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Gemeentegids 

 
Hervormde Gemeente Werkhoven  

  

Colofon 

 

Deze gemeentegids is een uitgave van de Hervormde Gemeente 

Werkhoven. 

 

Zonder toestemming van de kerkenraad, mag niets uit deze uitgave 

overgenomen dan wel vermenigvuldigd worden. 

 

 
Eventuele mutaties kunnen worden doorgegeven aan: kerkbode@hervormdwerkhoven.nl  
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Voorwoord 

 

Het is ons een genoegen u deze gemeentegids (versie januari 2023) aan 

te bieden. Met deze gids willen we hen die binnen onze gemeente wonen 

en hen die met onze gemeente meeleven, maar vooral degenen die zich 

hier vestigen, informeren over de activiteiten die van onze gemeente 

uitgaan. Aan hen die recent zijn gaan meeleven met de Hervormde 

Gemeente van Werkhoven, een hartelijk woord van welkom. Wij hopen 

dat u zich spoedig in onze gemeente thuis zult voelen! 

 

In deze gids vindt u alle informatie die betrekking heeft op het 

gemeenteleven.   

 

Alhoewel wij zo zorgvuldig mogelijk te werk zijn gegaan, blijft het mogelijk 

dat er fouten voorkomen in deze gids. Wij vragen uw begrip hiervoor en 

verzoeken u om onvolkomenheden te melden bij de redactie van de 

kerkbode. Zo nodig kunnen wij dan een correctie vermelden in de 

kerkbode en in ieder geval in de volgende gemeentegids.     

 

Wij wensen u veel leesplezier en ook vanaf deze plaats de zegen van God 

toe! 
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De gemeente 
 

Iedere zondag komen de gemeenteleden in ons kerkgebouw bij elkaar 

om God in Zijn Woord te ontmoeten. In de samenkomsten luistert de 

gemeente onder andere naar de verkondiging van het Evangelie, wordt 

er gebeden, gezongen, gecollecteerd en ontvangt men de zegen van de 

Heere God. De Hervormde Gemeente in Werkhoven (hierna: gemeente) 

wil graag leven in overeenstemming met het Woord van God. Zij 

aanvaardt de Bijbel volledig, omdat zij gelooft dat God daarin Zijn wil 

bekend gemaakt heeft. De centrale Persoon in de Bijbel is Christus, de 

Zoon van God Die naar de wereld is gekomen en mens is geworden om 

ons te redden en eeuwig leven te geven. God laat door Christus de zin 

van ons bestaan zien. Hij biedt ons een uitweg uit een bestaan, dat op 

zichzelf uitzichtloos is. Wie zou die uitweg niet kiezen? 

 

De plaats van de gemeente binnen de Protestantse Kerk in 

Nederland 

Wij zijn een Hervormde Gemeente binnen de Protestantse Kerk in 

Nederland. Dat betekent dat we qua belijden een bijzondere 

verbondenheid hebben aan de drie gereformeerde 

belijdenisgeschriften, dat zijn de Nederlandse geloofsbelijdenis, de 

Heidelbergse Catechismus en de Dordtse leerregels. 

Onze gemeente behoort tot de classis Utrecht. Het hoogste 

leidinggevende orgaan binnen de Protestantse Kerk is de Generale 

Synode. Binnen deze organisatorische structuur is de plaatselijke 

gemeente het gelovige hart van de kerk. 

 

Beleidsplan 

Het beleid dat de kerkenraad voert namens de gemeente staat 

beschreven in het beleidsplan van onze gemeente. Het beleidsplan is 

door de kerkenraad vastgesteld voor de periode 2023-2026. Op verzoek 

kan een afschrift van het beleidsplan worden verstrekt door de scriba. 

Het beleidsplan is ook te vinden op de website van onze gemeente 

hervormdwerkhoven.nl  

 

 

 

 

  

https://www.hervormdwerkhoven.nl/
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Kerkdiensten 

 

De zondagse erediensten 

Elke zondag worden er twee diensten gehouden. De morgendienst 

begint om 10.00 uur en de avonddienst om 18.30 uur. 

 

Er worden ook diensten gehouden op christelijke feestdagen, 

oudejaarsavond (19:30 uur), nieuwjaarsmorgen (10:00 uur) en bid- en 

dankdag (19:30 uur). Verder is er eens per jaar een gezamenlijke dienst 

met de plaatselijke RK-parochie. 

 

Het kerkgebouw 

De hervormde kerk bevindt zich aan de Brink 5 te Werkhoven. 

 

Kindernevendienst 

Elke zondagmorgen is er tijdens de kerkdienst een apart programma 

voor de kinderen van 4 jaar tot en met groep 5 van de basisschool.  

Voor de preek gaan de kinderen mee naar de Stevenshoek, dit is ons 

verenigingsgebouw dat naast de kerk staat. De kinderen horen tijdens 

de kindernevendienst een Bijbelverhaal en maken een knutselwerkje 

over het vertelde verhaal. Na de preek wordt er gezongen en na afloop 

van het zingen komen de kinderen terug in de kerk, om samen te bidden 

en de zegen te ontvangen. 

