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Woord vooraf
Geachte lezer,
U heeft momenteel de gemeentegids in handen van de Hervormde Gemeente
Bergambacht, een gemeente die een plaats heeft binnen de Protestantse
Kerk in Nederland. Dit boekje dient als gids voor verwijzing naar allerlei
soorten van bijeenkomsten en activiteiten in onze gemeente.
Als u al wat langer met de gemeente meeleeft, dan zult u inmiddels wel
bekend zijn met die wegen. Mocht u nieuw zijn, dan heten we u van harte
welkom!
De gids vormt een basisdocument. Voor data, tijden, locaties en invulling van
de diverse activiteiten raden we u aan de Kerkbode en ook de website
wwww.hervormdbergambacht.nl te raadplegen.
Een blik in de gids laat zien dat er veel te doen is in onze gemeente. Jong en
oud kunnen in onze gemeente terecht voor bijbelonderwijs, ontmoeting en
gesprek. Het stemt tot grote dankbaarheid dat velen zich geroepen weten hun
bijdrage hieraan te leveren.
De kern van al dit gemeentewerk wordt gevormd door de erediensten op
zondag. Op die dag komt de gemeente samen rondom Woord en Sacrament.
Daar, in de wekelijkse erediensten, klopt het hart van de gemeente. Daar
vindt plaats wat de Kerk al eeuwenlang kenmerkt: ‘En zij volhardden in de
leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en
in de gebeden’.

Bergambacht, oktober 2020
De kerkenraad
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1.

Onze gemeente

1.1

Wat wij geloven
Het fundament van de gemeente is Jezus Christus (1 Korinthe 3 : 11).
Op deze Rots is de gemeente van alle tijden en alle plaatsen
gebouwd. Daarom vormt het Woord van God ook de grondslag van
onze gemeente. Dit is voor ons samengevat in de Drie Formulieren
van Enigheid. Door het geloof in Christus zijn de gelovigen samen en
ieder voor zich leden van één lichaam, waarvan Christus het Hoofd is.
De vormende kracht is dus geen mensenkracht, maar de Heilige
Geest als levenskracht. Bouwen aan de gemeente kan dus uitsluitend
vanuit deze levensgemeenschap met haar Hoofd Jezus Christus.
Voor elke gelovige ontstaat hieruit de persoonlijke verantwoordelijkheid om zich als een levende steen van het geloof, te laten gebruiken
voor dit wonderbare bouwwerk en geestelijk huis.

Geloofsbelijdenis van Nicea
Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel
en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere
Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader
vóór alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit
waarachtig God; geboren, niet geschapen, één van wezen met de
Vader; door Hem zijn alle dingen geworden. Terwille van ons mensen
en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en is vlees
geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens
geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft
geleden, is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan
overeenkomstig de Schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan
de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te
oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben.
En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader
en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden
en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één
heilige, algemene en Apostolische Kerk. Wij belijden één doop tot
vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven van de toekomende eeuw. Amen.

1.2

De plaats van onze gemeente binnen de PKN
De kerkenraad was ongelukkig met de kerkvereniging waarmee de
Protestantse Kerk in Nederland is ontstaan per 1 mei 2004.
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Men werd meegenomen op een weg, die men zelf niet had gekozen.
Het kwam en komt er dan op aan dat men met een goed geweten
voor God en in gehoorzaamheid de weg gaat. Dit betekent dat men
zich niet losmaakte. Wel hield men bezwaren (zowel fundamenteel als
praktisch).
Deze bezwaren zijn regelmatig naar voren gebracht. Zowel plaatselijk
als landelijk. Er werd naar geluisterd al bleef het verlies groter dan de
winst.
De Heere heeft Zijn volk nooit losgelaten, maar is in elk hoofdstuk van
haar geschiedenis het volk in onbezweken trouw nagelopen en heeft
haar in Zijn verkiezende liefde teruggeroepen. De profeten hebben
temidden van alle geestelijke verwording het Woord Gods gesproken
en zonder ophouden voor het volk gebeden. Dat is doorgegaan tot in
de ballingschap toe, toen Israël vanwege haar schuld aan de heidenen was overgegeven. Op de belijdenis van schuld (al was het maar
door een ‘rest’) en het beroep op Gods barmhartigheid (die roemt
tegen het oordeel) schiep de Heere een en andermaal een nieuw
begin, schreef Hij een nieuw hoofdstuk waar je een punt verwachten
zou. Zie Jeremia 3:19 tot 4:2. Daarop komt het ook nu aan.
Gehoorzaamheid is navolging van Hem, die geleden en gebeden
heeft voor hen, die Hem verwierpen en de belijdenis dat Jezus de
Zoon van Gods was op een gegeven moment zelfs opvatten als een
godslastering.
Wij weten ons, samen met anderen, geroepen om de kerk voortdurend te herinneren aan haar eigen grondslag en daarmee steeds
terug te roepen tot nieuwe en vernieuwende gehoorzaamheid aan de
Schriften. Al is de kerk pluraal, wij belijden en geloven dat alleen het
‘Alzo spreekt de Heere…’ beslissend is. Wij blijven in de Protestantse
Kerk in Nederland zolang we als gemeente niet verplicht worden tot
onbijbels handelen.
Via de handreiking van de Synode in de vorm van ‘de verklaring’
spreken wij als Hervormde Gemeente Bergambacht onomwonden uit
dat wij, nu en in de toekomst, gebonden blijven aan de gereformeerde
belijdenis. Daarbij is het ons verlangen onze roeping te vervullen
binnen het geheel van de kerk op hoop van Zijn zegen!
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Onze positie wordt weergegeven door twee zinsneden uit genoemde
verklaring, namelijk dat enerzijds geldt:
‘Als kerkenraad van de Hervormde Gemeente Bergambacht gebracht
op een weg die wij niet hebben begeerd’ en anderzijds willen wij ‘als
gemeente – met vreze en beven – onze plaats innemen binnen het
geheel van de kerk’.
Staande op de grondslag van onze kerk, wensen wij in de kerk, die
God in ons vaderland geplant heeft, ons volk te dienen met het Heilig
Evangelie der genade Gods.
In onze gemeente wordt voor de Schriftlezing gebruik gemaakt van de
Herziening van de Statenvertaling. Ook de herziene formulieren van
Doop, Heilig Avondmaal e.d. worden gebruikt. Er wordt ritmisch
gezongen uit de oude Psalmberijming, de Gezangen achter de Psalmen en uit de bundel Weerklank.
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2.

Bestuur

2.1

Wijkindeling
De Hervormde Gemeente is verdeeld in twee wijken. Hoewel er twee
predikantsplaatsen zijn, zijn er geen twee gescheiden wijkgemeenten.
Deze wijkverdeling geldt daarom alleen voor het pastoraat. De straten
zijn inzake de wijkgemeente (A of B) en het wijkdeel (1 t/m 11) als
volgt ingedeeld:
Abeel ............................................................................................................ B-9
Ambachtstraat ............................................................................................... A-2
Anemoonstraat .............................................................................................. B-4
Arkellaan, Arend van...................................................................................... A-5
Badhuisstraat ................................................................................................ A-7
Beatrixstraat, Koningin ................................................................................... A-4
Benedenberg ................................................................................................. B-3
Bergen, Hof ter .............................................................................................. A-2
Bergplein, Weth. Van den .............................................................................. A-2
Berkenstraat .................................................................................................. A-6
Bijl, Aan de .................................................................................................... B-7
Blankenstraat, Jan ......................................................................................... B-7
Bloemengaarde ............................................................................................. A-6
Boomgaard, De ............................................................................................. A-5
Boterbloem .................................................................................................... B-1
Bovenberg ................................................................................................... A-10
Broekselaantje............................................................................................... A-5
Diepenhorststraat, Burg. .............................................................................. B-11
Dijklaan ......................................................................................................... A-2
Donk, Naar de ............................................................................................... A-5
Dunantstraat, Henry....................................................................................... A-9
Ekster............................................................................................................ B-1
Els ................................................................................................................ B-9
Esdoorn ........................................................................................................ B-9
Gaspeldoorn.................................................................................................. A-6
Godevaertshoef ............................................................................................. A-9
Goudenregenstraat ........................................................................................ B-4
Hazelaar........................................................................................................ B-9
Heeraartsbergstraat, ’s................................................................................... B-8
Hennepstraat ................................................................................................. B-4
Hoektoren ..................................................................................................... A-5
Hof, ’t Ingse ................................................................................................... B-8
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Hogedijk ........................................................................................................ A-5
Hoofdstraat.................................................................................................... B-8
Houtstraat-Oost ............................................................................................. B-1
Houtstraat-West............................................................................................. B-4
Huijbrechtstraat, Burg. nr. 1 t/m 11
en ‘De Westerweeren’ .................................................................................. B-11
Huijbrechtstraat, Burg. vanaf nr. 13 ................................................................ B-7
Jasmijnstraat ............................................................................................... A-11
Julianastraat, Prinses..................................................................................... A-4
Kadijk ............................................................................................................ B-5
Kadijkselaan .................................................................................................. B-1
Kamerplein, Meester .................................................................................... B-10
Kanteel .......................................................................................................... A-5
Karekiet ......................................................................................................... B-1
Kastanje ........................................................................................................ B-9
Kazemat, De ................................................................................................. A-2
Kerksingel ..................................................................................................... B-7
Kerkweg, Groene........................................................................................... B-7
Kievit ............................................................................................................. B-1
Klaproos........................................................................................................ B-1
Klaver............................................................................................................ B-1
Korenbloem ................................................................................................... B-1
Leeuwerik...................................................................................................... B-1
Lekdijk-Oost .................................................................................................. A-5
Lekdijk-West.................................................................................................. A-5
Linde ............................................................................................................. B-9
Marktplein ................................................................................................... A-11
Meent ............................................................................................................ A-7
Meidoornstraat .............................................................................................. A-9
Merelstraat .................................................................................................... B-1
Molenhofje..................................................................................................... B-7
Molenlaan ..................................................................................................... B-7
Nederburghplein, H.B. ................................................................................... B-8
Nederburghstraat, H.B. .................................................................................. B-4
Nijverheidsstraat ............................................................................................ A-2
Olm ............................................................................................................... B-9
Oosterhoef .................................................................................................... A-9
Opweg .......................................................................................................... B-5
Paardebloem ................................................................................................. B-1
Palissade ...................................................................................................... A-2
Parallelweg.................................................................................................... A-5
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Pinksterbloem................................................................................................ B-9
Plataan.......................................................................................................... B-9
Pleinstraat ..................................................................................................... A-6
Poorthuisstraat .............................................................................................. A-2
Poorthuisstraat ‘Slothoven’ .......................................................................... A-11
Populier ......................................................................................................... B-9
Provincialeweg N207 ..................................................................................... A-5
Provincialeweg N210 ..................................................................................... A-5
Raadhuisstraat .............................................................................................. B-7
Reigersingel .................................................................................................. B-1
Rietzoom ..................................................................................................... B-10
Schelpenpad ................................................................................................. A-4
Schippersstraat, Secr..................................................................................... A-4
Schoolstraat .................................................................................................. A-6
Schweitzerstraat, Dr. A ................................................................................ B-10
Sleedoorn...................................................................................................... A-6
Slotgrachtlaan ............................................................................................... A-2
Smitsstraat, P.J. ............................................................................................ B-7
Terreplein ...................................................................................................... A-2
Timmerfabriekstraat ....................................................................................... A-2
Transportstraat .............................................................................................. A-2
Traverse........................................................................................................ A-2
Tussenlanen................................................................................................ B-10
Uilkensstraat, Burg. ....................................................................................... A-7
Voorgracht..................................................................................................... A-2
Voorstraat ..................................................................................................... B-7
Vuurdoorn ..................................................................................................... A-6
Wapenschild, Het .......................................................................................... A-2
Watertoren, De .............................................................................................. A-2
Weegbree ..................................................................................................... B-1
Weergang ..................................................................................................... A-5
Weidestraat ................................................................................................... B-3
Westerhoef .................................................................................................... A-9
Wielewaal...................................................................................................... B-9
Wilgenstraat .................................................................................................. B-1
Winklerstraat, Burg. ....................................................................................... B-7
Zuidbroek ...................................................................................................... B-3
Buitengebieden:
Ammerstol ..................................................................................................... A-5
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2.2

