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Voorwoord
Móet u naar de kerk?
Naar de kerk móeten? Ik ken mensen die daar een trauma aan overhielden. In hun
jeugd móesten ze naar de kerk. Daar zat geen greintje liefde bij. Alleen maar
dwáng. Naar de kerk móeten…? Dat voelt niet goed. En veel Nederlanders gaan
dus niet meer.
Een vis móet in het water
Zou er trouwens een góede manier kunnen zijn van ‘naar de kerk moeten’? Niet alle
moeten is verkeerd, toch? Denk aan een vis. Die móet in het water zijn! Dat is geen
kwestie van dwang, maar van noodzaak. Stel dat u een vis uit het water schept en
zegt: “Zo nu ben je eindelijk verlost van dat koude natte water. Ik heb je bevrijd!” De
vis zou je met onbegrip aanstaren. Zijn bek wijd open. Hij smacht juist naar water.
Hij bezwijkt van verlangen! Als hij nog even zonder water moet, bezwijkt hij echt. Hij
zou je smeken hem weer in het water te gooien. Hij móet naar het water, om te
léven.
Bezwijken van verlangen
In Psalm 84 is ook iemand die bezwijkt van verlangen. Het is iemand die verlangt
naar God. Zijn hart en lichaam roepen het uit tot de levende God. Daarom moet hij
in Gods woningen zijn. Hij moet in de kerk zijn. Niet uit dwang, maar om te leven!
Om God te ontmoeten. Moeten we daarom misschien naar de kerk? Omdat we God
niet kunnen missen? Daar, in Gods huis mogen we Hem ontmoeten! Wat een
wonder. Wat een verlangen. Kijk dan is er geen sprake meer van allergie of dwang.
En je hebt een goed antwoord gevonden op de vraag of je naar de kerk móet:
“Natuurlijk moet ik naar de kerk, want ik wil léven. En ik verlang naar God. Dat is het
eerste antwoord van Psalm 84 op de vraag waarom je toch naar de kerk zou
moeten.
Gewoon een zaak van goed fatsoen
Als we verder lezen, zien we nog een argument om naar de kerk te gaan: Ik moet
daar naartoe om de Heere te loven. Om samen met anderen goed van God te
spreken. Dat is gewoon een zaak van goed fatsoen. Je (groot)ouders bezoek je toch
ook, uit liefde, als het goed is, maar ook omdat het zo hoort.
Het God dan? Als onze Schepper en Verlosser heeft de Heere toch recht op onze
lof? Als we geloven dat Jezus voor ons aan het kruis voor onze zonden stierf, dan
móeten we Hem toch wel loven. Niet omdat het moet, maar omdat het hoort. Dat
doe je gewoon. En bovendien wordt je er echt gelukkig van, zegt psalm 84: Welzalig
zijn zij die in Uw huis wonen. Zij loven U voortdurend.
Gods benzinestation
Psalm 84 noemt nog een argument om naar de kerk te moeten. Je moet daarheen
om bij te tanken. Het is net als met een auto. Die moet naar een benzinestation om
bij te tanken. Wie dat niet doet omdat hij niet van dwang houdt, komt er binnen de
kortste keren achter dat de auto dan niet meer rijdt.
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In het geestelijk leven is dat ook zo. Wanneer we denken zonder geestelijke voeding
te kunnen, komen we geen steek verder. Juist in de kerk wil God Zijn kracht aan ons
schenken. Bijvoorbeeld in moeilijke tijden van het leven. Dan “gaan we door het
dorre dal van de moerbeibomen” zegt vers 7 daarover. Dat dorre dal staat voor een
periode van grote problemen en geestelijke nood.
Maar dan maken kerkgangers God tot hun bron en gaan zij van kracht tot kracht
steeds voort. Niet dat God aan de stenen van het gebouw gebonden is. U kúnt
misschien niet meer naar de kerk. Ziekten en handicaps maken dat onmogelijk. Dan
zal blijken dat Gods kracht echt niet beperkt is tot de ruimte binnen de kerkmuren.
Maar in het algemeen mag je zeggen dat de kerk Gods benzinestation is. Daar
mogen we geestelijk bijtanken.
Moet u naar de kerk?
Ik hoop dat de kop nu anders klinkt. Als een heel positieve vraag. En dat we
antwoorden: ja, ik móet naar de kerk en uit genade mag dat gelukkig ook!
Ds. Hagedoorn, Hellouw
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Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit de predikant, 3 ouderlingen, 3 ouderling-kerkrentmeester
en 3 diakenen.
Predikant:

Ds. A.J. Hagedoorn
Korfgraaf 7c (pastorie)
4174 GL Hellouw
0418-581103
 aj.hagedoorn”at”filternet.nl

Ouderlingen:

Dhr. G.O. Duizer (scriba)
Kerkesteeg 6
4174 GT Hellouw
0418-582619
guidoduizer”at”hetnet.nl
Dhr. D. Trappenburg
Korfgraaf 11
4174 GL Hellouw
0418-581302
trappenburg2”at”hotmail.com
Dhr. A.J.C. van Zijl
De Stegen 21
4174 GZ Hellouw
0418-581001
arjan_arjanne”at”hotmail.com

Diakenen:

Dhr. H.A. de Kock
Korfgraaf 1A
4174 GL Hellouw
0418-592043
arjendekock83”at”gmail.com
Dhr. J.P. Noordam
Meikampgraaf 13
4174 LA Hellouw
0418-582267
jpnoordam”at”hetnet.nl
Dhr. T.W.A. Pippel
Meikampgraaf 14
4174 LB Hellouw
0418-591344
theopippel”at”hetnet.nl
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OuderlingKerkrentmeesters: Dhr. P.C.B. van Driel
Pieterswaard 6
4171 LJ Herwijnen
0418-648839
svandriel”at”hotmail.nl
Dhr. C.T.A. van den Heuvel
Waalbandijk 75
4174 GP Hellouw
0418-581338
kvandenheuvel”at”kpnplanet.nl
Dhr. J.A. IJmker
Meikampgraaf 2
4174 LB Hellouw
0418-652880
j.ijmker”at”kpnplanet.nl
Administrateur:

Mevr. J.A. van Dusseldorp
Korfgraaf 38
4174 GM Hellouw
0418-582118
jeantine”at”kpnplanet.nl

Moderamen (dagelijks bestuur)
Er kunnen zich zaken aandienen die op korte termijn besloten moeten worden.
Daartoe is het moderamen bevoegd. Het dagelijks bestuur bestaat uit:
Ds. A.J. Hagedoorn
preses
Ouderling G.O. Duizer
scriba
Diaken J.P. Noordam
assessor (2 e voorzitter)
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Wijkindeling ouderlingen
Vanaf de opening winterwerk voor seizoen 2016 – 2017 is de wijkindeling
veranderd. Dit heeft te maken met het feit dat een deel van het bezoekwerk van
onze predikant is overgenomen door de ouderlingen.
Wijk 1
Ouderling: Dhr. D. Trappenburg
Hellouw: Beatrixstraat, Biesland, De Stegen, Irenestraat, Waalbandijk
Haaften, Herwijnen, Geldermalsen, Gorinchem, Kerkwijk, Leerdam, Vuren
Wijk 2
Ouderling: Dhr. A.J.C. van Zijl
Hellouw: De Morgen, De Vijfhont, De Hoenderkampen, Kerkesteeg, Korfgraaf,
Reitensestraat, Zeek.
Wijk 3
Ouderling: Dhr G.O. Duizer
Hellouw: Graaf Reinaldweg, Julianastraat, Karel Doormanstraat, Klaverland,
Meikampgraaf, Onderweg, Tinnegieter.
Overig: Beesd

