Hervormde Gemeente Huizen

Wijkgemeente

Nieuwe Kerk

Wijkgids
2020-2021

VOORWOORD
Beste gemeenteleden,
Bij deze ontvangt u de wijkgids van onze wijkgemeente Nieuwe Kerk voor het jaar
2020-2021.
In deze wijkgids vindt u een overzicht van activiteiten, die in onze wijk gehouden
worden.
Daarbij vindt u ook een overzicht van de activiteiten, die in het geheel van de
gemeente gehouden worden.
(alle genoemde activiteiten en data zijn onder voor behoud van de
ontwikkelingen omtrent COVID-19, zie voor de actuele gegevens het Huizer
Kerkblad)
Verder zijn er de namen en adressen in opgenomen van degenen, die in onze
wijk en in het geheel van onze gemeente werkzaam zijn.
We hopen met deze wijkgids u van dienst te zijn. En we bidden dat het werk in
onze wijk en in onze gemeente tot opbouw mag zijn van het Koninkrijk van God,
tot eer van Zijn Naam, en tot heil van ons allen, ouderen en jongeren.
Mocht u aanvullingen of wijzigingen willen doorgeven, neemt u dan contact op
met onze Scriba Pieter van Woerden, Scriba Nieuwe kerk
nieuwekerk@hervormdhuizen.nl of Wijna Baas, wijmpie@hotmail.com

Onze missie

De wijkgemeente Nieuwe Kerk wil een deel zijn van de levende gemeente van Jezus
Christus. Gericht op Zijn wederkomst zoeken wij naar een verdieping van onze relatie
met Hem vanuit Gods woord in deze tijd, zowel persoonlijk als gemeente.
We hebben een open oog voor elkaar en voor de wereld om ons heen. Wij zijn
gezonden om te getuigen in Woord en Daad. Wij vormen geen gesloten kring,
maar een gemeenschap die uitnodigend is. Naar buiten gericht, in getuigenis
en dienst. De boodschap van het Evangelie is te kostbaar om voor ons zelf te
houden. We gunnen iedereen het goede nieuws over Jezus Christus en zijn
Koninkrijk.

We beginnen dit seizoen zonder eigen wijkpredikant. We hopen en bidden dat de
vacature spoedig vervuld mag worden. Ds. F.A. van Velzen staat ons terzijde in de
hulp van het pastoraat.
Namens de wijkgemeente Nieuwe Kerk,
Peter Wiesenekker, voorzitter
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KERKDIENSTEN EN SACRAMENTEN
Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in de Nieuwe Kerk, Brede Englaan 28. De morgendienst
begint om 09.30 uur (aanmelden via de Scipio-app, zie: KERKDIENSTEN ONLINE VOLGEN).
Daarnaast is er om 17.00 uur altijd een gezamenlijke dienst (momenteel online) van de
Nieuwe Kerk, Zenderkerk en Meentkerk. Deze dienst wordt uitgezonden vanuit de Meentkerk.
Voor al deze diensten bent U van harte uitgenodigd.
Telefoonnummer van de Nieuwe Kerk is 035-3033482
Het kostersteam staat onder leiding van de heer Joost Kasbergen, tel: 06-265 78 820,
e-mail: kosternieuwekerk@hervormdhuizen.nl

Liturgie Nieuwe Kerk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inleidende muziek
Afkondigingen en bloemengroet
Aanvangslied (bij het naspel wordt de predikant bij de preekstoel gebracht)
Stil gebed
Votum en groet
Lied 1*
Lied 2*
Lezen van de 10 Geboden
Lied 3
Kindermoment + evt. kinderlied (daarna verlaten de kinderen de dienst naar de KND)
Gebed
Schriftlezing
Lied 4
Preek
Lied 5* (als antwoord op de preek)
Collecte & in bijzondere gevallen Moment van delen; de kinderen komen terug van
de KND; Tijdens de collecte zingt de MZG een luisterlied of speelt de organist op de
achtergrond
•
Dankgebed en voorbeden
•
Lied 6
•
Zegen
•
Uitleidende muziek
* begeleid door de NK MZG als deze beschikbaar is.

Bediening van de Heilige Doop

De bediening van de Heilige Doop vindt in principe één keer in de twee maanden plaats.
De datum waarop deze bediening geschied, is afhankelijk van het aantal dopelingen. De
doopdiensten zullen vooraf in het wijkbericht in het Huizer kerkblad van de wijkgemeente
Nieuwe Kerk worden afgekondigd. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact
opnemen met de Scriba Pieter van Woerden.
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Bediening van het Heilig Avondmaal

In 2020 zal de bediening van het Heilig Avondmaal plaatsvinden op de volgende zondagen:
4 oktober en 6 december.
In 2021: op 31 januari, 18 april, 4 juli, 3 oktober en 5 december
Op de zondag voorafgaande aan de avondmaalszondag wordt in de morgendienst voorbereiding op het Heilig Avondmaal gehouden.
In Zorgcentrum „Voor Anker“ wordt op dezelfde data het Heilig Avondmaal gevierd voor
diegene die bijv. om gezondheidsredenen de dienst in de kerken niet meer bij kunnen
wonen. De dienst begint om 10.00 uur en eindigt om ± 11.30 uur en vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Hervormde Gemeente van Huizen. Vanwege Corona maatregelen
kan het zijn dat deze dienst in Voor Anker niet mogelijk is.

Projectzondag

Op de projectzondag is er speciale aandacht voor de leerlingen van de basisschool. Het
schoolproject met een Bijbels onderwerp, waarmee de kinderen de voorafgaande week
mee bezig zijn geweest, worden in de Eredienst afgesloten. Bij de ingangen van de kerk en
in de kerkzaal kan bekeken worden wat de kinderen die week op school hebben gemaakt
n.a.v. het onderwerp. Deze dienst is ook een goede gelegenheid om de Nieuwe Kerk te
bezoeken als u niet zo gewend bent om regelmatig naar de kerk te gaan. De projectzondag
wordt vermeld in het Huizer kerkblad.

