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DIE TROUW HOUDT… 

 
 
 
 
De Psalmen bezingen steeds weer Gods macht en trouw: “Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit 
vergaan.” (Psalm 93) We belijden dat het Gods  trouw is, dat er in Haaften een gemeente zondags en 
op christelijke feestdagen samenkomt in de erediensten rondom Gods Woord. Daarom is de Bijbel het 
kloppende hart van ons gemeenteleven. In de Heilige Schrift mogen we namelijk de stem van de 
Heere Jezus horen, Die ontrouwe mensen tot Zich roept, om hen eeuwig in Zijn trouw te bewaren. 
 
Deze blijde boodschap is niet alleen goed om op de zondagen en feestdagen te horen, het is onze 
vreugde om hier ook doordeweeks in allerlei gemeenteactiviteiten bij stil te staan rondom een open 
Bijbel: van catechisatie tot vrouwenvereniging, van jeugdvereniging tot mannenvereniging. Zo is er in 
de drukte van het bestaan ook voor jong en oud een moment in de week om op adem te komen en 
samen deze boodschap met elkaar in de Bijbel te ontdekken. Dat is opbouwend voor het 
gemeentezijn, het is verdiepend voor het geloof, en het is ons antwoord aan God om onze trouw aan 
Hem te betonen. 
 
Deze informatiegids maakt u wegwijs in het gemeenteleven van de Hervormde Gemeente van 
Haaften. U kunt zien welke activiteiten er zijn, hoe u deel kunt nemen, wie uw wijkouderling is, et 
cetera. Als u informatie wilt die u niet in de informatiegids terugvindt, neem dan contact met op uw 
wijkouderling of met de predikant (zie pagina 4). Het verlangen is dat deze gemeentegids mag 
bijdragen aan het grootmaken van Gods trouw in de gemeente.  
 

“Daarom looft de hemel Uw wonderen, HEERE, ja, prijst men Uw trouw in de gemeente van de 
heiligen.” (Psalm 89) 

 

Namens de kerkenraad,  

ds. A. Langeweg 

  
 

 
P.S. Mocht u of jij op zoek zijn naar informatie over onze gemeente die niet in deze informatiegids 
 is opgenomen, dan kan het de moeite lonen om eens een kijkje te nemen op onze website: 
www.hervormdhaaften.nl. Daar is namelijk uitgebreidere informatie over de gemeente te vinden. 
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DE HERVORMDE GEMEENTE 

De Hervormde Gemeente Haaften kan worden gerekend tot de modaliteit van de Gereformeerde 
Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. Het dorp Haaften telt ongeveer 2850 inwoners. In het 
bestand van de hervormde gemeente zijn 807 personen ingeschreven. Het aantal doopleden bedraagt 
448 en het aantal belijdende leden 206. 
 
 

DE KERKDIENSTEN 

De diensten van het Woord 
De kerkdiensten worden in onze gemeente iedere zondag gehouden om 09.30 en om 18.30 uur. Op 2 
november 2022 (Dankdag), en op 8 maart 2023 (Biddag) worden er ook twee diensten gehouden. De 
ochtenddienst is dan in het bijzonder voor de kinderen en begint om 10.00 uur. De kinderen van Chr. 
Basisschool “Goudenstein” zijn in deze dienst aanwezig. De avonddienst begint om 19.30 uur. Op 
oudejaarsavond begint de avonddienst om 19.00 uur.  
 

De bediening van de Heilige Doop 
Doorgaans is de doopbediening in de morgendienst en wordt er één keer per maand gelegenheid 
gegeven om de doop te laten bedienen. In de week voorafgaande aan de Heilige Doop is er een 
doopzitting, waarbij beide doopouders worden verwacht. Onder leiding van de predikant en in 
aanwezigheid van één van de ouderlingen vindt er een gesprek plaats dat dient als dooponderwijs. 
Op de doopzitting wordt gevraagd het trouwboekje te laten inzien. 
 

De viering van het Heilig Avondmaal 
Het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar gevierd.  
Op de zondag voorafgaande aan de Avondmaalsviering wordt de voorbereidingsdienst gehouden, 
waarop een week van zelfonderzoek volgt. De dankzegging wordt gehouden in de avonddienst. 
In de week van voorbereiding wordt Censura Morum gehouden, voorafgaand aan de bezinnings-
avond. Op deze bezinningsavond behandeld de predikant een gedeelte uit de Bijbel en bespreekt een 
gedeelte uit het ‘Avondmaalsformulier’. We willen allen hartelijk uitnodigen om deel te nemen aan 
deze avonden, ook als u nog geen vrijmoedigheid hebt gevonden om deel te nemen aan het Heilig 
Avondmaal. Om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal dient men belijdenis van het geloof te 
hebben afgelegd, waarvoor de leeftijd geldt van minimaal 18 jaar. 
 

