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Voedsel voor het hart
‘Ik ben het Brood des levens’ (Johannes 6: 35)
Iedere dag eet een mens brood. Een leerling van de basisschool neemt zijn gevulde broodtrommeltje mee als hij van huis vertrekt en bij een oudere die verzorgd wordt in een zorgcentrum worden trouw de boterhammen op tafel gezet. En velen gaan iedere dag van huis om te
werken, zodat er dagelijks brood op de plank is. Brood zorgt voor de noodzakelijke voedingsstoffen om te leven. Wie gezond wil zijn moet dagelijks eten.
Maar het dagelijks eten van brood is geen levensgarantie. Elke dag sterven er mensen die
wel de dag begonnen zijn met het eten van een boterham.
Hierop wijst ook de Heere Jezus in Zijn onderwijs. Hij zegt: ‘De mens zal niet van brood alleen
leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.’ Broodnodig is het horen van het
Woord van God. Dat is werkelijk voedsel voor het hart!
Iedere zondag komen wij als christelijke gemeente samen rondom het Woord om de gezonde
voeding tot ons te nemen. Ook zijn wij geroepen om in het persoonlijk leven het Woord van
God te onderzoeken. In deze wijkgids staan allerlei bijeenkomsten en activiteiten, die u en
jullie worden aangeboden, opdat wij ook verbonden met elkaar ons leven richten tot Jezus
die zegt: ‘Ik ben het Brood des Levens.’ Dit Brood is broodnodig en ongetwijfeld dé eerste levensbehoefte van ieder mens. Want Jezus schenkt eeuwig leven! Jezus belooft het: ‘Wie in Mij
gelooft zal eeuwig leven.’ Hij spoort ons ook aan het begin van een nieuw seizoen aan: ‘Werk
niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven.’
Jezus is Zelf het Brood dat uit de hemel is neergedaald. Hij Die mens werd en in Bethlehem
(broodhuis) in een voederbak werd gelegd. Christus schenkt de wereld het leven. Hiervoor
gaf Hij Zijn leven. Zijn lichaam werd gebroken en Zijn bloed werd vergoten, opdat de mens
die moedwillig de Bron van Leven verliet niet omkomt. De Heere wil ons verzadigen met Zijn
liefde en goedheid. Hij zorgt voor een gedekte tafel!
Wij zijn dankbaar dat wij onder Zijn goede zorg ook als gemeente mogen leven. Juist als christelijke gemeente zijn wij geroepen om ook om te zien naar elkaar. De opdracht is om te delen
wat wij ontvangen. Zoals Jezus de opdracht gaf aan Zijn discipelen: ‘Geeft u hun te eten.’
Wie zal ons voeden, het brood met ons breken?
Waar wordt de honger voor altijd gestild?
In Christus alleen is het brood van het leven;
breekt het voor ieder, deelt het om niet.
Hem hebben wij broodnodig! Wij zien ernaar uit om in het nieuwe seizoen het voedsel voor
het hart te ontvangen en te delen. Investeer in het komende seizoen ook tijd om ook binnen
de gemeente gevoed te worden!
Ds. P.M. van ’t Hof
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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 de christelijke feestdagen
beginnen de diensten eveneens om 9.30 uur.
Koster is mevr. M. Jongerden-van Dijk, Witte de Withstraat 94, tel. 5242406.
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
3½ jaar worden opgevangen in het Hervormd Kerkelijk Centrum ’t Visnet, De Ruyterstraat 7.
De kinderen van 3½ t/m 6 jaar zijn welkom in het catechisatielokaal bij de Oude Kerk. Wilt
u/jij meer informatie, of wilt u/jij zich aanmelden als vrijwilliger, neem dan contact op met
Betty Teeuwissen, Dr. Lelylaan 23, tel. 8884765, of met Gerdien Veerman, Slootweg 6,
tel. 06-22801466.
BEDIENING 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 wijkpredikant geeft doopcatechese op een nader af te spreken avond vóór de bediening, waarbij tevens een ouderling aanwezig is.
BEDIENING HEILIG AVONDMAAL
De bediening van en de nabetrachting/dankzegging op het Heilig Avondmaal zullen plaatsvinden volgens het datumrooster in deze gids. Voor gemeenteleden die de diensten moeilijker kunnen meemaken, is er gelegenheid om aan de Avondmaalsbediening in Voor Anker
deel te nemen. Deze dienst begint om 10.00 uur. Op de zondag ervoor vindt in de ochtenddienst de voorbereiding plaats. Op de zaterdag voorafgaand aan de bediening is er een
bezinningsavond voor de gehele gemeente in de Nieuwe Kerk; aanvang 19.00 uur.
PROJECT KERK EN SCHOOL
Dit is een samenwerking tussen de christelijke basisscholen en de kerk. De ochtenddienst
op D.V. 16 februari 2020 staat in het teken van het thema waarmee de kinderen gewerkt
hebben. De kinderen zingen in de dienst enkele liederen. Na de projectdienst wordt er
gezamenlijk koffie of fris gedronken 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.
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BIJZONDERE DIENSTEN
		Datum