Tijdens de preek voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal 

is er ook kindernevendienst. De kinderen komen dan voor de viering van 

het Avondmaal weer terug in de kerk. 

  

Kinderoppas tijdens de morgendienst 

Kinderen jonger dan vier jaar kunnen voorafgaande aan de 

morgendienst bij de oppasdienst gebracht worden, vanaf ca. 9.45 uur. 

De kinderoppas is in ons verenigingsgebouw de Stevenshoek, dit zit aan 

de kerk vast. De oppasdienst bestaat normaal gesproken uit 2 personen.  

 

Degene die het oppasrooster verzorgt, is mevr. M. Zuijderduijn – 06-

36191655. 

 

Bediening Heilige Doop 

De doop is een prachtig sacrament. We mogen onze kinderen bij de 

troon van God brengen en hen in Zijn handen leggen. De doop is een 
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uitnodiging van Gods kant aan onze kinderen: “Als je zelf kunt denken, 

geef Mij dan je hart. Laat Mij dan je leven regeren.”  

 

In de eerste eeuw van onze jaartelling, toen er overal christelijke 

gemeenten ontstonden, schreef de apostel Paulus aan een aantal 

gemeenten uit de Turkse streek Galatië: “Want u bent allen kinderen van 

God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt 

bent, hebt zich met Christus bekleed.” Hier verwijst Paulus naar de 

vroegkerkelijke dooppraktijk. 

 

In de vroegchristelijke kerk kwamen veel mensen pas op latere leeftijd 

tot geloof in de Heere Jezus. Zij moesten eerst een tijd catechisatie volgen 

om meer te leren over het geloof. In de paasnacht was er een grote 

doopplechtigheid. En daar kreeg het beeld dat Paulus gebruikt 

nadrukkelijk gestalte. De dopelingen kwamen de kerk binnen, en kregen 

een witte doopjurk aan. Dat witte kleed drukte uit dat deze mensen zich 

geestelijk bekleedden met de Christus, de Messias. Zij lieten daarmee 

zien dat ze hun oude “kleding”, een leven zonder God, uittrokken en een 

begin maakten met een nieuw leven, een leven mét God. 

 

Paulus zegt daar meer over in zijn brief aan de christelijke gemeente te 

Kolosse “Kleedt u zicht dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, 

met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, 

zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als 

iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven 

heeft, zo moet ook u doen. En kleedt u zich boven alles met liefde, die de band 

van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersten in uw harten, 

waartoe u ook in één lichaam geroepen bent, en wees dankbaar.”   

 

Die mooie kleren biedt de Heere God onze kinderen aan in de doop. Een 

gedoopt voorhoofd vraagt, als men de leeftijd daarvoor heeft, om een 

persoonlijke geloofsbelijdenis en om een gedoopt leven. Ouders hebben 

een belangrijke taak in het voorleven en overdragen van het christelijk 

geloof. Maar ook de gemeente is hierin medeverantwoordelijk. Als u uw 

kind(eren) wilt laten dopen, neemt u dan contact op met de predikant, of 

met de scriba van de kerkenraad.  
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Avondmaalsvieringen 

Vlak voor zijn kruisiging, tijdens de paasviering, hield Jezus samen met 

zijn discipelen Avondmaal. Hierbij kregen de discipelen de opdracht om 

dit 'tot Zijn gedachtenis' te doen, totdat Hij wederkomt. Bij het 

Avondmaal is de wijn het teken van het bloed en het brood dat gebroken 

wordt verwijst naar het lichaam van Christus. Het Heilig Avondmaal 

wordt vijfmaal per jaar gevierd.  

 

Aankondigingen van de exacte data kunt u vinden in de kerkbode. Een 

week van tevoren wordt er een voorbereidingsdienst gehouden.  

Om ons als gemeente voor te bereiden is er in de week voorafgaande 

aan het Avondmaal een uur van bezinning. Dit is ook een moment 

waarop we eventuele vragen rondom het Avondmaal met elkaar kunnen 

delen.  

 

Huwelijksbevestigingen 

Wie kerkelijke huwelijksbevestiging overweegt, wordt verzocht contact 

op te nemen met de predikant. Ter voorbereiding op het huwelijk zal er 

dan een aantal keren huwelijkscatechese worden gegeven.  

 

Voor gebruik van het kerkgebouw kan men terecht bij de president- 

kerkrentmeester, dhr. C. Van Eck. 06-24654819. 

 

Voor overleg rond de huwelijksdienst kunt u contact opnemen met 

kostersechtpaar, fam.  Schreuder, tel 06-34964416. 

 

In overleg kunt u ook zelf een organist regelen.  

 

Begrafenissen 

Bij overlijden kan men zo spoedig mogelijk contact opnemen met de 

predikant. Hij is bereid de begrafenis te leiden.  