KINDEROPVANG

Kinderoppas en Kindernevendienst (voor wijziging locatie(s) zie Huizer Kerkblad)
Tijdens de morgendiensten is er oppas voor de kinderen van 0-4 jaar en kindernevendienst voor de kinderen uit groep 1-6.
Oppasdienst 0 tot 2 jaar: Deze oppasdienst wordt gehouden in het catechisatielokaal in de
Nieuwe Kerk. Contactpersoon is: Gabrielle Mooi-Zeeman, 06 396 59 998,
e-mail: g.v.zeeman@gmail.com
Oppasdienst 2 tot 4 jaar: Deze oppasdienst wordt gehouden in het Woonzorgcentrum Voor
Anker in “de Grote Waaier”. Contactpersoon: Nicoline Riemer-Kooij,
06 512 44 382, e-mail: n.kooy@hotmail.com

Kindernevendienst vanaf groep 1 t/m groep 6 van de basisschool.

Deze dienst is elke week voor groep 1-4 en om de week voor groep 5-6. Groep 1-2 start
direct in de Van de Brugghenschool, de groepen 3-6 gaan voor de schriftlezing met de
leiding naar de Van de Brugghenschool waar gezongen, gebeden en een vertelling wordt
gehouden aan de hand van het rooster van Bijbel basics van deBijbel.nl. Voor de zegen
komen de kinderen terug in de kerk.

Bid- en dankdag voor gewas en arbeid

Dankdag voor gewas en arbeid is de eerste woensdag van november, 4 november 2020.
Biddag voor gewas en arbeid is de tweede woensdag van maart, 10 maart 2021. Op deze
dagen vindt in de Nieuwe Kerk de dienst plaats om 19.45 uur. Voor de kinderen van de basisscholen is er die middag een speciale dienst in de Nieuwe kerk. Deze dienst vindt plaats
in samenwerking met de Christelijk Gereformeerde Kerk.

Op feestdagen, tijdens doopdiensten en avondmaalsdiensten gaan de kindernevendiensten door, met het enige verschil dat de kinderen niet meer terugkomen in de dienst, maar
in de van der Brugghenschool blijven tot na afloop van de dienst. Ook bij deze diensten
is er een kindermoment waarna zij vertrekken naar hun eigen ruimte. Bij de avondmaalsdiensten gaan de kinderen na de eerste tafel, als de gemeenteleden weer op hun plaats
zitten, naar de kindernevendienst.

Aangepaste kerkdiensten

Contactpersoon groep 1-2

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.
Er ligt nu een voorstel om dat tijdens ochtenddiensten te doen.
De aangepaste kerkdiensten worden gehouden op 11 oktober, 13 december 2020,
2021: 7 februari, 21 maart 13 juni 10 oktober 12 december
Contactpersoon: Liedewij Baas, de Sav. Lohmanlaan 36, 1271 HG, tel. 035-5260466
e-mail: liedewijbaas@hotmail.com
Zaterdagavond 19 december is er in de Nieuwe kerk een Kerstzangdienst met muziek,
solozang en samenzang.

Andere diensten

Zie voor andere bijzondere diensten het Huizer Kerkblad
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Jeanette Kos-Westland, 06 376 04 056 e-mail: jeanettewestland@hotmail.com

Contactpersoon groep 3-4

Wilma den Butter-Mannee, 06 361 14 307, e-mail: wilma_mannee@hotmail.com

Contactpersoon groep 5-6

Mark Lamme, 06 832 41 562, e-mail: mark_lamme1@hotmail.com

Roostermaker kinderoppas en KND:

Clarine Rebel-Bakker, 06 200 94 352, e-mail: clarinerebel@hotmail.com

KERKDIENSTEN ONLINE VOLGEN

Voor gemeenteleden, die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken, is er de volgende mogelijkheid om de diensten te beleven.
Elke zondag worden alle diensten in de Oude Kerk, Nieuwe Kerk, Zenderkerk en Meentkerk
via www.kerkdienstgemist met beeld en geluid uitgezonden.
Tevens bestaat de mogelijkheid om alle kerkdiensten vanaf deze website te downloaden.
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Aanmelden via de Scipio app (gedurende de Corona-periode)

De heer Louis de Groot, Blaricummerstraat 24, tel. 035-5256820, draagt zorg voor deze
prekendienst.
Bij hem kunt u ook CD’s bestellen van preken die u nog eens wilt horen.

Werkwijze reserveringssysteem
Eenmalige stappen:

VERVOERSDIENST

Voor het bezoeken van de kerkdiensten in de Nieuwe Kerk is aanmelden verplicht. Hier
wordt gebruik gemaakt van de Scipio app.

1) Zoek de Scipio app op in de App Store (Apple) of Play Store (Android)
en download deze.
2) Maak een Scipio-account aan. Dit kan alleen met het emailadres dat u heeft doorgegeven aan de LRP-beheerder (zie onderstaand) en als u een uitnodiging heeft ontvangen.
In deze uitnodiging zit tevens een video instructie voor het aanmaken van het account.

Stappen reserveren kerkdienst:

1) Controleer of uw achternaam komende zondag aan de beurt is (zie wijkbericht).
2) Is uw achternaam aan de beurt, selecteer in de app dan aankomende zondag. Doe dit
voor vrijdagavond 20.00 uur.
3) Meld uzelf (en eventueel uw gezinsleden) aan door op ‘Aanwezig’ te klikken.
4) Is uw achternaam aankomende zondag niet aan de beurt? Kijk dan vanaf vrijdagavond
20.00uur in de app of er nog plekken vrij zijn. In dat geval kunt u zich alsnog aanmelden tot zaterdagavond 20:00 uur.
Heeft u hulp nodig bij de installatie of het reserveren? Belt u dan met onderstaand telefoonnummer.

Telefonische aanmelding:

Als uw achternaam aan de beurt is en u heeft geen mogelijkheid om u digitaal aan te
melden, dan kunt u zich telefonisch aanmelden via: 06 518 95 385

Het doorgeven van uw mailadres:

Als gemeente maken we gebruik van de landelijke ledenadministratie (LRP). Het is heel
belangrijk dat u uw e-mailadres laat opnemen in het LRP, zodat de Scipio-accounts hierop
kunnen worden gebaseerd.
Uw e-mailadres kunt u doorgeven aan:
ledenadministratienieuwekerk@hervormdhuizen.nl - Vermeld hierin uw naam, adres en
telefoonnummer. De beheerder zal uw e-mailadres vervolgens verwerken.
Mocht u niet over een e-mailadres beschikken, dan blijft de mogelijkheid bestaan om u
telefonisch aan te melden voor de diensten (zie bovenstaand). Ook gasten zijn via deze
weg van harte welkom.
Voor inlichtingen en aanvragen van de kerkradio kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau,
telefoon 035-3033484.