Dag

Activiteit

2019:

25
15
22
29
13
6
24
1
8
25
26
31

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

zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
woensdag
zondag
zondag
zondag
woensdag
donderdag
dinsdag

Afsluiting Vakantie BijbelWeek
Startzondag winterwerk
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Viering Heilig Avondmaal en nabetrachting
Aanloopdienst
Dankdag voor gewas en arbeid
Voleindingszondag*
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Viering Heilig Avondmaal en nabetrachting
Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag
Oudejaarsdag

2020:

1
12
26
2
16
11
29
5
10
12
13
19
21
31
1
7
14

januari
januari
januari
februari
februari
maart
maart
april
april
april
april
april
mei
mei
juni
juni
juni

woensdag
zondag
zondag
zondag
zondag
woensdag
zondag
zondag
vrijdag
zondag
maandag
zondag
donderdag
zondag
maandag
zondag
zondag

Nieuwjaarsdag
Bevestiging en herbevestiging ambtsdragers
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Viering Heilig Avondmaal en nabetrachting
Afsluiting Bijbels project basisscholen
Biddag voor gewas en arbeid
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Viering Heilig Avondmaal en nabetrachting
Goede Vrijdag
Eerste Paasdag
Tweede Paasdag
Openbare geloofsbelijdenis
Hemelvaartsdag
Eerste Pinksterdag
Tweede Pinksterdag
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Viering 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.
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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. 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. Op D.V. zondag 13 oktober wordt de eerstvolgende aanloopdienst gehouden.
OPENSTELLING OUDE KERK
De Oude Kerk stelt haar deuren open voor bezichtiging op woensdag, donderdag en vrijdag
van 12.00 tot 13.00 uur. Op zaterdag is de kerk open van 11.30 tot 13.00 uur. Er is iemand
aanwezig voor een gesprek en er is evangelisatiemateriaal beschikbaar. Er is ruimte voor
rust, bezinning of een gesprek. Voelt u zich vooral welkom om de kerk eens op een andere
dag, dan de zondag, binnen te lopen. Zou u ook mee willen werken aan deze openstellingen, neemt u dan contact op met Gerdien Honing-Kos, 06-11177408.
BIJBELLEZINGEN OP WOENSDAGAVOND
In de periode tussen dankdag en biddag worden er op de woensdagavonden Bijbellezingen
gehouden in ’t Visnet (aanvang 19.30 uur). De data zijn D.V. 13, 20, 27 november;
4, 11 december; 15, 22, 29 januari; 5, 12, 19, 26 februari.
Het onderwerp, de datums en de predikanten worden te zijner tijd bekendgemaakt in het
kerkblad.
HGVV-LEZINGEN
In oktober 2019 verzorgt het Hervormd Gereformeerd Verenigingsverband (HGVV) een vijftal Bijbellezingen op woensdagavond in ’t Visnet; deze beginnen om 19.30 uur. De data zijn
D.V. 2 oktober (ds. M. Kreuk, Oude Tonge), 9 oktober (ds. G.M. van Meijeren, Hoevelaken),
16 oktober (ds. M.G.M. Mudde, Hollandscheveld), 23 oktober (ds. M. Noorderijk, Zetten) en
30 oktober (ds. J. Harteman, Kampen).
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. Ds. van ’t Hof houdt een
korte overdenking naar aanleiding van een Bijbelgedeelte en spreekt het gebed uit. Pastoraal medewerkster Grietje Houwink draagt een gedicht voor. De samenzang wordt op orgel,
piano en dwarsfluit begeleid. De bijeenkomsten beginnen om 11.00 uur en duren ongeveer
drie kwartier. Sinds wij met deze korte vieringen zijn begonnen zien we een groeiend aantal
bezoekers. Vorig seizoen bezochten gemiddeld 150 inwoners van het dorp de korte vieringen.
Kom ook de grootheid van de Schepper bezingen! In 2019/2020 vindt het ‘Zingen in de Oude
Kerk’ plaats op D.V. dinsdag 15 oktober, 17 december (kerst), 24 maart en 23 juni.
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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.
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 deze Lukas-webradio heeft u een werkende internetverbinding
nodig; u heeft hiervoor geen computer of laptop nodig.
Voor inlichtingen en aanvragen van de kerkradio kunt u terecht bij het Kerkelijk
Bureau, tel. 6566823. e-mail: kerkelijkbureau@hervormdhuizen.nl
Internet:

Alle kerkdiensten zijn rechtstreeks (en later) te beluisteren via de website
www.kerkdienstgemist.nl (zoeken op plaatsnaam Huizen).

HGVV-PREKENDIENST
Voor gemeenteleden die tijdelijk de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en ook niet via
de kerkradio of internet de diensten kunnen beluisteren, is er de mogelijkheid om via
een cd-speler de kerkdienst te beluisteren die in de Oude Kerk is gehouden. Wilt u van
deze mogelijkheid gebruik maken, dan kunt u cd’s van de kerkdiensten bestellen bij dhr.
A.H. Jongerden, W. de Withstraat 94, tel. 5242406.
CATECHESE
Voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisscholen zal ook dit seizoen de zogenaamde
basiscatechese gegeven worden, op maandagmiddag van 16.00-16.45 uur in de kerkenraadskamer van de Oude Kerk. Zij zullen hier persoonlijk voor worden uitgenodigd.
Ook dit jaar zal, samen met de wijkgemeente Nieuwe Kerk, voor de jongeren van 12 t/m
15 jaar mentorcatechese/huiscatechese worden gegeven. De predikant wordt terzijde
gestaan door mentoren, die onder zijn leiding mee zullen werken aan de catechese.
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De jongeren van 16 en 17 jaar krijgen catechisatie van ds. Van ’t Hof; ditzelfde geldt voor
jongeren van 18 jaar en ouder. De startdatum voor de catechese is 23 september. Alle
jongeren zullen hiervoor een schriftelijke uitnodiging ontvangen.
De catechese voor mensen met een verstandelijke beperking 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.
Thema-avond verslaving
De Hervormde Jeugdraad wil de komende tijd extra aandacht geven aan de verslavingsproblematiek. Om de gemeente, met name ouders, hierin te betrekken zal op 26 september een avond worden verzorgd waarbij Els van Dijk als gastspreker wordt uitgenodigd. Els
van Dijk is directeur van de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. Zij zal vertellen over
de druk van de maatschappij en social media waar de jongeren tegenwoordig bijna onder
bezwijken en de belangrijke rol van ouders en het gezin hierin. Het gezin is een rustpunt
en jongeren moeten vooral hier ervaren dat zij mogen zijn zoals God heeft bedoeld. De rol
van ouders is hierin uitermate belangrijk. Het tweede gedeelte van deze avond staat dan
ook in het teken van het thema ‘signaleren van verslaving’. Wij hopen dat alle ouders bij
deze bijeenkomst aanwezig zijn.
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 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
20 september om 20.00 uur in de pastorie (Jagersweg 11).
Ds. P.M. van ’t Hof
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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. G. Moll-Visser, Karel Doormanlaan 83, tel. 5261306.
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
Voor Anker en van de Missionaire Commissie. Ook zijn de verenigingsberichten opgenomen met informatie over alle kerkelijke activiteiten voor jong en oud. Een abonnement kan
worden aangevraagd bij drukkerij/uitgeverij J. Bout en Zonen, tel. 5253293.
CHRISTELIJKE BOEKHANDEL DE ECHO
Op Kerkstraat 50 vindt u christelijke boekhandel De Echo, tel. 5267914. Er is een breed
assortiment aan (studie-) Bijbels, boeken voor kinderen en volwassenen, tijdschriften, cd’s,
dvd’s en andere (cadeau-)artikelen aanwezig. Met uw aankopen steunt u het goede doel.
Openingstijden en actuele informatie vindt u op de website: www.boekhandelecho.nl; zie
ook www.facebook.com/BoekhandelDeEcho/. e-mail: info@boekhandelecho.nl
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 Ontmoetingsdiensten, die elke zondagochtend in
gebouw Silo (Keucheniusstraat 36) worden gehouden en bedoeld zijn om mensen te bereiken die van het evangelie vervreemd zijn. Meer informatie hierover vindt u op de website:
www.missionairhuizen.nl (zie ook: www.debrughuizen.nl).
In onze wijkgemeente is tevens een evangelisatieouderling en een evangelisatiecommissie
actief. Gegevens vindt u onder de pastorale informatie.
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AANGEPASTE KERKDIENSTEN
Elk seizoen worden er vijf aangepaste kerkdiensten gehouden. Dit zijn diensten met en
voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of visuele beperking. 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 komend seizoen D.V. gehouden op:
• 6 oktober 2019
• 15 december 2019
• 19 januari 2020
• 22 maart 2020
• 21 juni 2020
Contactpersoon is Liedewij Baas tel. 5260466.
e-mail: liedewijbaas@hotmail.com
MISSIONAIRE COMMISSIE
De Missionaire Commissie (MC) is een door de Algemene Kerkenraad (AK) ingestelde commissie van bijstand. Zij adviseert de AK over alle missionaire aangelegenheden binnen het
geheel van 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. Voorzitter is Willemjan van de Wetering. Verder bestaat deze Commissie momenteel uit de voorzitters van:
de Wijkwerkgroep Zending, De Brug, aangevuld met de evangelisatieouderlingen uit de
vier wijken en evangelist Jan Verkerk. e-mail: mc@hervormdhuizen.nl
WEBSITE EN FACEBOOK
De website van onze hervormde gemeente is www.hervormdhuizen.nl; hierop vindt u allerlei informatie over alle wijkgemeenten. De wijkgemeente Oude Kerk is tevens actief op
Facebook; kijk op www.facebook.com/OudeKerkHuizen voor preeksamenvattingen, foto’s
van activiteiten en meer.
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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 Telefoon
1272 AL 5251348

