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Aan de lezers
De Hervormde Gemeente te Woudrichem behoort tot de Protestantse Kerk in
Nederland. Zij biedt u deze gemeentegids aan. U vindt hierin tal van gegevens
over onze gemeente en hoe wij gemeente met elkaar (willen) zijn.

Het boekje is bedoeld als een handige wegwijzer voor iedereen. Ook wanneer u
pas deel uitmaakt van onze kerkelijke gemeente, kan het boekje ertoe bijdragen
dat u zich sneller thuis zult voelen in onze gemeente. Het biedt namelijk een
overzicht van wat er in onze gemeente gebeurt en wie er in de gemeente actief
zijn.

Wenst u nadere informatie of persoonlijk contact, belt u dan gerust de predikant
of één van de leden van de kerkenraad of van de wijkteams, zij zullen u graag te
woord staan.

Met een hartelijke groet,

Ds. A.J.(Adriaan) Molenaar
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Kerkelijke adressen en telefoonnummers

Predikant
Ds. A.J. (Adriaan) Molenaar
Burg. v.d. Lelystraat 1
tel. 0183-795280
email: predikant@kerkwoudrichem.nl

Scriba
Conny Bastiaans
Postweide 133
tel. 0183-304219
email: scriba@kerkwoudrichem.nl

Coördinerend koster
Huub Ermstrang
Postweide 46
tel. 06-20598096
email: koster@kerkwoudrichem.nl

Kosters
Gerard Kraaij
Arie Deelen
Jo Bax

Gerard Arie

Organisten
Harm de Nooij, Zalmstraat 1, tel. 0183-303424
Henk van Engelen, Burg. v.d. Lelystraat 27, tel. 0183-304192
Rudy Colijn, Schout 7,tel. 0183-302761

Ledenadministratie
(adreswijziging, huwelijk, geboorte, overlijden, kerkklanken)
ledenadministratie@kerkwoudrichem.nl

Janny Gouw
Oude Ban 3
tel. 0183-309500

Janny
Kerkgebouw
Kerkstraat 35
tel. 0183-303811
(openingstijden kerk voor toerisme,
zie site www.kerkwoudrichem.nl)
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Kerkelijk bureau (tevens DOCK 60, zie p. 17)
Kerkstraat 60
4285 BC Woudrichem

Structuur
De Hervormde Gemeente Woudrichem behoort binnen de PKN tot de classis
Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne.
Medio 2019 telde onze gemeente 1025 geregistreerde leden (bron: jaarverslag CvK).
E-mail: classisscriba-noord-brabant-limburg-reunion-wallonne@protestantsekerk.nl

Kerkdiensten

Aanvangstijden kerkdiensten
maart t/m sept. okt. t/m april
(zomertijd) (wintertijd)

Morgendienst 09.30 uur 10.00 uur
Avonddienst 18.00 uur 18.00 uur

De eredienst
Eén van de ouderlingen heet de gemeente namens de kerkenraad welkom, leest de
afkondigingen voor en geeft het aanvangslied op. Dit wordt daarna staande gezongen.
De gemeente gaat na votum en groet zitten.

De voorganger vervolgt verder de liturgie naar één van de orden van dienst uit het
dienstboek. Tijdens de diensten wordt er gezongen uit het Liedboek voor de Kerken.
In bijzondere diensten wordt een gedrukte liturgie gebruikt. Er zijn plannen om de
liedkeuze te verbreden. Er is nu een proefperiode met” op toonhoogte”

Voor de kinderen wordt kindernevendienst gehouden. De kinderen verlaten de kerk na
het gebed om de opening van het Woord. Na het ‘amen’ van de preek, onder het naspel
van het lied na de preek, komen de kinderen terug in de kerk en gaan bij hun ouders
zitten. Als alle kinderen zitten, dan zingen we een kinderlied. Hiervoor is een
liederenbundel opgesteld en verkrijgbaar bij de ingang. Daarna volgen dankgebed,
collecte en het slotlied.

Het slotlied aan het einde van de dienst wordt staande gezongen. Na de zegen antwoordt
de gemeente met een gezongen driemaal “amen”.

De viering van de sacramenten

Heilige doop
Het sacrament van de heilige doop wordt bediend in een eredienst, in overleg met de
doopouders. Veertien dagen voor de doop vindt de doopzitting plaats. Hiervoor worden
beide ouders uitgenodigd. De doopzitting (het gesprek met de ouder(s) over het dopen)
wordt ook gebruikt voor een eenvoudige doopcatechese. De kinderen van de
zondagsschool zingen de dopeling en ouders tijdens de doopdienst toe.
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Heilig Avondmaal
Het is in onze gemeente gewoonte om vijf keer in het jaar het heilig avondmaal te vieren.
Vier keer gebeurt dat op een zondag, meestal in de maanden januari, juni,
augustus/september en november. Tussen januari en juni vindt nog een viering op Witte
Donderdag plaats. Op de zondag voorafgaande aan de viering vindt in de morgendienst
de voorbereiding op het Heilig Avondmaal plaats. In die dienst wordt dan het eerste deel
van het avondmaalsformulier gelezen. Op de dag van viering is er naast de
ochtenddienst, ook in de avonddienst gelegenheid aan te gaan, voor hen die openbare
belijdenis van hun geloof hebben afgelegd.

Huisavondmaalsdienst
Gemeenteleden die niet in staat zijn de avondmaalsdiensten bij te wonen, kunnen zich
opgeven voor de huisavondmaalsdienst. Na de eredienst zullen de dominee, een
ouderling en een diaken bij u langs komen om dit sacrament te vieren. U kunt zich
hiervoor opgeven bij de dominee.

