochure ‘De Meentkerk en trouwen’ staat sinds januari 2015 op de
website www.hervormdhuizen.nl/meentkerk.
Alle kerkelijk meelevende (KM en HKM) jubilerende gemeenteleden hebben bezoek ontvangen van de
sectieouderling. Met niet-kerkelijk meelevende jubilarissen werd contact opgenomen om te vragen of
zij huisbezoek op prijs stellen en of ze ontvangst van een bos bloemen namens de kerk op prijs
stellen. Degenen, die hun 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum mochten vieren, werden ook bezocht
door de wijkpredikant.
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13. Overleden gemeenteleden
Jaar
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009

Aantal
4
2
5
5

Jaar
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

Aantal
4
3
10
4

Jaar
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Aantal
11
5
7
5

Jaar
2017-2018

Aantal
10

In de verslagperiode zijn 10 gemeenteleden overleden.
14. Pastoraat
 In het afgelopen seizoen hebben de ouderlingen, zoveel mogelijk, wekelijks huisbezoek afgelegd
in de secties. Daarnaast werden ook doop- en belijdenisbezoeken gebracht. Ook werd er bezoek
gebracht bij bijzondere omstandigheden, zoals langdurige ziekte, jubilea, en sterfgevallen.
 Het officiële rouwbezoek namens de kerkenraad wordt doorgaans gebracht op de laatste avond
van de condoleance door de sectieouderling samen met een diaken. Na een periode van
ongeveer 6 weken brengt de sectieouderling samen met diezelfde diaken een nieuw bezoek om
o.a. extra aandacht te geven aan mogelijke financiële nood.
 Er wordt naar gestreefd om tweejaarlijks een huisbezoek af te leggen bij de gemeenteleden.
 Per sectie wordt één keer in de vijf jaar ook een “groot-huisbezoek” in de Meentkerk gehouden om
elkaar beter te leren kennen en om de band onderling te verstevigen.
 In dit seizoen zijn wij van start gegaan om het pastoraal werk in te delen in sectieteams. Een
sectieteam bestaat uit:
o Twee sectieouderlingen en twee bezoekbroeders, aangevuld met
o Een diaken, jeugdouderlingen en ouderenbezoekbroeder.
o Een lid van het Pastoraal team en de Vrouwen Contact Groep.
 De “buur(t)ontmoetingen” krijgen, waar mogelijk, een vervolg en kunnen als alternatieve vorm van
pastoraat ingezet worden.
 Elke sectie heeft circa 40 vaste huisbezoekadressen.
De voorkeursleden woonachtig in Huizen zijn ingedeeld in 2 secties. Beide secties hebben een
eigen sectieouderling. De voorkeursleden van buiten Huizen zijn allen ingedeeld in één aparte
sectie, welke gekoppeld is aan de sectie met voorkeursleden uit de geografische wijk Oude Kerk.
Elk verzoek tot voorkeurslidmaatschap wordt schriftelijk en ondertekend aangeleverd, waarbij een
afschrift verstuurd wordt aan de desbetreffende wijkkerkenraad en aan de Algemene Kerkenraad.
 Ook in dit seizoen is gebruik gemaakt van de diverse bezoekbroeders. Elke sectieouderling heeft
een bezoekbroeder waarmee hij in de regel zijn huisbezoeken aflegt. De ouderen in de gemeente
(70 t/m 89 jaar) worden bezocht door de ouderenbezoekbroeders J. Schaap en G. Molenaar. Als
er een consistorievergadering gehouden wordt, worden in de regel ook de bezoekbroeders
hiervoor uitgenodigd.
 Ds. Weerd bezoekt de ouderen vanaf 90 jaar. Doel van het ouderenpastoraat is dat de
gemeenteleden van 70 jaar en ouder elk jaar een bezoek ontvangen, afwisselend door een
sectieouderling en een ouderenbezoekbroeder.
 Met ingang van 1 september 2017 verleent ds. B. den Butter voor een aantal uur in de week
pastorale bijstand in onder andere het ouderenbezoek. De bezoeken worden in overleg met ds.
Weerd ingepland.
 Voor crisissituaties fungeert het Pastoraal team. Dit team bestaat uit de wijkpredikant en diverse
gemeenteleden. Zij dragen zorg voor extra pastoraal werk in de wijk. De coördinatie van het
pastoraal team is in handen van ds. Weerd.
 Bij nieuw ingekomen gemeenteleden gaan eerst de leden van de Vrouwen Contact Groep (VCG)
op bezoek. Dit bezoek vindt in de regel binnen 3 maanden na huisvesting plaats. De VCG taxeert
of er een bezoek van een predikant, sectieouderling of lid van de missionaire commissie mogelijk
CQ. gewenst is en koppelen dit via de ledenadministratie (LRP) terug. Afhankelijk van de
verslaggeving in LRP neemt de predikant en/of de sectieouderling zo spoedig mogelijk contact op
met het nieuw ingekomen gemeentelid.
Wijzigingen
 Op 8 december 2017 is zr. Ina Bout-Hogenbirk aangesteld als lid Pastoraal team
 Op 13 februari 2018 zijn de broeders H.L. Bout en H. Zeeman benoemd als bezoekbroeder.
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15. Pastoraat gezinsvervangend tehuis ‘De Haar’
De sectieouderling en wijkpredikant verzorgen de pastorale zorg. Daarnaast onderhouden
gemeenteleden het informele contact met de bewoners rondom verjaardagen en dergelijke.
Ook proberen zij de bewoners te betrekken bij de activiteiten in de wijkgemeente.
Vanuit het College van Diakenen maakt diaken K.A. Boomsma deel uit van het bestuur van ‘De Haar’.
16. Jeugd/jongerenwerk
De jeugdouderlingen, brs. M.W. Poldervaart en C.A.L. Driesse zijn in het afgelopen seizoen begonnen