Huwelijksdiensten 
Wanneer men het huwelijk kerkelijk wil laten bevestigen en inzegenen, dient men zich tijdig in 
verbinding te stellen met de predikant (of kerkenraad), waarna een gesprek plaatsvindt over de 
betekenis van de huwelijksinzegening. 
 

Begrafenissen 
Op verzoek van de rouwdragende familie, kan een begrafenis geleid worden door de predikant. De 
familie dient wel vooraf contact op te nemen met de predikant of met één van de kerkenraadsleden. 
We verzoeken u het bericht van overlijden zowel aan de predikant als aan de scriba van de 
kerkenraad te sturen.  
Op Eeuwigheidszondag worden alle overleden gemeenteleden in het afgelopen kerkelijk jaar waarvan 
de kerkenraad een schriftelijk bericht van heeft ontvangen herdacht. Dit komt tot uiting door het 
oplezen van de betreffende namen gevolgd door een moment van stilte. De rouwdragende familie 
ontvangt voor deze dienst een uitnodiging. 
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DE KERKENRAAD 

Predikant 
Ds. A. Langeweg    Waalbandijk 289   tel. 591253  

Ouderlingen 
C. (Cor) van Brakel   Stadsland 16   tel. 591552 
L. (Bert) Dekker    Stevenstraat 4    tel. 592207 
M.W. (Maarten) Klerk    Hannekesland 1    tel. 795054 
J.W. (Jan-Willem) Klop              Bernhardstraat 21   tel. 592083 

Ouderling-kerkrentmeester 
L. (Lukas) IJmker    Margrietstraat 4a   tel. 591780 
H.R. (Hartger) Wiggelinkhuijsen  Emmastraat 13A   tel. 592478 

Diakenen 
D. (Dirk) Bok    Steenweg 3    tel. 592084 
O.M. (Otto) van Eck    Walravenstraat 11    tel. 06-16166269 
A.A. (André) de Vreede   Van Drielekamp 14  tel. 640774 
 
 
Preses: H.R.(Hartger) Wiggelinkhuijsen 
Assessor:  Ds. A. Langeweg, email: ds.a.langeweg@gmail.com 
Scriba:  D. (Dirk) Bok, email: scriba@hervormdhaaften.nl  
 
 
 

WIJKINDELING 

Ouderling J.W. (Jan-Willem) Klop 
Crobseweg, Crob, Dreef, Emmastraat, Goudensteinstraat, Graskamp, Hagedelstraat, Hoge Hof, 
Kruithof, Kloppenhofstraat, Timmershof, Eikenbosstraat, Landrestraat, Nicolaes van der Pijlstraat, Van 
Lookeren Campagnestraat, Vroonstraat, Walravenstraat, Dorpshuisstraat, Heufke, Gendershof, 
Adriaen Boutstraat, Brederodestraat, Dohnastraat. 
 
Ouderling M.W. (Maarten) Klerk 
Bogert, Bovenhof, Pauwenkamp, Brouwerskamp, Van Drielekamp, Burgermeester M.P.v Willigenweg, 
Dutry van Haeftenstraat, Hannekesland, Petersland, Stadsland, Tolland, Verstegenland, Enggraaf, 
Engelenhof, S.C. Barhamstraat, Miekeskamp. 
 
Ouderling C. (Cor) van Brakel 
Bernhardstraat, Graaf Reinaldweg, Margrietstraat, Marijkestraat, Rijthoek, Smalsteeg, Schoolstraat, 
Kempkeshof, Pieterstraat, Stevenstraat, Adriaanstraat, Arendstraat, Dirkstraat, Johannisstraat, 
Stevenstraat, Vredeplein, Spintkampweg, Hertog Karelweg, Schrijversbos, Zijving. 
 