Bijzondere diensten

Nieuwjaarsdienst; op 1 januari om 10.00 uur
Bidstond voor gewas en arbeid; op de tweede woensdag in maart om 19.30 uur
Belijdenisdienst op de zondag voor Pasen (Palmzondag), waarin belijdenis van het
geloof wordt afgelegd door gemeenteleden, die zich hiertoe hebben voorbereid op de
belijdeniscatechisatie
Witte Donderdag; dienst om 19.30 uur. In deze dienst vindt geen woord-
verkondiging plaats, maar ligt alle nadruk op de viering van het Heilig Avondmaal
Goede Vrijdag; dienst om 19.30 uur
Hemelvaartsdag; dienst om 9.30 uur
Dankstond voor gewas en arbeid; de eerste woensdag in november om 19.30 uur
Kerstavond; 24 december om 21.00 uur Kerstzangdienst
Dovendienst (zie site www.kerkwoudrichem.nl of kerkklanken voor data)

Pastoraat

Dominee
Het bezoekwerk van de dominee bestaat voornamelijk uit verzoeken naar aanleiding van:

Geboorte;
Ziekenhuisopname;
Ouderdom;
Huwelijksjubilea, wanneer dit door de familie kenbaar wordt gemaakt
Overlijden en rouwbezoek

Daarnaast is er sprake van gewoon bezoekwerk aan jong en oud, soms op afspraak en
soms zomaar.
De dominee stelt het op prijs wanneer hij op de hoogte gebracht wordt van allerlei
situaties, verborgen nood, zowel geestelijk als maatschappelijk of sociaal, waarbij een
bezoek van de dominee zinvol kan zijn. Dit mag rechtstreeks bij de dominee of via de
scriba, het wijkteam, of een kerkenraadslid.
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Kerkenraad
De kerkenraad heeft o.a. tot taak het in stand houden van de erediensten, het leiding
geven aan de opbouw van de gemeente en haar dienst in de wereld. De kerkenraad (als
zij compleet is) telt naast de dominee zeventien ambtsdragers, bestaande uit acht
ouderlingen, vier ouderling-kerkrentmeesters en vijf diaken.

De ambtsdragers zijn door de gemeente van Godswege geroepen een bepaalde dienst te
verrichten. Zij worden gekozen voor een periode van vier jaar. Om de twee jaar, aan het
eind van een periode, treedt een deel van de kerkenraad af.

Elke ambtsdrager kan zich vervolgens herkiesbaar stellen. De maximale periode is 12
jaar. De kerkenraad vergadert in de regel eenmaal per zes weken.

Samenstelling kerkenraad 2021

Van linksboven, naar rechtsonder:
Jaco Mak, Rianne Nieuwkoop, Ralf van der Meij, Sjaak Kraaij, Arie van der Stelt, Jaap
Dekker, Jeannet van Kooten, Ds. Adriaan Molenaar, Andries van Engelen, Jetze van Wijk,
Petra van Engelen, Peter Naaijen, Bianca Vlot, Conny Bastiaans, Huib van Pelt.
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Ouderlingen

Taak en doel
Aan de wijkouderlingen (het consistorie) zijn de pastorale zorg, de huisbezoeken en het
leiding geven aan de wijkteams toevertrouwd. Voor de jeugd(activiteiten) is er een
jeugdouderling.

Wijk 1:

Arie van der Stelt
Baarsplein 17
Tel: 06-22125206

Wijk 2:

Bianca Vlot
Kastanjelaan 58
Tel: 0183-303300

Wijk 4:

Petra van Engelen
Burg.vd Lelystr.27
Tel: 0183-304192

Wijk 5:

Andries van Engelen
Citadel 32
Tel.: 06 – 10719770
of 0183-302667

Wijk 3:

Rianne Nieuwkoop
Burg. vd Lelystr.51a
Tel: 0183-301048

Scriba

Conny Bastiaans
Postweide 133
Tel: 0183-304219

Jeugdouderling

Ralf van der Meij
Kazemat 2
06 -27088250
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College van Kerkrentmeesters

Taak en doel
Het college van kerkrentmeesters is belast met het beheer van de kerkelijke goederen,
gebouwen en financiën, voor zover deze niet van diaconale aard zijn. Het verricht deze
taak in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Samenstelling
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 5 personen. Van het college van
kerkrentmeesters moeten er minimaal 2 ouderling-kerkrentmeester zijn en als zodanig
deel uitmaken van de kerkenraad. De overige zijn kerkrentmeester.

Onderstaande leden van het college van kerkrentmeesters zijn lid van de kerkenraad en
als zodanig ouderling-kerkrentmeester:

Inkomsten
Om de gemeente in stand te houden wordt een beroep gedaan op de financiële bijdrage
van de leden van de gemeente. Dit vindt plaats op onder meer de volgende manieren:

Collecten en collectemunten
Tijdens de dienst vindt er een collecte in 2 rondgangen plaats. De eerste collecte is
bestemd voor de het college van kerkrentmeesters, de tweede collecte is bestemd voor
de diaconie. Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het college van kerkrentmeesters.
Ook in onze kerk kan er al geruime tijd met collectemunten worden betaald.
Deze vertegenwoordigen een waarde en zijn in 3 kleuren te verkrijgen:
Groen = €0,60 Blauw = €0,90 Geel = €1,50
Collectemunten zijn verkrijgbaar bij onderstaande adressen:

Voorzitter

Jaap Dekker
ouderling-
kerkrentmeester
Oudendijk 2
Tel: 0183-301218

Jetze van Wijk

ouderling-
kerkrentmeester
Kerkstraat 33
Tel: 06-52307699

Willem van der Aa

kerkrentmeester
Tel: 0183-303969

Joost-Jan van der Nat

kerkrentmeester
Tel: 06-24633657

Secretaris: per febr.

Peter Naaijen
ouderling-
kerkrentmeester
Jettebosstraat 56
Tel: 06-57339574
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Naam Adres telefoon
Mevr. R. van der Beek Jacoba van Beierenstraat 2a 309581
Fam. C. Golverdingen Citadel 40 302862
Fam. C. Walraven (dinsdagavond
van 19.00-19.30 uur)

Oudendijk 39 302788

Het bedrag waarvoor u collectemunten koopt kan na verkrijging van de munten worden
overgemaakt op rekening NL29RABO0372509991 tnv CvK Hervormde Gemeente
Woudrichem.

Kerkbalans
Naast de collecten wordt in het begin van het jaar aan de gemeenteleden een vrijwillige
bijdrage gevraagd d.m.v. de landelijke actie Kerkbalans. Door middel van een brief of
folder worden de gemeenteleden geïnformeerd over de benodigde gelden voor het
komende jaar, waarbij gevraagd wordt de hoogte van de bijdrage voor dat jaar op te
geven aan het college van kerkrentmeesters.