 

Op verzoek kan in de kerk een rouwdienst gehouden worden.  

 

Voor eventuele inlichtingen aangaande het kerkhof kunt u contact 

opnemen met dhr. G. Oskam, Beverweertseweg 22, tel 06-53903429  

(Zie ook onder ‘college van kerkrentmeesters’, begraafplaats'). 
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De koster 

De koster is in zijn functie verantwoordelijk voor het kerkgebouw en haar 

bijgebouwen. Hij verleent de nodige diensten bij alle bijeenkomsten die 

er in het kerkgebouw worden gehouden.  

Kortom, het kostersechtpaar dhr. en mw. Schreuder, draagt binnen onze 

gemeente voor vele dingen zorg. Tel: 06-34964416 

 

Organisten 

De organisten zorgen voor begeleiding van de samenzang in de 

kerkdiensten. Benoeming van organisten vindt na overleg met de 

kerkenraad plaats door het college van kerkrentmeesters.  

 

Collectebonnen/munten 

Bij de eredienst wordt driemaal gecollecteerd. Twee collectes vinden 

plaats na de preek, de laatste collecte is aan het einde van de dienst, bij 

de uitgang van de kerk. Voorafgaande aan de dienst wordt afgekondigd 

waarvoor gecollecteerd wordt. 

 

Omdat giften, aan o.a. kerken, fiscaal aftrekbaar zijn kunt u extra geven 

door collectemunten te kopen. Bijkomend voordeel is dat u niet steeds 

kleingeld hoeft 'te sparen' voor de zondag. 

U kunt de munten verkrijgen bij: mevr. S. Spies, Achterdijk 104, tel.  

06-25572925. 

 

Kerkomroep 

Gemeenteleden die door ouderdom of langdurige ziekte niet in staat zijn 

om de diensten bij te wonen kunnen via de diaconie een aansluiting op 

de kerkomroep krijgen, of een uitleg om de diensten via kerkomroep.nl 

te beluisteren. Degene die hierover gaat is G.J. Otte, tel 06-53358257. 

 

Opnames 

Wie na een dienst wil beschikken over een opname van die dienst, 

bijvoorbeeld in geval van ziekte of bij een speciale dienst, kan dit via 

www.kerkomroep.nl tot 10 weken na de dienst beluisteren of 

downloaden. 

Ook is het mogelijk om de diensten via Youtube mee te kijken of later 

terug te zien. Zoek in YouTube naar het kanaal Hervormd Werkhoven of 

klik op onderstaande link: 
https://www.youtube.com/channel/UCaMMdsSBeEcEkUNg2mcdA5Q/live  

http://www.kerkomroep.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCaMMdsSBeEcEkUNg2mcdA5Q/live
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De kerkenraad 

 

Kerkenraad 

De kerkelijke gemeente wordt vertegenwoordigd door de kerkenraad, 

die gevormd wordt door een predikant, drie ouderlingen, een 

jeugdouderling, twee ouderling-kerkrentmeesters en drie diakenen. De 

ouderlingen en diakenen worden gekozen door de stemgerechtigde 

lidmaten van de gemeente. Ter voorbereiding van een verkiezing worden 

de lidmaten van de gemeente minstens vier weken voor de gestelde 

bevestigingsdatum uitgenodigd om namen van personen in te dienen. 

Daaruit stelt de kerkenraad een kandidaat voor. Als er geen 

aanbevelingen ingediend zijn, voorziet de kerkenraad zelf in de vacature. 

 

Ambten binnen onze gemeente 

Uit Efeze 4:12 weten we dat ambtsdragers geroepen zijn de heiligen toe 

te rusten tot dienstbetoon. Dat wil zeggen dat de kerkenraad geroepen 

is de gemeenteleden te onderwijzen, te vormen en te activeren tot het 

volgen van hun roeping in kerk en samenleving. 

 

Die roeping geldt dus ons allen. We spreken dan ook van "het ambt aller 

gelovigen". Dat is de taak van een ieder van ons om zijn of haar 

geschonken gaven ten dienste van de gemeente te stellen. Alleen als we 

leren die gaven echt te gebruiken voor de ander, zal onze gemeente goed 

functioneren en Gods rijke zegen mogen verwachten. Onze gemeente 

heeft de volgende ambtsdragers: 

 

Predikant 

Ds. E. Meijer  Brink 3          tel. 06-30063985 

e-mail: predikant@hervormdwerkhoven.nl 

 

Scriba 

W. van Vark               tel. 06-53515581 

e-mail: scriba@hervormdwerkhoven.nl 

 

Ouderlingen                

W.J. Oskam   Brink 18          tel. 06-36219242 

J. Bos     Leemkolkweg 4A            tel. 06-41070862 

T. van der Wal  Paradijs 1         tel. 06-42094425 
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Ouderling-kerkrentmeesters 

C. van Eck        ’t Haantje 3                      tel. 06-24654819 

T. van Vulpen   Rietdijk 6 (Houten)       tel. 06-53176056 

      

Diakenen 

W. van Vark   Nieuwendaal 25         tel. 06-53515581 

G.J. Otte    Achterdijk 39 (Odijk)       tel. 06-53358257 

G.W. van der Grift Penningkruid 9 (Odijk)     tel. 06-15036758  

 

De predikant 

De taken van de predikant zijn: de bediening van het Woord en de 

sacramenten, het geven van de catechisatie, het voorzitten van de 

kerkenraadsvergaderingen, leiden van de consistoriekring, pastorale 

zorg bij ziekte en allerlei geestelijke nood en het leiden van trouw- en 

rouwdiensten. Verder allerlei bijkomende werkzaamheden. 