Kerkenraad, kerkrentmeesters en bezoekbroeders

Predikanten
Ds. J. van der Meijden
Predikant wijk A
 Weegbree 2, 2861 SM Bergambacht
 (0182) 78 63 33
 j.vandermeijden@hervormdbergambacht.nl
Ds. P. Wijnberger
Predikant wijk B
 Burg. Winklerstraat 36, 2861 DJ Bergambacht
 (06) 27 58 55 47
 p.wijnberger@hervormdbergambacht.nl

Ouderlingen
J. van Beest
Ouderling wijkdeel 3 / bezoekouderling wijkdeel 6
 Kanteel 5, 2861 HG Bergambacht
 (0182) 35 40 74
 janvanbeest67@gmail.com
C. Broere
Ouderling wijkdeel 2
 Lekdijk-Oost 62, 2861 GB Bergambacht
 (0182) 35 23 07
 c.broere@solconmail.nl
J.M. van Delft
Ouderling wijkdeel 7
 Bovenberg 86, 2861 BB Bergambacht
 (0182) 60 13 78
 k.vandelft@beaufortconsulting.nl
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W.A. ter Harmsel
Ouderling wijkdeel 10
 Wilgenstraat 18, 2861 TP Bergambacht
 (0182) 35 39 86
 wa.terharmsel67@gmail.com
G. van Herk
Ouderling wijkdeel 11 (senioren)
 Paardebloem 1, 2861 WJ Bergambacht
 (0182) 35 22 73
 fam.vanherk@kpnmail.nl
B. Krijgsman
Ouderling wijkdeel 5
 Rietzoom 7, 2861 CP Bergambacht
 (06) 42 67 16 26
 krijgsman@solconmail.nl
P.J. Pronk
Ouderling wijkdeel 6 / bezoekouderling 3
 Pleinstraat 17, 2861 XE Bergambacht
 (0182) 76 91 91
 pronk@xs4all.nl
J.J. Speksnijder
Ouderling wijkdeel 4 / bezoekouderling wijkdeel 8
 Bloemengaarde 32, 2861 VN Bergambacht
 (0182) 35 47 25
 jaco@viprotek.nl
P. van ‘t Veer
Ouderling wijkdeel 9
 Poorthuisstraat 46, 2861 DT Bergambacht
 (0182) 61 40 81
 pietnel14@gmail.com
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P.J. Verdoold
Jeugdouderling
 Dijklaan 62, 2861 EG Bergambacht
 (06) 12 55 43 14
 pjverdoold@kpnplanet.nl
P. Verhoef
Ouderling wijkdeel 1
 Parallelweg 53, 2861 ED Bergambach t
 (0182) 35 28 96
 paul.verhoef@solconmail.nl
G.P. Verweij
Ouderling wijkdeel 8 / bezoekouderling wijkdeel 4
 Voorstraat 9, 2861 AA Bergambacht
 (0182) 35 25 98
 gpverweij@hetnet.nl
C.A. Zeelenberg
Jeugdouderling
 Abeel 5, 2861 VR Bergambacht
 (0182) 35 11 33
 cazeelenberg@outlook.com

Ouderling-kerkrentmeesters
F.R.A. den Bleker
Secretaris
 Wielewaal 26, 2861 SZ Bergambacht
 (0182) 75 18 01
 kerkrentmeesters@hervormdbergambacht.nl
F.J. de Blois
Voorzitter
 Dijklaan 81, 2861 DW Bergambacht
 (06) 23 64 42 56
 h.deblois@hervormdbergambacht.nl
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W. de Jong
 Goudenregenstraat 9, 2861 TJ Bergambacht
 (06) 53 14 32 29
 wdj2012@gmail.com
C. Schep
Beheer gebouwen
 Burg. Huijbrechtstraat 37, 2861 DD Bergambacht
 (0182) 35 33 28
 cschep@solconmail.nl
C.P. Vonk
Scriba kerkenraad
 Kerksingel 41, 2861 AG Bergambacht
 (0182) 36 26 41
 scriba@hervormdbergambacht.nl

Kerkrentmeesters
J.A. Korevaar
2e penningmeester
 Kadijkselaan 42-c, 2861 CK Bergambacht
 (0182) 78 74 36
 jankorevaar@gmail.com
J. Terlouw
1e penningmeester
 Meidoornstraat 14, 2861 VJ Bergambacht
 (06) 41 11 45 94
 penningmeester@hervormdbergambacht.nl

Diakenen
M.D. van Blitterswijk
Voorzitter / wijkdeel 3 en 7
 De Watertoren 18, 2861 HA Bergambacht
 (0182) 52 05 13
 mvblitterswijk@hotmail.com
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G.A. van Eck
Wijkdeel 1 en 2
 P.J. Smitsstraat 1, 2861 AW Bergambacht
 (0182) 35 42 68
 gerrit@vaneckbergambacht.nl
T. van der Graaf
Algemeen adjunct / wijkdeel 4, 8 en 11 (senioren)
 Dr. A. Schweitzerstraat 21, 2861 XZ Bergambacht
 (0182) 35 11 69
 teusenmirjam@gmail.com
F.B. Langerak
Jeugddiaken / wijkdeel 5 en 9
 Houtstraat 29, 2861 TT Bergambacht
 (06) 43 14 64 36
 langerak1991@gmail.com
T.A. Verhoef
Secretaris
 Schoolstraat 59, 2861 XB Bergambacht
 (06) 43 49 29 77
 diaconie@hervormdbergambacht.nl
P. van Willigen
Penningmeester / Wijkdeel 6 en 10
 Houtstraat 55, 2861 TT Bergambacht
 (0182) 35 36 08
 p.vanwilligen@kpnplanet.nl

Bezoekbroeders
T. van Bemmel
Wijkdeel 11 (senioren)
 Benedenberg 17, 2861 LC Bergambacht
 (0182) 35 06 28
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E. de Jong
Wijkdeel 7
 Houtstraat 71, 2861 TX Bergambacht
 (0182) 35 00 55
 erwinenmarjondejong@hotmail.com
H. van der Knijff
Wijkdeel 5
 Schoolstraat 49, 2861 XB Bergambacht
 (0182) 35 33 50
 h.v.d.knyff@kpnplanet.nl
A.C. Kortleve
Wijkdeel 10
 Weidestraat 14, 2861 TM Bergambacht
 (06) 14 10 10 24
 kortlevearco@gmail.com
R.J. Snoek
Wijkdeel 2
 Naar de Donk 3, 2861 HE Bergambacht
 (0182) 35 35 45
 robert-jan.hanneke@hotmail.com
D.J.J. Vonk
Wijkdeel 1
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2.2.1

Algemeen
Alle ambtsdragers vormen tezamen de kerkenraad, waar onder meer gesproken wordt over het beleid met betrekking tot
kerkdiensten, pastoraat, diaconaat, catechese en jeugdwerk.
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het onderhouden van
de dienst van het Woord en de Sacramenten, het opzicht over
de gemeente en het leiding geven aan de opbouw van de
gemeente en haar dienst in de wereld.
Het is de intentie van de kerkenraad zoveel mogelijk een
afspiegeling te zijn van de gemeente en met wijsheid om te
gaan met verschillen van inzicht die niet de kern van het
Evangelie raken. Luisterend naar elkaar en rekening houdend
met elkaars meningen en gevoeligheden, zal toch bovenal de
Bijbel als Woord van God moeten spreken, waarbij traditie en
andere cultuurbepaalde elementen op de tweede plaats
komen.
De ouderling van dienst legt door middel van een handdruk
aan het begin van de kerkdienst de verantwoordelijkheid voor
de dienst in handen van de predikant. Aan het einde van de
kerkdienst neemt de kerkenraad eveneens door middel van
een handdruk van dezelfde ouderling de verantwoordelijkheid
weer over.
Kerkenraadsleden zijn aanwezig bij Censura Morum en huwelijks- en rouwdiensten.
De vergadering van de classis wordt bijgewoond door een
afvaardiging van de kerkenraad.
De predikanten, de scriba en drie kerkenraadsleden vormen
het moderamen (dagelijks bestuur) van de kerkenraad. Zij
bereiden o.a. de kerkenraadsvergaderingen voor, die ongeveer tien maal per jaar worden gehouden. Daarnaast vergaderen het consistorie (ouderlingen en predikanten), het college
van diakenen en het college van kerkrentmeesters elk apart
een aantal keren per jaar.
2.2.2

Predikanten
Predikanten worden ook wel aangeduid als herders en leraars.
Aan hen zijn heel veel taken toevertrouwd. Zo zijn zij het die
elke zondag opnieuw het Woord verkondigen, de leiding van
de erediensten hebben en de Sacramenten bedienen. Ook de
volgende taken behoren tot het werk van een predikant: het
afnemen van de openbare belijdenis van het geloof, de
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bevestiging van ambtsdragers en van hen die in een bediening
worden gesteld en de kerkelijke bevestiging en inzegening van
het huwelijk.
Samen met de ouderlingen zijn de predikanten verantwoordelijk voor de herderlijke zorg in de gemeente, de catechese, de
geestelijke arbeid onder hen, die van het Evangelie zijn vervreemd, het medewerken aan de geestelijke vorming van de
jeugd en het opzicht over de gemeente.
2.2.3

Ouderlingen
De voornaamste taak van de ouderlingen is het pastoraal
leiding geven aan de gemeente. Een belangrijk aspect daarbij
is het onderhouden van contact met de gemeenteleden. Ter
wille van de overzichtelijkheid van het werk is de gemeente
ingedeeld in wijkonderdelen. Elk wijkonderdeel heeft een
eigen wijkouderling.

2.2.4

Diakenen
De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot het inzamelen
en uitdelen van de liefdegaven en tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de gemeente en in de wereld. Door
hun voorlichting en leiding bevorderen zij dat de gemeenteleden gehoor geven aan hun roeping de nood te lenigen van
mensen ver weg en dichtbij.
 diaconie@hervormdbergambacht.nl

2.2.5

Ouderlingen-kerkrentmeesters
De ouderlingen-kerkrentmeesters verzorgen in het bijzonder
de stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover
niet van diaconale aard. Dat wil zeggen dat zij verantwoordelijk zijn voor de financiën van de gemeente en het onderhoud
van de gebouwen, zodat de prediking, het jeugdwerk en al het
pastorale werk goede voortgang kunnen vinden.

2.2.6

Jeugdouderlingen
De belangrijkste taken van de jeugdouderlingen zijn:
 visie ontwikkelen op het jeugdwerk
 de kerkenraad betrekken bij het jeugdwerk
 het coördineren van het jeugdwerk
 contact hebben en houden met jongeren
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In het kader van pastoraat in jeugd- en jongerenwerk bezoeken de jeugdouderlingen jongeren, indien gewenst of nodig,
thuis. Daarin werken zij samen met de predikanten en de
andere ouderlingen. De jeugdouderlingen zijn verantwoordelijk
voor het hele jeugdwerk en geven in het bijzonder leiding aan
jeugdraad en jongerenpastoraat.

 jeugdouderling@hervormdbergambacht.nl

2.3

2.2.7

Scriba
De scriba is verantwoordelijk voor de administratie van de
kerkenraad. Gemeenteleden kunnen bij de scriba o.a. de
volgende zaken melden: verhuizing, geboorte, huwelijk,
overlijden.