Ouderlingen
A. Bakker
J. Brasser (jeugdouderling)
A.H. Grolle (evangelisatie ouderling)
L.A. De Groot
E.P. Jansen (scriba)
J. Klein
H. Kos
H.J.A. Lubbers
C.G. Rebel
G. Rebel
J. Rebel
H.D. Veerman

Kronenburgerstraat 27
Kotter 55
Achterbaan 76
Blaricummerstraat 24
Amstel 8
Kon. Julianastraat 43
Helm 10
Arie de Waalstraat 9
Sloep 80
’t Hardestraat 14
Magdaleenweg 13
Driftweg 48 (Naarden)

1271 PJ
1276 CD
1271 TZ
1271 BL
1273 LP
1271 SK
1273 CB
1272 CB
1276 CW
1271 TT
1271 XG
1411 GV

5265867
5250906
5260403
5256820
5269613
5233866
8874685
5254210
5269458
5266795
5264827
5241425

Ouderlingen-kerkrentmeester
C. Brasser
A. Honing (preses)
S.B. Theissling
I. Veerman

Ceintuurbaan 21
Blaricummerstraat 22
Edisonstraat 22
Slootweg 6

1271 BE
1271 BL
1276 GC
1276 AP

5252679
5251820
5253313
5233395

Diakenen
D. Baas
T.T. Lubbers
H. Teeuwissen
A.A. Vos

De Savornin Lohmanlaan 36
Doolhofstraat 11
Dr. Lelylaan 23
Kon. Julianastraat 2

1271 HG
1271 SG
1271 LG
1271 SM

5260466
5254860
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		
Tel. 033-2850619		