met de uitvoering van een wijkgericht jeugdplan.
Het vervolg
In 2017 is er voor de 16+ jongeren van onze wijkgemeente “Het vervolg” opgericht. Bij ”Het vervolg”
gaan een aantal jongeren op de derde zondag van de maand samen naar de middagdienst in de
Meentkerk. Na de dienst eten zij in het jeugdhonk gezamenlijk met elkaar en hebben daarna een
preekbespreking. De avond sluiten de jongeren af met een interactief (spel)moment.
17. Evangelisatiewerk en de missionaire commissie
Br. H.W. Rebel is per 1 januari 2018 opgevolgd door br. K. Molenaar. Hij is het eerste aanspreekpunt
voor het missionaire werk van de Meentkerk. Daarnaast is br. K. Molenaar afgevaardigde naar de
overkoepelende Missionaire Commissie van Hervormd Huizen en neemt hij deel aan het
afstemmingsoverleg met de missionaire ouderlingen uit de andere drie wijken binnen Hervormd
Huizen.
De missionaire commissie van de Meentkerk richt zich op de groep ‘zoekenden’ die niet of nauwelijks
in de Meentkerk komen. In het verslagjaar was een groep van 6 leden actief in de volgende
commissies: een bezorgcommissie van 2 leden (o.a. 110 Echo-adressen en kerstkaarten) en een
commissie van 4 leden die de OpenHuiz diensten en kerstnachtdienst voorbereidt.
Focus
Er is een vervolg gegeven aan de invulling van de missionaire doelstellingen van het beleidsplan van
de Meentkerk. In dat kader heeft de IZB begin 2018 een Focusscan gehouden. De uitkomsten
daarvan zijn besproken tijdens een gemeenteavond en een vergadering van de kerkenraad. De IZB
heeft op grond van de Focusscan en de besprekingen een positief advies gegeven voor het opstarten
van een tweejarig Focustraject vanaf januari 2019. Door het aangekondigde vertrek van ds. Weerd
naar Papendrecht is het niet gelukt om de formele besluitvorming over het opstarten van het
Focustraject voor de zomer af te ronden.
18. Bijbel- en gesprekskringen
In en om de wijk zijn 15 kringen actief (peildatum: 01-09-2017). Sommige functioneren al jaren en
andere bestaan nog maar kort. Er zijn kringen voor jongeren, ouderen, vrouwen en kringen met
variabele leeftijd. Enkele andersbegaafde leden gaan naar de kring voor andersbegaafden in
H.K.C. ’t Visnet. Ouderling-gemeenteopbouw br. H.J.C. Rebel is vanuit de kerkenraad coördinator van
de Bijbelkringen.
GROEI
GROEI is een activiteit voor alle gemeenteleden vanaf 16 jaar die meeleven met de wijkgemeente
Meentkerk. GROEI staat voor Groei, Relaties, Onderricht, Eten en Inspiratie. De Groei-avonden zijn
bedoeld om elkaar als gemeenteleden beter te leren kennen, om persoonlijk te groeien in het geloof
en om zo samen de gemeente op te bouwen. Met ingang van het seizoen 2017-2018 is GROEI
toegevoegd aan de andere reguliere Bijbelkringen van de Meentkerk en blijft onder leiding van zr. J.
Meulenberg.
Toerusting geloofsopvoeding
In dit jaar zijn een aantal avonden gehouden met als doel: Groei in bewustwording in en reflectie op
geloofsopvoeding en onderlinge ontmoeting tussen ouders om elkaar te inspireren, te motiveren en te
ondersteunen. De bijeenkomsten werden gehouden voor ouders van verschillende leeftijdsgroepen.
De avonden werden gehouden op 17 oktober, 8 en 16 november 2017, 8 maart 2018 en 14 en 29 mei
2018. De avonden stonden onder leiding van de ouderling gemeente-opbouw, br. Harm Rebel en ds.
Weerd.
19. Kinderoppas / kindernevendienst
De kinderoppas (0 t/m 3 jr.) gebruikt tijdens de ochtenddiensten de overige ruimten in de Meentkerk
waaronder de leerkamer.
De kindernevendienst wordt aan twee groepen gegeven, namelijk:
 Groep ‘Jong’: Basisschool, groep 1,2 en 3 (ca. 4 t/m 7 jr.)
 Groep ‘Oud’: Basisschool, groep 4,5 en 6 (ca. 7 t/m 10 jr.)
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Door opsplitsing kan de kindernevendienst zich meer richten op het niveau van het kind, doordat de
leeftijdsverschillen minder groot zijn geworden en de groep kleiner is.
De jongste groep (ca. 4 t/m 7 jr.) heeft elke week kindernevendienst; de oudste groep (ca. 7 t/m 10 jr.)
heeft gemiddeld 1x in de twee weken kindernevendienst. De kindernevendienst wordt door ca. 30
kinderen bezocht. Tijdens de kindernevendienst is er 1x per maand een ambtsdrager bij beide
groepen aanwezig. Dit geschiedt volgens rooster; de ene keer bij groep ‘Jong’, de andere keer bij
groep ‘Oud’. De kinderen verlaten de dienst voor de schriftlezing en komen terug tijdens de collecte
(na het lied na de verkondiging). De kinderen leveren ook enkele gebedspunten aan.
In de laatste kindernevendienst voor de zomervakantie wordt afscheid genomen van de kinderen, die
na de zomervakantie naar groep 7 gaan.
Contactpersoon van de kinderoppascommissie is Ivanka Flowerree, contactpersoon van de
kindernevendienstcommissie is Marijke van ’t Veer.
De commissie van de kinderoppas en de commissie van de kindernevendienst worden vanuit de
kerkenraad gecoördineerd door de jeugdouderlingen Chris Driesse en Mattijs Poldervaart.
20. Belijdenis van het geloof
Jaar
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009