2.2.8

Bezoekbroeders
De bezoekbroeders leggen, samen met een wijkouderling,
huisbezoeken af bij de gemeenteleden. Zij zijn geen lid van de
kerkenraad, maar hebben wel geheimhoudingsplicht.

Verkiezing ambtsdragers
Stemgerechtigde leden van de (wijk)gemeente kiezen de ouderlingen
en diakenen. De kandidaatstelling geschiedt door de kerkenraad.
Voorafgaand aan deze kandidaatstelling wordt de gemeente
uitgenodigd bij de scriba van de kerkenraad aanbevelingen in te
dienen van personen die naar hun mening voor verkiezing inzake
de/het openstaande ambt(en) in aanmerking komen. Dit gebeurt
schriftelijk en ondertekend.
Wanneer de verkiezing heeft plaatsgevonden, worden de namen van
hen die gekozen zijn, door de kerkenraad bekend gemaakt om
goedkeuring te verkrijgen voor hun bevestiging. Bezwaren tegen de
gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een
gekozene kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van
de (wijk)gemeente, uiterlijk één week na de bekendmaking. Ook dit
dient schriftelijk en ondertekend te gebeuren via de scriba van de
kerkenraad.
Indien geen bezwaren zijn ingebracht of de ingebrachte bezwaren
ongegrond blijken te zijn, vindt tijdens een kerkdienst de bevestiging
plaats van hen die gekozen zijn in het ambt van ouderling en/of
diaken.
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2.4

Centraal Verband van Hervormde verenigingen
Dit verband wordt gevormd door één van de predikanten en afgevaardigden van de aangesloten clubs en verenigingen. Doel is coördinatie
van zaken die betrekking hebben op het verenigingswerk als geheel
waarbij er speciale aandacht is voor de financiën.
Martine Schaaij,  (0182) 38 86 61,  centraalverband@gmail.com
IBAN NL68 FVLB 0225 3934 25 t.n.v. Verenigingen Hervormd Bergambacht o.v.v. Centraal Verband

2.5

Jeugdraad
De jeugdraad is een commissie van bijstand t.b.v. de kerkenraad. De
kerkenraad zelf is en blijft verantwoordelijk voor het totale jeugdwerk.
De jeugdraad voert beleid uit, geeft beleidsadviezen, doet voorstellen
e.d. aan de kerkenraad. Nieuw beleid, adviezen en voorstellen komen
voort uit dat wat men waarneemt als men zich verdiept in de leefwereld van de jeugd en iets wil doen met de signalen die men ontvangt n.a.v. het werken met kinderen, tieners en jongeren. Daarnaast
is de jeugdraad een platform, dat het werk coördineert en op elkaar
afstemt en waarvan men elkaar onderling op de hoogte houdt. De
jeugdraad organiseert voor alle jeugdwerkers jaarlijks een toerustingsavond.
Een jeugdouderling is voorzitter van de jeugdraad. Verder bestaat
deze raad uit vertegenwoordigers van alle vormen van jeugdwerk. De
jeugdraad functioneert naast het Centraal verband van verenigingen
met als doel meer tijd beschikbaar te hebben voor het maken van
beleid en voor toerusting van jeugdwerkers.

24 | Gemeentegids Hervormde Gemeente Bergambacht

3.

Beheer

3.1

College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters (CvK), dat zorg draagt voor het
financiële beleid en de stoffelijke belangen, bestaat uit zes leden. Vier
leden zijn ouderling-kerkrentmeester en maken derhalve deel uit van
de kerkenraad. Daarnaast zijn er twee kerkrentmeesters die gemeentelid, maar geen kerkenraadslid zijn. Hiermee is de voormalige kerkvoogdij geïntegreerd in de kerkenraad. Dit betekent dat de kerkenraad
in zijn geheel de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van
de kerkrentmeesters.
Het College van Kerkrentmeesters heeft de kosters en de organisten
aangesteld. Hoewel de predikanten formeel niet in dienst zijn van het
College van Kerkrentmeesters, is het College wel verantwoordelijk
voor de uitbetaling van het salaris en de vergoedingen naast de vaste
lasten met betrekking tot het beheer en het onderhoud van de
gebouwen.

 kerkrentmeesters@hervormdbergambacht.nl / IBAN NL72 RABO
0373 7352 00 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Bergambacht
3.2

Commissie van bijstand Kerkrentmeesters
De leden van deze commissie geven het College van Kerkrentmeesters advies en ondersteuning in de uitvoerende taken.

3.3

Financiën
3.3.1

Collectebonnen
Elke dinsdag zijn er tussen 19.00 – 20.00 uur collectebonnen
te verkrijgen in de consistoriekamer van de kerk. U kunt de
bonnen contant betalen op het moment van afhalen of per
bank voldoen door het bedrag over te maken naar het IBAN,
zoals vermeld bij 3.1. U kunt de bonnen ook bestellen via de
website. Ze worden dan bij u thuisbezorgd.

3.3.2

Actie Kerkbalans
Onder de naam ‘Kerkbalans’ doet een aantal kerkgenootschappen een beroep op de leden voor een financiële
bijdrage. Deze bijdrage is bestemd voor de eigen gemeente.
Voor de verkondiging van het Evangelie zijn mensen en gebouwen nodig. Kerken ontvangen in Nederland geen over-
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heidssubsidie. Om toch te kunnen beschikken over de nodige
financiële middelen om de verkondiging plaats te laten hebben, zijn kerken volledig afhankelijk van hun leden. De vrijwillige bijdrage van gemeenteleden voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans leveren daarin een zeer belangrijke bijdrage.
In januari ontvangen kerkleden een folder met uitleg over de
financiële situatie van de eigen gemeente in het nieuwe jaar.
De kerkleden wordt gevraagd om een financiële bijdrage,
gebaseerd op draagkracht en vrijwilligheid.
3.3.3

Solidariteitskas
De Solidariteitskas is het steunfonds van de Protestantse Kerk
in Nederland, waarop iedere PKN-gemeente een beroep kan
doen voor financiële hulp. Het College van Kerkrentmeesters
is verantwoordelijk voor het innen van deze bijdragen (vast
bedrag per jaar voor elk lidmaat en dooplid vanaf 18 jaar). Van
dit bedrag komt 50% ten goede van onze eigen Hervormde
Gemeente.

3.3.4

Verjaardagsfonds
Elke jarige van de gemeente ontvangt op zijn/haar verjaardag
een verjaardagskaart in de bus. Daarbij bestaat de mogelijkheid een gift te geven in het collectebusje. De gaven die op
deze manier bijeen worden gebracht, zijn bestemd voor een
door het College van Kerkrentmeesters te bepalen doel.
Administratie:
A. Schep,  Pleinstraat 34,  (0182) 35 24 35
IBAN NL22 RABO 0307 3060 38
Secretariaat:
Annemieke van der Hoog,  Naar de Donk 21
 (0182) 35 55 28,  annemieke@vdhoog.nl

3.4

Ledenadministratie
De ledenadministratie wordt verzorgd door één van de gemeenteleden. Een overzicht van ingekomen en vertrokken leden van de
Hervormde Gemeente Bergambacht wordt regelmatig afgedrukt in de
Kerkbode.
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Marten Verhaar,  Secr. Schippersstraat 9,  (06) 28 90 19 32
 ledenadministratie@hervormdbergambacht.nl
3.5

Kerkbode
Eén keer per veertien dagen verschijnt op vrijdag de Kerkbode, orgaan van de Hervormde Gemeente Bergambacht. Naast een meditatie en de preekbeurten vindt u hierin alle mededelingen met betrekking tot de activiteiten in de gemeente. Voor elk belangstellend gezin
is de Kerkbode onmisbaar. Kopij dient uiterlijk ontvangen te zijn op de
vrijdag in de week die voorafgaat aan de verschijning.
Wanneer u als gemeentelid de Kerkbode (ook) digitaal wenst te
ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar digitalekerkbode@
hervormdbergambacht.nl. Vermeld bij uw verzoek uw naam, adres en
het e-mailadres waarop u de Kerkbode wenst te ontvangen.
Administratie:
Carin Blok,  Dr. A. Schweitzerstraat 1,  (0182) 35 01 15
 abonnement@hervormdbergambacht.nl
IBAN NL91 RABO 0307 3064 45
Coördinatie bezorging:
Jannie de Haaij,  Tussenlanen 7,  (0182) 35 38 61
Redactie / inleveren kopij:
Corina Verkuil,  Dijklaan 37, 2861 EM Bergambacht
 (06) 13 21 56 96,  kerkbode@hervormdbergambacht.nl
Advertenties:
F.R.A. den Bleker, Wielewaal 26,  (0182) 75 18 01
ferdinanddenbleker@gmail.com

3.6

Koster
De koster is degene die belast is met de dagelijkse zorg voor het
kerkgebouw en het klaarzetten van de verschillende liturgische
voorwerpen voor de eredienst. Bij een evt. ontruiming is hij één van
de hulpverleners die daarbij de leiding hebben. Hij begroet de kerkgangers bij binnenkomst en wijst hen evt. plaatsen. Hij wordt in zijn
werk bijgestaan door zijn vrouw en de hulpkosters.
Evert en Corriene Langerak,  Boterbloem 14,  (0182) 35 27 17
 e.langerak@ziggo.nl
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3.7

Organisten
Er zijn verschillende organisten aangesteld die, volgens een rooster,
de gemeentezang begeleiden tijdens de eredienst of tijdens huwelijksen rouwdiensten e.d.
Peter Boele,  pboelepb@gmail.com,  (0182) 35 39 20
Johan Dekker,  johandekker@hetnet.nlkort
Pieter de Hon,  p.de.hon1965@gmail.com,  (0180) 51 69 65
Henk Vermeulen,  h.vermeulen@solcon.nl,  (0180) 68 11 84

3.8

Website
Op de website www.hervormdbergambacht.nl treft u altijd het/de
meest recente nieuws/informatie aan.
Redactie:
Arien de Groot,  (06) 83 23 54 71
 website@hervormdbergambacht.nl
Technisch beheer:
Wijnand van Eijk,  (0182) 35 19 40
 wveijk@hotmail.com
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4.

Samenkomen

4.1

Algemeen
Elke zondag worden er erediensten gehouden. De zitplaatsen in de
kerk zijn vrij. ’s Morgens zijn er twee diensten, de eerste begint om
08.45 uur en de tweede om 10.30 uur. ’s Avonds vangt de dienst aan
om 18.30 uur.
Tijdens de zomermaanden is er ’s morgens één dienst, die begint om
10.00 uur. De data waarop hiermee begonnen/geëindigd wordt, worden in de Kerkbode vermeld.
Op Nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag en op de tweede feestdagen is
er ’s morgens één dienst die aanvangt om 10.00 uur.
Op Goede Vrijdag en Oudejaarsdag wordt er ’s avonds een dienst
gehouden die aanvangt om 19.30 uur. Wanneer Oudejaarsdag op
zondag valt, vangt de dienst op de op zondagavond gebruikelijke
tijd aan, dus om 18.30 uur.