Ouderling L. (Bert) Dekker 
Adressen buiten Haaften, Herenstraat, Koningsstraat, Waalbandijk, Steenweg, Molenstraat, 
Buitenweg, Heerkensdreef, Vrouwestraat. 
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Huisbezoek 
Er wordt door de ouderlingen in de verschillende wijken huisbezoek gedaan. Ook de leden woonachtig 
buiten Haaften worden benaderd voor huisbezoek. De bedoeling is om regelmatig met alle leden van 
de gemeente een gesprek te hebben over het geestelijk leven in het algemeen. De huisbezoeken 
worden vaak telefonisch afgesproken. Wilt u zoveel mogelijk uw medewerking hieraan verlenen?  Ook 
verdient het de voorkeur dat alle thuiswonende kinderen bij het huisbezoek aanwezig zijn. Indien 
oudere kinderen liever een persoonlijk gesprek willen hebben, kan dit kenbaar gemaakt worden bij de 
wijkouderling. 
 
Naast de huisbezoeken worden de 80-plussers bezocht door de predikant of iemand van de 
kerkenraad. 
 
Als er zich iets voordoet, en u wenst pastoraal bezoek, bij ziekte of rouw, maar ook bij gedenkdagen 
etc. dan kunt u dit aanvragen bij uw predikant of wijkouderling. De indeling van de wijken is hierboven 
vermeld. Mogen we er bij u op aandringen om bij ziekenhuisopname dit te melden bij de predikant?  
Hij kan dan een bezoek brengen in het ziekenhuis, en desgewenst een bericht opnemen in 
“Hervormde Kerkbode”. 
 
 

KERKELIJKE GEBOUWEN 

Kerkgebouw 
Het adres van het kerkgebouw is Waalbandijk 291.  
 

Hervormd Centrum “De Hoeve” 
Behalve voor kerkelijke verenigingen c.q. andere activiteiten, zijn de zalen ook voor derden te huur, 
mits de activiteiten niet strijdig zijn met de principiële uitgangspunten van de kerkenraad. Voor meer 
informatie omtrent gebruik en tarieven, kunt u zich wenden tot de beheerster: 
 
Mevr. M.C. (Riet) van der Wal - van Wijnen, tel. 591893 
 
Het adres van Hervormd Centrum "De Hoeve" is: Steenweg 4,  tel. 592218  

COLLEGE VAN DIAKENEN 

Het diaconaat is één van de wezenlijke functies van de kerk. Het is de dienst van de barmhartigheid in 
opdracht van de Heere Jezus Christus. In deze dienst verrichten de diakenen hun taak. Zij dragen 
zorg voor degenen die in financieel of maatschappelijk opzicht in nood zijn. Ze worden daartoe in staat 
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gesteld door de gaven die tijdens de erediensten worden ingezameld. Een aantal activiteiten in de 
gemeente wordt door de diaconie financieel ondersteund: ouderenmiddagen, kinderoppas en 
plaatselijk jeugdwerk. Verder ondersteunen de diakenen de ouderlingen in het bezoekwerk. 
 
Voorzitter:  O.M. van Eck   Walravenstraat 11   tel. 06-16166269 
Secretaris:  D. (Dirk) Bok   Steenweg 3    tel. 592084 
Penningmeester: A.A. (André) de Vreede  Van Drielekamp 14  tel. 640774 
 
 
Email: diaconie@hervormdhaaften.nl  
Bankrekening:  NL92RABO 0324 1044 99 
 

Kerkauto 
Ouderen en zij die slecht ter been zijn, kunnen met een auto worden opgehaald om naar de kerk te 
gaan. Enkele leden van onze gemeente zorgen voor dit vervoer. Wenst u gebruik te maken van deze 
mogelijkheid dan kunt u contact opnemen met één van de diakenen of K. (Karel) Rooth, tel. 592100. 
 

Dorcas-hulp Haaften 
Na het beëindigen van de Vrijwillige Thuiszorg Haaften Hellouw is, na oriënterende gesprekken met 
de diaconie, besloten om hulp in de Hervormde gemeente van Haaften te bieden vanuit vrouwenkring 
Dorcas. Een taak die juist door vrouwenkring Dorcas uitgevoerd kan worden daar zij haar naam dankt 
aan Dorcas, de vrouw waarover we in Handelingen 9 lezen dat zij een discipelin was wiens leven 
gekenmerkt was door haar liefde tot God en haar levende geloof in God. Hieruit vloeide haar liefde tot 
de naaste voort. In het bijzonder zag zij om naar de kwetsbaren en hulpbehoevenden. 
 
De hulp bestaat uit volgende: 

 Kleinschalige hulp, met name aan leden van onze gemeente 
 Kortdurende hulp: ongeveer 4 weken. Dit wordt per situatie bekeken. 
 Hulp die door vrijwilligers uitgevoerd kan worden; geen professionele hulp. 
 Per situatie wordt bekeken of de aangevraagde hulp geboden kan worden. 
  