Aantal
14
16
20
5

Jaar
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

Aantal
4
13
10
8

Jaar
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Aantal
5
7
3
9

Jaar
2017-2018

Aantal
15

Op zondagmiddag 25 maart 2018 werd de belijdenisdienst gehouden in de Oude Kerk. In deze dienst
hebben 10 lidmaten openbare belijdenis van het geloof afgelegd.
Daarnaast legden in twee diensten op 27 mei en 15 juli 2018 nog vijf personen belijdenis van het
geloof af en werd aan één van hen de Heilige Doop bediend.
21. Catechisatie
Jaar
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009

Aantal
75
102
82
70

Jaar
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

Aantal
93
90
91
93

Jaar
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Aantal
86
93
89
87

Jaar
2017-2018

Aantal
75

In het verslagjaar werden de catechisaties gegeven door de leden van het catecheseteam.
Voor een overzicht van de catechisatiegroepen en de catecheten wordt verwezen naar bijlage 2.
In het seizoen 2017-2018 is de catechisatie door 75 jongeren bezocht.
Er is gebruik gemaakt van de catechesemethode van de HGJB. Voor groep 7 en 8 wordt de methode
‘On Track’ gebruikt. Voor de groepen met jongeren vanaf 13 jaar de methode ‘Leer & Leef ’voor Klas 1
en hoger.
22. Wijkgemeenteavonden
In het verslagjaar is zijn er vier wijkgemeenteavonden gehouden:






Donderdagavond 22 november 2017 werd het beleidsplan 2017-2021 met als thema “Volgen”
gepresenteerd. Ook werden de werkzaamheden van de kerkenraad gedeeld en toegelicht. Na de
pauze werd in de groepen doorgepraat over stellingen in het kader van ‘Volgen’ en er was ruimte
voor ontmoeting.
De extra wijkgemeenteavond op woensdag 21 februari 2018 stond in het teken van de presentatie
van de in februari gehouden Focusscan. Door de IZB werd een beknopte toelichting gegeven op
het doel van het Focustraject. Uitgangspunt daarbij was 1 Petrus 2:1-10; Jezus als hoeksteen
waardoor wij levende stenen kunnen zijn. Vervolgens werd een deel van de uitkomsten van de
focusscan door de IZB gepresenteerd. De aanwezige gemeenteleden mochten daarna reageren
op een aantal stellingen. Het door de IZB gemaakte verslag werd onderdeel van de rapportage
aan de kerkenraad.
Op dinsdag 17 april 2018 vond een wijkgemeenteavond plaats over het thema ‘man en vrouw in
het ambt?’ In dezelfde week werd een soortgelijke avond gehouden in de andere wijken. In een
goede sfeer hebben we elkaar ontmoet en zijn we in gesprek gegaan. Na de opening uit Efeze
3:14 – 4:6 vertelde voorzitter Jan Pieter Wiesenekker één en ander over de procedure. Daarna
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was er een inhoudelijke bijdrage van ds. Weerd, waarin theologische grondlijnen werden geduid.
Na de pauze werd er in groepen over het thema doorgepraat. Het ging zowel over de al dan niet
ervaren van de urgentie van het thema als over het eigen standpunt van gemeenteleden. Verder
werd er over enkele Bijbelgedeelten doorgepraat. De uitkomsten werden mondeling gedeeld en
schriftelijk meegegeven aan de wijkkerkenraad.
Op donderdag 5 juli 2018 werd een (extra) gemeenteavond gehouden. Deze avond stond in het
teken van het vertrek van ds. Weerd en het hierna volgende beroepingswerk. Het eerste deel van
de avond stond in teken van het (dank) gebed: we mochten danken voor wat in onze (wijk)
gemeente mag gebeuren in het bijzonder door ds. Weerd, we mochten bidden voor de kerk in het
geheel (wereldwijd, plaatselijk en voor de wijk) en we zijn in gebed gegaan voor het a.s.
beroepingswerk.
Vervolgens werd informatie gegeven worden over de vacature tijd die aanbreekt en de procedures
rond het beroepingswerk. Na de pauze zijn we met elkaar in groepjes in gesprek gegaan over de
vraag hoe wij wijkgemeente willen zijn en welke plaats een nieuwe wijkpredikant daarin heeft. De
aangedragen punten werden aan de kerkenraad meegegeven als input voor de op te stelen
profielschets.

23. Gemeentedag
Jaar
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009

Aantal
125
200
175
200

Jaar
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

Aantal
151
222
220
200

Jaar
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Aantal
200
210
140
150

Jaar
2017-2018

Aantal
130

De wijkgemeentedag werd dit jaar gehouden op zaterdag 23 juni 2018. De brs. E.P. Vlot en H.G.
Zeeman hebben, samen met een team van gemeenteleden, de organisatie van deze dag op zich
genomen. Het was een fijne middag en avond waar in totaal ca. 130 gemeenteleden aan mee deden.
24. Vrouwencontactgroep
De Vrouwencontactgroep bezocht nieuw ingenomens in de wijk, deed kraambezoeken en bezocht
langdurig zieken en eenzamen. In het jaar van overlijden brengen de leden van de
vrouwencontactgroep een bezoek bij de directe nabestaanden van de overledene.
25. Kerstnachtdienst
Vanwege de drukke kerstkalender is besloten de kerstnachtdienst eenmalig niet door te laten gaan.
De kerkenraad hecht eraan om in 2018 wel weer een eigen kerstnachtdienst te organiseren.
26. Passiestonde / Stille Week
Ook dit seizoen werd door de Oude Kerk, de Zenderkerk, de Nieuwe Kerk, de Christelijke
Gereformeerde Kerk, de Kruiskerk, de Goede Herderkerk en de Meentkerk een “Stille Week”
georganiseerd.
De bijeenkomsten (26 maart t/m 29 maart 2018) vonden telkens plaats in de Nieuwe Kerk.
Tijdens de bezinningsmomenten werd stilgestaan bij het lijden en sterven van Jezus Christus.
Dit werd vormgegeven door middel van samenzang, gebed en een korte overdenking door diverse
gemeentepredikanten.
Alle (wijk)gemeenten ervaren deze bezinningsbijeenkomsten als geloofsverdiepend en -verrijkend.
27. Tot besluit
In de verslagperiode kon een veelheid van activiteiten worden georganiseerd in de wijk door de
predikant en de kerkenraadsleden vaak in samenwerking met de commissies van bijstand. Diverse
gemeenteleden hebben daarbij ook een taak gehad. Zo kon de arbeid in de wijk voortgaan onder
Gods leiding.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de wijkkerkenraad d.d. 12 februari 2019.
De wijkkerkenraad van wijkgemeente Meentkerk:
de preses,