Giften en legaten
Giften ten bate van het College van Kerkrentmeesters kunnen worden overgemaakt op
onderstaande bankrekeningnummers:

Rekeningnummers College van Kerkrentmeesters:
Het rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage: NL39INGB0001117922
Het rekening nummer voor algemene betalingen en giften: NL76RABO0372500609
Het rekeningnummer voor betaling kerkklanken: NL61RABO0372554423
Het rekeningnummer voor solidariteitskas en eindejaarscollecte: NL47RABO0372501907

Donaties aan kerken worden door de overheid fiscaal gerangschikt onder de aftrekpost
“giften”. Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk de fiscus mee te laten betalen aan
uw gift aan de kerk, bijv. door giften voor meerdere jaren te concentreren in één fiscaal
jaar en/of het gebruik van collectebonnen. Er geldt bij deze aftrekpost wel een
zogenaamd drempelbedrag.
Ook behoort het schenken via een zogenaamde lijfrente tot de mogelijkheden. Dit houdt
in dat de door middel van een persoonlijke gift op te maken overeenkomst de
verplichting wordt aangegaan, gedurende minimaal vijf jaar, een bedrag te schenken. Bij
deze constructie is, voor deze gift, geen drempelbedrag van toepassing.

Wanneer u de kerk testamentair wilt gedenken, is dat mogelijk door een legaat op te
nemen in het testament. Een legaat is vanaf 2006 voor de kerken volledig vrijgesteld van
kosten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de notaris.
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Diaconie

Taak en doel:
Waar nodig hulp verlenen aan de in nood verkerende mensen of zorgen dat er
geholpen wordt door de hiervoor opgerichte maatschappelijke instellingen;
Ondersteuning van het ouderenwerk, jeugdwerk, zending en evangelisatie-
activiteiten in de eigen gemeente;
Dienstbaar zijn bij de erediensten en de viering van het heilig avondmaal;
Het kritisch volgen van ontwikkelingen in de samenleving en het helpen bestrijden
van het verkeerde.

Samenstelling: Alle leden van de diaconie zijn lid van de kerkenraad en vormen daarnaast
een eigen college van diakenen.

Ondersteuning wordt hierbij verleend door: Dhr. F. Maas (kerkradio/administrateur),
Citadel 45, tel: 0183-310494

Besteding van de middelen
Het college dient verantwoord om te gaan met de besteding van de middelen. Enkele
beoordelingscriteria bij de ondersteuning van mensen en projecten zijn:

Heeft het werk een diaconaal karakter en voorziet het in een werkelijke nood;
Zijn er mogelijkheden voor ondersteuning door de overheid en andere fondsen;
Is er voldoende inzicht in de financiële situatie.

Het rekeningnummer van de Diaconie is NL79RABO0372500846.

Wijk 1:

Huib van Pelt
voorzitter
Vissersdijk 18
Tel: 0183-304878

Wijk 4:

vacant

Wijk 2::

vacant

Wijk 5:

Sjaak Kraaij
Ravelijn 64
Tel: 0183-404405

Wijk 3:

Jaco Mak
Merweplein 20
Tel: 0183-565977

Jeugd diaken

Jeannet van Kooten
Ravelijn 37
0183-852458
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Kerkradio
Gemeenteleden die niet in staat zijn de wekelijkse kerkdiensten bij te wonen, kunnen
beschikken over een kerkradio-ontvanger. Op deze wijze kunnen ze ook thuis betrokken
zijn bij de erediensten en andere activiteiten in de kerk. Voor de kosten van de kerkradio
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Contactadressen voor de kerkradio zijn:
Dhr. J. Mak en Dhr. F. Maas

Dienst via internet
Iedere dienst wordt uitgezonden via kerkdienstgemist.nl

Wijkteams

Het doel van de wijkteams is het omzien naar elkaar in de blijdschap en het verdriet van
het dagelijks leven. Het wijkteam heeft dan ook als belangrijke taak het onderhouden
van contacten met gemeenteleden. Dit kan o.a. bij ziekte, jubilea, geboorte, huwelijk,
gemeenteleden van 75 jaar en ouder, nieuw ingekomenen, droevige gebeurtenissen of
sterfgevallen. Daarnaast kan het wijkteam groothuisbezoek of andere activiteiten
organiseren.

Een wijkteam bestaat uit: een wijkouderling, hij/zij is voorzitter van het wijkteam en
samen met de wijkdiaken verantwoordelijk voor het werk en de gemeenteleden in zijn of
haar wijk. Het is wenselijk dat de ouderling wordt ondersteund door een wijkcoördinator.

De wijkouderling (of de wijkcoördinator) coördineert de contacten tussen het wijkteam
en zorgt voor verdeling van werkzaamheden.
De wijkouderling is het aanspreekpunt voor gemeenteleden als zij ergens mee zitten,
een huisbezoek willen of iemand weten waar aandacht is gewenst.
De wijkdiaken wordt ingeschakeld als er diaconale hulp of vraagstukken van financiële
aard aan de orde zijn.
De bezoekbroeder/zuster besteedt samen met de wijkouderling of op diens verzoek
pastorale aandacht aan de leden.

