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WOORD VOORAF
Geachte leden van onze gemeente,
Deze gemeentegids heeft tot doel u wegwijs te maken in onze
gemeente. U vindt er informatie over kerkdiensten, het
bezoekwerk, het jeugdwerk en nog veel meer. Nieuwe leden
kunnen lezen hoe in onze gemeente de gang van zaken is en
als iemand een vraag heeft, kan hij nagaan bij wie hij moet
zijn.
Wie de totale inhoud van deze gids op zich in laat werken,
staat ervan versteld hoeveel werk er in een kleine gemeente
als de onze wordt verricht. Daar mogen we de Heere
dankbaar voor zijn. Dankzij de liefdevolle inzet van de
gemeenteleden, is er veel mogelijk. Maakt u daarvan dan ook
gebruik!
We hopen dat dit alles zal bijdragen aan de opbouw van de
gemeente. Daar is bovenal de zegen van God voor nodig. Die
zegen mogen we van Hem verwachten in de weg van het
gebed en van een gehoorzaam luisteren naar Zijn Woord.
Daarom willen we u vragen onze gemeente een vaste plaats
te geven in uw dagelijks gebed en ook trouw op te komen
onder de prediking van het Evangelie.
namens de kerkenraad,
ds. A.N. van der Wind
Hagestein
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DE HERVORMDE GEMEENTE
De gemeente heeft haar bestaan te danken aan de Heere.
Want Christus roept ons naar Zich toe en daarmee roept Hij
ons tegelijkertijd samen tot een gemeenschap. Zoals een
herder zijn schapen roept en daardoor tegelijkertijd een kudde
wordt gevormd rondom die herder. De gemeente is derhalve
geroepen Jezus Christus te dienen en te eren als haar Heere
en Heiland.
De bron en de norm voor het gemeenteleven is de Bijbel. Op
grond hiervan geloven wij in de drie-enige God: Vader, Zoon
en Heilige Geest. We weten ons tevens gebonden aan het
gereformeerd belijden zoals dat is verwoord in de
Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis
en de Dordtse Leerregels.
De hervormde gemeente te Hagestein maakt deel uit van de
Protestantse Kerk in Nederland. Binnen dit verband valt zij
onder de hervormde classis Gorinchem en onder de
kerkprovincie Zuid-Holland. De gemeente telt momenteel
ongeveer 500 leden, waarvan er ruim 150 als lidmaat
(belijdend lid) te boek staan.
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SAMENSTELLING KERKENRAAD
De kerkenraad is geroepen leiding te geven aan het leven van
de gemeente en zorg te dragen voor haar opbouw. De
kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:
Predikant
(preses)

ds. A. N. van der Wind (tel. 351210)
Dorpsstraat 23, 4124 AL Hagestein

ouderling
(scriba)

R. Simons (tel. 374238)
Walsland 86, 4132 BN Vianen

ouderling

P. Brouwer (tel. 351244)
Achterweg 29, 4124 AD Hagestein

ouderling

H.E. de Heus (tel. 322745)
Jan van der Ledeplein 2, 4131ZX Vianen

ouderling

D. van Os (tel. 351479)
Nijensteinseweg 32, 4124 AV Hagestein

ouderling-kerkrentmeester
(voorzitter)
L.D. Meijers (tel. 351077)
Dorpsstraat 30, 4124 AM Hagestein
ouderling-kerkrentmeester
T.H. van der Lee (tel. 351617)
Lekdijk 28, 4124 KC Hagestein
ouderling-kerkrentmeester
A.P. Noteboom (tel. 375306)
Maatgraaf 13, 4124 BE Hagestein
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diaken
(voorzitter)