Meerveldlaan 2a
e-mail: a.voets2@upcmail.nl

3871 ED Hoevelaken

Bezoekbroeders:
G.P.J. van der Hulst		
G. Veerman		

Vissersstraat 17
Karel Doormanlaan 56

1271 VE
1271 CD

5250555
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.
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SECTIE-INDELING
Sectie 1:
ouderling 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.J.A. 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 H. Kos, tel. 8874685
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:
ouderling H.D. Veerman, tel. 5241425
Ceintuurbaan (tot aan kruising Nieuwe Bussummerweg en Engweg), E. Ludenstraat, Engweg,
Keucheniusstraat, Kronenburgerdwarsstraat, Kronenburgerstraat, Meentweg, Plaveenseweg,
Tuinstraat, Vijfhoekstraat 2 t/m 22 en 1 t/m 27.
Sectie 6:
bezoekbroeder G.P.J. van der Hulst, tel. 5250555
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.
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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 39a.
De voorkeurleden vanuit andere wijken en omliggende gemeentes zijn verdeeld over de
verschillende secties.

WIJKLEDENADMINISTRATIE
De wijkledenadministratie wordt verzorgd door dhr. 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.
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 regelmatig te
bezoeken. 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 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: dhr. J. Bout, mevr. T. Konijn-van Amstel,
mevr. G. Rebel-Brasser, mevr. H. Vos-Wiesenekker en mevr. B. Rebel.
DIACONAAL CONTACTPERSOON
Heeft u vragen van diaconale aard, dan kunt u contact opnemen met diaken A. Vos,
tel. 5251178.
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BIJBELKRINGEN
Wijkbijbelkring
In het komende seizoen hoopt ds. Van ’t Hof weer de wijkbijbelkring te leiden. Vorig jaar
hebben we de profetie van Maleachi bestudeerd. Het waren hele waardevolle ontmoetingen, die trouw bezocht werden. Het begin van een nieuw seizoen is een goed moment om
zich ook bij deze Bijbelkring aan te sluiten. Iedere maand komen wij samen.
In dit seizoen gaan we lezen in het Nieuwe Testament. Wij hopen met elkaar de brief van
de apostel Jacobus te bespreken.
De bijeenkomsten worden in het seizoen 2019-2020 gehouden op D.V. maandag 16 september, 28 oktober, 25 november, 27 januari, 2 maart en 30 maart. We beginnen om 20.00 uur in
de kerkenraadskamer van de Oude Kerk.
Ontmoetingskring ‘Oorsprong’
Deze kring is ontstaan door een samenvoeging met de kring ‘Wonder’. Beide kringen zijn
zes jaar geleden gestart vanuit een Oriëntatiekring o.l.v. evangelist Jan Verkerk. De kring
komt eens in de drie weken bijeen op dinsdagavond. Met elkaar wordt het Bijbelboek
Handelingen gelezen.
Inlichtingen bij Janny Joosse, tel. 5267264; e-mail: jannyjoosse@tele2.nl
Bijbelkring Driftweg 33
Dit is een kring voor vrouwen en wordt elke derde woensdagochtend van de maand gehouden op Driftweg 33. Inlichtingen bij mevr. S. Westland-Koelewijn, tel. 5260585.
Zondagavondkring
Deze kring komt bijeen op de derde zondag van de maand. Inlichtingen: 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.
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Vrouwen-koffie-ochtend op de woensdagmorgen
Elke maand komen we als vrouwen van de gemeente bij elkaar en verdiepen ons in Gods
Woord. We drinken eerst gezellig wat met elkaar en beginnen dan met zingen en gebed.
Daarna lezen we samen uit de Bijbel en gaan in groepjes (of in de grote groep) de vragen
bij de Bijbelstudie bespreken. Iedereen is van harte welkom! Vanaf 9.30 uur staat de koffie
en thee klaar en om 9.45 uur begint de ochtend. Deze duurt tot ongeveer 11.30 uur.
Als je nog kleine kinderen thuis hebt, kan je ze ook rustig meenemen. De eerste ochtend
dat we bij elkaar komen, is op D.V. woensdag 4 september. Deze morgen komen we bij elkaar in de pastorie, Jagersweg 11. Daarna komen we elke eerste woensdag van de maand
bij elkaar bij kringleden thuis.
De ochtenden worden gehouden op D.V. woensdag 2 oktober, 6 november, 4 december,
8 januari (i.v.m. kerstvakantie), 5 februari, 4 maart en 1 april. Als afsluiting van het seizoen
hopen we iets leuks en gezelligs met elkaar te doen op woensdag 6 mei.
Allemaal hartelijk welkom!
Contactpersoon: Joke van ’t Hof, tel: 035-5251348 of jccvanthof@solcon.nl
Zondagavondbijbelkring
Deze kring komt maandelijks op zondagavond bijeen. Informatie bij dhr. A.H. Teeuwissen,