De contactpersonen in het wijkteam brengen bezoekjes bij bijzondere gebeurtenissen of
houden op andere wijze contact met leden in de wijk. Ook kunnen zij ondersteuning
bieden bij andere werkzaamheden van het wijkteam. Zij hebben een signalerende functie
naar de wijkouderling. Daarnaast blijven de dames van de Hervormde Vrouwendienst
(HVD) hun adressen bezoeken.
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Wijkindeling:

Wijk 1: Rijkswal, Maaspunt, Molenstraat, Nieuwstad, Hoogstraat, Hugo de Grootstraat,
Vissersdijk, Daalderstraat, Spieringstraat, Kerkstraat, Bagijnestraat, Kloosterhof,
Arsenaal, Landpoortstraat, Koepoortstraat, Stadshaven, Jacoba van Beierenstraat, Prins
Willem van Oranjestraat, Graaf van Hornestraat, Graaf van Egmontpad, Adr. Van
Alkmaarstraat, Pieter Maasstraat

Email wijkouderling wijk 1: ouderlingwijk1@kerkwoudrichem.nl

Wijkouderling:
Arie van der Stelt
Baarsplein 17
tel: 00-22125206

Wijkdiaken:
Huib van Pelt
Vissersdijk 18
tel. 0183-304878

Wijk 2: Burg. Van Rijswijkstraat, Fortstraat,  Middelvaart (tussen Oudendijk en
Burg.v.Rijswijkstraat), Merwededijk, Oudendijk, Oudbroek, Jan Spieringweg, De Roef,
Steurstraat, Fintstraat, Zalmstraat

Email wijkouderling wijk 2: ouderlingwijk2@kerkwoudrichem.nl

Wijkouderling:
Bianca Vlot
Kastanjelaan 58
tel: 0183-303300

Wijkdiaken:
VACANT

Wijkcoördinator:
Ineke Gremmen
Landpoortstraat 21
tel. 0183-302101

Wijkteam leden:
Karin Cuperus
Jopie Baks
Marrie Baks
Tanneke Mikhout
Corine van Hassel

Wijkteam leden:
Rika van Pelt
Grietje van Vugt
Mariet Dekker
Joke van Wijngaarden
Rob Sluijk
Ciska Wieringa
Teuny Roza

Wijkcoördinator:
VACANT
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Wijk 3: Weth. Kuijpersstraat, Weth. Kentiestraat, Burg. Verhagenstraat, Burg. v.d.
Lelystraat, Groenendijk, B.A. v.d. Colffstraat, Elfststraat, Jettebosstraat, Weth.
Viveenstraat, Baarsplein, Voornplein, Waalplein, Merweplein

Email wijkouderling wijk 3: ouderlingwijk3@kerkwoudrichem.nl

Wijkouderling:
Rianne Nieuwkoop
Burg. vd Lelystr.51a
tel: 0183-301048

Wijkdiaken:
Jaco Mak
Merweplein 20
tel. 0183-565977

Wijk 4 : Acacialaan, Postweg, Sluis, Hoge Maasdijk, Kastanjelaan, Berkenlaan, Larixlaan,
Lindenlaan, Postweide, Iepenlaan, Eikenlaan, Meidoornhof, Goudenregenhof,
Benjaminslaan, Lemmenskampweg, Weth. De Joodestraat

Email wijkouderling wijk 4: ouderlingwijk4@kerkwoudrichem.nl

Wijkouderling:
Petra van Engelen
Burg.vd.Lelystraat 27
Tel: 0183-304192

Wijkdiaken:
VACANT

Het pastoraat in De Lemmenskamp wordt verzorgd door bezoekbroeder Wout Struik.

Wijkcoördinator:
Lia Mak-Tritten
Merweplein 20
tel. 0183-565977

Wijkteam leden:
Peter Naaijen
Hetty van Leeuwen
Jannie Klaassen

Wijkcoördinator:
Ineke Ermstrang
Postweide 46
tel. 0183-301548

Wijkteam leden:
Henk van Engelen
Jopie Sterk
Marjo van der Aa
Kees Hendriksen
Corrie Hendriksen
Dicky Smits
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Wijk 5: Bastion, Citadel, Kazemat, Lunet, Ravelijn, Schans, Middelvaartsesteeg, Oude
Ban, Baljuw, Heemraad, Schout, Schepen, Drossaard, Magistraat, Almkerkseweg,
Eenhoorn, Veldweg, Middelvaart (tot Burg.van Rijswijkstraat), Geperforeerden (leden in
omliggende plaatsen)

Email wijkouderling wijk 5: ouderlingwijk5@kerkwoudrichem.nl

Wijkouderling:
Andries van Engelen
Citadel 32
tel: 06-10719770

Wijkdiaken:
Sjaak Kraaij
Ravelijn 64
tel. 0183-404405

Legenda plattegrond wijkindeling (zie ook p.16). * In wijk 5 Andries ipv Marius

Wijkcoördinator:
Janny Gouw
Oude Ban 3
tel. 0183-309500

Wijkteam leden:
Gerda Swart
Bettine van Tilborg
Paula de Rooij
Eisse Piet Mulder
Betty van Rookhuizen
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Plattegrond wijkindeling
NB: Een grotere en vergrootbare versie is te vinden op de website.
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Wat te doen bij:

Geboorte
Wanneer kerkenraad of predikant een geboortekaartje ontvangt, wordt dat gezien als een
teken van verbondenheid met de gemeente. Dit bericht wordt zo spoedig mogelijk
doorgegeven aan de ouderling van de betreffende wijk en de geboorte wordt in de dienst
bekend gemaakt. De ouderling zorgt dat één van de leden van het wijkteam, indien
mogelijk nog binnen de kraamtijd, namens de kerk een bezoek brengt.
Later brengt de predikant na telefonische afspraak ook een bezoek.

Huwelijk
Een verzoek tot kerkelijke bevestiging en inzegening kan bij de predikant gedaan
worden, dat ter goedkeuring aan de kerkenraad wordt voorgelegd. Voordat daarin wordt
toegestemd, vindt eerst een gesprek ter nadere kennismaking plaats. In dat gesprek zal
aan de hand van het huwelijksformulier aandacht besteed worden aan de bijbelse visie
op het huwelijk. “Men zal immers het huwelijk niet gemakkelijk of gedachteloos aangaan,
maar eerbiedig en dankbaar, tegenover God”, zo vermeldt het formulier. De liturgie van
de dienst wordt verder in overleg met de predikant voorbereid.

Overlijden
Bij overlijden neemt de familie of de uitvaartleider contact op met de predikant, in
verband met het vaststellen van de tijd waarop de begrafenis zal plaatsvinden. De
predikant neemt zo spoedig mogelijk contact op met de familie voor een bezoek, mede
ter voorbereiding van de rouwdienst. Deze kan zowel in het koor, in de kerk als in het
uitvaartcentrum plaatsvinden. Bij deze diensten is ook altijd een vertegenwoordiger van
de kerkenraad aanwezig.