P. van Lindenberg (tel. 377895)
Zederikstraat 2, 4132 XD Vianen

diaken

W. de Leeuw (tel. 351872)
Achterweg 2, 4124 AG Hagestein

diaken

P. Maat (tel. 352532)
Johan Friso straat 10, 4121 EX Everdingen

De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen is vier jaar. Zij
zijn in principe slechts één keer direct herkiesbaar. De
ambtstermijnen verstrijken in onze gemeente per 30 april in
een even kalenderjaar.
Iedere zes jaar vraagt de kerkenraad toestemming aan de
gemeente om voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen
dubbeltallen op te mogen stellen.
Als er dubbeltallen gesteld worden zal de gemeente vooraf
worden uitgenodigd aanbevelingen te doen en kiest
vervolgens uit de dubbeltallen haar ambtsdragers. Alleen
belijdende leden (lidmaten) mogen stemmen en kunnen
worden verkozen.
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DIACONIE
De gemeente heeft de roeping om barmhartigheid te bewijzen
in materiële, sociale, psychische en lichamelijke noden, zowel
binnen als buiten de gemeente. De Heere Jezus was onder
Zijn discipelen als Eén Die diende. Hij heeft in Zijn bewogen
houding en ook met Zijn daden ons de opdracht en het
voorbeeld gegeven voor de dienst der barmhartigheid.
De diakenen dragen de verantwoordelijkheid om hierin leiding
te geven, het omzien naar elkaar te bevorderen en middelen in
te zamelen voor diaconale doeleinden.
Op minimaal één zondag per maand is de diaconiecollecte
bestemd voor een specifiek doel (zending, werelddiaconaat,
etc.). Ieder jaar worden alle binnengekomen gelden ook
daadwerkelijk besteed, hetzij binnen de eigen gemeente of via
instellingen van barmhartigheid. Er wordt dus geen geld
‘opgepot’.
Van het college van diakenen is dhr. P. van Lindenberg
voorzitter en dhr. P. Maat secretaris.
De administratie van de diaconie wordt verzorgd door:
W. de Leeuw (tel. 351872)
Achterweg 2, 4124 AG Hagestein
Het bankrekeningnummer van de diaconie is: 15 41 97 807 en
het gironummer is: 523477
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Aan het college van kerkrentmeesters is de zorg toevertrouwd
van de materiële en financiële zaken van de gemeente. Zij
draagt o.a. verantwoordelijkheid voor de geldwerving, het
beheer van de gebouwen en de betaling van financiële
verplichtingen.
In elke kerkdienst wordt er voor deze doelen een collecte
gehouden en op de laatste zondag van de maand nog een
extra collecte. Driemaal per jaar vindt er een rondgang plaats
door de gemeente met het verzoek om een vrijwillige bijdrage.
Lidmaten zijn bovendien een bijdrage verschuldigd van € 10,voor de Solidariteitskas, dat in augustus wordt opgehaald. De
helft van dit bedrag is voor een landelijke kas, waaruit steun
wordt verleend aan bijzondere situaties en kleine gemeenten.
De andere helft blijft besteedbaar binnen onze eigen
gemeente.
Van het college van kerkrentmeesters is
voorzitter: L.D. Meijers
Dorpstraat 30, 4124 AM, Hagestein, l.meijers@orange.nl
secretaris: A.P. Noteboom
Maatgraaf 13, 4124 BE Hagestein, apnoteboom@gmail.com
De administratie wordt gevoerd door kerkelijk-ontvanger:
Mevr. J.C. van Weverwijk (tel. 351712)
Tienhovenseweg 9, 4124 KV Hagestein
Gironummer kerkvoogdij:
Rekeningnummer (Rabobank):
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COMMISSIE VAN ADVIES
Het college van kerkrentmeesters wordt bijgestaan door de
COMMISSIE VAN ADVIES, die bestaat uit de volgende leden:
J. Bassa
Lekdijk 48a
4124 KC Hagestein
tel. 351379