 

De ouderlingen 

De ouderlingen hebben, samen met de predikant, het opzicht over de 

gemeente. Zij dienen te waken over de verkondiging van het Evangelie 

en de bediening van de sacramenten. Hun taak is de gemeente te 

onderwijzen, te vermanen en in de kerkdiensten te verzamelen.  

 

De gemeente is verdeeld in wijken. Zo heeft ieder gemeentelid een vast 

contactpersoon (wijkouderling) in de kerkenraad. Uw wijkouderling komt 

samen met een ander kerkenraadslid of bezoekbroeder, na overleg, bij 

u op huisbezoek. U kunt altijd contact opnemen met uw wijkouderling, 

bijvoorbeeld bij; geloofsvragen, opname in het ziekenhuis, ziekte, 

huwelijk, geboorte, jubileum, overlijden, enz.  

 

Indeling van de wijken 

Wijk I (ouderling J. Bos tel. 06-41070862)  

Buitengebied: Beverweertseweg (even nummers vanaf nr. 36), Achterdijk 

(oneven nummers t/m nr. 65 en even nummers t/m nr. 84), De Zuwe, 

Steenovenweg, Caspargauw, Jachtrustlaan, Oostromsdijkje, Molenspoor, 

Werkhovenseweg, en verder alle gemeenteleden die buiten Werkhoven 

in andere plaatsen wonen, behalve in Houten.  
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Wijk II (ouderling T. van der Wal, tel. 06-42094425) 

Bebouwde kom West: Achterdijk (vanaf nummer 67 (oneven) en 86 (even)), 

Bovenkamp, ’t Hennetje, ’t Haantje, Paradijs, Nieuwendaal, Zuster 

Gertrudisplaats, Pelikaanweg, Zwaanweg, Van Braamplaats, De 

Bouterhoek, Ruijgrokplaats, Kromme Kamp, Piet Keyzerbaan, Klein 

Sonsbeek en alle gemeenteleden die in Houten wonen.  

 

Wijk III  (W.J. Oskam, tel. 06-36219242) 

Bebouwde kom Oost: Beverweertseweg (alle oneven nummers en de even 

nummers t/m nr 34), Brink, Leemkolkweg, Steenovenweg, Otselaan, 

Herenstraat, Nassau v.d. Leklaan, Prins Mauritslaan, Van Bennekomlaan, 

Zweder van Zuylenlaan, Ds. Herman Pollaan, Ambachtstraat, Meester 

Kraaiplaats en Meester van Rooijenplein 
 

 

Het is de bedoeling dat u mutaties voor de ledenadministratie (ook) altijd 

doorgeeft aan uw wijkouderling of aan de ledenadministrateur mevr. M. 

Oskam (tel. 0343-513282; of mail naar ledenadministratie@hervormd 

werkhoven.nl). In het geval uw wijk i.v.m. een vacature geen 

wijkouderling heeft, kunt u een van de andere kerkenraadsleden 

benaderen. Ook in andere zaken m.b.t. het gemeenteleven, kunt u altijd 

bij de wijkouderling terecht. 

 

Diaconie 

De diaconie bestaat uit 3 diakenen. Zij beheren de gelden die 

gecollecteerd worden voor diaconale doeleinden en zij beheren het 

onroerend goed dat in eigendom is van de diaconie. De diaconale 

doeleinden waar gelden naartoe gaan zijn bijvoorbeeld: organisaties die 

zorg dragen voor de verschoppelingen en minder bedeelden in onze 

regio, landelijk en wereldwijd.  

 

Verder worden christenen en gemeenten elders in de wereld, die niet in 

het openbaar hun geloof mogen belijden, ondersteund. Samen met de 

gezamenlijke kerken in de gemeente Bunnik participeert de diaconie in 

het maatschappelijk noodfonds waarop inwoners van de gemeente 

Bunnik een beroep kunnen doen in geval van acute financiële nood. 

Maar ook binnen de kerkelijke gemeente kan men een beroep doen op 

de diaconie. Dit hoeft niet altijd financieel te zijn, maar de diaconie kan u 

op allerlei gebied met raad en daad terzijde staan. 
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Kerkenraadsvergaderingen 

De kerkenraad houdt verschillende vergaderingen om op de hoogte te 

blijven van wat er allemaal leeft binnen de gemeente. De dominee is 

voorzitter van de kerkenraad en een van de kerkenraadsleden heeft de 

taak van scriba (secretaris), daarnaast is een notulist aanwezig. 