HGVV PREKENDIENST

Voor gemeenteleden, die tijdelijk de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en ook niet via
de media de diensten kunnen volgen is er de mogelijkheid om via een cd speler de preek
te beluisteren.
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Gemeenteleden die moeilijk op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen gaan en toch
graag de diensten mee willen maken, kunnen een beroep doen op de vervoersdienst. U
kunt daarvoor contact opnemen met de Scriba Pieter van Woerden tel. 06-303 20 886.

ANDERE ACTIVITEITEN IN DE WIJKGEMEENTE
Wijkavonden / Sectie avonden / Gemeentedag

Het hart van de gemeente zijn de samenkomsten op zondag rond de verkondiging van het
Woord en de bediening van de sacramenten.
Daarnaast is het belangrijk voor de onderlinge band om elkaar als gemeente op andere
wijze te ontmoeten. Hiervoor worden er op gezette tijden wijkgemeente-avonden georganiseerd. Kort voor of direct na de zomervakantie wordt er een gemeentedag georganiseerd.

Kringwerk

In onze wijkgemeente neemt het kringwerk een niet meer weg te denken plaats in. In onze
wijkgemeente functioneren diverse kringen. Er zijn Bijbel- gespreks- en doop kringen voor
diverse leeftijden. Deelname aan een van de kringen is verrijkend en zeer bevorderlijk
voor het gemeenteleven.
Op de kringen is plaats voor nieuwe deelnemers en zijn er meer belangstellenden dan
wordt er een nieuwe kring opgestart! U kunt hiervoor contact opnemen met de ouderling
gemeenteopbouw Ben Smit, Laantje van Bruijn 39, 1262 AT, Blaricum, (per 22 oktober 2020)
tel: 035-5258824
e-mail: ben.smit1@gmail.com (ook als u een kring wilt gaan leiden).
Elke laatste maandagavond van de maand komt om 19.00 uur een gebedskring bijeen in
de consistorie van de Nieuwe Kerk. Deze kring staat o.l.v. de heer Cor Heutink, Rembrandtlaan 7, 1272 GM tel. 035-5263477, e-mail: cor.heutink@live.nl;

Catechese

De wijkgemeenten Nieuwe Kerk en Oude Kerk hebben ook dit jaar ten dele de catechisatie
gecombineerd. Er zijn verschillende leeftijdsgroepen.

10-12 jaar (groep 7 en 8 basisonderwijs)

Bij de basiscatechese voor groep 7 en 8 wordt gebruik gemaakt van mentorcatechisatie. De
groepjes komen wekelijks bij een mentor thuis.

12-13 jaar (klas 1 en 2 voortgezet onderwijs)

De catechese voor de leeftijdsgroep 12-13 jaar wordt gegeven onder leiding van de wijkpredikant van de Oude Kerk, ds. P. van ’t Hof. De catecheselessen beginnen met een centrale
inleiding, waarna het thema verder uitgewerkt en besproken wordt in een aantal vaste
kleinere groepjes onder leiding van mentoren.
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14-15 jaar (klas 3 en 4 voortgezet onderwijs)

Voor de leeftijdsgroep 14-15 jaar worden de catecheselessen verzorgd via huiscatechese bij
mentoren.

Bezoeken van zieken, ouderen en welkomstbezoeken

Voor de leeftijdsgroep 16-17 jaar wordt de catechisatie gegeven door mentoren.

In onze wijkgemeente zijn er bezoekdames actief. Zij bezoeken bejaarde en zieke gemeenteleden. Maar ook nieuw ingekomen leden in de Hervormde Gemeente heten zij welkom.
Tevens brengen zij een bezoek na de geboorte van een baby. Diverse gemeenteleden zijn
bij dit bezoekwerk betrokken. Het bezoek voor wijken Nieuwe Kerk en Oude Kerk wordt
centraal gecoördineerd.

18+ en belijdeniscatechese

Ouderen pastoraat

16-17 jaar

De catechese voor de leeftijdsgroep 18+ en de belijdeniscatechisatie worden ingevuld in
overleg met de jeugdouderlingen.
Voor vragen over de catechisaties kunnen de jeugdouderlingen benaderd worden.
De catechese voor verstandelijk gehandicapten wordt gegeven door Judith Visser en Alette
Visser-van Wessel op donderdagavond van 19.15 tot 20.15 uur in de Beatrixschool. Info: 06
14 22 5418

Catechesecommissie-jeugdouderlingen

De wijkpredikanten vormen samen met de jeugdouderlingen Jaap Brasser (OK), Leendert
Gooijer en Harmen Tanghe (NK), de catechesecommissie.
Deze commissie draagt zorg voor de voorbereiding van de catechese en voor de begeleiding van de mentoren.

Pastoraal Overleg

Door de kerkenraad wordt twee maal per jaar een Pastoraal Overleg georganiseerd. Dit
overleg heeft ten doel al het bezoekwerk in de wijk op elkaar af te stemmen en de pastorale behoeften in de wijk te peilen en waar nodig in bepaalde situaties - aanvullend op
het reguliere werk van predikant en ouderlingen – naar een meer gerichte oplossing te
zoeken.
Aan dit overleg nemen deel:
•
Wijkpredikant (vacant) en de pastorale ouderlingen
Onze bijstand in het pastoraat is Ds. F.A. van Velzen, Amersfoort
•
vertegenwoordiger(s) van de commissie Vrouwen Contact Groep (VCG); voorzitter van
deze commissie is mevrouw Coby Wiesenekker, tel. 035-5261284
•
vertegenwoordigers van de Evangelisatie Commissie; voorzitter van deze commissie is
ouderling Wijgert Van As tel.035-5265313
•
vertegenwoordiger ouderenpastoraat Jan van de Beek, tel. 06 204 00 968
Wanneer u denkt dat er mensen in de wijk zijn die te weinig aandacht krijgen of dreigen te
vereenzamen of gewoon meer pastorale hulp behoeven, dan verzoeken wij u contact op te
nemen met een van de leden van dit overleg. Ook als u zelf behoefte heeft aan extra pastorale steun, schroom dan niet om de mogelijkheden hiervoor te bespreken. Het centrale
aanspreekpunt van het Pastoraal Overleg is ouderling:
Ben Smit, Laantje van Bruijn 39, 1262 AT, Blaricum, tel: 035-5258824,
e-mail: ben.smit1@gmail.com
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Pastoraal ouderling:
Jan van de Beek, Lindenlaan 53, 1272 AW Huizen, tel. 06 204 00 968
nett_an@hotmail.com