Wijkteams
Vanaf de opening winterwerk voor seizoen 2016 – 2017 zijn er wijkteams
samengesteld. De ouderlingen van de betreffende wijk geven voor wat betreft de
pastorale zaken leiding aan het wijkteam.
De wijkteams hebben binnen onze gemeente verschillende taken, zoals:
- Verspreiding van het blad “Lichtspoor” en bezoek bij de ouderen (65+);
- Pastorale aandacht voor:
 gemeenteleden die thuis gekomen zijn uit het ziekenhuis of andere
tijdelijke instelling;
 nieuwe inwoners van Hellouw;
 huwelijksjubilea;
 geboorte;
 behalen van een diploma op middelbaar onderwijs.

Huisbezoek
Gedurende het winterseizoen is het streven van de kerkenraad om zoveel mogelijk
gezinnen een huisbezoek te brengen. Voorafgaand aan het huisbezoek wordt er
contact met u opgenomen om dit bezoek vast te leggen.
Wat is eigenlijk de bedoeling van zo'n huisbezoek?
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De ouderlingen in het bijzonder hebben de pastorale zorg over de leden van de
gemeente, en bovenal is het de christelijke boodschap om naar elkaar om te zien en
met elkaar mee te leven. Vandaar dat op een huisbezoek alle dingen van het
dagelijks leven, zoals werk, het gezinsleven en de familieomstandigheden aan de
orde komen. U krijgt daarin als gemeentelid de mogelijkheid om uw blijdschap en
zorgen over het dagelijkse leven in vertrouwen te delen.
Omdat u als gemeentelid centraal staat tijdens het huisbezoek, zal er ook gevraagd
worden naar de manier waarop u de prediking beleefd, en;
Hoe proberen we de boodschap van Gods Woord in ons dagelijkse leven
maar ook in de opvoeding invulling te geven?
Omdat ook de kinderen en jongeren deel uitmaken van de gemeente, zullen de
broeders ook vragen of zij bij (een gedeelte van) het bezoek aanwezig kunnen zijn.
Als er geen of geen regelmatige kerkgang is, kan er een gesprek plaatsvinden over
de wezenlijke dingen in het leven. De opmerking kan klinken: U hoort ook bij de
gemeente! Of de vraag kan gesteld worden: Wat is de reden dat u er niet bij
betrokken bent?
Het huisbezoek is vooral een gesprek over de betekenis van Gods Woord in ons
leven. De roeping ligt er om ook in de huizen de ernst en de rijkdom van Gods
Woord door te geven. Vandaar dat een bepaald Bijbelgedeelte, de boodschap
daarvan en het gebed een belangrijke plaats innemen. Als u het belang daarvan
beseft, zal het voor u niet moeilijk zijn daarvoor ruimte te maken en de broeders als
"gezondenen" te ontvangen.
We hopen op gezegende bezoeken.

Taken kerkenraad
Ambtelijk draagt de kerkenraad zorg voor de bediening van Gods Woord, van de
sacramenten, het pastoraat, de catechisatie, het opzicht over de belijdenis en de
wandel van de leden van de gemeente.
In geval van ziekte en/of ziekenhuisopname, of andere zorgen stellen velen het op
prijs dat de gemeente meeleeft. U kunt hiervoor voorbede aanvragen in de diensten,
daarnaast vindt ook een vermelding in het kerkblad plaats. Tevens kunt u een
beroep doen op de kerkenraad voor een bezoek. U dient dit wel kenbaar te maken
bij uw wijkouderling of de predikant.