De Dorcas-hulp Haaften wordt in eerste instantie uitgevoerd door de leden van vrouwenkring Dorcas. 
Indien nodig worden andere gemeenteleden gevraagd om te helpen. De hulp wordt gecoördineerd 
door één van de leden van vrouwenkring Dorcas. Dit lid is hiertoe aangesteld door het bestuur en 
wordt bij deze taak ondersteund wordt door de bestuursleden van Dorcas.  
Dorcas-hulp Haaften wordt (financieel) ondersteund door de diaconie.  
De coördinator Dorcas-hulp Haaften, lid met een bijzondere opdracht: 
mevr. A.J. (Annette) Vaandering, Bernhardstraat 18, Haaften, tel. 06 -31167716 
 

“De Herberg” 
Op het landgoed “De Pietersberg” is het Missionair Diaconaal Centrum “De Herberg” gevestigd. In dit 
huis kunnen mensen voor een periode van drie tot zes weken terecht om op verhaal te komen als zij 
bijvoorbeeld in een proces van rouwverwerking zitten, moeten leren leven met een handicap of 
werkloosheid, relatieproblemen hebben, moeilijk contact leggen, een scheiding moeten verwerken, 
lijden aan depressies etc.  Voor verwijzing naar “De Herberg” kan het zgn. Aanspreekpunt zorg 
dragen. Voor meer informatie kunt u terecht bij één van de diakenen. 
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Collecten 
Jaarlijks wordt door de kerkenraad een collecterooster opgesteld. Bij de 
samenstelling daarvan wordt zoveel mogelijk geprobeerd met alle terreinen 
van diaconale zorg rekening te houden, zoals werelddiaconaat (via project 10 
27), jeugdzorg, gehandicaptenzorg, hulp aan vluchtelingen, psychosociale 
hulpverlening. Middels de afgebeelde QR-code kunt u via IDEAL direct uw gift 
via de Diaconie overmaken. 
 

Kinderoppas 
Tijdens elke ochtenddienst op zon- en christelijke feestdagen is er kinderoppas aanwezig voor 
kinderen van 0-5 jaar oud. De oppasruimte is in 'De Hoeve'. Voorzieningen zoals speelgoed, box, etc. 
zijn aanwezig. Contactpersoon is mevr. D.E. (Daniëlle) van Leeuwen - Blom, tel. 750629 
 
 

HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Het college van kerkrentmeesters heeft de zorg voor de stoffelijke aangelegenheden van de kerkelijke 
gemeente, voor zover deze niet van diaconale aard zijn. De taak omvat verder het beheer over alle 
goederen waarvan de gemeente als rechtspersoon eigenaresse is, en de financiële middelen. 
 
Voorzitter:  H.R. (Hartger) Wiggelinkhuijsen  Emmastraat 13A  tel. 592478 
Secretaris:  N.E. (Nico) van Bergeijk   Bernhardstraat 16  tel. 592353  
Penningmeester: D.R. (Rick) van Os    Herenstraat 8   tel. 640220 
Lid:   L. (Lukas) IJmker    Margrietstraat 4a  tel. 591780 
 
Email: kerkrentmeesters@hervormdhaaften.nl  
Bankrekening algemeen:   NL80RABO 0324 1017 08 
Bankrekening t.b.v. collectebonnen:  NL17RABO 0324 1139 00 

Kerkbalans 

In de maand januari wordt de jaarlijkse actie “Kerkbalans” gehouden. Ieder hoofd van een gezin, 
waarvan één of meer leden tot de Protestantse Kerk in Nederland gerekend worden, en ieder 
gezinslid dat de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, ontvangt de folder Kerkbalans. Daarbij wordt een 
verzoek gedaan om een financiële bijdrage voor het lopende jaar. Uitgegaan wordt van de gedachte 
“geven naar draagkracht”. 
 

Solidariteitskas 
Eenmaal per jaar worden alle belijdende leden en de doopleden vanaf 18 jaar aangeschreven voor 
een bijdrage aan de Solidariteitskas. De helft van deze bijdrage komt ten goede aan de landelijke kerk 
en wordt gestort in een steunfonds waaruit diverse kerkelijke activiteiten worden betaald. De andere 
helft komt ten goede aan de plaatselijke gemeente. 
 