Zendingscommissie

De zendingscommissie bestaat in onze gemeente sinds 1969, valt onder de diaconie en
heeft als taak de “Zendingsopdracht” in de gemeente Woudrichem handen en voeten te
geven. In de praktijk wordt continu gezocht naar werkvormen en activiteiten om zending
te integreren in het geheel van ons gemeenteleven.

De taken en activiteiten van de zendingscommissie zijn:
Zendingsbus in de hal van de kerk (permanent)
Bespreken van projecten en de besteding van de zendingsgelden
Organiseren van acties om zendingsprojecten (financieel) te ondersteunen
DOCK 60

Zie voor de activiteiten de website: www.kerkwoudrichem.nl
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DOCK 60
DOCK 60 (Kerkstraat 60) is een laagdrempelige ontmoetingsplaats en winkel met een
sociaal karakter, waar we gastvrijheid, gemoedelijkheid en gezelligheid hoog in het
vaandel hebben, die voor de zondag weer omgetoverd wordt om kinderen onder de 4
jaar te laten spelen tijdens de kerkdienst. We mogen hier iets van Gods liefde laten zien.

Activiteiten
Er worden activiteiten en workshops georganiseerd voor alle leeftijden en doelgroepen.
We zetten hierbij zoveel mogelijk talenten in van binnen (en buiten) onze gemeente, zo
hopen we dat dit hele plan breed gedragen mag worden. Deze workshops doen we low-
budget zodat het voor veel mensen aantrekkelijk is om deel te nemen.
De opbrengst van deze activiteiten, workshops en verkoop zijn bestemd voor het
zendingsdoel van de Hervormde Gemeente.
Meer informatie vindt u op de website: www.kerkwoudrichem.nl of op de facebook
pagina: https://www.facebook.com/dock60/

Breien voor Hope en Serve, Roemenië
Wij willen iedereen die het leuk vind om te breien, vragen om sokken, mutsen of sjaals te
breien voor dit goede doel. Er is tijdens de koude winters in Roemenië veel behoefte aan
warme kleding, op deze manier kunt u met uw talent uw steentje bijdragen. Als u nog
ergens wol heeft wat niet meer gebruikt wordt, kan het ingeleverd worden in de ton in de
hal van de kerk. Dit kan dan worden uitgedeeld aan de mensen die willen breien. Contact
persoon Marja van der Stelt

Activiteitencommissie
Begin 2001 is er vanuit de toenmalige Kerkvoogdij een activiteitencommissie opgestart
met een tweeledig doel:

Het bevorderen van de onderlinge saamhorigheid door met elkaar bepaalde
activiteiten te ontwikkelen;
Geld bijeen te brengen ten behoeve van het onderhoud van het kerkgebouw.

De commissie is werkzaam onder de naam  “Werkgroep acties Onderhoudsfonds
Hervormde Kerk Woudrichem”. De verkoopactiviteiten van de artikelen die door deze
groep worden gemaakt, zijn gecombineerd met de andere acties van de commissie.

De activiteiten bestaan o.m. uit:
Rommelmarkt, inclusief verkoop boeken;
Een fair

Bovenstaand overzicht is niet compleet en wordt ook aangepast aan andere evenementen
in Woudrichem zoals de Visserijdagen. Via Kerkklanken of de website:
www.kerkwoudrichem.nl wordt u op de hoogte gehouden van onze activiteiten.
Heeft u interesse om mee te doen aan bepaalde activiteiten, of zelf een leuk idee voor
een activiteit, laat het ons dan weten; alleen met de inzet van veel vrijwilligers kunnen de
acties slagen. Activiteiten commissie: Bas van Straten, Rob Sluyk en Henny van
Wijgerden. Contactpersoon: Arie van der Vliet Telefoon: 06-51530862.
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Kinderoppas, zondagschool en kindernevendienst

Kinderoppas/ crèche
Er is, bij voldoende vraag, zondag kinderoppas voor de allerkleinsten (0-4 jaar).
Tijdens de kerkdienst worden zij opgevangen in de crèche waar ze lekker kunnen spelen.
De crèche bevindt zich in het Kerkelijk Bureau, Kerkstraat 60. Dit is schuin tegenover de
kerk, t.o. de ijssalon. De leiding bestaat uit twee personen, van wie minimaal één
volwassen is. Email: creche@kerkwoudrichem.nl

Zondagsschool / Kindernevendienst
Voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar is er tijdens de kerkdienst op zondagmorgen
gelegenheid om de zondagsschool cq. de kindernevendienst te bezoeken.
De kinderen zijn verdeeld in drie leeftijdsgroepen:

I. ONDERBOUW: Kinderen uit groep 1, 2 en 3 van de basisschool
De kinderen van de onderbouw houden zondagsschool tijdens de gehele kerkdienst.
Waar? Vóór aanvang van de kerkdienst, mogen zij naar de zondagsschool gebracht
worden. Dit is in de linker torenkamer vanuit de kerk gezien.
Wanneer? Elke zondagochtend, met uitzondering van doopdiensten &
zomervakantie. Dan gaan zij na het gebed om de opening van het Woord naar de
kindernevendienst.

II. MIDDENBOUW: Kinderen uit groep 4 en 5 van de basisschool
De kinderen verlaten de kerk na het gebed om de opening van het Woord.
Waar? Deze groep heeft kindernevendienst in de rechter torenkamer.
Wanneer? Elke zondagochtend, behalve de eerste zondag van de maand, dan blijven
ze in de kerk, zodat de overgang van kindernevendienst naar kerk geleidelijk wordt.

III. BOVENBOUW: Kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool
De kinderen verlaten de kerk na het gebed om de opening van het Woord.
Waar? Deze groep heeft kindernevendienst in de bovenruimte van het Kerkelijk
Bureau tegenover de kerk. Vanaf september hebben de kinderen dus een jas nodig
Wanneer? Elke zondagochtend, behalve de eerste zondag van de maand, dan blijven
ze in de kerk, zodat de overgang van kindernevendienst naar kerk geleidelijk wordt.