4.2

Liturgisch centrum
Waar we ons kerkgebouw ook binnenkomen, onze ogen worden
onwillekeurig getrokken naar de ruimte rond de kansel. Op de kansel
ligt de opengeslagen, eeuwenoude (Staten)bijbel. Dat symboliseert de
centrale plaats die de Woordverkondiging in onze gemeente inneemt.
Daarnaast zijn twee doopvonten te zien, nl. de grote, natuurstenen
doopvont die altijd gebruikt wordt tijdens de doopdiensten, en een
kleinere, koperen doopvont die aangebracht is aan de trapopgang van
de kansel.
Voor de kansel staat een gedekte tafel met daarop wijnkannen van
aardewerk, tinnen broodschalen en een antiek offerblok met schotel.
Dit avondmaalservies, waarvan de tinnen drinkbekers ontbreken, is
waarschijnlijk voor het eerst gebruikt in 1578 toen onze gemeente
overging tot de Hervorming en het Heilig Avondmaal werd gevierd
volgens de gereformeerde liturgie.
Deze drie, de verkondiging van het Woord van God en de bediening
van de beide sacramenten, vormen samen de kern, het hart, van de
gereformeerde liturgie. En dat is ook zichtbaar wanneer er geen dienst
gaande is.
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4.3

Viering van de Sacramenten
4.3.1

Bediening van de Heilige Doop
Het Sacrament van de Heilige Doop wordt zes keer per jaar
bediend. De doopdiensten worden afwisselend geleid door
beide predikanten. Ruim van tevoren wordt in de consistoriekamer van de kerk doopzitting gehouden. De datum en aanvangstijd worden vermeld in de Kerkbode.
Tijdens de doopzitting wordt gesproken over de betekenis van
de Heilige Doop en worden gegevens met betrekking tot
het/de te dopen kind(eren) genoteerd. De ouders dienen het
trouwboekje mee te nemen als zij naar de doopzitting komen.
De predikanten leggen, indien nodig, een doopbezoek af bij de
gezinnen in de eigen wijk.
Kinderen ontvangen 3, 6 en 10 jaar na hun doop van de Evangelisatiecommissie een doopgedachteniskaart om hen te
herinneren aan hun doop. Wanneer kinderen de leeftijd van 12
jaar bereiken, ontvangen zij in de maand september automatisch een uitnodiging voor de catechese.

4.3.2

Bediening van het Heilig Avondmaal
Vier maal per jaar (als regel in de maanden februari, mei,
september en november) heeft de viering van het Heilig
Avondmaal plaats tijdens twee morgendiensten die om 08.45
en 10.45 uur aanvangen. In de avonddienst wordt dan dankzegging voor de viering van het Heilig Avondmaal gehouden.
Als het Heilig Avondmaal wordt gevierd, wordt dat ook in
‘Slothoven’ gedaan. Daar vangt de dienst aan om 10.00 uur en
wordt verzorgd door één van de predikanten of, in geval van
een vacature, door een ouderling.
Ook zij, die geen bewoner zijn van ‘Slothoven’, maar de
viering van het Heilig Avondmaal in de kerk niet bij kunnen
wonen, kunnen deelnemen aan de viering in ‘Slothoven’.
Op de voorafgaande zondag wordt de eredienst afgestemd op
de voorbereiding van het te vieren Heilig Avondmaal. Hiermee
begint een week van persoonlijke voorbereiding en zelfbeproeving.
In deze week wordt door de kerkenraad ook Censura Morum
gehouden in de kerkenraadskamer van ‘De Schakel’. Eventu-
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ele bezwaren tegen leer en leven van een broeder of zuster
die aangaat tijdens de viering van het Heilig Avondmaal, kunnen hier ter sprake gebracht worden. Wel geldt de Bijbelse
regel (zie Mattheüs 18 : 15 – 17) dat degene die bezwaren
heeft eerst zelf met de betrokkene gesproken moet hebben, of
in ieder geval een poging daartoe moet hebben ondernomen.
Gemelde bezwaren worden door de kerkenraad onderzocht.
4.4

Diensten met een bijzonder karakter
4.4.1

Bevestiging en inzegening van een huwelijk
De wijkpredikant van de bruid verzorgt de dienst. Het is nodig
tijdig contact met hem op te nemen. Voor huwelijksbevestiging
van hen die buiten de gemeente wonen, is een regeling
getroffen, welke op te vragen is bij de scriba.

4.4.2

Rouwdienst
Bij een sterfgeval worden de nabestaanden vriendelijk verzocht tijdig contact op te nemen met de wijkpredikant voor de
vaststelling van dag, uur en plaats van de rouwdienst en de
begrafenis. Wijkpredikant en wijkouderling stellen het zeer op
prijs een rouwkaart te ontvangen.

4.4.3

Bid- en dankstonddienst
Op de tweede woensdagavond in maart wordt een bidstond
voor gewas en arbeid gehouden en op de eerste woensdagavond in november een dankstond. Deze diensten vangen aan
om 19.30 uur.

4.4.4

Diversen
Er worden ook regelmatig themadiensten belegd, aangepaste
diensten voor verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten en
diensten ter afsluiting van bijvoorbeeld een HGJB-project en
de VakantieBijbelClub. Ook het Kerstfeest en het Paas- of
Pinksterfeest van de kinderen van de zondagsschool vindt
plaats in de kerk.

4.4.5

Bijeenkomsten Stille Week
Voorafgaand aan de Stille Week wordt een koor- en samenzangavond gehouden, waarbij de liederen en de meditatie in
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het teken staan van het lijden van de Heere Jezus. In de Stille
Week wordt op maandag- en woensdagavond een dienst
gehouden die aanvangt om 19.30 uur. Tijdens deze diensten
ligt de nadruk op het lezen van het lijdensevangelie. Daarnaast worden enkele liederen gezongen en wordt er gebeden.
4.5

Service bij de diensten
4.5.1

Oppasdienst
Tijdens de (tweede) morgendienst is er oppas voor de kleinste
kinderen in ‘De Schakel’, zodat de ouders samen de kerkdienst kunnen bezoeken. Degenen die oppassen zijn zowel
vrouwen als mannen en jongeren. Wilt u meehelpen om de
last over vele schouders te verdelen? Meld u dan aan bij de
contactpersoon. Tijdens avonddiensten is er geen oppas.
Inge van ‘t Veer,  (06) 83 17 26 79
 crecheschakel@hotmail.com

4.5.2

Kinderen tijdens de eredienst
Kinderen zijn van harte welkom in de kerk. We willen hen
graag bij de dienst betrekken. Hulpmiddelen hiervoor zijn twee
boekjes: een boekje voor kinderen van 4 – 6 jaar en een
boekje voor kinderen van 6 – 12 jaar. In het eerste boekje
kunnen kinderen de diverse onderdelen van de liturgie volgen.
In het tweede boekje kunnen kinderen zelf aantekeningen
maken tijdens de dienst (waar bidt de dominee voor en
waarover gaat de preek). De boekjes zijn te downloaden van
de website.

4.5.3

Kerkradio
Zie onder Diaconaat (Hoofdstuk 6).

4.5.4

Ringleiding
Als u gebruik maakt van de ringleiding om de predikant te
beluisteren in de kerk, wordt u geadviseerd minimaal 1 meter
van de muur in de bank plaats te nemen. U heeft dan de beste
ontvangst. Dit geldt voor heel de kerk, inclusief de zijbeuken
en het gedeelte onder het orgel.
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4.5.5

Preek-CD’s
U kunt een CD bestellen van een preek. Deze zijn tegen
contante betaling van € 3 af te halen bij de contactpersoon.
Voor hetzelfde bedrag kunt u ook een preek, die u op cassette
heeft, over laten zetten op CD, zodat deze langer meegaat.
W.P. Looren,  Slotgrachtlaan 40,  (0182) 35 17 29
 w.looren@kpnplanet.nl
Naast het bestellen/beluisteren van preekcassettes en/of –
CD’s is het ook mogelijk diensten (opnieuw) te beluisteren via
www.kerkomroep.nl > Bergambacht > Laurentiuskerk. Deze
diensten (audio en video) kunnen gedownload en/of opgeslagen worden. Voor vragen hierover kunt u een bericht zenden
naar  beeldengeluid@hervormdbergambacht.nl.

4.5.6

Autodienst
Wie slecht ter been is en voor de kerkdiensten vervoer nodig
heeft en er niet zelf in kan voorzien, kan gebruik maken van de
autodienst. U wordt dan opgehaald en na de dienst weer
thuisgebracht. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de contactpersoon.
T. van der Graaf,  Dr. A. Schweitzerstraat 21
 (0182) 35 11 69,  teusenmirjam@gmail.com
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5.

Pastoraat

5.1

Algemeen
Het pastoraat is in het bijzonder opgedragen aan de predikanten. Zij
worden daarin bijgestaan door de wijkouderlingen.
Predikanten, wijkouderlingen en scriba stellen het op prijs om van
geboorte, huwelijk, jubileum en overlijden (voor de predikant ook van
buiten de eigen wijk) bericht te ontvangen om een teken van
medeleven te kunnen geven.

5.2

Huisbezoek
De wijkouderlingen leggen in de wintermaanden huisbezoeken af bij
leden in hun wijk. Dit wordt in de regel gedaan samen met een andere
wijkouderling of bezoekbroeder. Hoofddoel van het huisbezoek is met
elkaar te spreken over het kerkelijke leven, de kerkdiensten, het
persoonlijk geloof, de christelijke opvoeding en huisgodsdienst,
christen zijn in deze tijd en samenleving, etc. Er wordt naar gestreefd
ieder gemeentelid minimaal eenmaal per twee jaar te bezoeken.
Mocht u eerder behoefte hebben aan een bezoek van uw wijkouderling, aarzelt u dan niet contact met hem op te nemen.

5.3

Bezoek nieuw ingekomenen
De gemeente telt een aantal bezoekdames. Zij bezoeken de nieuw
ingekomenen thuis en heten hen welkom in de gemeente. Bij de
eerste kennismaking verstrekken zij de nieuw ingekomenen de nodige
informatie en maken zij van de gelegenheid gebruik het één en ander
te vragen in het belang van de kerkelijke administratie. Aangezien het
vaak enige tijd duurt voordat de kerkenraad op de hoogte wordt
gesteld van verhuizingen, verdient het aanbeveling zelf contact op te
nemen met bijvoorbeeld de scriba.

5.4

Geboortebezoek
De predikanten bezoeken de gezinnen waar (een) kind(eren) geboren
is/zijn. Wijkpredikant en wijkouderling stellen het zeer op prijs een
geboortekaartje te ontvangen.

5.5

Ziekenbezoek
Voor ziekenbezoek aan huis of in één van de ziekenhuizen wordt u
verzocht uw wijkpredikant in te lichten. In overleg met de ouderlingen
stellen de predikanten een bezoekrooster op voor bezoek aan lang34 | Gemeentegids Hervormde Gemeente Bergambacht

durig zieken, hulpbehoevenden en (oud)gemeenteleden in zorgcentra
en verpleeghuizen.
5.6

Bejaardenbezoek
Ouderen van 80 jaar en ouder ontvangen bejaardenbezoek.

5.7

Weduwen- en weduwnarenbezoek
Weduwen en weduwnaren ontvangen bezoek van de wijkpredikant.

5.8

Jubileabezoek
De wijkpredikant bezoekt echtparen die een 25-, 40-, 50-, of 60-jarig
jubileum vieren.

5.9

Condoleancebezoek
De wijkpredikant bezoekt het gezin/de familie bij wie iemand is overleden.

5.10

Jongeren en Pastoraat – JEP!
Voor de jongeren van 16 – 19 jaar is er een jongeren-en-pastoraatsteam. Dit team werkt naast en samen met de andere jeugdleiders. Wij willen jongeren begeleiden in een belangrijke fase van hun
leven, waarin ze veel keuzes moeten maken. Hierbij richten we ons
vooral op jongeren die minder betrokken zijn bij het bestaande
jeugdwerk én jongeren die kortere of langere tijd behoefte hebben aan
een luisterend oor. Het is daarnaast altijd mogelijk om zelf contact met
ons op te nemen.
Andrea van Delft,  (06) 40 33 87 18
JEP@hervormdbergambacht.nl.
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6.

Diaconaat

6.1

Algemeen
Diaconaat is zorg en aandacht geven aan mensen in nood. Christus
ging ons daarin voor. Hij was als Eén Die dient. Het is daarom een opdracht van onze gemeente. De diakenen in het bijzonder zijn geroepen de gemeente voor te gaan in deze opdracht.
IBAN NL78 RABO 0307 3004 71 t.n.v. penningmeester diaconie Herv.
Gemeente Bergambacht.