Collectebonnen 
Het college van kerkrentmeesters geeft u de mogelijkheid tot het gebruiken van collectebonnen. 
Hierdoor wordt u in staat gesteld om meer te kunnen geven aangezien u door het gebruik van deze 
bonnen in aanmerking kunt komen voor belastingaftrek. De bonnen zijn bruikbaar voor alle collecten 
die uitgaan van de colleges van diakenen en kerkrentmeesters en voor alle andere kerkelijke 
activiteiten. Het verschuldigde bedrag voor de afgenomen collectebonnen dient te worden 
overgemaakt op de bankrekening NL17RABO 0324 1139 00 o.v.v. de nummers van de bladen 
waarop de bonnen zijn afgedrukt. De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij: 
Chr. Boekhandel “De Oase”, Stadsland 16, tel. 591552 
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Verjaardagsfonds 
Alle gemeenteleden, vanaf 18 jaar, ontvangen ter gelegenheid van hun verjaardag namens de kerk 
een persoonlijke felicitatie. Bij de aanbieding van deze felicitatie wordt een gift gevraagd, die bestemd 
is voor de exploitatie van Hervormd Centrum “de Hoeve”. 
 

Kerkradio/livestream 
Voor iedereen die de gang naar de kerk (tijdelijk) niet kan maken is het mogelijk om via een link op de 
website mee te kijken middels een livestream, zodat men thuis rechtstreeks de dienst kan meemaken. 
Het is ook mogelijk om via de kerkradio mee te luisteren. 
Aanvragen voor een kerkradiovoorziening kunnen bij Lukas IJmker, tel. 591780 worden ingediend. 
Het legen van de collectebusjes bij kerkradioluisteraars wordt verzorgd door I. (Ies) van Eck, 
tel. 591729.  
 

Opname kerkdiensten 
Als u om een of andere reden niet aanwezig kan zijn in de kerkdienst of een bepaalde dienst op een 
ander moment wil beluisteren, is er de mogelijkheid om deze tegen een vergoeding van de kosten op 
een cd te laten zetten. Het is ook mogelijk om kosteloos diensten te beluisteren of te downloaden via 
de website. Voor aanvragen van cd’s kunt u zich wenden tot R. (Roel) IJmker, tel. 640250. 
 

Koster 
De werkzaamheden van koster worden door verschillende gemeenteleden bij toerbeurt verricht. Wilt u 
ook een maand in het jaar koster zijn?  Meldt u dan aan bij N.E. (Nico) van Bergeijk tel. 592353. 
 

Organisten 
De organisten van onze gemeente zijn: 
Mevr. C. (Connie) Aperloo - Kievit  tel. 591674 
L. (Lukas) IJmker     tel. 591780 
J. (Jan) van Leeuwen    tel. 0345-572242 
Mevr. A.J. (Ariënne) Nagel - Verhoeff  tel. 591725 
T. (Thijmen) Schouten 
M.C. (Marco) Tanis 
 

Kerkbode 
Wekelijks verschijnt de "Hervormde Kerkbode", waarin de kerkdiensten en het kerkelijk nieuws van de 
gemeente worden vermeld, en ook van enkele andere gemeenten uit de regio. 
Als u nog geen abonnee bent kunt u zich opgeven bij mevr. D.A. (Dicky) van Brakel - van den Bergh, 
Stadsland 16, tel. 591552, of bij één van de kerkenraadsleden.  
 

Internet 
Onze gemeente is op internet te vinden via www.hervormdhaaften.nl  
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CATECHESE 

Gewone catechese 
De catechisatie vindt plaats op maandagavond in twee groepen; 12-14 jaar en 15 jaar en ouder. De 
jongeren van 12 jaar worden verwacht vanaf het moment dat zij de zondagsschool hebben verlaten. 
 
Indeling: 
12 – 14 jaar  maandag 18.45 – 19.30 uur “De Hoeve” 
15 jaar en ouder maandag 19.30 – 20.15 uur “De Hoeve” 
 

Belijdeniscatechese 
Zij die belijdenis van het geloof in het openbaar willen afleggen, kunnen contact opnemen met de 
predikant. Ook als er vragen of twijfels leven over de openbare belijdenis, roepen wij u op met hem 
contact op te nemen. Na een gesprek kan dan gezocht worden naar een geschikte avond voor 
catechisatie. 
 