De 12+ Groep
De 12+ groep is er voor de kinderen van 12 tot en met ongeveer 16 jaar. Deze groep
komt alleen de eerste zondag van de maand bij elkaar en zit dan in de rechter
torenkamer (de ruimte van de bovenbouw, die de eerste zondag van de maand in de kerk
blijft).De kinderen verlaten de kerk na het gebed om de opening van het Woord.
Onder het naspel van het lied na de preek, worden alle kinderen door de ouderling van
dienst opgehaald bij de deur van de toren en gaan hierna de kerk in naar hun ouders.

Methode "Vertel het maar"
Iedere zondag staat een gedeelte uit de Bijbel centraal. Hiervoor gebruiken we de
methode “Vertel het Maar”. Deze bestaat uit bruikbare handboeken voor onder-, midden-
en bovenbouw en de 12+ groep. Iedere groep behandelt het betreffende verhaal en
thema op eigen niveau.
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Bij doopdiensten houden we voor alle kinderen kindernevendienst. De kinderen van de
zondagsschool verlenen dan hun medewerking aan de dienst door het zingen van een
lied. Op de zaterdag- of zondagavond voor eerste kerstdag wordt een kerstviering
verzorgd met en voor de kinderen van de gemeente. Iedereen is daarbij van harte
welkom.

Eén keer per jaar wordt in samenwerking met de christelijke basisschool Eben-Haëzer
gezinsdiensten georganiseerd. Deze diensten hebben een thema, dat met en door de
kinderen wordt uitgewerkt in verhalen, liederen, tekeningen e.d.
Voor de zomervakantie sluiten we af met een afscheidsdienst, waarin de oudste kinderen
afscheid nemen van de zondagsschool/kindernevendienst.
Tijdens de zomervakantie is er alleen kindernevendienst voor de jongere kinderen in de
leeftijd van 4 tot en met 8 jaar in één groep.

Tijdens advent, lijdenstijd en de weken tussen Pasen en Pinksteren biedt “Vertel het
Maar” een project. Dat betekent dat een aantal weken een thema centraal staat, dat
verwerkt wordt in een serie verhalen en een ‘grote’ verwerking die wekelijks aangevuld
wordt. Ook tijdens de kerkdiensten wordt hier wekelijks kort aandacht aan besteed. Zo
proberen we op een voor de kinderen begrijpelijke wijze bezig te zijn met Gods Woord.

Vragen?
U kunt altijd de ouderling/koster van dienst bij de ingang van de kerk vragen u wegwijs
te maken.
Contactpersoon zondagsschool en kindernevendienst: Ralf van der Meij, e-mail:
rjbmeij@gmail.com.
Contactpersoon 12+ groep: Corine van Hassel, email: cvanhassel@gmail.com.

Loev avonden voor 12+
Zin in een gezellige avond? Dan is dit iets voor jou! Ben je tussen de 12 en 17 jaar, dan is
er voor jou om de week op zondag een avond van 19.30 tot 21.00 in de rechter
torenkamer.
Eerste activiteit tijdens het startweekend van vrijdag op zaterdag. De eerste avond op
zondag 29 september. Tot dan en neem je vrienden mee!
Contactpersoon: Ralf van der Meij, rjbmeij@gmail.com, 06-27088250.

Vakantiebijbelclub (VBC)
Elk jaar wordt er tijdens de herfstvakantie de “Vakantie Bijbel Club” georganiseerd.
Tijdens twee dagdelen wordt er stil gestaan bij een thema uit de Bijbel. Voor de mensen
die meehelpen is er vooraf een info-avond waarop alles wordt doorgenomen zodat we
met z’n allen weten waar de VBC over gaat en wat we mogen uitdragen, zodat we
proberen de kinderen op deze manier zoveel mogelijk mee te geven. Rondom het thema
worden er met veel enthousiasme, allerlei spelletjes en activiteiten georganiseerd. De
club wordt afgesloten met een feestelijke avond, waarbij de ouders van harte worden
uitgenodigd. De Vakantie Bijbel Club is voor alle kinderen van de basisschool. Ook
kinderen die geen lid zijn van onze kerk zijn van harte
welkom.

Catechese
Voor de jongeren die de basisschool hebben verlaten is er catechese (vanaf 12 tot
ongeveer 17 jaar). We komen rond de twintig keer per seizoen bij elkaar, op
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maandagavond van 19.30 uur tot 20.15 uur in de kerk. Eerst is er een inleiding voor
allen door ds. Molenaar, daarna splitsen we in drie groepen (op leeftijd) om verder door
te praten over het onderwerp en verwerkingsopdrachten te maken. Contactpersoon:
Jeannette van Kooten, e-mail: jeannettevankooten@gmail.com

Belijdeniscatechese
Ieder seizoen is het mogelijk om belijdeniscatechese te volgen. De data en
plaats worden vastgesteld in overleg met de deelnemers. Het is niet zo dat
opgave voor deze catechese betekent dat je automatisch belijdenis doet.
Maar het is zoiezo een goede mogelijkheid om samen met elkaar door te
spreken over wie God voor ons wil zijn en wat geloof voor je persoonlijk
betekent. Wie daarna belijdenis doet, krijgt toegang tot het Heilig Avondmaal.
Voor vragen en opgave: ds. A.J. Molenaar, predikant@kerkwoudrichem.nl;
telefoon: 0183-795280.

Huisdiensten in De Lemmenskamp
Deze diensten vinden altijd plaats in De Lemmenskamp, Wethouder de Joodestraat 2, op
de eerste donderdag van de maand, behalve de maand augustus. De diensten beginnen
om 10.30 uur en duren tot ± 11.05 uur. In Kerkklanken of op de website:
www.kerkwoudrichem.nl, kunt u vinden wie er in de diensten voor gaat.
In deze diensten wordt gezongen, gebeden, gemediteerd.