B. de Groot
Biezenweg 39
4124 AA Hagestein
tel. 352248

G. B. Ponssen
Nijensteinseweg 47
4124 AT Hagestein
tel. 351500

W. G. A. van Weverwijk
Stuwstraat 1
4124 AN Hagestein
tel. 351156

A. de With
Kamerlingh Onnesweg 8
4131 PK Vianen
tel. 376277
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KERKDIENSTEN
De eredienst vormt het hart van het gemeenteleven. De
belangrijkste elementen zijn:
De verkondiging van het Evangelie en het onderwijs in de
Schriften, opdat mensen tot geloof en bekering komen en
daarin ook worden verder geleid.
De gemeenschappelijke gebeden en lofprijzing.
Het beoefenen en ervaren van gemeenschap.
De afzondering van onze gaven voor kerkenwerk en
diaconaat.
Elke zondag zijn er twee kerkdiensten, om 9.30 en 18.30 uur.
De gemeenteleden worden -voor zover mogelijk- iedere
zondag in beide diensten verwacht. Laten we in navolging van
de Heere Jezus (Luk.4:16) en in Gehoorzaamheid aan Gods
Woord (Hebr.10:25) hierin trouw zijn. In het gaan naar de kerk
belijden we de Heere te willen kennen, dienen en eren.
Wanneer de eigen predikant voorgaat, heeft de avonddienst
meestal het karakter van een leerdienst. Hij behandelt daarin
stap voor stap één van de belijdenisgeschriften, bijv. de
Heidelbergse Catechismus. Hiermee ontvangt de gemeente
systematisch onderwijs in de kernpunten van de bijbelse
geloofsleer.
Behalve op zondag zijn er ook kerkdiensten op
Nieuwjaarsdag, Biddag en Dankdag, Goede Vrijdag,
Hemelvaartsdag, Eerste Kerstdag en Oudjaarsavond. De
aanvangstijden staan in het kerkblad. Met Kerst, Pasen en
Pinksteren zingen we voor de ochtenddienst een aantal
liederen (vanaf 9.15 uur). Tweede paasdag is er een
paaszangdienst georganiseerd door de jeugdvereniging met
een meditatie door de predikant.
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HEILIGE DOOP
De Heilige Doop is een instelling van God om aan ons en ons
nageslacht Zijn verbond te verzegelen. Ook de kinderen van
de gemeente zijn in dit verbond opgenomen en daarom
behoren ook zij de doop te ontvangen. Anderen worden
gedoopt wanneer zij in het openbaar belijdenis van het geloof
afleggen.
Bij de geboorte van een kind, ontvangen de predikant en de
kerkenraad graag bericht (geboortekaartje). Dit wordt dan ook
in de gemeente bekend gemaakt tijdens de kerkdienst en via
het kerkblad.
Diensten waarin de Heilige Doop wordt bediend, staan van te
voren aangekondigd in het kerkblad. Ouders kunnen de doop
van hun kind dan aanvragen op de doopzitting. De ouders
worden hier samen verwacht en gevraagd hun trouwboekje
mee te nemen. Tijdens de doopzitting komen de motieven en
de betekenis van de doop aan de orde. Van de ouders wordt
verlangd dat zij op de doopvragen in oprechtheid hun ja-woord
wensen uit te spreken en duidelijk ernst zullen maken met
deze doopbelofte. Zowel de ouders als de kerkenraad kunnen
ook al vóór de doopzitting contact met elkaar zoeken om
hierover te spreken.
Ouders die hun kind elders willen laten dopen, dienen
minstens acht dagen van te voren een doopconsent aan te
vragen bij de scriba.
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HEILIG AVONDMAAL
De Heere versterkt het geloof niet alleen door Zijn Woord,
maar ook door het Heilig Avondmaal. Dit sacrament wordt
gewoonlijk éénmaal per drie maanden bediend. De nodiging
gaat uit naar de belijdende leden (lidmaten) der gemeente.
Op de zondag voorafgaande aan de bediening van het
Avondmaal bereiden we ons in de morgendienst op de viering
voor.
Een ‘Censura Morum’ gesprek kunt u tot maandag 19:00
aanvragen bij de predikant of uw wijkouderling.
Gemeenteleden kunnen dan eventuele bezwaren tegen
belijdenis en wandel van andere lidmaten bij de kerkenraad
onder de aandacht te brengen (Matth.18: 15-17).
Op zaterdagavond komen we tijdens het bezinningsuurtje
samen om ook met elkaar naar de Avondmaalszondag toe te
leven. We zingen, bidden, lezen uit de Bijbel en spreken over
het Heilig Avondmaal.
Bij het aangaan aan de tafel kan men een gift geven als teken
van dankbaarheid en van verbondenheid met Mensen in
moeilijke situaties. De opbrengst hiervan heeft een diaconale
bestemming.
De avonddienst op de Avondmaalszondag staat in het teken
van de dankzegging en nabetrachting. Laat
Avondmaalgangers blijk geven van een hartelijke
betrokkenheid door ook aanwezig te zijn in de diensten van
voorbereiding en dankzegging.
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KOSTER
De koster van onze kerk is dhr. J.van der Linden
(Breede Sticht 6, tel. 0347 351803).
Aan hem is het beheer van de kerk toevertrouwd en eveneens
van het Kerkelijk Centrum, samen met zijn vrouw. Voor het
gebruik van het Kerkelijk Centrum en (de bovenruimte van) de
consistoriekamer dient men zich met hen in verbinding te
stellen. Er is een vast bedrag per persoon per avond
verschuldigd voor koffie en koek.
Een groep dames houdt het interieur van de kerk schoon.
KINDEROPPAS
Tijdens de morgendiensten is er in het Kerkelijk Centrum
oppas aanwezig voor kinderen die nog te klein zijn om de
kerkdienst bij te wonen. Met Kerst, Pasen en Pinksteren en op
Avondmaalszondagen is er ook crèche tijdens de avonddienst.
Contactpersoon is mevr. M. de Leeuw -van Es, Achterweg 2
(tel. 351872). Wie mee wil werken aan deze oppasdienst, kan
zich bij haar aanmelden. Het kerkblad vermeldt iedere week
wie er hiervoor aan de beurt zijn. Deze personen dienen
uiterlijk om 09.10 uur aanwezig te zijn.
Ouders kunnen aan hun kinderen geld mee geven voor de
crèchepot, waaruit speelgoed en materialen worden betaald.
KERKAUTO
Wie geen mogelijkheid heeft om zelfstandig bij het
kerkgebouw te komen, kan voor de kerkdiensten gebruik
maken van de kerkauto. Neemt u hiervoor contact op met dhr.
L.D. Meijers (tel 351077) Een aantal chauffeurs is bereid u op
te halen en weer thuis te brengen.
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ORGANISTEN
De volgende organisten begeleiden tijdens de kerkdiensten de
gemeentezang.
Arco Baelde
Bodegraven,