6.2

Omzien naar elkaar
De stuurgroep ‘Omzien naar elkaar’ (regionaal bezoekwerk) vergadert
een aantal keer per jaar. Eens in de vier jaar wordt een nieuw
beleidsplan opgesteld. De stuurgroep en de afzonderlijke commissies
werken volgens dat beleidsplan.
Algemeen:
 (0182) 60 08 06 (Carola Schep)
Voorzitter:
Lianne van Hoeven,  (0182) 74 04 11
Secretariaat:
Anita Meerkerk,  omziennaarelkaar@hervormdbergambacht.nl
6.2.1

Het omzien naar ouderen
Bent u ouder dan 70 jaar en wilt u bezoek ontvangen? Gemeenteleden bezoeken de ouderen graag.

6.2.2

Aandacht voor rouw en verlies
Als u/jij een naaste heeft/hebt verloren en u/jij uw/jouw
ervaring wilt delen, dan willen lotgenoten er voor u/jou zijn en
u echte aandacht geven. Zowel voor jonge mensen als voor
mensen die iemand verloren hebben op latere leeftijd. Er mag
ruimte zijn voor verdriet.

6.2.3

Activiteiten voor gehandicapten en anders begaafden
Voor gehandicapten en anders begaafden worden activiteiten
georganiseerd, waaronder clubmiddagen, vakantieweken,
aangepaste catechisaties en kerkdiensten. Om de ouders wat
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verlichting te geven is er een logeerhuis. Hierin wordt samengewerkt met de Stichting Op weg met de Ander.

6.2.7

6.2.4

Herbergzaamheid in moeilijke tijden
Er is een luisterend oor voor mensen die moeilijke tijden doormaken en ook voor degene(n) die hem of haar omring(t)(en).
Leed is niet altijd zichtbaar. Het is belangrijk dat er blijvende
aandacht en meeleven wordt getoond.

6.2.5

Aandacht voor chronisch zieken
Ook chronisch zieken in onze gemeente kunnen, indien gewenst, bezoek ontvangen. Hun naam wordt vaak niet (meer)
specifiek genoemd als er voorbede gevraagd wordt. Zij
worden niet vergeten.

6.2.6

Een helpende hand zijn
Tijdelijke en praktische ondersteuning kan geboden worden
aan gemeenteleden in situaties die bijv. zijn ontstaan door
overmacht. In situaties waarbij hulp door directe familie of
mantelzorgers niet kan worden verleend.

Ontmoetingsmaaltijden
Enkele keren per jaar wordt een ontmoetingsmaaltijd georganiseerd in ‘De Schakel’. Mensen ontmoeten elkaar daar op
een leuke en ontspannen manier. Of u nu bejaard en/of alleenstaand bent (met of zonder kinderen) of eens gezellig uit eten
wilt, de maaltijden zijn er voor iedereen. Data en tijden worden
vermeld in de Kerkbode en op de website.
Bert Speksnijder,  (0182) 35 23 83
 h.speksnijder@zonnet.nl

6.3

Kerkradio
De diensten worden uitgezonden op de kerkradio. Neem voor een
aanvraag van kerkradio contact op met de contactpersoon. In de
Zorgcentra ‘Slothoven’ en ‘De Westerweeren’ kunnen de diensten ook
worden beluisterd (incl. beeld).
T. van der Graaf,  Dr. A. Schweitzerstraat 21,  (0182) 35 11 69
 teusenmirjam@gmail.com
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6.4

Stichting ‘Bergambacht helpt’
De stichting heeft als doel onze naaste in m.n. Oost Europa en Afrika
zowel humanitair als geestelijk bij te staan. Sinds 1999 heeft onze
gemeente contact met de gemeente Ocna de Sus in Roemenië en in
het bijzonder met hun predikant Ds. Szasz Tibor en zijn vrouw Edith.
Edith heeft destijds haar betaalde werk opgezegd en wordt hiervoor
door de stichting gecompenseerd voor het werk dat ze nu doet in de
zieken- en ouderenzorg.
Regelmatig is er 'heen en weer' contact tussen de beide gemeenten.
Diverse activiteiten worden er georganiseerd om deze gemeente te
ondersteunen. Als er aanleiding is voor een project wordt er een
werkvakantie georganiseerd met Bijbelstudies in Ocna de Sus. Ook
staan we op de braderie en zamelen we kleding in. De opbrengst van
de braderie komt geheel ten goede aan het transport van alle
goederen. Een werkgroep, bestaande uit een aantal gemeenteleden,
coördineert allerlei zaken. Wilt u graag een gift overmaken, dan kunt u
dit doen. Namens onze medebroeders en -zusters: Hartelijk dank!
Bekijk onze website eens.
Bas Deelen,  (0182) 35 26 09,  btdeelen@solcon.nl
 www.bergambachthelpt.nl
IBAN NL05 RABO 0307 3732 74 o.v.v. Ocna de Sus en/of Afrika

6.5

Jeugddiaconaat
Binnen de gemeente wordt vormgegeven aan jeugddiaconaat.
Jeugddiaconaat is diaconaat voor jongeren en door jongeren.
Rekening houdend met de praktische mogelijkheden, die de gemeente heeft, is en wordt dit (verder) ontwikkeld. Het jeugddiaconaat valt onder de jeugdraad en staat onder de verantwoordelijkheid van een diaken.
Marcel van Blitterswijk,  (0182) 52 05 13
 mvblitterswijk@hotmail.com

6.6

Vrijwilliger app
Onze kerk heeft een vrijwilliger app! Wilt u op de hoogte gehouden
worden van taken en vrijwilligerswerk die er in onze gemeente zijn?
Maak dan een account aan in de vrijwilliger app. Deze app is te
downloaden op uw tablet of mobiele telefoon via de App Store of
Google Play.
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Voor installatie op uw pc kunt u gebruik maken van de volgende link:
https://webapp.vrijwilligerapp.nl/map.
Marleen Verdoold,  (0182) 38 83 04
 vrijwilliger@hervormdbergambacht.nl
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7.

Vorming en toerusting en overige activiteiten

7.1

Vorming en toerusting jongeren
In de gemeente kennen we twee belangrijke lijnen in het werken aan
de vorming en toerusting van de jeugd. Het zijn de ‘leerlijn’ en de
‘oefenlijn’. In de leerlijn ligt het accent op het bezig zijn met wat we
geloven en dat we dat ook woorden kunnen geven. Hierbij wordt
toegewerkt naar de persoonlijke belijdenis van het geloof. De oefenlijn
biedt jongeren een veilige setting waarbinnen ze werken aan de
onderlinge gemeenschap en het praktisch handen en voeten geven
aan het geloof.
De leerlijn wordt gevormd door de zondagsschool (4 t/m 10 jaar), de
basiscatechese (10 t/m 12 jaar), de catechese (12 t/m 19 jaar), de 20+
catechese, de catechese voor verstandelijk gehandicapten en de
belijdeniscatechese.

7.2

Catechese
7.2.1

Algemeen
De bedoeling van de catechese is dat we rond de open Bijbel
en in gesprekken met elkaar leren wat de levende God ons te
zeggen heeft en hoe wij vandaag de dag uit Zijn genade en
naar Zijn geboden kunnen leven.

7.2.2

Basiscatechese
Voor alle kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool is er
de basiscatechese. Deze wordt gehouden op de vroege
maandagavond. Na een plenair gedeelte gaat de groep in
kleine groepen uiteen om de verwerking te doen en met het
onderwerp bezig te zijn. De basiscatechese behandelt de
daden van God in het Oude en Nieuwe Testament en volgt als
het ware Gods heilsgeschiedenis.

7.2.3

Catechese 12 t/m 19 jaar
Deze catechese, de zogeheten mentorcatechese, wordt
gegeven gedurende ca. 20 avonden tijdens het winterseizoen,
te beginnen eind september en eindigend ongeveer eind
maart. Aan het begin van elk seizoen worden de jongeren via
een persoonlijke uitnodiging en berichtgeving in de Kerkbode
geïnformeerd over de gang van zaken.
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Aan het begin van een nieuw seizoen wordt er een ouderavond georganiseerd voor de ouders van de catechisanten
van 12 t/m 19 jaar. Op deze avonden wordt een actueel
opvoedingsthema aan de orde gesteld. Tevens kunnen ouders
op die avond hun vragen en/of opmerkingen kwijt over de
opzet van de catechese en kunnen zij kennismaken en/of
spreken met de mentor of mentrix van hun zoon/dochter als
daaraan behoefte is. De ouderavond wordt aangekondigd in
de Kerkbode. De avond wordt gehouden in ‘De Schakel’.
7.2.4

20+ catechese
Voor jongeren van 20 jaar en ouder is er de catechese 20+.
Deze wordt gehouden in het winterseizoen 1 x per twee
weken. De data en de te behandelen onderwerpen worden
vermeld in de Kerkbode.

7.2.5

Belijdeniscatechese
Er wordt ook elk seizoen belijdeniscatechese gegeven waaraan iedereen van 18 jaar en ouder deel kan nemen.

7.2.6

Catechese verstandelijk gehandicapten
In Stolwijk wordt de catechese verzorgd voor verstandelijk
gehandicapten. Wil je je hiervoor aanmelden, neem dan contact op met de voorzitter van de diaconie.

7.2.7

Diversen
Indien er behoefte aan is, kan bij voldoende belangstelling
huwelijks- doop- en/of opfriscatechese worden gegeven.
Cursus ‘Hart voor je huwelijk’
Deze cursus wil naast de Bijbelse gegevens en normen over
het huwelijk een praktische handreiking doen. Deze cursus is
een diepte investering, heeft een positieve insteek en is
bedoeld om samen door te groeien binnen het huwelijk.
Kees en Marja Zeelenberg,  (0182) 35 11 33
 cazeelenberg@filternet.nl
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Lotgenotengroep rouwverwerking
Bij voldoende belangstelling wordt er een lotgenotengroep georganiseerd voor mensen die rouwen om de dood van hun
man of vrouw. Doel is om steun te vinden bij lotgenoten en
verder te komen in de verwerking van het verdriet. De cursusleiders willen met de deelnemers stilstaan bij de Bijbel en bij
psychologische aspecten van rouw.
De cursusleiders zijn Marjon de Jong en Christel van Herk.
Christel van Herk,  (0182) 35 01 14
 christelvanherk@gmail.com
7.3

Kringwerk
7.3.1

Jonge lidmatenkring
Zij die korte tijd geleden openbare belijdenis van het geloof
hebben afgelegd, en daarmee jonge lidmaten zijn, komen
regelmatig bijeen rondom een geopende Bijbel. Onderwijs
vanuit Gods Woord en het gesprek met elkaar staan centraal.
Jonge lidmaten zijn van harte welkom!