Kerkbeheer
Het college van kerkrentmeesters behartigt de stoffelijke belangen van de
gemeente. Dit college bestaat uit drie ouderling – kerkrentmeesters.
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Het beheren van het kerkgebouw, de pastorie en de tuin behoren tot de taken, maar
ook het bijeenbrengen van de financiële middelen. Verder wordt ook de
ledenadministratie door dit college bijgehouden.
De financiële administratie wordt bijgehouden door de administrateur.
Aangezien de gemeente verder weinig bezittingen heeft, zijn we geheel afhankelijk
van de opbrengsten van de collecten, giften, en verkopingen, om zodoende alle
uitgaven te kunnen betalen.
Per 1 januari 2017 zal de actie voor de vrijwillige bijdrage vervangen worden door
de Actie Kerkbalans. Dit is een initiatief wat vanuit de PKN ondersteund wordt met
een jaarlijks thema. Het doel is de instandhouding van onze kerkelijke gemeente in
Hellouw. In de eerste maand van het jaar wordt er een folder verspreid waarin
gedetailleerd ingegaan wordt op het actuele thema en het doel van de actie en de
wijze waarop u als gemeentelid deel kan nemen aan deze actie.
Op de belijdende leden wordt jaarlijks omstreeks juli/augustus nog een beroep
gedaan voor de Solidariteitskas. Dit is een (vaste) bijdrage per lid van € 10,-. Een
deel hiervan is bestemd voor de landelijke kerk en een deel voor onze plaatselijke
gemeente.
De afgelopen jaren hebben we consequenties ondervonden van de dalende
inkomsten binnen onze gemeente. Dit heeft zich helaas vertaald in een
predikantsplaats van 60% voor de afgelopen - en komende jaren.
Laten we daarom als leden van de Hervormde Gemeente van Hellouw onze
gemeente blijven voorzien van de nodige financiële middelen, zodat de verkondiging
van het Woord des Heeren ook in komende jaren door kan blijven gaan.
De bankgegevens van de kerkrentmeesters zijn:
IBAN:
BIC:
T.n.v.

NL50RABO0324151039
RABONL2U
Hervormde Gemeente Hellouw

Diaconie
Diaconie is afgeleid van het Griekse woord dat “dienen” betekent. Diaconie wil dus
zeggen “dienstbaar zijn”: oog en oor hebben voor mensen in knelsituaties en voor
factoren die deze situaties veroorzaken. De Heere Jezus spreekt hier zelf over:
“Maar Ik ben in het midden van u als Eén die dient”. In navolging van Christus
dienen de diakenen. In het bevestigingsformulier voor het ambt van de diaken
worden de 2 taken genoemd:
- Financiële middelen en goederen inzamelen en uitdelen daarvan onder
hulpbehoevenden;
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- De voortgang en verspreiding van het Evangelie onder alle volken te
ondersteunen met de toevertrouwde middelen.
De diaconie beheert en zamelt dus geld in ten behoeve van “goede doelen”
verdeeld in de categorieën wereldwijd, landelijk en plaatselijk. Dit telkens met de
inachtneming van de christelijke identiteit. Om dit duidelijk te maken naar de
gemeente wordt zoveel mogelijk gewerkt met doelcollectes. Iedereen weet dan waar
hij of zij voor geeft en kan daar zijn eigen verantwoordelijkheid in nemen.
Ook de kerkradio en het verzorgen van de avondmaalstafel behoren tot de taken
van de diaconie.
De bankgegevens van de diaconie zijn:
IBAN:
NL32RABO0328027871
BIC:
RABONL2U
T.n.v.
Diaconie Hervormde Gemeente Hellouw

Kerkdiensten
De zondagse erediensten vormen het kloppende hart in het leven van onze
gemeente. Elke zondag zijn er twee erediensten. De morgendienst begint om 9.30
uur, de avonddienst om 18.30 uur. Naast deze kerkdiensten op zondag zijn er ook
diensten op de christelijke feestdagen zoals: Eerste en Tweede Kerstdag, Goede
Vrijdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag. Verder zijn er
nog op bijzondere gedenkdagen kerkdiensten en wel op Oud- en Nieuwjaar, Bid- en
Dankstond.

Kerkgebouw
Alle kerkdiensten worden gehouden in de kerk, Korfgraaf 7d. 0418-584266.
In het zaaltje van de kerk worden de meeste andere activiteiten gehouden zoals
catechisaties, Bijbelkring, zondagsschool, ouderenmiddagen enz.