Bezoekbroeders-/zusters 80+

Hans Brasser, Herik 35, 1273 AX Huizen, tel. 035-5252961
Cor Heutink, Rembrandtlaan 7, 1272 GM Huizen, tel. 035-5263477
Gert van de Ridder, Nolenslaan 4, 1272 JT Huizen, 035-5260223
Jeannette van de Beek, Lindenlaan 53, 1272 AW Huizen, 035 - 8880031
Elise Vos, De Sav. Lohmanlaan 30, 1272 HG Huizen, 035-5266464
Alien Zeeman, Hooghuizenweg 8, 1272 CA Huizen, 035-5241424

Vrouwen Contact Groep (VCG)

Bezoek aan zieken, nieuw ingekomen en na de geboorte van een baby:
Mevrouw Coby Wiesenekker, Groen van Prinstererlaan 36, tel. 5261284
Mevrouw Clarie Klein, Beursweg 16, tel. 06 269 45 499

WIJKEVANGELISATIE EN JEUGDOUDERLING
Evangelisatiecommissie

Binnen de wijkgemeente functioneert de wijkevangelisatiecommissie. Deze groep gemeenteleden staat ten dienste van mensen die van de kerk en het Evangelie vervreemd zijn. De
evangelisatie ouderling Wijgert Van As, Hoge Kampweg 5, 1272 HV,
tel: 035-5265313, is aan deze commissie verbonden.

Missionaire Commissie

De Missionaire Commissie (MC) is een door de Algemene Kerkenraad (AK) ingestelde
commissie van bijstand. Zij adviseert de AK gevraagd en ongevraagd over alle missionaire
aangelegenheden binnen de Hervormde gemeente van Huizen. Een belangrijk hulpmiddel
daarbij is het beleid dat de MC maakt. Dat beleid heeft betrekking op: missionaire bewustwording van de gemeente, toerusting van gemeenteleden voor de missionaire taak en de
uitvoering van missionaire activiteiten.
Deze Commissie bestaat momenteel uit de voorzitters van: de Werkgroep voor de Zending
(Willemjan van de Wetering), De Brug (Tom van der Poel), Voorzitter (vacant) aangevuld
met de evangelisatieouderlingen uit de vier wijken (Adri Grolle, Wijgert van As, Klaas Molenaar en Jaap Hoegee) en evangelist Jan Verkerk.
Contactgegevens: Willemjan van de Wetering.
e-mail: mc@hervormdhuizen.nl
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Jeugdouderlingen

Binnen onze wijkgemeente zijn twee jeugdouderlingen aangesteld.
Leendert Gooijer, Schoolstraat 17, 1271 SC, tel. 06 155 89 151
e-mail: leendertgooijer@hotmail.com
Harmen Tanghe, Jotterpad 5, 1271 XA, tel. 06 419 81 815
e-mail: harmentanghe@gmail.com
Zij richten zich met name op de jongeren van onze wijkgemeente, gaan bij jongeren op
bezoek om in een persoonlijk gesprek of in een klein groepje te praten over wat het geloof,
de kerk, enzovoort, ons te zeggen heeft. Is er van jouw kant behoefte aan een gesprek of
heb je een vraag over iets, neem dan contact met een van hen op.

WIJKGEMEENTE
Wijkkerkenraad

De wijkkerkenraad draagt verantwoordelijkheid voor en geeft leiding aan het leven en
werken van de wijkgemeente Nieuwe Kerk.
Met ingang van september 2018 werkt de kerkenraad met een andere vergaderstructuur,
t.w.: moderamen, kleine kerkenraad (waarin vertegenwoordigers van elke functie uit de
complete KR), complete kerkenraad.
De “complete kerkenraad” vergaderd minder vaak en in deze vergaderingen komen de
grote onderwerpen aan de orde: Vrouw en ambt, verkiezingen voor de kerkenraad, liturgie
en dergelijke.
De “kleine kerkenraad” vergadert maandelijks om te spreken over de dagelijkse gang van
zaken.
Het moderamen bestaande uit Consulent ds. G.J. Roest, Preses, Scriba en secretaresse en
hebben als belangrijkste taak het voorbereiden van de diverse vergaderingen.
Doel van deze opzet is om minder mensen te belasten met vergaderwerk zodat ambtsdragers meer tijd over houden voor: Pastoraat, Diaconaat, Missionaire roeping en Kringwerk
etc.
(in de vacante periode wordt er naast de vergaderingen van het MR, alleen vergaderd met
de “complete kerkenraad”)
Voor uw reacties, opmerkingen of suggesties kunt u contact opnemen met de Scriba. Dat
kan schriftelijk, telefonisch of per e-mail:
Pieter van Woerden, Schipperstraat 34,1271 VD, tel. 06 303 20 886
e-mail: nieuwekerk@hervormdhuizen.nl

Scriba

Pieter van Woerden, Schipperstraat, 1271 VD, tel. 06 303 20 886
e-mail: nieuwekerk@hervormdhuizen.nl

Secretariaat Wijkgemeente ter ondersteuning van de scriba
Wijna Baas, Rembrandtlaan 52, 1272 GP, tel. 035-5253588
e-mail: wijmpie@hotmail.com

Bijstand in het pastoraat

Ds. F.A. van Velzen, Amersfoort
Contacten lopen via ouderling Ben Smit

Evangelisatieouderling

Wijgert Van As, Hoge Kampweg 5, 1272 HV, tel: 035-5265313,
e-mail: wijgertvanas@janvanas.nl