7.3.2

(Huis)Bijbelkring
Naast de Bijbelgesprekskring (Schakelkring), die gehouden
wordt in ‘De Schakel’, is er ook een aantal huisbijbelkringen in
de gemeente. Iedereen, van welke leeftijd dan ook, is hartelijk
welkom. Men komt beurtelings bijeen in de huiskamers van de
leden. Elke kring wordt in principe zes keer per jaar gehouden,
bij voorkeur op de donderdagavond. We luisteren naar de
boodschap van een bepaald Bijbelboek of denken na over een
Bijbels thema. Ook kunt u informatie krijgen op de avonden
dat de Schakelkring bij elkaar komt.
Men wordt in principe verwacht bij de kring die in de buurt van
het woonadres bij elkaar komt. Wenst u om een bepaalde
reden een andere kring dan uw eigen kring te bezoeken, dan
is overleg gewenst en beslist de wijkpredikant. De ouderlingen
proberen hun eigen kring zo veel mogelijk te bezoeken.
Kring Burg. Huijbrechtstraat
Letty Verdoold,  (0182) 35 26 99
 j.verdoold3@kpnplanet.nl
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Kring Secr. Schippersstraat
Geerke Graafland,  (0182) 35 43 81
 geerke.graafland@hetnet.nl
Kring Oost
Carin de Haaij,  (0182) 35 01 15
 carindehaaij@telfort.nl
Kring Houtstraat Oost
Corina Hogendoorn,  (0182) 35 08 08
 corinaspeksnijder@hotmail.com
Kring Dijk e.o.
Jolanda de Jong,  (0182) 35 18 46
 corno-jolanda@hetnet.nl
Kring Poorthuisstraat
Albert Schaaij,  (0182) 38 86 61
 a.schaaij@gmx.net
7.3.3

Gebedskring
Met een aantal gemeenteleden komen we eens per twee
weken op woensdagavond bij elkaar om te bidden en te
danken. De gebedskring is een open kring, die bij elkaar komt
in het huis van één van de kringleden. We drinken eerst koffie,
zingen een aantal liederen en één van de leden verzorgt een
korte inleiding, waarna er met elkaar gebeden wordt.
Er wordt o.a. gebeden voor onze gemeente, voor onze zendingswerkers, voor elkaar en voor allerlei gebeurtenissen in de
wereld.
We willen graag doen wat God in Zijn Woord zegt: ‘Laat uw
verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging
bekend worden bij God’ (Filippenzen 4 : 6). Door samen te
bidden, groeien mensen in het geloof, leert men van elkaar en
kan men elkaar bemoedigen in het volharden in het gebed. Wanneer mensen in geloof samenkomen en God zoeken
in gebed, wil God gebeden verhoren.
Als u/jij het belang van het gebed erkent, schroom dan niet om
een avondje mee te bidden. Hardop meebidden is geheel
vrijwillig, in stilte meebidden is een bemoediging. Denk niet dat
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u/jij te jong of te oud bent. Op dit moment varieert de leeftijd
van de kringleden tussen 25 en 70 jaar!
Data en locaties van de gebedsbijeenkomsten worden steeds
vermeld onder het kopje 'agenda' in de Kerkbode.
Vind(t) u/jij het fijn als wij voor u/jou bidden? U/jij kunt
gebedspunten aan ons doorgeven.
Gert en Krijntje Versluis,  (0182) 35 11 28
 gebedskring@filternet.nl
7.3.4

Bijbelleeskring
De Bijbelleeskring is er voor iedereen: of je nu veel weet van
de Bijbel of niet, of je van kind af aan met de Bijbel bent
opgevoed of niet, of je nog zoekend bent naar God of niet, of
je jong bent of oud. Belangrijk is dat je bereid bent om te
investeren in luisteren en het lezen van de Bijbel. Elke twee
weken komen we een keer bij elkaar.
Hans Pronk,  (0182) 76 91 91
 pronk@xs4all.nl

7.4

Clubs en Verenigingen
Onderling overleg tussen leidinggevenden van de clubs en verenigingen vindt plaats binnen het Centraal verband van Hervormde
verenigingen (o.a. financiën) en de Jeugdraad (o.a. beleid). Zie onder
Bestuur (Hoofdstuk 2).
Agendabeheer:
Martine Schaaij,  (0182) 38 86 61
 agenda@hervormdbergambacht.nl
7.4.1

Zondagsschool ‘Immanuël’
Zit je in groep 1 – 6 op de basisschool, dan ben je welkom op
zondagsschool Immanuël. Er wordt elke zondagmiddag zondagsschool gehouden in ‘De Schakel’ met uitzondering van de
vakanties en de feestdagen.
Elk kind is welkom, ongeacht zijn of haar kerkelijke achtergrond. Met het doel het Evangelie van Jezus Christus door te
vertellen, wordt er elk zondagsschooluur een Bijbelverhaal
verteld, een Psalm, lied en/of Bijbeltekst aangeleerd en een
verwerking aangeboden n.a.v. het Bijbelverhaal.
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Ieder jaar wordt er extra aandacht besteed aan de viering van
de heilsfeiten. Het Kerstfeest en het Paas- of Pinksterfeest
wordt met de kinderen van de zondagsschool, hun ouders en
belangstellenden in de kerk gevierd.
Marianne de Pater,  (0182) 35 00 65
 mariannekool16@hotmail.com
IBAN NL68 FVLB 0225 3934 25 t.n.v. Verenigingen Hervormd
Bergambacht o.v.v. Zondagsschool ‘Immanuël’
7.4.2

Kinderclub Mosterdzaadje 1
Zit jij in groep 5 of 6 van de basisschool? Dan ben je welkom
op Mosterdzaadje 1. Op deze club kom je in contact met
andere leeftijdgenootjes. Iedere clubmiddag wordt er een
nieuw Bijbelverhaal verteld. De club wordt gehouden in ‘De
Schakel’ één keer in de twee weken op woensdagmiddag van
14.00 – 15.30 uur.
Evelyn de Jong,  (0182) 35 23 03
 evelyndejong@jongenhoeve.nl

7.4.3

Kinderclub Mosterdzaadje 2
Zit je in groep 7 of 8 van de basisschool? Dan is Mosterdzaadje 2 de club voor jou. Je bent één keer in de twee weken
welkom op de woensdagavond in ‘De Schakel’ van 19.00 –
20.30 uur. Naast een mooi Bijbelverhaal zijn er iedere keer
weer leuke activiteiten.
Wiantha Hoogendijk,  (06) 14 69 20 69
 wiant86@msn.com

7.4.4

Jeugdclub Shalom
Een club voor jou, wanneer je tussen de 12 en 16 jaar oud
bent! Tijdens het winterseizoen komen we één keer in de twee
weken bij elkaar op de vrijdagavond in ‘De Schakel’. Op deze
avonden praten we met elkaar over thema’s die te maken
hebben met het geloof. Daarnaast is er ook tijd en ruimte voor
ontspanning! Je bent van harte welkom!
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Geertjan Roubos,  (06) 19 97 16 05
 gjroubos@gmail.com
7.4.5

Jeugdvereniging ‘Wees zoekend’
Eén keer in de twee weken op zondagavond zijn alle jongeren
vanaf 16 jaar welkom in ‘De Schakel’ bij de JV. Gezelligheid
en geloof sluiten elkaar niet uit. Op allerlei manieren zijn de
jongeren bezig met het geloof en de Bijbel.
Peter-Jan Verdoold,  (06) 12 55 43 14
 weeszoekend@hotmail.com
IBAN NL68 FVLB 0225 3934 25 t.n.v. Verenigingen Hervormd
Bergambacht o.v.v. Wees Zoekend

7.4.6

Vrouwenbijbelstudiekring ‘Turkana’
Deze vrouwenkring houdt zich bezig met Bijbelstudie. De
leden van de vereniging komen één maal per twee weken op
woensdagavond bijeen in ‘De Schakel’.
Marja Oudijk,  (0182) 36 27 70
 c.oudijk@gmail.com

7.4.7

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
De mannenvereniging houdt zich bezig met Bijbelstudie. De
leden van de vereniging komen één maal per twee weken op
woensdagavond bijeen in ‘De Schakel’.
J. Speksnijder,  (0182) 35 29 21
 jan.speksnijder@planet.nl

7.5

Overige activiteiten
7.5.1

Opening winterwerk
In de maand september wordt het winterwerk geopend met
een startdag op zaterdag. Op die dag worden diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Ook wordt gezamenlijk
de maaltijd gebruikt.
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7.5.2

Koffiedrinken na de dienst
Regelmatig is het mogelijk na de morgendienst(en) koffie met
elkaar te drinken in ‘De Schakel’. Doel: kennismaking, ontmoeting en gemeente zijn.
Corrie van Cappellen,  (0182) 35 07 77
 vancappellen@hetnet.nl

7.5.3

Zingen na de dienst
Een aantal keren per jaar is er ’s avonds in de kerk ‘zingen na
de dienst’: een halfuur lang worden er geestelijke liederen
gezongen. Een liederenblad wordt voor aanvang uitgereikt aan
iedereen die in de kerk blijft om mee te zingen.
Kerktelefoonluisteraars kunnen van tevoren het blad thuisbezorgd krijgen, zodat zij ook mee kunnen zingen. Ook kan een
lied aangevraagd worden. De data voor ‘zingen na de dienst’
worden bekend gemaakt in de Kerkbode.
Marjolein Wassink,  (06) 18 62 77 30
 marjolein-degraaf@hotmail.com

7.5.4

Ouderenmiddag
Drie keer per jaar worden speciale middagen georganiseerd in
overleg met de plaatselijke PCOB. De organisatie is in handen
van de diaconie. Via de Kerkbode worden ouderen hiervoor
uitgenodigd. Heeft u zin in een gezellige middag? Met koffie of
thee, spelletjes, zingen, een geheel verzorgde broodmaaltijd
en een korte overdenking? U bent van harte welkom.

7.5.5

Orgelcommissie
Een belangrijke culturele activiteit is het orgelconcert. Regelmatig worden er concerten en zangavonden georganiseerd in
onze kerk. Blijf op de hoogte van de uitvoeringen door regelmatig onze website te bezoeken.

7.5.6

Sing-In in Zorgcentrum ‘Slothoven’
Deze Sing-In wordt georganiseerd op de eerste dinsdag van
de maand om 15.00 uur. Data worden vermeld in de Kerkbode
en op de website. De Sing-In is bedoeld voor de bewoners van
‘Slothoven’ en andere belangstellenden.
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Er worden bekende Psalmen, Gezangen en vaderlandse
liederen gezongen, afgewisseld met een gedicht. In de pauze
wordt koffie en thee geschonken.
Teus en Netta Potuyt,  (0182) 35 14 81
 t.potuyt@kpnplanet.nl
7.5.7

Inloopochtenden
Een keer per maand wordt er in ‘De Schakel’ een inloopochtend georganiseerd. Het is een ontmoetingsmorgen voor vrouwen van alle leeftijden. Men kan er binnenlopen tussen 10.00
en 12.00 uur voor een kop koffie of thee tegen betaling van het
tarief van ‘De Schakel’. Het doel van deze morgens is elkaar
ontmoeten en met elkaar meeleven in goede en slechte
dagen. Rond 11.00 uur wordt er een gedicht o.i.d. voorgelezen.
Mevr. V. Blaauwendraat,  (0182) 35 21 45

7.5.8

Gemeenteavond
In het winterseizoen worden één of twee gemeenteavonden
gehouden, waarop actuele thema’s aan de orde komen tot
toerusting van het geloofsleven en tot opbouw van het
gemeenteleven.

7.5.9

Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG)
De cursus richt zich op de vorming en toerusting van gemeenteleden en dient tot verdieping van de kennis van de Bijbel en
van de belijdenis van de kerk der Reformatie en staat zonder
enige toelatingseis open voor iedereen. De lessen gaan over
de volgende vakken: Oude en Nieuwe Testament, dogmatiek,
ethiek, kerkgeschiedenis, oecumenica/missiologie, stromingen
en praktische theologie. De volledige cursusduur is drie jaar.
Deze cursus, die al ruim 30 jaar gegeven wordt, kan gevolgd
worden in Gouda, Hogeschool Driestar educatief, Burg.
Jamessingel 2, eens per twee weken op zaterdagmorgen.
Eenzelfde cursus wordt ook gegeven in Zeist, Harderwijk,
Middelharnis en Rijssen. De cursus start in de maand
september. Informatie wordt vroegtijdig gepubliceerd in de
Kerkbode. Website www.cursustvg.nl.
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Contactpersoon Gouda:
Ds. J.J. Verhaar, Krimpen aan den IJssel
 (0180) 5132 22,  verhaarjj@planet.nl
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8.