tel. 0172-533623

Margreet van Haarlem
Vianen,
tel. 0347-373350
Herman Hendriks
Houten,

tel. 030-6350811

Adrie van Hoornaar
Vianen,
tel. 0347-371418
Jaap Kamp
Schoonrewoerd,

tel. 0345-643382

Martine de Leeuw
Hagestein,

tel. 0347 376636

Peter Milhous
Scherpenzeel,

tel. 033-2589539

Margret Spelt
Lunteren,

tel. 0318-484993
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COLLECTEBONNEN
De hervormde gemeente biedt u de mogelijkheid om voor
kerkelijke en diaconale doeleinden collectebonnen te
gebruiken. Deze collectebonnen zijn te verkrijgen in de
volgende waarden:
€ 0,60 / € 1,20 / € 2,50 / € 5,- / € 12,50
Deze worden uitgegeven in knipbladen die 20 coupons
bevatten. Dit komt neer op de volgende bedragen:
20 x € 0,60 = € 12
20 x € 1,20 = € 24
20 x € 2,50 = € 50
20 x € 5,-- = € 100
20 x €12,50 = € 250
Na overmaking van het totale bedrag (met vermelding van
aantal en soort die u wenst te ontvangen) worden de bonnen
bij u thuisgebracht.
Via de volgende nummers kunt u het bedrag overmaken:
giro
623048
bank 336010052
beiden t.n.v. Ned. Hervormde Gemeente te Hagestein.
Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met de kerkrentmeesters L.D. Meijers (351077) of
A.P. Noteboom (375306).
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KERKRADIO
Indien omstandigheden zoals ziekte, ouderdom of invaliditeit
de gewone kerkgang verhinderen, kan men de diaconie
verzoeken om een kerkradio. Deze kan heel eenvoudig ook
tijdelijk worden geplaatst. Voor blijvend gebruik van de
kerkradio is toestemming nodig van de kerkenraad.
De kerkenraad behoudt het recht om een kerkradio terug te
nemen, zodra er geen noodzaak van pastorale aard meer
bestaat - uiteraard na overleg en samenspraak met de
betrokkene(n).
Voor het gebruik van de kerkradio wordt € 10,- per maand
gevraagd als vergoeding. U krijgt ook een busje voor de
collecte. Een diaken komt dit busje éénmaal per drie maanden
leeg maken. Tweederde van de inhoud is bestemd voor de
kerkvoogdij en éénderde voor de diaconie.
De kastjes blijven het eigendom van de kerk. Het beheer
berust bij de diaconie. Voor aanvragen en storingen kunt u
zich richten tot diaken P. van Lindenberg (tel. 377895).