Eens per maand komt de kerkenraad bijeen in een vergadering om 

geestelijke en stoffelijke belangen te bespreken die er binnen de 

gemeente leven, bijvoorbeeld: het clubwerk, catechisatie of het 

functioneren van de ambtsdragers. Daarnaast hebben de predikant en 

de wijkouderlingen tussendoor contact als er noden of problemen zijn 

bij een gemeentelid.  

 

Het college van kerkrentmeesters 
 

Het college 

De kerkrentmeesters zijn naar de bepalingen in de kerkorde belast met 

de zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van onze gemeente, voor 

zover niet van diaconale aard. 

 

In onze gemeente bestaat dit college uit twee ouderlingen-

kerkrentmeesters en drie gekozen lidmaten. Zij worden bijgestaan door 

een commissie van bijstand, de notabelen. Deze commissie bestaat uit 

zes leden. De werkzaamheden van het college zijn beschreven in de 

“Plaatselijke Regeling” van de Hervormde Gemeente te Werkhoven. 

Hierin staat o.a. dat minimaal twee leden van het college ouderling-

kerkrentmeester moeten zijn. Verder zijn beschreven alle taken zoals het 

beheer over alle gebouwen, alle goederen en het vermogen. Ook 

beheert het college de begraafplaats. 

 

Het college zorgt ervoor dat de predikant een maandelijkse vergoeding 

krijgt voor zijn onkosten, en dat het traktement wordt uitbetaald 

conform de voorschriften zoals opgenomen in de uitvoeringsbepalingen 

van de Protestantse Kerk. Ook is beschreven hoe gelden verworven en 

beheerd dienen te worden.   

 

Het uiteindelijke doel van het college van kerkrentmeesters is om het 

geld van de gemeente zo te besteden dat Gods werk binnen onze 

gemeente door mag gaan. 
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Samenstelling college van kerkrentmeesters 

C. van Eck (voorzitter)    ’t Haantje 3     tel. 06-24654819 

T. van Vulpen (penningmeester) Rietdijk 6 (Houten) tel. 06-53176056 

Mw. W.T.C. ten Broeke (secretaris) Otselaan 48  tel. 0343-552201               

 
Commissie van bijstand 

E.J. Achterberg     Pelikaanweg 3    tel. 06-22704807       

G. Oskam       Beverweertseweg 22      tel. 06-53903429      

M.N. van der Grift-Veldhuizen Penningkruid 9 (Odijk)   tel. 06-15036758 

G. Spies   Achterdijk 104    tel. 06-10188737 

W. Oskam                 Werkhovenseweg 19B   tel. 06-54902800                             

W. Schreuder       Achterdijk 89        tel. 06-34964416 

H. de Gier          Waalsweg 20 (Tull en ’t Waal)  tel. 06 29188447 

 

College van kerkrentmeester-vergaderingen 

Minimaal 4 maal per jaar houden de kerkrentmeesters en de commissie 

van bijstand gezamenlijk vergadering. Van deze vergaderingen worden 

notulen gemaakt. Besluiten worden alleen met meerderheid van 

stemmen genomen. Besluiten worden niet genomen als niet minstens 

de helft van de stemgerechtigden tegenwoordig is.  

 

Begraafplaats 

De begraafplaats aan de Leemkolkweg is eigendom van onze kerkelijke 

gemeente. Het beheer berust bij het college van kerkrentmeesters. De 

administratie is in handen van dhr. G. Oskam, Beverweertseweg 22, tel 

06-53903429.  Met hem dient u contact op te nemen voor het verlenen 

van grafrechten voor een aaneengesloten periode van 20 jaar (een 

“grafbewijs”). Op verzoek kan een afschrift van het reglement van de 

begraafplaats worden verkregen. 

 

Gemeentelijk leven 

 

Catechisaties 

Gedurende de winterperiode wordt er catechisatie gegeven voor de 

jongens en meisjes van 12-15 jaar en een groep van 16+ jaar. 

Ben je een tiener van 12-15 jaar? Dan ben je welkom van 19:15 tot 20:15 

uur in de Stevenshoek voor Follow Me. Na een gezamenlijke inleiding 

wordt er in groepjes uiteen gegaan. Onder leiding van een mentor wordt 

er dan doorgepraat.  
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Als je een jongere van 16 jaar of ouder bent, dan is de catechisatie van 

20:30 tot 21:30 uur. De avonden zijn altijd op maandagavond in de 

Stevenshoek. Belijdeniscatechese wordt georganiseerd in overleg met 

de predikant. 

 

Zending- en Evangelisatie commissie 

De zending- en evangelisatiecommissie heeft als doel om samen met 

alle leden van de gemeente het Evangelie uit te dragen aan gelovige en 

niet gelovige mensen.  