de scriba,

J.P. Wiesenekker

M.H. Visser
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Bijlage 1: Samenstelling van wijkkerkenraad en de afvaardigingen

Samenstelling van de wijkkerkenraad per 1 januari 2018
Predikant
Ds. B.E. Weerd
Ouderlingen
B. Brouwer, I.J. Hage, C. van der Have, L. van Kampen, J.A. Korving,
J. Kos, K. Molenaar, M.W. Poldervaart, P.J. v.d. Put, H.J.C. Rebel, J.
Slotboom, M.H. Visser, J.P. Wiesenekker
Ouderling-gemeenteopbouw H.J.C. Rebel
Evangelisatieouderling
K. Molenaar
Jeugdouderlingen
C.A.L. Driesse en M.W. Poldervaart
Oud.- KRM
L.C. van der Poel, D. van Slooten, G. Rebel, J. van der Roest
(boventallig), M. Veerman
Diakenen
K.A. Boomsma, M. de Groot, G. Teeuwissen, E.P. Vlot, M.W.
Voerman (boventallig)
Samenstelling van het moderamen
Preses
J.Kos en J.P. Wiesenekker
Scriba
M.H. Visser
Assessor
ds. B.E. Weerd
Oud.-Kerkrentmeester
D. van Slooten
Diaken
M. de Groot
Samenstelling diverse afvaardigingen
In het verslagjaar waren tot 1 mei 2018 naar de classis Hilversum
Classis Hilversum (tot 1 mei
afgevaardigd:
2018)
Primus: K.A. Boomsma, secundus M. de Groot
Algemene Kerkenraad

Predikant: Ds. B.E. Weerd
Ouderlingen: Primus H.J.C. Rebel, secundus J. Kos
Diakenen: Primus M.W. Voerman, secundus M. de Groot
O.K.R.: Primus J. v.d. Roest, secundus M. Veerman
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Bijlage 2: Overzicht catechisatiegroepen en catecheten wijkgem. Meentkerk (per 1 sept. 2017)

In het seizoen 2017-2018 bestaat het catecheseteam uit:
Groep
Groep jongeren (in de
Meentkerk)

Catecheten
Judith Klijn

Wanneer
maandagavond van 19.00 19.30 uur

Groep 7 en 8 basisschool
(thuiscatechese)

Henny van As

maandagavond van 19.00 tot
19.45 uur

Groep 7 en 8 basisschool
(thuiscatechese)

Ellen Kooij

maandagavond van 19.00 –
19.45 uur
maandagavond van 19.00 19.45 uur
dinsdagavond van 19.00 –
19.45 uur
donderdagavond van 19.30 20.15 uur
maandagavond van 19.30 –
20.15 uur
maandagavond van 19.45 20.30 uur
woensdagavond van 20.15 –
21.00
maandagavond van 19.15 20.00 uur
woensdagavond van 19.00 19.45 uur: groep 16+
maandagavond van 20.45 21.30 uur: groep 17/18
woensdagavond van 19.0019.45 uur: groep 17/18
maandagavond van 19.1520:30 uur

ste

jaar v.o. (in de Meentkerk)

Lianne Rebel

ste

jaar v.o. (in de Meentkerk)

Joke van de Beek

1
1

e

Herman en Luanne Teeuwissen

e

Tjidde en Tamara Akse

e

Barendien Veerman en Judith
Klijn
Chris en Gerna Driesse

2 jaar v.o. (thuiscatechese)
2 jaar v.o. (thuiscatechese)
3 jaar v.o. (thuiscatechese)
e

4 jaar v.o. (thuiscatechese)
e

4 jaar v.o. (thuiscatechese)
e

e

5 en 6 jaar v.o. (in de
Meentkerk)
e
6 jaar v.o. en ouder (in de
Meentkerk)
e
6 jaar v.o. en ouder (in de
Meentkerk)
Belijdeniscatechisatie