Heilige Doop
Deze vindt plaats op aanvraag. Voorafgaande aan elke doopdienst wordt er een
doopgesprek gehouden met de betrokken ouders door de predikant, vergezeld van
een ouderling. Dit gesprek vindt plaats bij de ouders thuis of in de consistoriekamer.
De doop vindt plaats in één van de zondagse erediensten.

Heilig Avondmaal
Vier maal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gehouden. De zondag vóór de
Avondmaalsviering wordt een voorbereidingsdienst gehouden. In de week
voorafgaand aan de Avondmaalsviering vindt censura morum plaats in de
consistoriekamer van de kerk.
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Hier kan bezwaar gemaakt worden tegen de levenswandel van een
avondmaalganger, nadat u die persoon zelf onder vier ogen daarover hebt
benaderd. Degenen die hiervan gebruik wensen te maken kunnen dit op de dag
waarop het censura morum wordt gehouden kenbaar maken voor 17.00 uur bij de
dominee of de scriba.
Ook vindt er op deze avond een bezinningsuur plaats waarbij bijvoorbeeld een deel
uit het avondmaalformulier wordt behandeld en wat bedoeld is ter voorbereiding van
het Heilig Avondmaal. Iedereen is hier van harte welkom!

Rouwdienst
Bij een overlijden dient de familie zo spoedig mogelijk de predikant ds. A.J.
Hagedoorn op de hoogte te stellen. Dit is van belang om de beschikbaarheid van de
predikant vast te stellen en het tijdstip van de begrafenis. Voor de verdere
praktische invulling van het gebruik van het kerkgebouw gedurende de plechtigheid
dient ouderling - kerkrentmeester P.C.B. van Driel ingelicht te worden.
In de rouwdienst houdt de predikant een overdenking uit Gods Woord. Aansluitend
wordt ook op de begraafplaats nog een enkel woord door de predikant gesproken.
Bij terugkeer van de begraafplaats wordt door een ouderling de rouwplechtigheid
afgesloten met schriftlezing en gebed.
Voor de rouwdienst wordt geen bedrag in rekening gebracht. Het staat de
nabestaanden vrij om een gift te geven en wij vragen u of u in uw overwegingen
mee wilt nemen dat de organist en koster hun taken geheel vrijwillig uitvoeren.
Ds. A.J. Hagedoorn
Oud. kerkrentm. P.C.B. van Driel

0418-581103
0418-648839

Trouwdienst
Een trouwdienst vindt plaats op aanvraag. Gelieve dit minimaal 10 weken van
tevoren kenbaar te maken bij ds. A.J. Hagedoorn, Korfgraaf 7c. Voorafgaande aan
de trouwdienst wordt een gesprek gevoerd door de predikant met het aanstaande
bruidspaar. In dit gesprek wordt op de instelling, waarde en betekenis van het
christelijk huwelijk ingegaan. De dienst vindt plaats in overleg.
Als u zelf een organist weet, prima. Geef anders duidelijk aan dat u ook een organist
nodig hebt.
Denk ook eens aan een attentie voor de organist, de ouderling van dienst en de
koster. Zij dienen tijd vrij te maken van hun dagelijkse werkzaamheden voor deze
dienst.

Website
Onze gemeente heeft een eigen website: www.hervormdhellouw.nl.
11

Hierop kunt u veel informatie over onze gemeente vinden, zoals diverse roosters
met activiteiten, de kerkbode en ook de preken kunt u hier beluisteren of
downloaden.