Kringwerk

Bijbelkring
Op de Bijbelkring volgen we dit seizoen het leven van de aartsvaders Abraham, Isaak en
Jakob. De kringavonden bestaan uit gesprek naar aanleiding van een Bijbelgedeelte en
worden geleid door ds. Molenaar. Het leeftijdsprofiel van de huidige leden is 50+, maar
ieder, ongeacht leeftijd, is van harte welkom!
Wat doen we? In de eerste plaats proberen we een Bijbelgedeelte beter te begrijpen. In de
tweede plaats proberen we vanuit dat bijbelgedeelte lijnen te trekken naar onze tijd en
ons eigen leven. Breng uw eigen Bijbel mee!
We komen in principe om de vier weken bijeen, wat neerkomt op zeven à acht keer in
een winterseizoen. De bijbelstudie wordt gehouden op donderdagavond in de consistorie
van de kerk. We beginnen om 20.00 uur en sluiten om 21.30 uur af.

Contactpersoon voor informatie en aanmelding: ds. A.J.
Molenaar, predikant@kerkwoudrichem.nl, 0183-795280

Startkring
In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, komt deze kring van ouders van
jongere gezinnen al heel wat jaren samen rond de Bijbel. Ze heeft gesprekken rondom
geloof, werk, gezin en dagelijks leven.
Contactpersoon: Peter Naaijen, peter@tambien.nl Telefoon: 06-57339574
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Gebedskring
In onze gemeente is een gebedskring. Met elkaar wordt gebeden voor de gemeente, de
kerkenraad, de voorganger en alles wat op dat moment actueel is. Vooraf wordt samen
een gedeelte uit de Bijbel gelezen en overdacht. Daarna wordt er gebeden – ieder die wil
kan hardop bidden, maar u mag ook alleen in stilte meebidden. Alles bij elkaar duurt de
gebedskring een uur. Wees welkom, want gebed is de brandstof voor het geestelijk leven
van onze gemeente! Bovendien, wie bidt wordt er zelf door gevormd.
De gebedskring komt eenmaal per maand bijeen, bij Gerda Hagen, Raadhuisplein 12. De
bijeenkomsten worden aangekondigd in 'Kerkklanken'. Contactpersoon voor meer
informatie: ds. A.J. Molenaar, predikant@kerkwoudrichem.nl, 0183-795280. Ieder is
welkom om eens aan te schuiven, aanmelden is niet nodig.

Mannenkring “Gaan voor God”
De mannenkring is een kring speciaal en alleen voor mannen. We bespreken met elkaar
actuele onderwerpen en thema’s die ons als man en hoofd van het gezin bezig houden in
het dagelijks leven en dat in relatie met de Maker van ons allemaal. Voel je vrij om te
komen als het je een keer past.
We komen om de 2 weken op woensdagavond samen vanaf 20u in DOCK60
Voor de juiste data en overige vragen kun je contact opnemen met Marius van Doorn 06-
53487080 of Arie van der Stelt 06-22125206.

Geestelijke Groei Kring
Eenmaal per 4 weken komen een tiental vrouwen in huiselijke kring bij elkaar om met
behulp van een toerustingsboekje te praten over het geloof. Momenteel werken we met
"Sterk en moedig als Jozua" van het Evangelisch Werkverband. In de 40-dagentijd komen
we wekelijks bij elkaar rondom een 40-dagenkalender.
Contactpersoon: Petra van Engelen, telefoon: 06-23539082, e-mail:ptkant1@gmail.com,
of Lia Mak, telefoon: 0183-565977, e-mail: maktritten@hotmail.com

Verdieping voor vrouwen (VVV)
Voor vrouwen die behoefte hebben aan verdieping van hun geloofsleven is in 2018 een
nieuwe groep gestart. We verdiepen ons in de bijbel en gaan met elkaar in gesprek om
ons geloof op te bouwen. We komen eens in de twee weken bij elkaar bij iemand thuis
op woensdagavond.
Contactpersoon: Marja van der Stelt 06-10769434.

Toerisme
Tijdens het toeristenseizoen, van april t/m september, is onze mooie Martinuskerk elke
zaterdag een aantal uren open voor belangstellenden. Er zijn vrijwilligers aanwezig als
gids en toezichthouder. Tijdens de openstelling wordt het orgel bespeeld, wat een
uitnodigend karakter heeft. Een gastenboek, doet ons versteld staan vanwaar het publiek
komt. Van heel dichtbij tot ver over onze landsgrenzen.
De reden? Men hoorde het orgel spelen en zag de deur open staan. Men komt nog eens
terug, om te zien waar hij of zij is gedoopt, is getrouwd, of heeft er een trouw- of
rouwdienst meegemaakt.
De belijdenis kan ook een reden zijn. De vrijwilligers die hierbij betrokken zijn, hebben al
veel fijne gesprekken op ongedwongen wijze gevoerd.
Ook als groep op een andere dag (behalve zondag) is de kerk te bezichtigen. Dit graag
op afspraak, wilt u dan met of zonder gids, met of zonder orgelspel? (Bijna) alles kan.
Voor inlichtingen en afspraken, neem contact op met mevr. C. Brandenberg, telefoon
302556.
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Ledenadministratie
De ledenadministratie wordt verzorgd door de kerkvoogdij. Het is noodzakelijk om een
goed overzicht te houden van het totale ledenbestand van de kerk. In de
ledenadministratie worden vastgelegd naam, adres, geboortedatum en kerkelijke
gegevens (doop, belijdenis e.d.)
Bij wijzigingen in uw gezinssamenstelling of verhuizing wordt u verzocht deze
schriftelijk door te geven aan de ledenadministratie van de kerk.
Deze wordt verzorgd door: Janny Gouw, Oude Ban 3, tel. 0183-309500.
Algemene email: ledenadministratie@kerkwoudrichem.nl.
Voor het doorgeven van mutaties liggen berichtenkaartjes in de hal van de kerk.

Privacyverklaring Hervormde Gemeente Woudrichem.
Als kerkelijke gemeente hebben we gegevens van u. Wij moeten conform de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming-AVG),zorgvuldig met deze gegevens
omgaan. Daarom hebben we een privacyverklaring opgesteld. Deze verklaring geeft ook
inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking. Wij hebben gebruik
gemaakt van de Gesprekshandleiding (model van de Protestantse Kerk).