Sanne en Berry Westland
Ds. B.E. Weerd
Ds. B.E. Weerd
Ds. B.E. Weerd
Ds. B.E. Weerd
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Bijlage 3: Wijkkalender wijkgemeente Meentkerk 2017-2018

3 september
10 september
15, 16 september
24 september
8 oktober
15 oktober
1 november
5 november
12 november
Woensdag 22
november
26 november
10 december
25 december
31 december
1 januari
7 januari
14 januari
11 februari
18 februari
11 maart
14 maart
25 maart
26 t/m 31 maart
30 maart
1 april
22 april
10 mei
Woensdag 16 mei
20 mei
27 mei
17 juni
23 juni
15 juli
2 september
9 september

Afsluiting VakantieBijbelWeek + koffiedrinken (v.m.)
Bediening Heilige Doop + koffiedrinken (v.m.)
Startweekend
Startzondag + koffiedrinken (v.m.)
Viering Heilig Avondmaal
Evangelisatiezondag + Bevestiging ambtsdrager+
koffiedrinken (v.m.)
Dankdag voor gewas en arbeid
Bediening Heilige Doop + koffiedrinken (v.m.)
Open Huiz dienst + koffiedrinken (v.m.)
Wijkgemeenteavond
Voleindingszondag + koffiedrinken (v.m.)
Viering Heilig Avondmaal
Eerste Kerstdag
Oudejaarsdienst (aanvang: 19.00 uur)
Nieuwjaarsdienst + koffiedrinken (aanvang: 10.00 uur)
Bevestiging ambtsdragers + koffiedrinken (v.m.)
Bediening Heilige Doop + koffiedrinken (v.m.)
Viering Heilig Avondmaal
Projectzondag school en kerk + koffiedrinken (v.m.)
Bediening Heilige Doop + koffiedrinken (v.m.)
Biddag voor gewas en arbeid
Belijdenisdienst (v.m. of n.m. nog nader te bepalen) +
koffiedrinken (v.m.)
Stille Week (bezinningsbijeenkomsten in de Nieuwe Kerk)
Goede Vrijdag
Eerste Paasdag
Viering Heilig Avondmaal
Hemelvaartsdag
Wijkgemeenteavond
Eerste Pinksterdag
Open Huiz dienst + koffiedrinken (v.m.)
Bediening Heilige Doop + koffiedrinken (v.m.)
Wijkgemeentedag
Viering Heilig Avondmaal
Afsluiting VakantieBijbelWeek + koffiedrinken (v.m.)
Startzondag + koffiedrinken (v.m.)
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Bijlage 4: Samenvatting jaarverslagen wijkkerkenraad 2016-2017 en 2017-2018
Wijkgemeente Meentkerk

Sept. 2016-2017

Sept. 2017-2018

Predikant

Ds. B.E. Weerd
Ja, ds. Den Butter v.a. 1
augustus 2017
12 (peildatum 01.09.2016)
4 (waarvan 1 boventallig)
4
11
9
10
2
16
Nee
3/2
Ca. 220 gemeenteleden
1
5
2
110
14 (peildatum 01.09.2016)
Ja, elke wk.+ 1x per 2 wkn.
9
87
1 + 1 voor gehele hervormde
gemeente
Ca. 150
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee

Ds. B.E. Weerd
Ja, ds. Den Butter v.a. 1
augustus 2017
12 (peildatum 01.09.2017)
5 (waarvan 1 boventallig)
5 (waarvan 1 boventallig)
10
6
13
3
15
Nee
11/5
Ca. 240 gemeenteleden
2
10
1
110
14 (peildatum 01.09.2017)
Ja, elke wk.+ 1x per 2 wkn.
15
75

Bijstand Pastoraat
Ouderlingen (incl. oud. bijz. opdr.)
Ouderlingen - Kerkrentmeester
Diakenen
Bezoekbroeders
Pastoraal Team
(Extra) Kerkenraadsvergaderingen
Consistorie vergaderingen
Aantal commissies
Jaarthema
Dopelingen / diensten
H.A .(per dienst)
Huwelijken
Uitvaarten
OpenHuiz diensten
Echo adressen
Aantal Bijbelkringen
Kindernevendienst (2 groepen)
Nieuwe belijdende lidmaten
Aantal catechisanten
Wijkgemeente-avonden
Wijkgemeentedag
Vrouwen Contact Groep
Kerstnachtdienst
Advent- en passiestonde
Gemeenteopbouw
Wijkbeleidsplan
Consulentschap wijkpredikant

4
Ca. 130
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee

Pagina | 14