Op de Stevensmarkt staat er een evangelisatietafel met allerlei lectuur. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 

Ds. E. Meijer    Brink 3                 tel. 06-30063985 

Dhr. W. Oskam         Brink 18             tel. 06-36219242 

Mw. C. Blitterswijk          Krommesteeg 3, Odijk                tel. 06-24992154 

   

De zending -en evangelisatiecommissie is verbonden met twee kerkelijke 

organisaties: de IZB en GZB. 

 

De IZB 

De Bond voor Inwendige Zending op gereformeerde grondslag, zet zich 

in voor evangelisatie binnen de Protestantse Kerk. Bijvoorbeeld bij het 

ondersteunen van evangelisatiecommissies. 

 
De GZB  

De Gereformeerde Zendingsbond, zet zich in voor evangelisatie buiten 

Nederland. Zij sturen o.a. zendelingen opdat iedereen in aanraking komt 

met het Evangelie. 

 

Kerkbode 

De kerkbode verschijnt 1 maal per maand (m.u.v. augustus), zowel 

digitaal als in print. In de kerkbode staan alle activiteiten genoemd die te 

maken hebben met onze gemeente. Als u kopij heeft kunt u aan de 

redactie doormailen.  

 

Het redactie-adres is: kerkbode@hervormdwerkhoven.nl  

 

Opgave abonnementen/adreswijzigingen: mw. S. Oskam, 

Beverweertseweg  38a, tel. 06-36407317. 

mailto:kerkbode@hervormdwerkhoven.nl
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Stevenshoek 

De Stevenshoek is ons verenigingsgebouw, waar veel kerkelijke 

activiteiten worden gehouden. Ook wordt de mogelijkheid geboden het 

verenigingsgebouw te huren voor verjaardagen, feestjes, cursussen of 

iets dergelijks. Men dient hierbij wel rekening te houden met de regels 

die bij een christelijke levensstijl passen.  

 

Voor gebruik van de Stevenshoek kunt u contact opnemen met mw. J. de 

Kruyf, tel. 06-27464619. 

 
Begroetings-en Jubileumcommissie 

Als u op de hoogte bent van een nieuw ingekomen lidmaat, geboorte, 

jubileum of een ander heugelijk feit dan kunt u contact op nemen met 

mw. J. v. Eck, tel. 06-18219020. 

 

Bezoekcommissie 

In 1997 zijn we gestart met een bezoekcommissie. Deze bestaat uit een 

aantal dames en  heren.  

De bedoeling is om de gemeenteleden boven de 70 jaar een bezoekje te 

brengen (mits dit op prijs wordt gesteld). Mocht u of iemand in uw 

omgeving hiervoor in aanmerking komen, graag even doorgeven aan: 

mw. P. G. Veldhuizen- de Groot, Werkhovenseweg 16, tel. 06-46130985 

 

Verjaardagsfonds 

Op verjaardagen ontvangen gemeenteleden een felicitatie namens de 

kerk. Tevens ontvangt u hierbij de mogelijkheid om  uw blijdschap en 

dank voor uw verjaardag om te zetten in een gift. Ieder jaar wordt dit 

geld besteed voor een bepaald doel.  
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Bijbelkringen, groepen en clubs  

 

De consistoriekring  

Wij komen met een mooie groep ongeveer één keer in de twee weken 

op maandagmorgen samen in de Stevenshoek. We beginnen om 9:30 

met een kopje koffie of thee, waarbij de deelnemers om de beurt voor 

iets lekkers zorgen. Vorig jaar hebben we het Bijbelboek Nehemia 

doorgenomen. Dit jaar gaan we naar de brief van Jakobus. Een brief vol 

wijsheid en praktische onderwerpen. Natuurlijk is iedereen welkom 

hierbij aan te sluiten. We hopen op fijne ontmoetingen met mooie 

gesprekken! Voor vragen kunt u contact opnemen met de predikant.    

 

De gebedskring 

Elke maand komt de gebedskring bij elkaar om te bidden voor de 

kerkelijke gemeente in Werkhoven en de wereld om ons heen. We 

komen bijeen op de laatste woensdag van de maand, om 19.00 uur in 

De Stevenshoek, bovenzaal.   
 

Vind je het leuk om mee te doen met dit belangrijke werk? Kom dan 

gewoon. Het is maar een uurtje in de maand en het is echt belangrijk 

om samen te bidden. Er is altijd iemand die de punten voorbereidt en 

iemand die een korte inleiding verzorgt. Ook zingen we samen. En wil je 

gebedspunten indienen, dan horen we die ook heel erg graag! Het 

mailadres is gebedskring@hervormdwerkhoven.nl.  

 

Dus voel je allemaal van harte welkom om mee te bidden of mee te 

denken over gebedspunten.    