Kerkauto
Iedereen die niet meer in staat is zelfstandig naar de kerk te komen kan een beroep
doen op de kerkauto. Dit geldt voor de ochtenddienst.
U wordt dan opgehaald en na de kerkdienst weer thuisgebracht. In de kerkbode
wordt vermeld welke chauffeur er ingeroosterd staat met de vermelding van het
telefoonnummer. Per zondag wisselt de kerkauto. Mocht u de behoefte hebben om
opgehaald te worden, dan kunt u dit melden aan de contactpersoon zodat hij de
chauffeurs inlicht.
De contactpersoon is Guido Duizer 0418-582267

Kerkradio
Ouderen die niet meer in staat zijn zelf naar de kerk te komen of langdurige zieken
kunnen kerkradio aanvragen. Als u informatie wenst te ontvangen over kosten,
aanleg enz. kunt u contact opnemen met één van de diakenen. Tevens willen wij u
nog verwijzen naar de website van de kerk waarop u ook in de gelegenheid wordt
gesteld om mee te luisteren met de diensten.

Opname kerkdiensten
De zondagse kerkdiensten worden op de computer opgenomen. Als u door ziekte of
andere omstandigheden een kerkdienst niet kon beluisteren, kunt u de dienst
terugvinden op de website van onze gemeente.
De diensten worden opgenomen en uitgezonden via de website
www.kerkdienstgemist.nl. Ook zijn de diensten van de weken daarvoor te
downloaden en te beluisteren. Dit kan natuurlijk ook via onze eigen website
www.hervormdhellouw.nl.
Voor de mensen die niet de mogelijkheid hebben de diensten van internet af te
halen, is er de mogelijkheid om de dienst op een cd te verkrijgen. Neemt u daarvoor
contact op met Henk van Arendonk 06-53509863. Kosten per cd € 5,-.

Kinderoppas
Iedere zondagmorgen is er kinderoppas in het clubgebouw, naast dorpshuis “De
Biskamp”. Als u zich op wilt geven als oppasser of vragen heeft kunt u contact
opnemen met Jeantine van Dusseldorp 06-25133310.
Er wordt gewerkt volgens een bepaald rooster. In de kerkbode vindt u iedere week
de namen van hen, die de komende zondag verwacht worden. Op deze manier kunt
u als ouders 's morgens samen naar de kerk gaan.
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Kosters
Ons kostersechtpaar, familie van der Meijden, De Morgen 10 0418-581749
verrichten diverse taken in en om de kerk. Graag willen wij als kerkenraad
vermelden dat alle taken die door het kostersechtpaar verricht worden geheel op
vrijwillige basis plaatsvinden.

Organisten
De zondagse kerkdiensten worden volgens een bepaald rooster begeleid door de
onderstaande organisten:
Dhr. G.O. Duizer
Mevr. M.C. IJmker
Mevr. J.A. van Dusseldorp
Mevr. T. Trappenburg

0418-582619
0418-652880
06-25133310
0418-581302
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Catechisatie
Wanneer jongeren de basisschool verlaten, zijn ze welkom op de catechisatie die in
het winterseizoen 1 keer per week door predikant of catecheet gegeven wordt. De
catechisatieavonden zijn in het zaaltje bij de kerk.
Groep 1:
Groep 2:
Groep 3:

12 t/m 14 jaar
woensdagavond van 18:30-19:15 uur
15 t/m 20 jaar
woensdagavond van 19:30-20:15 uur
Belijdeniscatechisatie in overleg

Belijdeniscatechisatie
Het is altijd mogelijk om belijdeniscatechese te volgen met het oog op het belijdenis
doen van het geloof. Onze doop roept ons daar toe op. Toch hoeft het volgen van
de belijdenis niet automatisch te betekenen dat u dan ook belijdenis moet doen, ook
al neemt dat niet weg dat we er ernst mee moeten maken. Als u hierover vragen
heeft, kunt u altijd contact opnemen met de predikant.