Dr. Willem Dreeslaan 2, tel. 5240148.
Jongerenkring
In het komende seizoen is er weer een Jongerenkring. De kring is bedoeld voor jongeren
en jongvolwassenen en wordt geleid door ds. Van ’t Hof. We hopen op de volgende data
samen te komen: D.V. 23 september, 14 oktober, 18 november, 16 december, 20 januari en
9 maart. De Jongerenkring begint om 20.00 uur en komt samen in de kerkenraadskamer
van de Oude Kerk.
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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’
Kinderen van groep 1 t/m 6 zijn hartelijk welkom op de zondagsschool. Deze wordt gehouden op twee locaties, nl. in ’t Visnet (van 14.30 tot 15.30 uur) en in de Meentkerk (van
12.00 tot 13.00 uur). De kinderen luisteren naar het Bijbelverhaal, zingen en bidden met
elkaar en maken een verwerking bij het verhaal. Info: zondagsschool@hervormdhuizen.nl
Knapenvereniging ‘Spreuken 22:6’
Elke zondag van 12.00 tot 13.00 uur komen jongens in de leeftijd van 12 tot 18 jaar
samen voor een half uur Bijbelstudie of een discussie over een thema rondom het geloof.
Na de koffie met een traktatie volgt er een quiz of een spel. De afdelingen rondom de Oude
Kerk bevinden zich in ´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 ’t Visnet. De afdelingen zijn ingedeeld in diverse leeftijdscategorieën
(11-18 jaar). Het programma bestaat uit Bijbelstudie en een gezellige activiteit.
Info: eva@hervormdhuizen.nl
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 groep 7 en 8 van de basisschool. Er staan diverse spellen opgesteld.
Halverwege de avond wordt er stilgestaan bij de Bijbel en het geloof. Verder is er een bar,
waar je frisdrank en snoep kunt kopen. Tevens 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 tot 20.30 uur.
Info: Lianne Rebel, tel. 5250913.
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• 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.
Bijbelkringen 16+
Voor jongeren van 16 tot 25 jaar 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: Secretariaat Hervormde Jeugdraad; e-mail: hj@hervormdhuizen.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. De eerste avond wordt gehouden op D.V. dinsdag
17 september, waarbij een begin wordt gemaakt met de Bijbelstudies over het Johannesevangelie. Secr. dhr. B.J. Pieters, tel. 06-27297050.
Vrouwenvereniging ‘Salome’
Deze vereniging komt maandelijks bij elkaar op de tweede donderdagavond van de maand
vanaf 20.00 uur in ’t Visnet. De eerst avond is op donderdag 12 september.
Secr.: mevr. A. Gooijer; tel. 5256531.
Op de koffie…
Iedere derde donderdag van de maand staan de deuren van de Oude Kerk open en staat
de koffie tussen 10.00 en 12.00 uur voor u klaar. Met deze koffieochtenden willen wij de
contacten met de wijkbewoners stimuleren. Maandelijks bezoeken ongeveer dertig bewoners deze bijeenkomsten. Kom ook eens een keer ‘op de koffie’ bij de Oude Kerk. Contactpersoon is evangelisatieouderling A.H. Grolle, Achterbaan 76, tel. 5260403.
‘Samen eten’
Als alleengaande, maar ook als echtpaar, is er maandelijks de gelegenheid om samen de
maaltijd te gebruiken bij enkele leden van onze wijkgemeente. Genietend van de maaltijd
komen de gesprekken op gang. Samen eten is gezellig en geeft onderlinge verbondenheid.
Wat kunt u verwachten? Welkomstdrankje (alcoholvrij); Hollandse maaltijd (voorgerecht,
hoofdgerecht, nagerecht); kopje koffie. Kosten: € 2,50. (niet verplicht).
De uitnodiging hiervoor wordt op de koffieochtend gedaan en vindt u ook onder het wijkbericht in het Huizer Kerkblad. Voor informatie kunt u contact opnemen met Hilly Vos,
tel. 5251178.
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Ouderencontactmiddagen 70+
De gemeenteleden van 70 jaar en ouder worden van harte uitgenodigd voor het bijwonen
van de maandelijkse Contactmiddagen in ’t Visnet. De bijeenkomsten worden steeds
geopend met een korte meditatie, die verzorgd wordt door een van de wijkpredikanten.
Na de pauze verzorgt een gastspreker de invulling. De Contactmiddagen zijn altijd op een
donderdagmiddag en beginnen om 14.30 uur. Vanaf 14.00 uur staat de koffie/thee klaar.
Rond 16.30 uur wordt er afgesloten. Is vervoer voor u een probleem? Het is natuurlijk
mogelijk dat u wordt opgehaald en thuisgebracht. U kunt daarvoor contact opnemen met
Cocky van Slooten, tel: 5244452.
De volgende bijeenkomsten worden gehouden (voor alle data geldt: Deo Volente):
• 26 september:
• 24 oktober:
		