Jeugdouderlingen

Leendert Gooijer, Schoolstraat 17, 1271 SC, tel. 035-5269557
e-mail: leendertgooijer@hotmail.com
Harmen Tanghe, Jotterpad 5, 1271 XA, tel. 06 419 81 815
e-mail: harmentanghe@gmail.com

Ouderling Gemeenteopbouw

Ben Smit, Laantje van Bruijn 39, 1262 AT, Blaricum, tel: 035-5258824
e-mail: ben.smit1@gmail.com

Ouderlingen met bijzondere opdracht
Scriba Algemene Kerkenraad

Henk Klein, Gerbrandylaan 3, 1272 KA, tel. 035-5259440
e-mail: scriba@hervormdhuizen.nl

Voorzitter Hervormde Jeugdraad (HJ)

Jan Willem van Tongeren, Dr. de Visserlaan 16, 1272 GX Huizen, tel. 06 836 35 247
e-mail: jw.tongeren@gmail.com

Diaken De Brug

Samenstelling kerkenraad 2020

Henk Kooij, Ambonlaan 84, 1276 NJ Huizen tel. 035-5268866
e-mail: henk.kooij@solconmail.nl

Predikant: Vacant

Sectie-ouderlingen

Consulent: Ds. G.J. Roest, Gravin Gertrude 8, 1276 MR,
tel. 035-5239516,
e-mail: gjroest@hervormdhuizen.nl

Preses

Peter Wiesenekker, Groen van Prinstererlaan 36, 1272 GC, tel. 035-5261284,
e-mail: p.a.wiesenekker@fsolconmail.nl
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Jacob Boon, Slingerweg 25, 3896 LD Zeewolde, tel. 06 227 10 744
e-mail: jacobboon81@gmail.com
Jan van de Beek, Lindenlaan 53, 1272 AW Huizen, tel. 06 204 00 968
e-mail: nett_an@hotmail.com
Willem Kuipers, Jagersweg 10, 1272 AL, tel: 06 156 76 841
e-mail: willemagkuipers@live.com
Jitze Moll, de Ruyterstraat 57, 1271 ST, Tel: 035-5268901,
e-mail: jitzemoll@gmail.com
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Maarten Veerman, Piersonlaan 17, 1272 JR, tel: 035-5241812,
e-mail: maartenveerman@hotmail.com
Martin Slingerland, Antilope 55, 1273 GB Huizen, tel. 035-8795158
e-mail: martinslingerland@gmail.com

Ouderlingen-kerkrentmeester

Joost Kasbergen, Rembrandtlaan 31, 1272 GM, tel: 06 265 78 820
e-mail: kasbergen@groninger.nl
Rutger Kriek, Schaepmanlaan 4, 1272 GJ, tel: 035-6947598
e-mail: rutger@kriek.eu
Andy Makkinje, Lage Laarderweg 11, 1272 JA, tel. 06 218 55 230
e-mail: makespace@hotmail.com
Jaap Molenaar, Iepenlaan 14, 1272 HX Huizen, tel. 06 230 24 559
e-mail: jaap_molenaar@yahoo.ie

Diakenen

Sectie-indeling

Ten behoeve van een goede bearbeiding is de wijkgemeente verdeeld in secties en pastorale eenheden (één bezoekadres). Gestreefd wordt elk pastoraal adres eenmaal in de twee
jaar te bezoeken. Het is dan fijn als alle leden van het gezin bij (een gedeelte) van het
bezoek aanwezig zijn.
Ouderen worden indien mogelijk vaker bezocht. Helaas gebeurt het incidenteel dat op een
pastoraal adres, om redenen van verschillende aard, al lange tijd geen bezoek is geweest.
Wilt u dit dan a.u.b. doorgeven, zodat deze situatie kan worden hersteld. Als u extra bezoek
nodig hebt of om andere (pastorale) redenen van gedachten wilt wisselen, dan is uw sectieouderling het eerste aanspreekpunt. Indien nodig kan hij in samenspraak met u, ds. F.A.
van Velzen, of iemand via het pastoraal overleg inzetten.
Sectie indeling na opheffing van sectie 6 en invoering van de pastorale commissie sectie
7. De eerstgenoemde straten zijn min of meer alle straten van de betreffende secties in de
wijkgemeente. (Er kunnen dus straten bij zijn waar op dit moment geen gemeenteleden
wonen.) De in cursief aangegeven straten zijn straten behorend tot andere wijkgemeenten
waar geperforeerde wijkgemeenteleden van de Nieuwe Kerk wonen.

Adrie Boon, Slingerweg 27, 3896 LD, Zeewolde, tel: 036-5319711,
e-mail: alblashoeve@telfort.nl
Johan Westland, Naarderstraat 176, 1272 NN, tel: 035-5244251,
e-mail: johan@westlandfamily.nl
Tim Kooij, Vecht 26, 1273 WJ Huizen, 06 518 95 385
e-mail: tim@kooij.nu
-Vacant

Sectie 1: Jacob Boon, tel. 06 227 10 7 44

Moderamen

Talmastraat, Thorbeckestraat, De Sav. Lohmanlaan (excl. even nr.42-46), Dr. De
Visserlaan, Alberdastraat, Schaepmanlaan, Rembrandtlaan (nr.22-80; 27-43),
Dr. Kuyperlaan (nr.28-44). Berlagestraat, Prof. Slothouwerstraat, H. de Keijzerstraat,
J. van Campenstraat, Gooilandweg (nr. 162-248), K.P.C. de Bazelstraat,
L.de Keijstraat, Zuiderweg, Dahliastraat, Seringstraat, Eemnesserweg, Narcisstraat, Blaricummerstraat (oneven), Haardstedelaan (nr.16-60; 7-27)
Perforaties Laren, Zeewolde
Jan van Brakelstraat, Ceintuurbaan, Ambonlaan, Opperweg, Duiker, Kotter

Peter Wiesenekker, preses
Pieter van Woerden, scriba
Ds. G.J. Roest, assessor (consulent)
Ben Smit, ouderling gemeente opbouw
Wijna Baas, secretaresse