 

KERKELIJKE COMMISSIES 

Zendings- en evangelisatiecommissie 
Deze commissie heeft als doel het zendingsbewustzijn in de gemeente levend te houden en tevens 
financiële middelen bijeen te brengen om de zending ook mogelijk te maken. Deze commissie is een 
commissie van bijstand voor de kerkenraad. Zij werkt daarom onder verantwoordelijkheid van de 
kerkenraad en brengt ook jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden. 
 
In deze commissie hebben zitting: 
D (Erwin) Bel     Smalsteeg 1      
C. (Cor) van Brakel    Stadsland 16    tel. 591552 
O.M. (Otto) van Eck    Walravenstraat 11    tel. 06-16166269 
J.G.A. (Gert Jan) van Heusden   Nutstuin 14, Zaltbommel 
G.J. (Geralda) Huijsen – Aperloo  Tuilseveldweg 2, Tuil   tel. 06-27597130 
  

Jeugdcommissie 
De jeugdcommissie heeft tot taak het jeugdwerk van onze gemeente te begeleiden en te stimuleren 
om zo de jeugd bij de kerk te betrekken. Ook organiseert zij de jaarlijkse vakantiespelweek die in de 
laatste week van de zomervakantie wordt gehouden en de kerstzangdienst of andere zangdiensten.  
De jeugdcommissie is evenals de zendings- en evangelisatiecommissie een commissie van bijstand 
van de kerkenraad. 
 
In deze commissie hebben zitting: 
Ds. A. Langeweg       Waalbandijk 289    tel. 591253  
G.A. (Gerdine) Kaashoek - Bloos    Hoge Hof 2     tel. 592177 
J.W. (Jan-Willem) Klop                 Bernhardstraat 21   tel. 592083 
D.E. (Danielle) van Leeuwen – Blom           Waalbandijk 15, Hellouw  tel. 06-10116866 
C. (Rino) Mans       St. Antoniestraat 33, Tuil  tel. 06-13767059 
A.J. (Janneke) van der Neut - van Brakel        Graskamp 5   tel. 640146 
M.C. (Marjolein) Klerk-Langerak    Hannekesland 1    tel. 795054 
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ZONDAGSSCHOOL "UW KONINKRIJK KOME" 

Na de ochtenddienst wordt er voor de kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, in twee groepen  
Zondagsschool gehouden in "De Hoeve". De zondagsschool duurt tot 12.00 uur. Door het vertellen 
van de Bijbelverhalen en het maken van b.v. een knutselwerkje over het verhaal of een puzzel willen 
we de kinderen al jong vertrouwd maken met Gods Woord. 
Elk jaar vieren we met elkaar het kerstfeest, hierbij is iedereen van harte welkom. De datum hiervoor 
wordt bekend gemaakt via de kerkbode. Op de zondagen dat het Heilig Avondmaal gevierd wordt, is 
er geen zondagsschool. Dit geldt ook voor 1e Kerstdag. 
Het bestuur is als volgt samengesteld: 
 
Voorzitter:  Ds. A. Langeweg    Waalbandijk 289 tel. 591253  
Secretaresse: T.R. (Dorienke) Wiggelinkhuijsen Emmastraat 13A tel. 06-47200315 
Penningmeester: H. (Erica) de Vreede - IJmker  Van Drielekamp 14 tel. 640774 
 
 

OVERZICHT KRING- EN VERENIGINGSWERK 

Ouderenmiddagen 
Gedurende de maanden januari t/m maart vinden de zogenaamde ouderenmiddagen plaats. De 
bijeenkomst is op de eerste of tweede donderdag van de maand. Plaats van samenkomst is de 
ontmoetingsruimte “Gastenhof” in Zorgcentrum De Wittenberg, Bernhardstraat 4 te Haaften. De 
middagen beginnen om 14.30 uur. Na de opening door Ds. A. Langeweg krijgt een gastspreker het 
woord.  
Ook voor het aanstaande seizoen is weer geprobeerd zoveel mogelijk variatie aan te brengen in het 
programma. In de kerkbode wordt van te voren informatie opgenomen over de gastspreker en het te 
behandelen onderwerp. Het eindpunt van de middagen ligt tussen 16.15 en 16.30 uur. In de pauze 
wordt gezorgd voor een kopje thee of koffie. 
Iedereen die behoefte heeft aan een gezellige en veelal boeiende middag, is van harte welkom.  
Een goede opkomst is van belang want hierdoor is het mogelijk deze bijeenkomsten te organiseren. 
 