 

Contactpersoon: Roelienelleke van Vulpen (tel. 06-18017840) 

 

Bezinningsuur  

Dit is niet echt een kring, maar wel een belangrijk ontmoetingsmoment 

voor onze gemeente. In de week voor het Avondmaal is er altijd op 

woensdagavond een uur voor bezinning. We hebben besloten om op 

deze momenten de prachtige brief aan de Hebreeën stukje voor stukje 

samen door te nemen. In deze brief wordt onze aandacht gericht op de 

heerlijkheid van Jezus als onze Redder en worden wij aangespoord om 

te volharden in het leven als christenen. Dit komt overeen met het doel 

van het Avondmaal. Daarnaast is er altijd ruimte om met elkaar in 

mailto:gebedskring@hervormdwerkhoven.nl
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gesprek te gaan, vragen te stellen en elkaar te bemoedigen en aan te 

vuren. We willen iedereen die deel wil nemen aan het Heilig Avondmaal 

hartelijk uitnodigen ook te komen!  

 

Bijbelkringen en groepen 

Er zijn meerdere Bijbelkringen. Eén op de dinsdag-, en één op de 

woensdagavond die open staan voor alle belangstellenden.  

 

Contactpersoon voor de dinsdagavondkring: J. Blitterswijk (tel. 0343-

513375).  

 

Contactpersoon voor de woensdagavondkring: Boudewijn en Marian van 

Oordt (tel. 06-20713568). 

 

Ongeveer één keer per 3 weken komen we bij elkaar met als doel ons 

geloof te verdiepen. Aan de hand van Gods Woord, willen we met elkaar 

van gedachten wisselen.  

 

Bijbelkring voor jongeren 

Een groep van 15 jongeren tussen de 20 en de 25 jaar waarbij, zoals de 

naam al zegt, de Bijbel centraal staat. De groep van 15 jongeren is een 

hechte groep die ook samen belijdeniscatechisatie hebben mogen 

volgen. Na de belijdenis catechisatie is de groep bij elkaar gebleven en is 

de Bijbelkring ontstaan. In de zomermaanden komt de groep eens in de 

drie weken samen en in de wintermaanden is het de bedoeling dat de 

groep om de week samenkomt. Tijdens de bijeenkomsten, vaak op 

zondagavond, wordt er een hoofdstuk uit de bijbel doorgenomen. Elk 

hoofdstuk wordt vers voor vers doorgenomen. Tijdens het bespreken 

van de hoofdstukken uit de Bijbel ontstaan er goede gesprekken en 

leuke discussies. Contactpersoon: Kevin van der Grift  

 

Verder kent de gemeente de volgende groepen: 

 

Zondagavondgroep  

De naam van deze groep zegt nog niet zoveel als u dit leest. Behalve dan 

dat u weet op welke avond we bijeenkomen: de zondagavond.  

De zondagavondgroep zit qua leeftijd ongeveer tussen de 

jeugdvereniging en JV+ in, allen op de zondagavond. Deze groep wordt 

gevormd door jongvolwassenen binnen onze gemeente (leeftijden +/- 
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23-35 jaar). Om de drie weken komen we bijeen om elkaar onder Gods 

Woord te ontmoeten. Het lijkt als jeugdvereniging, alleen dan wat minder 

jeugdig betreft leeftijd.  

 

De inhoud van deze avonden verschilt van thema-avonden t/m 

preekbespreking. In de laatste ontmoetingen hebben we kleine 

Bijbelstudies gedaan in het kader van geestelijke groei. We hopen 

hieraan een vervolg te geven met de start van het nieuwe seizoen.   

  

De halte jeugdvereniging gepasseerd en zoekende naar de volgende 

halte?  Van harte welkom!  Contactpersoon: Wilco Oskam (06-36219242) 

 

JV plus   

Elke 2e zondagavond van de maand komen wij als JV plus bij elkaar bij 

een van ons thuis. De leeftijd van de huidige deelnemers is +/- 40 tot +/- 

55 jaar. Om de beurt bereiden we een  onderwerp voor, vaak een 

werelds onderwerp, waarbij we ons afvragen: Wat zegt de Bijbel 

hierover? Geen Bijbelkring, maar een goed gesprek over God, Kerk en 

Geloof. Ruimte voor serieuze onderwerpen, maar ook een gezellige 

avond!   

Spreekt het je aan? Voel je welkom! Wil je meer weten? Bel gerust 06-

46130985 (Patricia Veldhuizen)  

 

Emmaüskring  

Wij komen gedurende het winterseizoen eens in de twee/drie weken op 

donderdagavond bij elkaar bij ons thuis (Nieuwendaal 25). De kring 

bestaat uit een groep van ca. 7 deelnemers. Aan het begin van elk 

seizoen bepalen wij in onderling overleg welk onderwerp aan de orde 

komt. De afgelopen jaren hebben wij stilgestaan bij o.a. het Avondmaal, 

de 10 geboden, de Bergrede, de gelijkenissen van Jezus. Veelal wordt 

gebruik gemaakt van een boekje of een video serie. Voor meer 

informatie kan contact worden opgenomen met Willem van Vark, tel. 