De privacyverklaring kunt u vinden op onze website: www.kerkwoudrichem.nl

Kerkblad “Kerkklanken”
Het kerkblad "Kerkklanken" wordt uitgegeven in samenwerking met een aantal
Hervormde Gemeente van de voormalige ring Woudrichem. Het blad verschijnt in de
regel 1 x per 2 weken. Redactionele artikelen dienen ingeleverd te worden bij de scriba.
Voor abonnementen of bezorging dient men contact op te nemen met Janny Gouw,
Oude Ban 3, Woudrichem (tel. 0183-309500). De abonnementskosten zijn €24,- per jaar.

Kerkauto
Wanneer u geen mogelijkheden meer hebt om zelfstandig naar de kerk te gaan, is er
altijd wel een oplossing. Zolang u dat wilt, kan er gezorgd worden dat u wordt opgehaald
en weer thuisgebracht.
In het kerkblad staat vermeld wie er op welke datum zich beschikbaar stelt om kerkauto
te rijden. Wanneer u daar even een telefoontje naar toe doet, wordt dat voor u met
plezier geregeld. Kosten zijn er niet aan verbonden, ’t is naastenliefde.
Mocht u de betreffende chauffeur niet kunnen bereiken, bel dan met Catrien, zodat er
een vervanger wordt gezocht: Catrien Brandenberg, tel.0183-302556

Verjaardagsfonds
Op een blijde dag als een verjaardag wordt de mogelijkheid geboden de kerk in deze
vreugde te laten delen. U kunt uw gift deponeren in de collectebus van een van de
medewerkers van het verjaardagsfonds, die namens de Hervormde Gemeente de
felicitatie overbrengt vergezeld van een kleine attentie. De opbrengst van het
verjaardagsfonds wordt besteed aan algemeen kerkenwerk in onze eigen gemeente.
De coördinatie is in handen van: Lia Mak-Tritten, Merweplein 20, telefoon: 0183-565977.

Internet
Bezoek ook regelmatig onze website: www.kerkwoudrichem.nl
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Gebruik kerk voor concerten, vergaderingen en trouwlocatie
De kerk kan worden gebruikt voor concerten, begrafenissen en kerkelijke inzegening van
het huwelijk. In die gevallen kan ook gebruik worden gemaakt van het koor van de kerk.
De Martinuskerk in Woudrichem is een rijksmonument en stamt uit de 16e eeuw. In 1621
is de kerk herbouwd na de brand van 1573 die een groot deel van Woudrichem is de as
heeft gelegd. De blikvanger van de kerk is het orgel, met een monumentaal front dat
stamt uit 1680.

Alle voorzieningen aanwezig
De aangrenzende ruimte (het koor) bestaat uit een gezellig ingerichte zaal voor ca. 70
personen, een keuken en sanitaire voorzieningen. De ruimtes zijn centraal verwarmd en
toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Historisch gebouw
Goede akoestiek
Wifi
Geluidsinstallatie
Beamer en projectiescherm
Orgel en piano

De capaciteit van de kerk bedraagt maximaal 350 personen.

Meer informatie?
Stuur een mail naar verhuur@kerkwoudrichem.nl of www.kerkwoudrichem.nl

De kerk zien? Kijk op de website: www.kerkwoudrichem.nl.
Ook vindt u hier een link naar de algemene voorwaarden voor de verhuur.
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contactpersonen en gegevens

Naam Adres Telefoon
Willem van der Aa kerkrentmeester Iepenlaan 9 0183-303969
Conny Bastiaans Scriba Postweide 133 0183-304219
Jo Bax koster
Riet van der Beek Jacoba van Beierenstr.2a 0183-309581
Catrien Brandenberg Jettebosstr.12 0183-302556
Rudy Colijn organist Schout 7 0183-302761
Arie Deelen koster Almkerkseweg3b
Jaap Dekker Ouderling-

kerkrentmeester
Oudendijk 2 0183-301218

Marius van Doorn Kazemat 5 06-53487080
Andries van Engelen ouderling Citadel 32 06-10719770
Henk van Engelen organist Burg. v.d. Lelystraat 27 0183-304192
Petra van Engelen ouderling Burg. v.d. Lelystraat 27 0183-304192/

06-23539082
Huub Ermstrang Coördinerend koster Postweide 46 06-20598096
Ineke Ermstrang Wijkcoördinator Postweide 46 0183-301548
Janny Gouw Ledenadmin. Oude Ban 3 0183-309500
Fam. C. Golverdingen Citadel 40 0183-302862
Ineke Gremmen Wijkcoördinator Landpoort-straat 21 0183-302101
Corine van Hassel Molenstraat 14 0183-633300
Jeannet van Kooten jeugddiaken Ravelijn 37 0183-852458
Sjaak Kraaij Diaken Ravelijn 64 0183-404405
Hanneke Kraaij Ravelijn 64 0183-404405
Gerard Kraaij koster Vissersdijk 20 0183-302751
Fien Maas Citadel 45 0183-310494
Jaco Mak Diaken Merweplein 20 0183-565977
Lia Mak-Tritten Merweplein 20 0183-565977
Ralf van der Meij ouderling Kazemat 2 06-27088250
A.J. (Adriaan) Molenaar Dominee Burg. v.d. Lelystraat 1 0183-795280
Peter Naaijen Ouderling-

Kerkrentmeester
Jettebosstraat 56 06-57339574

Joost-Jan van der Nat kerkrentmeester Berkenlaan 7 06-24633657
Rianne Nieuwkoop ouderling Burg. v.d. Lelystraat 51 0183-301048
Harm de Nooij organist Zalmstraat 1 0183-303424
Huib van Pelt Lid diaconie Vissersdijk 18 0183-304878
Marjan van Pelt DOCK 60 ea Vissersdijk 18 0183-304878
Arie van der Stelt ouderling Baarsplein 17 06-22125206
Marja van der Stelt Baarsplein17 06-10769434
Arie van Vliet Middelvaart 50 06-51530862
Bianca Vlot ouderling Kastanjelaan 58 0183-303300
Fam. C. Walraven Oudendijk 39 0183-302788
Jetze van Wijk Ouderling

kerkrentmeester
Kerkstraat 33 06-52307699