Vakantiebijbelweek
In de 1e week van de zomervakantie wordt de traditionele vakantiebijbelweek
gehouden voor de jeugd van groep 1 t/m 7 en voor jongeren vanaf groep 8. De
precieze data en verdere informatie worden te zijner tijd kenbaar gemaakt via o.a.
de kerkbode.
Contactpersoon: Ivonne Noordam, 0418-582267

Zondagsschool
1x per 2 weken wordt er op zondag zondagsschool gehouden in het zaaltje van de
kerk. Er zijn 2 groepen. De zondagsschool begint om 11:00 uur en duurt tot 12:15.
Contactpersoon: Corrie Vervoorn, 0418-582586

Jeugdclub
Om de 14 dagen komen de jeugdclubs bijeen in het zaaltje bij het dorpshuis de “De
Biskamp”. Wat wordt er zoal op de clubavonden gedaan?
We lezen samen uit de Bijbel, we praten hierover en doen daarna een leuk spel of
een andere activiteit.
Kinderen uit de groepen 5 en 6 hebben club op woensdagavond van 19.00 tot 20.30
uur.
Kinderen uit de groepen 7 en 8 hebben club op vrijdagavond van 19.30 tot 21.00
uur.
Contactpersoon: Ina van Oversteeg 06-51346172 gpvanoversteeg”at”telfort.nl
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Zondagavondkring Obed
Iedere 2e zondag van de maand wordt in het winterseizoen, na de avonddienst
deze kring gehouden bij één van de deelnemers thuis. De naam Obed staat voor de
visie van de kring nl: Onderzoekt de Bijbel En Dient Hem. Er wordt door de
deelnemers een hoofdstuk uit een boekje behandeld wat aan het begin van het
seizoen gekozen is. De doelgroep zijn jongvolwassenen, dus iedereen die zich
jongvolwassen voelt is welkom!
Contactpersoon: Sita van Arendonk 0418-582422

Zondagavondkring 14+
Voor de jeugd vanaf 14 jaar zal iedere 3e zondag van de maand een kring worden
gehouden bij Guido en Christine Duizer aan de Kerkesteeg 6 in Hellouw. Een deel
van de avond zal er een Bijbelgedeelte worden overdacht. Daarnaast is deze avond
ook bedoeld voor ontmoeting en ontspanning.
Contactpersonen: Guido en Christine Duizer 0418-582619

Open jeugdwerk 3xH
Samen met de Gemeenten van Haaften en Herwijnen is het Open Jeugdwerk
opgezet. Eén zaterdag in de maand wordt er een ontspannende activiteit
georganiseerd voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar.
Contactpersonen: Ivonne Noordam 06-29500121 en
Wim de Leeuw 06-83598388

Bijbelkring
Gemiddeld één keer per maand komen, onder leiding van de predikant, de leden
van de bijbelkring samen in het zaaltje van de kerk, aanvang 19:45 uur. De kring
komt op dinsdagavond bijeen. Iedereen is van harte welkom. Voor inlichtingen kunt
u contact opnemen met Ds. A.J. Hagedoorn 0418-581103.

Gesprekskring
Eveneens één keer per maand komt de gesprekskring bij elkaar onder leiding van
de predikant en/of dhr. Dick Trappenburg. Het doel is om samen Gods Woord te
onderzoeken en daar tijd voor vrij te maken. Iedereen is van harte welkom.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de Dick Trappenburg, 0418581302

15

Gebedskring
De Bijbel roept ons op om voortdurend in gebed te zijn en geeft ook duidelijk het
belang hiervan aan. Daarom wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan
de gebedskring, zodat wij als gemeente kunnen danken en bidden voor de
zegeningen en noden, zowel persoonlijk, binnen ons dorp, ons land en de wereld.
Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met Berdien Hagedoorn
0418-581103

Ouderenmiddagen
Eenmaal per maand wordt op woensdag een ouderenmiddag georganiseerd.
Aanvang 14.30 uur. Naast de meditatie, verzorgd door de predikant, worden op
deze middagen inleidingen gehouden of dia's vertoond over Bijbelse en/of actuele
onderwerpen. Samen met de Passage wordt in december een kerstmaaltijd en
-avond georganiseerd voor de bejaarden. Voor het seizoensprogramma: zie het
stencil dat is uitgereikt en de kerkbode. Natuurlijk kunt u voor deze middagen
worden opgehaald en thuisgebracht.
Contactpersoon: Geert Bambacht, 0418-581774