Wijkgrenzen

Van Driellaan, Gerbrandylaan, Van Houtenlaan, Nolenslaan, Piersonlaan, Schokkinglaan,
Troelstralaan, Groen van Prinstererlaan, Aalberselaan, Mackaylaan, Van Limburg Stirumstraat, Van der Duin van Maasdamlaan, Van Hogendorplaan, Colijnlaan. Dr. Kuyperlaan
Perforaties Bussum en Naarden
Hooghuizenweg, Jagersweg, Crailoseweg, Populierenlaantje, Wildweg, Naarderstraat

Sectie 2: Martin Slingerland, tel. 035-8795158

De wijkgemeente Nieuwe Kerk kent de volgende grenzen:
Crailoseweg, Nieuwe Bussummerweg, Engweg, Plaveenseweg, Gooilandweg vanaf nr. 98
evenzijde, Randweg. Alleen de Gooilandweg behoort als grensstraat tot onze wijkgemeente. Van “Voor Anker” behoren alleen het Zorgcentrum en de inleunwoningen (Oranje
Nassauplein 73 t/m 99) tot onze wijkgemeente. Daarvan valt het Zorgcentrum (Oranje Nassauplein 101 t/m 201) onder de pastorale zorg van Ds. J.H. van Daalen, daarbij bijgestaan
door broeder Jan René van Wessel, Disselweg 3 1276 XS Huizen

Sectie 3: Jitze Moll, tel. 035-5268901

Voorkeurlidmaatschap

Sectie 4: Willem Kuipers, tel. 06 15 67 68 41

De wijkgemeente Nieuwe Kerk kent ook gemeenteleden die buiten de boven genoemde
wijkgrenzen wonen. Als leden van de Hervormde Gemeente van Huizen zijn zij via voorkeurslidmaatschap lid geworden van de wijkgemeente Nieuwe Kerk. Zij zijn toegevoegd
aan één van de hieronder genoemde secties.
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Lage Laarderweg, Jan Steenlaan (excl. even nr.24-64), Ruysdaellaan, Kastanjelaan, Hoge
Kampweg, Iepenlaan, Rembrandtlaan (nr.2-20; 1-25), Frans Halslaan,
Dr. Kuyperlaan (zonder nr. 28-44), Johannes Vermeerlaan, De Sav. Lohmanlaan
(even nr.42-46), Dr. Lelylaan. Blaricummerstraat.
Perforaties Blaricum
Vrouwenzand, Maasland, Akkerweg, Gooimeerpromenade
Ceintuurbaan, Brede Englaan, Beursweg, Nieuwe Kerklaan, Lindelaan, Tussenweg,
Smallelaan, Wijgert Kooijlaan, Alidalaan, Haardstedelaan (nr. 2-14; 1-3),
Blaricummerstraat (even) De Ruyterstraat, Kon. Julianastraat, Trompstraat, Middenweg,
Zeeweg, Jotterpad, Witte de Withstraat, Tuinstraat, Schoolstraat, Slotplaats Eeshof, Piet
Heinstraat, Schipperstraat
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Sectie 5: Maarten Veerman, tel. 035-5241812

Kon. Wilhelminastraat, Kon. Wilhelminaplein, Langestraat, Vijfhoekstraat, Rozenstraat,
Rozenhof, Gooilandweg (nr.50,60 en 98-160), Crocusstraat, Hyacinthstraat, Bloemenweg,
Tulpstraat, Haardstedelaan (nr. 62-88 29-63)
Perforaties Almere.
Elleboogstraat, Engweg, Scheepswerf, IJsbaankade, Burg. Munnikhuizenstraat, Oranje
Weeshuisstraat, Havenstraat, Vissersstraat, Plein 2000, Valkenaarstraat, Plaveenseweg,
Taanderstraat, Antillenstroom, Zuiderzee, Labradorstroom. Disselweg, Herik, Vecht, Marter,
Eekhoorn, Eland, Duiker, Gooierserf

ORGANISATIE HERVORMDE GEMEENTE TE HUIZEN
Algemene Kerkenraad

Sectie 7: Jan van de Beek, tel. 06 204 00 968

De Algemene Kerkenraad (AK) heeft tot taak zorg te dragen voor een goede overlegsituatie op centraal niveau. De AK is verantwoordelijk voor de hoofdlijnen van het beleid. De
vier wijkkerkenraden zijn verantwoordelijk voor het beleid van de wijkgemeenten zoals de
inrichting van de liturgie in de wijkkerken.
De Algemene Kerkenraad bestaat uit 17 leden, waarvan de preses en de scriba als boventallige leden door de Algemene Kerkenraad zelf worden benoemd, drie van de vier predikanten bij toerbeurt lid zijn van de Algemene Kerkenraad en de overige leden (12) worden
aangewezen door de wijkkerkenraden.

Sectie 8: vacature

De voorzitter van de Hervormde Jeugdraad en de Missionair Werker nemen als adviseur
aan de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad deel.
Het ministerie van predikanten heeft de status van adviescollege van de Algemene Kerkenraad en kan gevraagd en ongevraagd de Algemene Kerkenraad adviseren.

Oranje Nassauplein inleunwoningen 73 t/m 81, Jan Steenlaan “ op de Ree”
(even nrs. 24-64).
Alle adressen van wijkgemeenteleden die ouder dan 80 jaar zijn.
Zorgcentrum Voor Anker kamers 101-201, Oranje Nassauplein zorgwoningen 82 t/m 99

OVERIGE ADRESSEN
Wijkadministratie

Preses AK:

De heer Mijndert Wiesenekker, Grenspad 38,1271 XR, tel. 035 5241899,
e-mail: preses@hervormdhuizen.nl

De heer Albert Zeeman, Engweg 7 tel. 035-5261257,
e-mail: ledenadministratienieuwekerk@hervormdhuizen.nl
Voor gemeenteleden die moeite hebben met het volgen van de kerkdiensten door bijvoorbeeld visuele of andere beperkingen is er de mogelijkheid om een liturgie aan te vragen.
De liturgie is op papier beschikbaar in een gewone of een grote letter uitvoering. Daarnaast is het mogelijk om de liturgie via de mail te ontvangen.
De liturgie is aan te vragen bij:
Ditta Koster tel: 06 184 58 130
Hanneke van Woerden tel: 06 209 88 471
Albert Zeeman tel: 06 272 00 577

Sriba AK:

Koster

De taak van het college van kerkrentmeesters is de zorg voor de stoffelijke aangelegenheden van de gemeente en het verrichten van de daaraan verbonden werkzaamheden, voor
zover niet van diaconale aard, volgens de bepalingen van de kerkorde en de plaatselijke
regeling artikel 17.
Secretariaat: Arnoud van Velzen, Wildweg 2, 1272 AK, tel. 035-6781318,
e-mail: kerkrentmeesters@hervormdhuizen.nl

Het kostersteam staat onder leiding van de heer Joost Kasbergen, tel: 06 265 78 820
e-mail: kosternieuwekerk@hervormdhuizen.nl
Organisten:
De heer Richard Vos, Opperweg 20, 1276 AN tel. 035-5266865 of 06 486 44 566
e-mail: foximperium@me.com
De heer Warno Ruting tel.: 0348-499 556 of 06 294 58 588
e-mail: warnoruting@hotmail.com

Muziekgroep

Informatie via e-mail: nieuwekerkbandhuizen@gmail.com

Beamer

Berichten of vragen m.b.t. de Beamer kunnen gemaild worden naar:
beamerteam@hervomdhuizen.nl
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De heer Henk Klein, Gerbrandylaan 3, 1272 KA, tel: 035-5259440,
e-mail: scriba@hervormdhuizen.nl
Postadres: Postbus 1076, 1270 BB Huizen, e-mail: scriba@hervormdhuizen.nl

Kerkelijk bureau

Zenderkerk (ingang Hoeveweg), Telefoonnummer: 035-3033484
Openingstijd: vrijdag van 9.30-11.30 uur, e-mail: kerkelijkbureau@hervormdhuizen.nl

College van kerkrentmeesters

College van diakenen

Het college van diakenen draagt zorg voor de dienst van barmhartigheid binnen en buiten
de gemeente.
Secretariaat: de heer Martin Voerman,
Postbus 130, 1270 AC Huizen, e-mail: diaconie@hervormdhuizen.nl

Kerkblad

Het Huizer Kerkblad is het officiële orgaan van en voor de Hervormde Gemeente van
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Huizen en verschijnt wekelijks. In het kerkblad worden het preekrooster voor de komende
week, de wijkberichten, diaconale - en kerkrentmeesterlijke zaken, gegevens uit Voor Anker
en van de MC 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. 035-5253293.

Website

Alle gegevens en actuele zaken van de Hervormde Gemeente van Huizen zijn te vinden op
het internet, de website van de Hervormde Gemeente: www.hervormdhuizen.nl

MISSIONAIRE ARBEID

(Missionaire Commissie zie wijkevangelisatie en jeugdouderling)

Evangelist:

De heer Jan Verkerk, De Ruyterstraat 7, 1271 SR , tel: 06 579 92 829
e-mail: evangelist@hervormdhuizen.nl

Oriëntatiekringen

De oriëntatiekringen zijn voornamelijk bedoeld voor mensen met weinig of geen kerkelijke
binding. Er wordt gesproken over geloof en samenleving. Contactpersoon is de evangelisatieouderling en/of evangelist de heer Jan Verkerk, tel. 035-5232673.

INFORMATIE OVER VERENIGINGEN, KRINGEN
EN JEUGDWERK VOOR DE GEHELE GEMEENTE
Onderstaand volgt een overzicht van de diverse kringen en jeugdwerkactiviteiten voor de
gehele hervormde gemeente. In het Huizer Kerkblad staat elke week het actuele programma vermeld.
De contactgegevens en overige uitgebreide informatie vindt u in het kerkblad en op de
website www.hervormdhuizen.nl
Het jeugdwerk en de vergaderingen van de overige verenigingen beginnen rondom de
Startzondag in september en lopen door tot medio juni.

Generation Praise

Generation Praise organiseert maandelijks een worship & praise dienst, in goed Nederlands een lofprijzing- en aanbiddingsdienst, in Huizen. GP valt via het eigen bestuur en
de Hervormde Jeugdraad (HJ) onder de verantwoording van de hervormde gemeente van
Huizen. GP wordt (meestal) op de 4e zondag van de maand in de maanden september t/m
mei gehouden in de Zenderkerk of Nieuwekerk in Huizen.

Facebook-pagina Nieuwe Kerk
Hervormde Jeugdraad

De taak van de Hervormde Jeugdraad bestaat uit het coördineren van het
jeugdwerk. Met behulp van een beleidsplan voor het hele jeugdwerk blijft
de jeugdraad actief meedenken aangaande de ontwikkelingen binnen de
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clubs, commissies en verenigingen. De Hervormde Jeugdraad is een adviesorgaan van de
Algemene Kerkenraad

Secretariaat

Mevrouw Elsbeth van Dijk-Kruijmer, Schaepmanlaan 16, 1272 GJ
e-mail: hj@hervormdhuizen.nl
Voor meer info over de clubs en verenigingen kun je/kunt u contact opnemen met het secretariaat. De Nieuwe Kerk heeft een eigen facebook-pagina. Like de pagina – ‘Nieuwekerkhuizen’ - op facebook voor meer info, activiteiten en foto’s van de Nieuwe Kerkgemeente
De Nieuwe kerk heeft ook een Instagram account ‘Nieuwekerkhuizen’

Social Media

Volg de activiteiten van de Hervormde Jeugdraad via de facebook-pagina
-JeugdwerkHervormdHuizen- en op Instagram –JeugdwerkHervormdHuizen- .

King’s Kids

Kinderen van de leeftijd van groep 3 t/m 6 jaar van de basisschool, zijn welkom op de
vrijdagmiddag of avond om gezellig met elkaar te knutselen en spelletjes spelen. Maar
belangrijkste is dat ze ook over de Bijbel te horen krijgen en dat ze liedjes zingen a.d.h.v.
de bijbelvertelling. Alle kinderen mogen komen.

Instuif “Komdrin”

Instuif “Komdrin” is open jeugdwerk voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool.
-Het creëren van een gezellig samenzijn voor onze jonge bezoekers;
-Hen voor het eerst of opnieuw in aanraking brengen met het Woord van God.
(De avond wordt elke zaterdag vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur gehouden. Het seizoen loopt
van begin september tot eind april. De avonden vinden plaats in ’t Visnet).