Contactpersoon :  M.L.J. (Meta) van Bergeijk - van Kuilenburg 
                  Bernhardstraat 16, tel. 592353 
      

Mannenvereniging “Onderzoekt de Schriften” 
Voor mannen die elkaar rondom een geopende Bijbel willen ontmoeten en de "schriften te 
Onderzoeken" is er de mannenvereniging. De mannenvereniging komt één keer in de maand bijeen 
op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in De Hoeve. Het primaire doel van deze avonden is dan 
ook om samen naar de Bijbel te luisteren en zo van elkaar te kunnen leren. In de pauze is er ruim de 
tijd voor overig onderling contact. Wellicht bent u een man die best graag een avond per maand 
samen met andere mannen zou willen nadenken over Bijbelgedeelten, maar bent u er niet aan 
gewend om deel te nemen aan het winterwerk binnen de kerk. Het kan moeilijk zijn dan maar zo 
binnen te stappen bij een bijeenkomst. We hopen echter dat, wanneer u zich aangesproken voelt om 
u samen met andere mannen te verdiepen in Gods Woord, u de "horde" kunt nemen en lid zult 
worden van de mannenvereniging. De avonden verlopen als volgt: Na het lezen van de een 
Bijbelstudie vanuit het blad 'De Hervormde Vaan' wordt het Bijbelgedeelte onderling verder 
besproken. Na de pauze worden de bijbehorende vragen uit 'De Hervormde Vaan' gezamenlijk 
behandeld. Als u meer informatie wilt krijgen over de mannenvereniging, schroom dan niet contact op 
te nemen met Bert Dekker. 
 
Contactpersoon:  L. (Bert) Dekker 
    Stevenstraat 4, tel. 592207 
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Vrouwenkring “Dorcas” 
Wij zijn een groep vrouwen uit de gemeente die elkaar ontmoeten rondom een geopende Bijbel. We 
beginnen met zingen en gebed. Daarna lezen we het te behandelen Bijbelgedeelte en zingen een 
bijpassend lied. Dan is er een pauze met koffie, thee en koek en is er ook tijd om met elkaar te praten. 
Na de pauze lezen we met elkaar de Bijbelstudie uit ‘de Hervormde Vrouw’. We verdelen ons in 
groepjes en behandelen de vragen die bij de Bijbelstudie horen. Die bespreken we aan het einde van 
de avond weer met elkaar in de groep. Al met al zijn het leerzame avonden in een fijne sfeer. De 
avonden zijn 1 keer in de maand op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in De Hoeve. Bent u 
nieuwsgierig geworden? Kom ook en doe met ons mee! 
 
Contactpersoon:  A.C. (Arinda) de Bruin - Klop 
    Van Utenhoveweg 27, Geldermalsen, tel. 06-50643620 
 

 
 

 
 

 

Zingen na de dienst 
Van oktober t/m april is er één keer per maand na de avonddienst gelegenheid om samen liederen te 
zingen. We zingen ongeveer een kwartiertje uit de bundel “Op Toonhoogte”. Iedereen is hierbij van 
harte welkom! Als u een verzoeknummer heeft kunt u dit via de email doorgeven aan Otto van Eck 
(vaneckkeukenmontage@gmail.com). 
 
Contactpersoon:  O.M. (Otto) van Eck    
    Walravenstraat 11, tel. 06-16166269 
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OVERZICHT ACTIVITEITEN JEUGDCOMMISSIE 

Meisjesclub gr. 3-5 “Het Mosterdzaadje” 
Zit je in groep 3, 4 of 5? Dan nodigen wij jullie uit om naar de meisjesclub te komen! We luisteren naar 
een Bijbelverhaal, zingen liedjes en gaan lekker knutselen.  
De club is om de twee weken op woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur in De Hoeve. 
 
Contactpersoon:  J.J. (Arine) van Os - van Horssen 
    Herenstraat 8, tel. 640220 
 

Meisjesclub gr. 6-8 “Mirjam” 
Zit je in groep 6, 7 of 8? Dan nodigen wij jullie uit om naar onze club te komen! 
De meidenclub is om de twee weken op dinsdagavond van 19.00 tot 20.15 uur. Wij beginnen met 
zingen met elkaar, daarna vragen we een zegen over de avond. Er is altijd een thema van de HGJB. 
We lezen samen uit de Bijbel en praten hier met elkaar over.  In het laatste gedeelte van de club gaan 
we wat leuks knutselen of doen we met elkaar wat leuks.  Tenslotte sluiten we af met gebed.  
 