Verjaringsfonds
Van de gemeenteleden van 17 jaar en ouder wordt rond hun verjaardag een gift
gevraagd voor de instandhouding van het plaatselijk kerkenwerk.
Contactpersoon: Wouterina van Mourik 0418-581697

Zendingscommissie
De zendingscommissie bestelt kalenders, dagboekjes enz. In de kerk hangen
zendingsbussen. Ook staat er op de tafel achter in de kerk een doos waarin
postzegels verzameld worden. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de GZB.

Evangelisatiecommissie
De evangelisatiecommissie heeft als doel om rand- en buitenkerkelijken in
aanraking te brengen met de boodschap van het evangelie. Dit is vooral plaatselijk.
Dit wordt o.a. gedaan door ‘De Echo’ te verspreiden en op de oranjemarkt te staan
met een kraam.
Contactpersoon: Arjan van Zijl 0418-581001

Verkoopcomité
Elk jaar wordt er in het voorjaar de plantenverkoop georganiseerd. In het najaar
wordt de grote verkoping gehouden t.b.v. de kerk.
Contactpersoon: Johan IJmker 0418-652880

16

Startdag-comité
Dit comité organiseert, voor de gehele gemeente, de zaterdag voor de opening van
het winterseizoen een activiteit en een maaltijd in de kerk.
Contactpersoon: Jeantine van Dusseldorp 06-25133310

Collectebonnen
In plaats van contant geld kunt u ook via collectebonnen uw gaven geven. Dat is
gemakkelijk in het gebruik. U hoeft dan niet telkens muntgeld te sparen. Ook krijgt u
een bewijs voor de belastingdienst m.b.t. giftenaftrek. Verkoop van collectebonnen
vindt op de eerste maandag van elke maand plaats in de consistorie van de kerk
van 19.00 tot 20.00 uur. Dit wordt nader in de kerkbode aangekondigd. Mocht u op
deze dag verhinderd zijn, dan kunt u ook terecht bij familie Noordam,
Meikampgraaf 17, 0418-641293
Er zijn 3 soorten bonnen:
- Grijze bonnen zijn € 0,75 per stuk met 56 op een vel: dus € 42,- per vel.
- Groene bonnen zijn € 1.00 per stuk met 56 op een vel: dus € 56,- per vel.
- Gele bonnen zijn € 1,50 per stuk en ook 56 op een vel: dus € 84,- per vel.

Oud papier
Elke derde woensdag van de maand wordt in Hellouw door vrijwilligers oud papier
opgehaald. De opbrengst komt ten goede aan het plaatselijke kerkenwerk.
Contactpersoon: Kees van den Heuvel 0418-581338

Tuinonderhoud
De tuin rondom onze kerk wordt bijgehouden door gemeenteleden. Er wordt volgens
een rooster gewerkt.
Contactpersoon: Kees van den Heuvel 0418-581338.

Bezorging kerkbode
De bezorging van de kerkbode loopt via de fam. van den Heuvel, 0418-581338.
Hier kunt u zich als nieuwe abonnee opgeven en eventueel ook afzeggen. De prijs
voor een abonnement is € 22,- per jaar. Wanneer u buiten Hellouw woont wordt de
kerkbode per post verstuurd. De kosten hiervoor zijn € 44,- per jaar.
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Tot Slot


Na alles wat geschreven is, blijft het gebed of onze goede God over al dit werk Zijn
zegen geeft. En Zijn zegen houdt concreet in dat het ons dichter bij Hem brengt. Dat
geve de Heere ons allen.
“De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons;
bevestig het werk van onze handen over ons,
ja, het werk van onze handen, bevestig dat.”
(Psalm 90:17).
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