GELUIDSOPNAMES VAN DE DIENST
Elke kerkdienst wordt opgenomen. Indien men een opname
wil beluisteren - bijvoorbeeld in geval van ziekte - kunt u zich
richten tot dhr. P. van Lindenberg, tel. 377895.
Wil men een opgenomen preek houden, dan is men hiervoor
een vergoeding van € 2,50 verschuldigd.
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ZANGKWARTIERTJE DOOR DE JEUGD
Op de laatste zondag van de maand zingen de jongeren na de
avonddienst een aantal liederen voor de luisteraars van de
kerkradio. De liederenkeuze staan vooraf vermeld in het
kerkblad. De presentatie is in handen van één van de leden
van de Jeugdvereniging. Gemeenteleden die willen luisteren
of meezingen, kunnen na de dienst in de kerk blijven zitten.
PREEKBESPREKING
In het winterseizoen komen we een aantal keren na de
avonddienst bij elkaar om samen verder te praten over de
preek. Dit gebeurt per seizoen minstens één keer met de
jongeren en één keer met de volwassenen. We hopen dat dit
onder Gods zegen de verwerking van het gepredikte Woord
ten goede komt en dat we elkaar ook kunnen opbouwen in het
geloof. Tegelijkertijd oefenen we onszelf erin om te spreken
over geloofszaken. Van harte welkom!
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BEVESTIGING EN INZEGENING VAN HET HUWELIJK
Van het huwelijk belijden wij dat het een instelling van God is,
waarin een man en een vrouw een levensverbintenis aangaan
die aanvangt met een publieke belofte van trouw voor het
leven. Het huwelijk wordt gesloten door de burgerlijke
overheid. Bruidsparen die zich willen laten leiden door Gods
Woord, kunnen een zegen over hun huwelijk ontvangen
tijdens een kerkdienst.
Deze kerkelijke bevestiging van een huwelijk vraagt een
aanstaand bruidspaar aan bij de predikant. Het is raadzaam
om dit direct te doen, zodra de huwelijksdatum bekend is.
Vervolgens dient het bruidspaar ook contact op te nemen met
de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters voor het
gebruik van het kerkgebouw. Met hem wordt tevens
besproken wie er een organist benadert. Behalve de predikant
ontvangt ook de kerkenraad graag een trouwkaart (via de
scriba).
De predikant nodigt het bruidspaar uit voor een gesprek. Aan
de hand van het huwelijksformulier behandelt hij verschillende
aspecten van het huwelijk in het licht van Gods Woord.
Tevens zullen een aantal praktische zaken worden
doorgesproken.
Ongeveer vier weken voor de huwelijksdatum vindt een eerste
afkondiging plaats in de kerkdienst. Voorafgaande aan de
trouwdienst krijgt het betreffende huwelijk ook aandacht in het
kerkblad en in de voorbede op zondag.
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Tijdens de kerkdienst mogen er geen foto’s worden gemaakt.
De collecte in een trouwdienst is bestemd voor het werk in de
plaatselijke gemeente (kerkvoogdij). Het is gebruikelijk dat het
bruidspaar zelf de organist en de koster een vergoeding geeft.
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ROUWDIENSTEN
Bij een sterfgeval wordt de predikant bij voorkeur zo spoedig
mogelijk op de hoogte gesteld. Hij zal dan een bezoek
brengen aan de directe nabestaanden en zij kunnen hem
verzoeken om een rouwdienst te leiden. Vanuit
geloofsovertuiging werken wij niet mee aan een rouwdienst bij
een crematie. (Zie bijlage voor een onderbouwing van dit
standpunt.) In de regel sluit een ouderling in de aula de
begrafenis af met schriftlezing en gebed. De kerkenraad
ontvangt via de scriba graag ook een rouw brief.
Indien de familie voor de begrafenisplechtigheid de kerk wil
gebruiken, dient zij dit aan te vragen bij het College van
kerkrentmeesters. Als contactpersoon fungeert de voorzitter,