0653515581.  

 

Christelijke Vrouwen Vereniging Krommerijnstreek  

We zijn vrouwen uit Werkhoven en omstreken uit verschillende 

Protestantse kerk genootschappen in de leeftijd vanaf 50 jaar en ouder. 

We beginnen elk seizoen met een jaarlijkse fietstocht en excursie. Verder 

komen we maandelijks elke laatste woensdagavond van de maand om 
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half 8 tot ongeveer half 10 in de Stevenshoek bij elkaar.  

 

Ons programma is heel afwisselend. Denk hierbij aan een creatieve 

avond, filmavond (natuur), lezing over het werk van de politie, hersen 

gymnastiek, sport of spel, een medisch onderwerp. Ons jaarlijks dagje uit 

is in mei. Heeft u nog andere ideeën dit kan altijd ingepland worden.   

 

De jaarlijkse contributie is inclusief koffie € 30 00 per jaar. Voor nadere 

informatie doe een belletje naar een van de bestuursleden: 

 

Ria v Vulpen 06 53973216  

Mia Wijnen 0343-551390  

Dickie de Kruijf 0343-551243  

Joke v Eck 06 18219020  

 

Clubs 

De kinderclubs komen elke week een avond bij elkaar. Deze avond 

bestaat uit gebed, zingen en een Bijbelverhaal. Daarna wordt er 

geknutseld of een spel gedaan. 

 

• Dinsdagavondclub 

Leeftijd: vanaf 7 jaar t/m groep 8 van de basisschool. Tijd: 18.45-20.00 

uur. (Contactpersoon: Alinda Otte, alindamulder5@hotmail.com) 

 

• Zaterdagavondclub 

Leeftijd 12-15 jaar. Tijd: Eenmaal in de 14 dagen van 19.30-21.30 uur. 

(Contactpersoon: Corjanne Polman, corjanneoskam88@hotmail.com) 

 

Jeugdvereniging 

De jeugdvereniging komt eens in de veertien dagen of drie weken bij 

elkaar bij mensen thuis. De bedoeling is dat we met elkaar een gesprek 

aangaan over de meest uiteenlopende onderwerpen.  De eerste vraag is 

altijd: Wat zegt de Bijbel ons over dit onderwerp? Vervolgens proberen 

we dieper op het onderwerp in te gaan. Met pen en papier, met een video 

of alleen maar in gespreksvorm. 

JV-avonden staan voor een serieus gesprek, gezelligheid, onderlinge 

vriendschap en respect voor elkaars mening.  

Leeftijd; alle jongeren van 15 jaar en ouder. 

Contactpersoon: Jan van Dijk, janenliannevandijk@hotmail.com 

mailto:alindamulder5@hotmail.com
mailto:janenliannevandijk@hotmail.com
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Kampweek 

1 maal per jaar, meestal aan het eind van de zomervakantie, wordt er 

een kampweek georganiseerd voor alle jeugd vanaf 7 jaar. 5 dagen lang 

gaan we dan met z'n allen een week naar een herberg of camping waar 

allerlei dingen en activiteiten, sport en spel worden gehouden.  

Hiervoor kun je je aanmelden bij mevr. M. Zuijderduijn – 06-36191655. 

Nadere informatie hierover krijg je dan vanzelf door een van de 

leidinggevenden thuis gestuurd. 

 

Christelijke instellingen 

 

H.G.J.B. 

De Hervormd Gereformeerde Jeugdbond ondersteunt het jeugdwerk in 

de Protestantste Kerk. 

Hervormd Gereformeerde Jeugdbond, H.G.J.B. 

Prins Bernhardlaan 1 

3722 AE  Bilthoven 

Tel: 030-2285402 

e-mail: info@hgjb.nl 

internet: www.hgjb.nl 

 

Gemeenteopbouw 

 

Ledenadministratie 

Als u te maken krijgt met bijvoorbeeld: geboorte, overlijden, jubileum of 

verhuizing, wilt u dit dan door geven aan: 

Mw. M. Oskam, Welgelegenlaan 61, Driebergen, tel. 0343-513282. 

ledenadministratie@hervormdwerkhoven.nl. U kunt hiervoor het 

onderstaande formulier gebruiken. 

 

Het is de bedoeling dat u mutaties voor de ledenadministratie (ook) altijd 

doorgeeft aan uw wijkouderling.  

 

  

mailto:ledenadministratie@hervormdwerkhoven.nl
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Mutatieformulier 

 

Naam : 

Adres : 

Postcode/Plaats : 

Telefoon: 

Geeft bericht van : 

 

O Geboorte 

 

O Overlijden 

 

O Huwelijk 

 

O Verhuizen 

 

Datum   : 

 

Van    : 

Naam   : 

Adres    : 

Postcode/Plaats : 

Telefoon   : 

 

en  

 

Naam   : 

Adres    : 

Postcode/Plaats : 

Telefoon   : 

 

Opmerkingen: 

 

 