BruggerChill

BruggerChill is open jeugdwerk voor jongeren van klas 1 en 2 van de middelbare school.
De invulling van de avond (zaterdagavond) varieert van open avonden tot georganiseerde
activiteiten. Dit wisselt elkaar af.
Tijdens de open avonden vermaken de jongeren zichzelf met aanwezig spelmateriaal en is
er een tweede gedeelte, een overdenking.
Georganiseerde activiteiten zijn o.a. schaatsen, zwemmen, levend Cluedo. Locatie kelder
Zenderkerk.

PUB R

PUB R is een club voor jongeren van 14-16 jaar.
Het doel van PUB R is een gezellig samenzijn creëren voor jongeren van 14-16 jaar. Primair
zodat de jeugd van onze kerkelijke gemeente elkaar kan ontmoeten in een veilige en inspirerende omgeving. Op één zaterdagavond per maand is PUB R geopend van 20.00-22.30
uur in de kelder van ‘t Visnet.
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Zondagsschool “Timotheüs”

Op zondag wordt op verschillende uren en plaatsen in de gemeente Zondagschool gehouden Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 11 jaar zijn van harte welkom.

Knapenvereniging “Spreuken 22:6”

Elke zondag van 12.00 uur tot 13.00 uur komen jongens in de leeftijd van 12 tot 19 jaar
samen voor een half uur Bijbelstudie, gevolgd door een gezellig samenzijn dat wordt afgewisseld met een quiz, spel of gewoon een kopje koffie. Er zijn op diverse plaatsen in de
gemeente afdelingen met verschillende leeftijdsgroepen.

Meisjesvereniging EVA

Op diverse plaatsen in Huizen komt de meisjesvereniging bijeen op de vrijdagavond vanaf
19.45 uur. De afdelingen zijn ingedeeld in diverse leeftijden vanaf 11 jaar. Het programma
bestaat uit Bijbelstudie en een gezellige activiteit.

Bijbelkringen 17+

Voor jongeren van 17 jaar en ouder zijn er de 17+ kringen. Deze kringen worden gehouden
bij kringleiders thuis, op elke eerste zondag van de maand. Een kring bestaat uit ongeveer
12 jongeren.

Koffie(buur)

Koffie(b) uur is een gezellige activiteit voor gemeenteleden en bewoners rondom de
Nieuwe Kerk. De koffieochtend is 1 keer in de 2 weken op de donderdagochtend van 10.0011.30 uur in de Nieuwe Kerk.
Voor info: Wijgert Van As, Hoge Kampweg 5, 1272 HV, tel: 035-5265313,
e-mail: wijgertvanas@janvanas.nl

Nieuwe Kerk Vrouwen

Nieuwe Kerk Vrouwen organiseren regelmatig bijeenkomsten, nodigen een gast uit, maken
een fietstocht enz.
Voor info: Pernelle Kriek, Schaepmanlaan 4, 1272 GJ, tel: 6947598,
e-mail: nieuwekerkvrouwen@hervormdhuizen.nl

Koffiedrinken

Elke zondag is er na de dienst gelegenheid om met elkaar koffie te drinken, helaas is dat
momenteel door Covid-19 niet mogelijk.

Nieuw initiatief, Koffie-bezoek Nieuwe Kerk:

We willen elkaar als gemeenteleden toch blijven ontmoeten, napraten over de dienst etc.
Koffie drinken in de kerk is niet mogelijk, maar elkaar ontmoeten na de ochtenddienst bij
elkaar thuis natuurlijk wel. Opgave bij: Bianca van Wessel, via WhatsApp bericht: 06 392 06
144 of mail: bianca.vanwessel@ziggo.nl

Bloemengroet

Elke zondagmorgen wordt er na de kerkdienst een bloemengroet gebracht naar een lid van
de wijkgemeente Nieuwe kerk. Deze groet gaat naar zieken, ouderen die de kerkdienst niet
meer bij kunnen wonen of is een blijk van meeleven bij dankbaarheid/blijdschap.
Aanmeldingen voor de bloemengroet:
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Janine van der Kaaij, Iepenlaan 21, tel. 035-5264202
e-mail: bloemengroetnk@gmail.com

Dagelijkse kost

Door ziekte, overlijden van een familielid, ziekenhuisopname of bij geboorte van een baby
kan het soms moeilijker zijn om elke dag een maaltijd te koken. Als wijkkring willen we
hierbij graag helpen!
Vindt u het fijn om tijdelijk, 3 weken, een maaltijd thuis te ontvangen of kent u iemand die
deze hulp kan gebruiken? Laat het ons weten. Het is fijn dat we als gemeente voor elkaar
kunnen koken als dat nodig is. De maaltijd komen we graag thuis brengen.
Contact persoon: Marja Smit, 06-12072372 of via dagelijkse.kost@hotmail.com

Lekker eten NK

Een aantal gemeenteleden willen hun huis openstellen om met elkaar een maaltijd te
gebruiken. Rond de maaltijd is er volop gelegenheid voor een nadere kennismaking of een
goed gesprek.
De uitnodiging hiervoor zal via kerkblad of beamer lopen.

Opstart in de loop van het seizoen

Organiseren van thema avonden voor kleine groepen, zodat er ruimte is voor eigen inbreng en gedachten.
De gedachte is om per seizoen twee thema’s te behandelen, één in ’t voorjaar en één in
het najaar, verdeelt over meerdere avonden, waarvoor gemeenteleden zich kunnen opgeven. De thema’s zijn divers en actueel.

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 “Deborah”

De vergaderingen vinden doorgaans plaats op de vierde dinsdag van de maand in Hervormd Kerkelijk Centrum ’t Visnet vanaf 19.30 uur.

Vrouwenvereniging “Salome”

Deze vereniging komt maandelijks bij elkaar op de 2e donderdagavond van de maand
vanaf 20.00 uur in Hervormd Kerkelijk Centrum ‘t Visnet.

Christelijk Seniorenkoor De Lofstem

Dit koor van en voor 55-plussers komt op vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.15 uur bijeen om
te zingen en te repeteren in de Nieuwe Kerk.
Voor meer informatie kan men contact opnemen met de dirigente Margreet Veerman,
tel. 035-5252157 of e-mail: Veermanmusic@hotmail.com
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