dhr. L. D. Meijers (tel. 0347 351077). Indien hij niet bereikbaar
is, kunnen er ook afspraken worden gemaakt met een andere
kerkrentmeester: dhr. A. P. Noteboom (375306) of dhr. T. H.
van der Lee (351617).
De kerkrentmeesters dragen er zorg voor dat er een koster
aanwezig is om de kerk in orde te maken en de deuren
open te doen.
In onderling overleg wordt afgesproken wie een organist
vraagt om het orgel te bespelen: de kerkrentmeesters of
de begrafenisondernemer of de familie.
In ons kerkgebouw worden met een rouwdienst geen
bloemen mee naar binnen gebracht.
Indien de familie wil dat de dienst wordt opgenomen, moet
daar om worden gevraagd.
Koster en organist ontvangen een vergoeding via de
begrafenisondernemer.
Wanneer de gang van zaken tijdens de rouwdienst zal
afwijken van wat gebruikelijk is in onze gemeente, horen
wij dat graag zo spoedig mogelijk.
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AULA HAGESTEIN
Achter de kerk ligt een Algemene Begraafplaats met daarbij
een aula (achter de brandweerkazerne).
Het beheer van deze aula is door de gemeente Vianen
overgedragen aan :
Dhr. C. en mevr. A. Witkamp-de Langen
Vosstraat 4, 4124 AR Hagestein, tel. 0347-351387
Bij geen gehoor:
Mevr. J.C van Weverwijk
Tienhovenseweg 13, Hagestein, tel. 0347-352337
Voor gebruik van de aula kunt u hen dag en nacht benaderen.
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PASTORAAT
De gemeenteleden hebben de roeping om in liefdevolle zorg
naar elkaar om te zien. Die zorg kan bestaan uit meeleven, uit
troosten en bemoedigen, uit terechtwijzen en raad geven,
enzovoort. De predikant en de ouderlingen hebben hierin een
bijzondere taak en volmacht. Zij bezoeken de leden van de
gemeente, met name bij omstandigheden van vreugde of
verdriet, bij ziekte en ouderdom.
We verzoeken u om opname in en ontslag uit het ziekenhuis
zo spoedig mogelijk te (laten) melden bij de predikant. Ook in
geval van ziekte thuis of van andere zorgen, ontvangen wij
graag bericht. Dit geldt evenzeer van vreugdevolle
gebeurtenissen, zoals geboortes en jubilea. We kunnen dan
met u meeleven, in de eredienst voorbede doen en er melding
van maken in het kerkblad (tenzij u dit uitdrukkelijk niet wenst).
Situaties waarvan wij niet op de hoogte zijn gesteld, daar
kunnen we ook geen aandacht aan besteden.
De predikant bezoekt gemeenteleden van 70 jaar en van 75
jaar en ouder na hun verjaardag. Iedereen die met een vraag
of probleem zit, kan om een gesprek vragen bij de predikant of
wijkouderling. Dit gesprek kan bij u thuis plaats vinden of in de
pastorie. Indien iets u dwars zit met betrekking tot de kerk,
spreek dat dan bij een ambtsdrager uit zodat we kunnen
proberen de zaak in liefde op te lossen of te verhelderen. Bij
de aanvaarding van hun ambt beloven de ambtsdragers
geheim te houden wat hen vertrouwelijk ter kennis komt.
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HUISBEZOEK
De ouderlingen gaan gedurende de wintermaanden op
huisbezoek. Zij komen met het Woord van God en voor uw
geestelijk welzijn.
Ontvang hen daarom met liefde en respect. Het gesprek wordt
in de regel gevoerd aan de hand van een bijbelgedeelte met
vragen, wat u van tevoren kunt voorbereiden. Jaarlijks kiest
het consistorie hiervoor een nieuw thema. U mag natuurlijk
ook andere zaken aan de orde stellen.
Het streven is binnen twee jaar alle adressen te bezoeken. De
ouderlingen werken per straat en nemen vooraf contact met u
op om een afspraak te maken. Weest u hen daarbij zoveel
mogelijk ter wille. Het huisbezoek is bedoeld voor het hele
gezin, daarom wordt verwacht dat ook de kinderen erbij
aanwezig zijn. Nieuw ingekomenen krijgen in principe
‘versneld’ huisbezoek.