Zending en Evangelisatie

8.1

Zendingscommissie GZB
De zendingscommissie activeert de gemeente in haar verbondenheid
met het zendingswerk. Zij handelt vanuit de zendingsopdracht in
Mattheus 28:19. Onze gemeente is vanwege haar missionaire roeping
en opdracht in heel haar bestaan gericht op getuigenis en dienst aan
hen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn, opdat
ook zij delen in het heil in Jezus Christus. De gemeente ondersteunt
zendingswerkers die voor de GZB werkzaam zijn in een zendingsland.
Onze gemeente ondersteunt een vrouw die uitgezonden is namens de
GZB. Om veiligheidsredenen zijn haar NAW-gegevens niet in deze
gids vermeld.
Secretariaat en inleveren postzegels/kaarten:
Brustina den Besten, Godevaertshoef 32
 (0182) 79 53 08,  brustina@hotmail.com
IBAN NL17 RABO 0307 3225 21 t.n.v. Zendingscommissie
Bergambaht

8.2

Evangelisatiecommissie IZB
De evangelisatiecommissie wil de gemeente toerusten tot het doorgeven van het Evangelie van Christus aan degenen, die het Evangelie
niet kennen of daarvan zijn vervreemd. Het doel is dat wij zelf onze
medemensen in contact brengen met dat Evangelie, zodat het tot een
ontmoeting komt met God. Bij dat in contact brengen is het belangrijk
op een ‘laag begripsniveau’ te beginnen en grote betrokkenheid te
stimuleren in relaties van christenen en niet-christenen.
De commissie bestaat uit een aantal evangelisatieleden (waaronder
een voorzitter, secretaris en een bestuurslid) en de bezoekdames
voor nieuw ingekomenen.
De werkzaamheden zijn:
 Nieuw ingekomenen bezoeken en hun gegevens op-/doornemen;
vervolgens het een en ander doorgeven aan de kerkrentmeesters,
de wijkouderling, de wijkpredikant.
 Aanwezig zijn op de braderie en de Laurentiusdag met een stand.
 Bezorgen van Echo’s bij en het bezoeken van randkerkelijken.
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Het organiseren van laagdrempelige ontmoetingen / Evangelisatiethemadienst.
Begeleiden van belangstellenden op de open gespreks-/ Emmaüskring.
Bijdrage leveren aan het Evangelisatiewerk onder kinderen door
middel van de VakantieBijbelClub.
Voortdurende bezinning en toerusting.
De gemeenteleden het ‘Evangelisatiebewustzijn’ bijbrengen door
middel van toerustingavonden en cursussen.

G.P. Verweij,  Voorstraat 9,  (0182) 35 25 98
 gpverweij@hetnet.nl
8.3

Emmaüskring
Deze is bestemd voor hen die een groeiende interesse hebben voor
de boodschap van de Bijbel. De kring is laagdrempelig, leerzaam,
maar ook gewoon gezellig. Soms wordt voorafgaand aan de cursus
gezamenlijk de maaltijd gebruikt.
De volgende onderwerpen worden behandeld: “ Waarom zijn wij op
aarde?”, “Wat is er mis met de mens?”, “Jezus, Zijn leven, dood en
opstanding”, “De Heilige Geest”, “Het gebed”, “Het lezen van de
Bijbel” en “De strijd aangaan”. Er wordt veel ruimte geboden om
samen op zoek te gaan naar antwoorden op geloofsvragen.
Anja Rietveld,  Secr. Schippersstraat 19,  (06) 38 21 28 81
 abrietveld@telfort.nl.

8.4

VakantieBijbelClub
Eén keer per jaar, in de herfstvakantie, is er voor alle kinderen van 4
t/m 12 jaar uit de gemeente Bergambacht de VakantieBijbelClub. Je
bent hier van harte welkom! Ook als je nog nooit in de kerk bent
geweest.
Deze week wordt op de zondagmorgen afgesloten met een themakerkdienst die in het bijzonder bedoeld is voor niet- of randkerkelijken,
zowel kinderen als volwassenen. In deze dienst wordt het Evangelie,
met name voor de doelgroep, zo begrijpelijk mogelijk uitgelegd.
Informatie over het programma is jaarlijks in september/oktober te
lezen in de Kerkbode en op de website.
Marleen Verdoold,  (0182) 38 83 04
 vbcbergambacht@gmail.com
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9.

Gebouwen en geschiedenis

9.1

Gebouwen
Grote of St. Laurentiuskerk
Kerksingel 2
2861 AG Bergambacht
 (0182) 35 24 71

Pastorie wijk A
Weegbree 2
2861 SM Bergambacht
 (0182) 78 63 33

Pastorie wijk B
Burg. Winklerstraat 36
2861 DJ Bergambacht
 (06) 27 58 55 47

Kerkelijk Centrum ‘De Schakel’
Schoolstraat 24
2861 XD Bergambacht
 (0182) 35 12 76
Beheerster:
Ineke Baas,  (06) 28 89 93 71,  kcdeschakel@solcon.nl
www.hervormdbergambacht.nl/kcdeschakel
IBAN NL95 RABO 0307 3026 87 t.n.v. ‘De Schakel’, Bergambacht
9.2

Geschiedenis van het kerkgebouw
Omstreeks het jaar 1450 werd onze kerk op een natuurlijke zandterp
gebouwd. De vorm was die van een Romaanse zaalkerk, dus niet met
een noorder- en zuiderkapel. De kerk, gewijd aan St. Laurentius, werd
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afgesloten door een halfronde absis. Hiervan is bij de restauratie
(1972) nog een gedeelte van de fundering teruggevonden.
In 1512 is ons dorp door de Geldersen in brand gestoken. Hierbij werd
de kerk zwaar beschadigd. Met de herbouw is toen het Gotische koor
opgetrokken en het dak werd verhoogd. Dit koor is in 1674 door een
storm ingestort en niet meer herbouwd. In 1616 werd de noorderkapel
aan de kerk gebouwd, waar in 1625 de heer Jacob Magnus ‘Ridder
Heere van Ammers en ’s Heren Arents Bergambacht ende Melissant’
in begraven werd.
Na de brand van 1891, waarbij de muren gedeeltelijk zijn blijven
staan, werd ook de herbouw van de zuiderkapel voltooid in dezelfde
vorm en hoogte als de noorderkapel. Deze was voorheen niet meer
dan een laag uitbouwsel. Op deze wijze werd min of meer de vorm
van de kruiskerk verkregen, al ontbreekt daaraan het koor. Middels
een aanbesteding werd dit werk uitgevoerd door de laagste
inschrijver, de firma W.F. van der Wal te Bergambacht voor de som
van Fl. 9.200,--. In de kerk werden toen houten ramen aangebracht.
De consistoriekamer, die op de plaats van het afgebroken koor was
gebouwd, werd hersteld en heeft gefunctioneerd tot aan de restauratie
van 1972.
In 1969 werden de eerste plannen gemaakt voor een grote restauratie
en een vernieuwd interieur. Ook deze restauratie werd aanbesteed en
is gegund aan de laagste inschrijver en wel de bekende firma Gebr.
Den Hoed te Bergambacht. Inclusief renteverlies en interieur kwam
het totaalbedrag voor deze restauratie op Fl. 1.897.550,--. Door het
Rijk, de Provincie en de Gemeente werd subsidie verleend ad. Fl.
604.656,--, zodat door Hervormd Bergambacht een bedrag bijeen
gebracht moest worden van bijna 1,3 miljoen gulden. Dankbaarheid
vervulde de harten toen dit bedrag na verloop van jaren bijeen was
gebracht.
De restauratie is op 20 november 1972 van start gegaan. De kerkdiensten werden belegd in ‘De Schakel’. Op 8 november 1974 was de
restauratie voltooid en werd een speciale dienst belegd waarmee het
kerkgebouw officieel weer in gebruik was genomen. Met deze restauratie is o.a. de plaats van het voormalige koor zichtbaar gemaakt door
middel van gemarkeerde voeglijnen in de kerkmuur. De toreningang is
na de restauratie hoofdingang geworden. Voorheen fungeerde deze
niet als ingang.
De kansel, die in 1892 gemaakt was door plaatselijke ambachtslieden,
werd in 1972 uit de kerk verwijderd. Ervoor in de plaats kwam de
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kansel uit de voormalige Nederlands Hervormde Kerk te Middelie
(Noord-Holland).
Zo’n 25 jaar later werden de eerste grote kosten weer gemaakt. De
hal bij de consistoriekamer werd vergroot en voorzien van twee
toiletten. Ook het trapje en het pad naar de consistoriekamer zijn
vernieuwd en verbreed. De kerkbanken zijn tussentijds opnieuw
gestoffeerd. Weer enkele jaren later werd de consistoriekamer opnieuw geverfd, behangen en gestoffeerd. In 2006 werd de
geluidsinstallatie geheel vernieuwd en uitgebreid en enige tijd daarna
is in verband met de veiligheidsvoorschriften een ‘sluis’ (tussendeuren) aangebracht in de toren, zodat de officiële torendeuren open
kunnen blijven tijdens de dienst. Onze kerk heeft officieel 526
zitplaatsen en dankbaar mag vastgesteld worden dat deze tijdens de
diensten vaak allemaal bezet zijn.
Het kerkzegel:

Dat Uwe ogen open zijn dag en nacht over dit huis… (2 Kron. 6 : 20).
Meer over de geschiedenis is te lezen in het
Bergambacht, de bouwhistorie van de kerk
kerkgeschiedenis’ door D. Blanken, uitgegeven
Alphen aan de Rijn en te verkrijgen bij Boek- en
Hoofdstraat 36.

9.3

boek ‘De Laurentiuskerk van
en de toren en de lokale
in 1993 bij Repro-Holland te
kantoorvakhandel Slingerland,

(Oud-)Predikanten
Historisch overzicht met predikanten van onze Hervormde gemeente.

Naam

Afkomstig uit

Intrede Vertrokken naar Vertrek

C. Roseus
A.G. Neomagus
A. van den Borre
N. Balbiaen
J. van Heymenberg
A. Brandtius
J.W. Feylingius

Klaaswaal
proponent
Ottoland
proponent
proponent
proponent
proponent

1578
1579
1619
1622
1644
1653
1685

Lekkerkerk
afgezet
Gouda
Leiden
Montfoort
Oudewater
Rijssel
(garnizoen)
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1579
1619
1622
1643
1653
1685
1709

Naam

Afkomstig uit

Intrede Vertrokken naar Vertrek

J. Schermer
C. van Rhijn
P. van Schayck
J. Croon
P. Spiering
J. Duyser
G. Mettengang
Jac. Martijn
Th. Sanders
W.K.M. van Leeuwenvan Duivenbode
P.M. Losgert
L.K. Koolhoven
J.C. Matthes

Groot Schermer
proponent
proponent
proponent
Doorn
Ter Heijde
Oude Tonge
Aartswoud
Kortenhoef

1710
1715
1720
1756
1782
1786
1796
1799
1816

Tiel
1714
Zutphen
1719
emeritus
1756
emeritus
1782
Wissekerke
1786
Terheijden
1796
Huizen
1798
Lage Zwaluwe 1816
’s-Hertogenbosch1818

Zegveld
Molenaarsgraaf
Willige-Langerak
Houtrijk en Polanen

1819
1856
1859
1863

T.C. van der Kulk

Oosterend (Texel)

1868

A.F. Simons
J.J. van der Weijde
A. Renier
J.A. van Boven
W.H. Dekking
A. Dekker
Th.G.C. Rappard
J. Boss
D.Th. Keck
D. Plantinga
P.J. Steenbeek
J.G. Dekking
H. Ewoldt
J. Lekkerkerker
W. Vroegindewij
H. van der Post
A.W. van der Plas
E.M. Bakker
P.J. Visser
W. van Vreeswijk
Jac. Westland
G.C. Bergshoeff
J.J. van Holten
R.R. Eisinga
P.F. Bouter
J. van der Meijden
P. Wijnberger

Giessen en Rijswijk
Wolsum
Wilnis
Souburg
Hagestein
Nieuwpoort
Mijnsheerenland
Ouddorp
Zuilichem en Nieuwaal
Hoogeveen
Wilnis
Kesteren
Raamsdonk
Westbroek
Bleiswijk
kandidaat
Rijssen
Nijkerk
Harderwijk
Hei- en Boeicop
Putten
Lelystad
Leerdam
Schoonrewoerd
Bodegraven
Rijssen
Bleiswijk

1871
1874
1879
1889
1892
1900
1902
1907
1914
1917
1922
1927
1931
1950
1961
1970
1981
1987
1994
1996
1999
2005
2007
2014
2016
2019
2020

overleden
Zuid-Beijerland
overleden
bediening
neergelegd
bediening
neergelegd
Kesteren
Balk
Elspeet
Ede
overleden
Gameren
Kesteren
Vinkeveen
uitgetreden
Elburg
Kampen
Houten
emeritus
Loon op Zand
emeritus
Monster
Urk
Wezep
’s-Gravenhage
Rijssen
Houten
Scherpenzeel
IJsselstein
Gorinchem
overleden

55 | Gemeentegids Hervormde Gemeente Bergambacht

1855
1858
1862
1867
1869
1873
1878
1883
1891
1898
1902
1906
1913
1916
1920
1925
1930
1949
1961
1969
1979
1987
1993
1998
2004
2006
2013
2015
2019
2018

9.4

Praktische zaken
9.4.1

Algemeen
In het ontruimingsplan bij calamiteiten zijn de vluchtroutes
vastgelegd. De verzamelplaatsen waar iedereen naar toe
moet gaan, bevinden zich achter het gemeentehuis en in de
omgeving van ‘Easy-bed’ aan de Parallelweg.
De voorzitter van het college van kerkrentmeesters (of zijn
vervanger) geeft aanwijzingen voor de ontruiming. Deze
aanwijzingen dienen strikt opgevolgd te worden.