• 28 november:
		
• 10 december:
• 12 december:
• 23 januari:
		
		
• 27 februari:
• 26 maart:
		
• 9 april:

Presentatie over de natuur door dhr. Louis Fraanje uit Ede.
Presentatie door dhr. Kok uit Veenendaal over het Koninklijk Huis:
deze middag speciaal: Koningin Juliana.
Presentatie door Jos en Maaike Joosse uit Huizen over Malawi:
(collecte is dan ook bestemd voor Malawi).
Kerstbijeenkomst en maaltijd in de Zenderkerk.
Kerstbijeenkomst en maaltijd in ’t Visnet.
Presentatie door Janny Joosse uit Huizen over Komal, een vrouw in
Pakistan die voor weeskinderen zorgt. Zij komt over dit Jannennetjesproject vertellen (collecte is bestemd voor dit doel).
Huizer-middag door de Historische Kring.
Presentatie door dhr. Leijsen uit Maasland over:
“Onderwijs vroeger en nu”.
Paasbijeenkomst.

Voor meer informatie belt u Joke van ’t Hof: 035-5251348
e-mail: jccvanthof@solcon.nl
Zaterdagavondzang in de Oude Kerk
Op D.V. zaterdag 5 oktober 2019 organiseert de wijkevangelisatiecommissie van de Oude
Kerk, in samenwerking met Jan Gooijer (organist) en Jakob Bout (trompettist) om 19.45 uur
een samenzangdienst met geliefde liederen.
Het thema is “Zingen in de Oude Kerk”.
Er worden Psalmen, liederen uit de bundel van Joh. de Heer, gezangen of andere geestelijke liederen gezongen. Nadere informatie volgt t.z.t. in het kerkblad.

18

Kerstfakkelspeurtocht
Op D.V. maandag 23 december wordt vanuit Hervormd Huizen door de wijkgemeente Oude
Kerk weer een kerstactiviteit georganiseerd. De kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisscholen zijn van harte welkom. De activiteit begint om 15.45 uur op het plein bij de Oude
kerk. Eerst is er een leuke opdracht voor de kinderen en eten en drinken wij gezamenlijk
iets. Vervolgens gaan de kinderen in groepjes door het dorp. De begeleiding loopt mee met
fakkels en zo maken ze samen een tocht met onderweg wat leuke spelletjes en opdrachten!
’s Avonds om 19.00 uur is er een afsluiting op het kerkplein van de Oude Kerk. (Bij regenachtig weer zal dat in de kerk plaatsvinden). Onder begeleiding van koperblazers en een
muziekgroep worden er kerstliederen gezongen en luisteren we naar een verhaal. Voor
deze bijeenkomst is jong en oud van harte welkom.
Zit je in groep 3 t/m 8 en wil je meedoen, of wil je graag helpen als vrijwilliger, laat het
dan even weten aan Joke van ’t Hof, 5251348 of 06-55081854 of stuur een mailtje naar:
jccvanthof@solcon.nl.
Het belooft natuurlijk weer een hele leuke middag en avond te worden, dus zorg dat je
erbij bent!
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