Contactpersoon:  J.O. (Janne) van de Groep - de Kock 
     Gendershof 9, tel. 06-23153700 
 

Jongensclub gr. 3-5 “Benjamin” 
Het is altijd een gezellige boel bij onze club! Na zingen en Bijbelverhaal hebben we tijd voor een spel 
of gaan we lekker creatief aan de slag. Kom je gezellig een keertje meedoen met ons? 
De jongensclub is op donderdagavond om de week van 18.30 tot 19.30 uur in De Hoeve. 
 
Contactpersoon:   G.A. (Gerdine) Kaashoek - Bloos 
     Hoge Hof 2, tel. 592177 of 06-25470304 
 

Jongensclub gr. 6-8 “Gideon” 
Ben je een jongen en zit je in groep 6,7 of 8? En heb je zin in een gezellige avond? Kom dan om de 
twee weken op dinsdagvond om 19.00 uur naar de jongensclub ‘Gideon’ in ‘de Hoeve’. 
Wat doen we op zo’n avond? We beginnen met het zingen van een psalm of lied en bidden voor een 
fijne avond. Dan lezen we een stukje uit de Bijbel, hebben een Bijbelstudie en doen er een verwerking 
vanuit het boekje Click. We drinken wat en er is koek. Daarna gaan we iets van hout of papier maken 
of we doen een spel. Om 20.10 uur danken we voor de avond en om 20.15 uur is de clubavond 
voorbij. Heb je zin om te komen of wil je een avond komen kijken, kom naar ‘de Hoeve’ en doe mee! 
 
Contactpersoon:   O.M. (Otto) van Eck 
     Walravenstraat 11, tel. 06-16166269 
       

Tienerclub 12-16 
Elke 14 dagen is er op vrijdag tienerclub. Deze avonden vinden plaats in het Jeugdhonk onder de 
pastorie. De clubavond duurt van 19.30 tot 21.30 uur en er wordt 1 euro entree gevraagd. Tijdens 
deze clubavond is er tijd voor Bijbelstudie, wordt er gezongen en is er plaats voor gesprek. Iedereen 
met een leeftijd vanaf 12 jaar is welkom. 
 
Contactpersoon:   B.W. (Bart) van der Neut 
     Graskamp 5, tel. 06-41677047 
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Koffie drinken op zondagavond 16+ 
Eén keer per maand zijn de jongeren van 16+ welkom bij één van de leden van de jeugdcommissie 
om onder het genot van een kopje koffie/thee gezellig bij te praten. Vindt u het gezellig om onze jeugd 
ook een keer te ontvangen in uw huis? Neem dan even contact op met Gerdine! 
 
Contactpersoon:   G.A. (Gerdine) Kaashoek - Bloos 

Hoge Hof 2, tel. 592177 of 06-25470304 
 

Open Jeugdwerk, OJW 3xH (Haaften, Hellouw, Herwijnen) 
Op de eerste zaterdag van de maand is er 3xH. De 3xH organiseert actieve en gezellige avonden 
voor iedereen uit Haaften, Hellouw en Herwijnen van 12 t/m 16 jaar. De avonden vinden op 
verschillende locaties plaats. Jullie krijgen via de app altijd een uitnodiging waarin de plaats, kosten en 
tijd staan. Je kunt je ook zelf opgeven via ons mailadres: heheha_tieneravond@hotmail.com. 
 
Contactpersoon:  J.O. (Janne) van de Groep - de Kock 
     Gendershof 9, tel. 06-23153700 
      
 

 

 

Vakantiespelweek 
We willen een leuke, gezellige week organiseren voor de kinderen en tieners. Een week waarin 
kinderen samen met andere kinderen en de leiding genieten van de activiteiten en van elkaar. We 
vinden het belangrijk dat ieder kind zich welkom en geaccepteerd voelt. Omdat we geloven dat wij 
geroepen zijn om in ons leven God te dienen, willen wij de dagen beginnen met liederen, gebed en 
een verhaal uit de Bijbel. Op die manier willen we laten zien wat Gods liefde voor ons betekent. 
Daarna hebben we elke dag een ander programma. Lekker knutselen met zijn allen of een speurtocht 
door het dorp. Maar ook leuke uitjes en spellen op het veld vol actie en water! Kortom van alles te 
doen in de laatste week van de zomervakantie! 
 
Contactpersoon:  A.J. (Janneke) van der Neut - van Brakel 
    Graskamp 5, tel. 640146      
 
 

-----ooo---- 