9.4.2

Calamiteit voorin het kerkgebouw
Wanneer een calamiteit voorin het kerkgebouw plaats heeft,
zal via de achterste uitgangen (achteruitgang onder de toren,
zijuitgang Raadhuisstraat en zijuitgang tankstation) ontruimd
worden.
Belangrijk daarbij is dat de kerkzaal van achter af aan ontruimd wordt. Als eerste vertrekken de mensen in de achterste
bank. Daarna gaan de mensen uit de tweede bank van achter
pas lopen, etc.
Minder valide personen verlaten, geholpen door anderen, als
laatsten het kerkgebouw.

9.4.3

Calamiteit achterin het kerkgebouw
Wanneer een calamiteit achterin het kerkgebouw plaats heeft,
zal via de voorste uitgang (vooruitgang consistoriekamer)
ontruimd worden.
Belangrijk daarbij is dat de kerkzaal van voor af aan ontruimd
wordt. Als eerste vertrekken de mensen in de voorste bank.
Daarna gaan de mensen uit de tweede bank van voren pas
lopen, etc.
Minder valide personen verlaten, geholpen door anderen, als
laatsten het kerkgebouw.

9.4.4

Overig
Bij het leiden van een ontruiming zijn diverse mensen
betrokken, zoals de voorzitter van het college van
kerkrentmeesters, de (hulp)koster(s), EHBO-ers en BHV-ers.
Zij weten wat zij moeten doen in geval van ontruiming en
kennen ook de contactgegevens van bijv. huisartsen,
spoedeisende hulp, politie en brandweer.
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9.4.5

Grondplan vluchtweg
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10.

Interkerkelijke contacten

10.1

Woord & Daad
Woord en Daad is een reformatorische stichting die met woord en
daad hulp biedt in de derde wereld. Het comité ‘KrimpenerwaardOost’ omvat de kernen Schoonhoven, Bergambacht, Stolwijk en
Berkenwoude. Doel van het comité is bekendheid geven aan en
activiteiten organiseren ten bate van de stichting Woord & Daad.
Steunt u Woord & Daad ook door cartridges, toners, mobiele telefoons
en postzegels te sparen en in te leveren bij het comité? Bedankt!
Corno de Jong,  (0182) 35 18 46,  corno-jolanda@hetnet.nl
 www.woordendaad.nl
IBAN NL70 RABO 0307 5078 07 t.n.v. Woord & Daad, Bergambacht.

10.2

Christelijke volksbibliotheek
Elke woensdagavond van 18.30 – 19.30 uur, behalve in de vakanties,
kan men terecht bij de christelijke volksbibliotheek in ‘De Schakel’.
Deze bibliotheek werd opgericht in 1925 en bevat inmiddels meer dan
4200 titels, die allemaal opgenomen zijn in een catalogus. Naast vele
oude bekende schrijvers, zoals W. Schippers, J.W. Ooms, L. Penning
en een grote partij kinderboeken, met schrijvers als W.G. van de Hulst
en H. de Roos, wordt het boekenbestand regelmatig aangevuld met
boeken van schrijvers uit de huidige tijd.

10.3

Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging ‘Passage’
‘Passage’ heeft een interkerkelijke grondslag. De vereniging gaat uit
van de overtuiging dat Gods Woord op elk levensterrein en voor elke
levensuiting toetssteen en richtsnoer moet zijn.
‘Passage’ is landelijk actief en heeft geen afdeling in Bergambacht.
 www.passagevrouwen.nl

10.4

Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB)
Voor de 55-plussers in Bergambacht bestaat de mogelijkheid lid te
worden van de PCOB. Het doel van de PCOB is belangenbehartiging
voor ouderen op basis van levensbeschouwelijke identiteit, zowel
plaatselijk als landelijk. Maandelijks organiseert men bijeenkomsten in
‘De Schakel’, waarbij sprekers worden uitgenodigd om de middag te
vullen met informatie en ontspanning.  www.pcob.nl
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10.5

Christelijk Regionaal Koor ‘New Voices’
Dit is een regionaal koor (opgericht in 2004) dat ca. 50 leden heeft.
Het koor wil het geestelijk lied in al zijn verscheidenheid uitdragen. Men wil muziek maken op hoog niveau. Er is bewust gekozen
voor een 'ander' repertoire, nl. een mix van klassieke werken van o.a.
Bach, Fauré, Schubert, Händel, Mozart en eigentijdse christelijke
muziek. New Voices heeft o.a. het Gloria van Vivaldi, Psalm 42 van
Mendelssohn, The Crucifixion van Stainer, maar ook The Armed Man
van Jenkins uitgevoerd. Regelmatig houdt het koor een Evensong. Dit
alles onder de gepassioneerde leiding van dirigent André van Vliet.
Elke maandagavond repeteert het koor van 20.00 – 22.00 in het
Dorpshuis te Polsbroek.
Nella Smit,  (0182) 78 58 72,  info@newvoices.nl
 www.newvoices.nl

10.6

Christelijk Gemengd koor ‘ZuidHollandKoor’
Het ZuidHollandKoor is een regionaal christelijk gemengd koor onder
de professionele leiding van Willem Harold Boog. Regelmatig werkt
het koor mee aan uitvoeringen, tv- en cd-opnamen. Het koor bestaat
uit gezellige, enthousiaste mensen van 17 jaar en ouder. Er wordt
wekelijks gerepeteerd in ‘De Schakel’.
Gerrie Kleijn,  (06) 21 71 63 26,  gerriekleijn@ziggo.nl
Erika Chardon,  (0182) 38 25 86,  e-chardon@hotmail.com
 www.zuidhollandkoor.nl

10.7

Gospelkoor ‘Believe’
Eén keer per 2 weken zingen we opwekkingsliederen en gospels van
bekende artiesten. Vind je het fijn om zingend iets van je geloof in
Jezus Christus uit te dragen en ben je tussen de 15 en 55 jaar oud,
dan ben je van harte welkom.
gospelkoorbelieve@gmail.com
www.gospelkoorbelieve.nl

10.8

Christelijke Basisschool ‘De Ark’
Deze school is één van de scholen onder het bestuur van de
Vereniging PCPO Krimpenerwaard.
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Badhuisstraat 17, 2861 XT Bergambacht,  (0182) 35 70 75

 www.cbs-deark.nl
10.9

Weeksluiting i.s.m. ‘De Westerweeren’
In dienstencentrum de ‘Tulp’ naast ‘De Westerweeren’ wordt voor de
bewoners van ‘De Westerweeren’ en van de aanleunwoningen en
voor overige belangstellenden om de week op zaterdagavond van
19.00 – 20.00 uur een bezinnend moment georganiseerd door de
PKN-kerken in de kernen Ammerstol, Bergambacht en Berkenwoude
van de gemeente Krimpenerwaard.
Piet van Willigen,  (0182) 35 36 08,  p.vanwilligen@kpnplanet.nl
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11.

Adressen zorginstellingen plaatselijk en regionaal
Gemeenteleden die kortere of langere tijd verblijven in ziekenhuizen,
zorgcentra e.d. zullen het op prijs stellen wanneer u aan hen denkt
door hen bijvoorbeeld een kaart te sturen. Onderstaand een aantal
adressen van zorginstellingen, zodat u de adressen snel bij de hand
hebt.
Woonzorgcentrum ‘De Westerweeren’
Burg. Huijbrechtstraat 66
2861 DB Bergambacht
 (0182) 35 24 99
Zorgcentrum ‘Slothoven’
Poorthuisstraat 23
2861 DV Bergambacht
 (0182) 35 61 00
Wooncomplex ‘Sola Gratia’
Postadres:
Bezoekadres:
Poorthuisstraat 23
Rotterdamseweg 1-a
2861 DV Bergambacht
2871 GA Schoonhoven
 (0182) 32 23 22
Woonzorgcomplex ‘De Breeje Hendrick’
Nic. Beetsstraat 1
2941 TN Lekkerkerk
 (0180) 66 15 44
Zorgcentrum ‘De Hanepraij’
(voorheen verpleeghuis De Riethoek en verpleeghuis Bloemendaal)
Fluwelensingel 110
2806 CH Gouda
 (0182) 59 57 00
Revalidatiecentrum Ronssehof
Ronsseweg 410
2803 ZX Gouda
 (0182) 56 20 00
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Huize Winterdijk
Winterdijk 8
2801 SJ Gouda
 (0182) 68 00 00
Zorgcentrum Gouwestein
Van Bergen IJzendoornpark 7
2801 AA Gouda
 (0182) 72 37 23
Hospice
Ridder van Catsweg 67
2803 NA Gouda
 (0182) 35 81 99
Groene Hart Ziekenhuis
Postadres:
Postbus 1098
2800 BB Gouda

Bezoekadres:
Bleulandweg 10
2803 BB Gouda
 (0182) 50 50 50

GGZ Midden-Holland
Algemeen postadres en langdurende behandeling:
Jac. P. Thijsselaan 45
2803 RT Gouda
 (0182) 56 37 00
Kortdurende behandeling:
Ronsseweg 225
2803 ZB Gouda
 (0182) 56 36 00
Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg
Pietersbergseweg 19
6862 BT Oosterbeek
 (026) 334 22 25
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St. Antonius Ziekenhuis
Post- en bezoekadres:
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein
 (088) 320 30 00
Leids Universitair MC
Postadres:
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Bezoekadres:
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
 (071) 526 91 11

Erasmus MC – Ziekenhuis
Algemeen telefoonnummer:
 (010) 704 0 704
Postadres:
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres:
’s-Gravendijkwal 230
3015 CA Rotterdam

Erasmus MC – Sophia
Postadres:
Postbus 2060
3000 CB Rotterdam

Bezoekadres:
Wytemaweg 80
3015 CN Rotterdam

Erasmus MC – Kanker Instituut locatie Daniël den Hoed
Postadres:
Postbus 5201
3008 AE Rotterdam

Bezoekadres:
Groene Hilledijk 301
3075 AE Rotterdam

IJsselland Ziekenhuis
Post- en bezoekadres:
Pr. Constantijnweg 2
2906 ZC Capelle aan den IJssel
 (010) 258 50 00
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