24

V20091.1

WIJKINDELING OUDERLINGEN
dhr. D. Van Os: Kerkeland, Het Laantje, Bongerd, Veldoven,
Maatgraaf, Lange Dreef, Vianen: De Biezen en De Hagen,
andere plaatsen buiten Hagestein en Vianen.

dhr. P. Brouwer: Dorpsstraat, Engweg, Achterweg,
Biezenweg, Breede Sticht.

dhr. H.E. de Heus: Stuwstraat, Vosstraat, Gasperdenstraat,
Vogelenzangseweg, Tienhovenseweg, Autenasekade, Vianen:
Het Monnikenhof en Amaliastein.

dhr. R. Simons: Nijensteinseweg, Reijersteinseweg, Mafit,
Hoevenweg, Lekdijk, Vianen-Centrum.
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KERKBLAD
De kerkdiensten en het gemeentenieuws staan vermeld in het
regionale kerkblad ‘De Zaaier’. Om betrokken te blijven van
het gemeenteleven is een abonnement zeer aan te bevelen.
Dit blad verschijnt wekelijks en kost € 22,50 per jaar.
Voor een abonnement kunt u zich schriftelijk opgeven bij:
mevr. G. C. de Lange-den Hartog
Hei- en Boeicopseweg 73
4126 RE Hei- en Boeicop
Advertenties kunt u opgeven bij onderstaand adres. Rouwadvertenties zijn tot uiterlijk woensdag 8.30 uur op te geven.
De Groot Drukkerij bv (o.v.v. De Zaaier)
Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan
Tel. 0183 583333 / Fax 0183 588220
E-mail: zaaier@degrootdruk.nl
De bezorging in Hagestein wordt verzorgd door:
Fam. J. van der Linden, tel. 0347 351803
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WIJZIGINGEN IN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Van vestiging in of vertrek uit onze gemeente krijgen wij
automatisch bericht via de landelijke kerkelijke
ledenadministratie (S.M.R.A.te Delft).
We verzoeken u dringend om in elk geval alle andere
wijzigingen in uw persoons- of gezinsgegevens zelf aan ons
door te geven (geboorte, huwelijk, etc.). (Dit kan via uw wijk
ouderling, de predikant of de secretaris van het college van
kerkrentmeesters)
Ook bij een aanstaande verhuizing stellen we het op prijs
bericht te ontvangen, zodat we afscheid van elkaar kunnen
nemen. Bovendien verzoeken we u dringend om deze
gemeentegids dan weer in te leveren.
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CATECHISATIE
Wanneer ouders hun kind ten doop houden, beloven zij dat
kind te onderwijzen en te laten onderwijzen in de leer der
zaligheid. Daarom verwachten we al onze jonge doopleden op
de catechisatie, vanaf de leeftijd van 12 jaar. Hier krijgen zij in
het winterseizoen wekelijks onderwijs in de kernzaken van het
christelijk geloof, met het doel dat zij dat geloof ook persoonlijk
gaan beamen en belijden.
Laten de ouders erop toezien, dat hun kinderen trouw naar
catechisatie gaan. U kunt het catechetisch onderwijs steunen
door ook thuis over de lessen door te praten en te laten blijken
dat u er veel belang aan hecht.
Aan het begin van het seizoen worden de tijden
bekendgemaakt. Houd je aan de groepsindeling, of bespreek
het met de predikant als dit echt niet mogelijk is. In weken
waarin de biddag, dankdag of een schoolvakantie vallen,
wordt er in de regel geen catechisatie gegeven. Iedere week
gaat ook de catechisatiebus rond, waarvan de opbrengst naar
een goed doel gaat.
BELIJDENISCATECHISATIE
Ieder jaar is er gelegenheid om belijdeniscatechisatie te
volgen. Gods belofte in de Heilige Doop en Zijn roepstem in
het Evangelie vragen om een duidelijk antwoord van
geloofsbelijdenis. Hiermee neem je ook als volwaardig lidmaat
je plaats in in de gemeente en ontvang je toegang tot het
Heilig Avondmaal. Laten ook de oudere doopleden de
beslissing niet blijven uitstellen, maar ernst maken met deze
dingen. Neem gerust contact op met de predikant voor een
gesprek hierover.
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SCHOOLCATECHESE
Vanwege de hervormde gemeente wordt catechese /
godsdienstles gegeven aan de openbare Meester Vosschool
in Hagestein. Ilse de Greef-Pors geeft op woensdagmorgen de
lessen aan de jongste groepen (gr. 3 t/m 6). De predikant
verzorgt op donderdagmorgen deze catechese voor de oudste
groepen (gr. 7 en 8).
Indien ouders hun kind van deze mogelijkheid gebruik willen
laten maken, dan kunnen zij dit te kennen geven aan de
directeur van de school. Met vragen over de aard en de
inhoud van de lessen dient u zich te richten tot de docenten.
De ouders kunnen de kinderen iedere week geld meegeven
voor ons adoptiekind (via de stichting Woord en Daad).
Op bid- en dankdagen gaan de kinderen ‘s ochtends mee naar
de kerkdienst, die speciaal op hun niveau is afgestemd. We
stellen het zeer op prijs als ook de ouders hierbij aanwezig
zijn. Het Kerstfeest vieren we met alle groepen samen op de
school.
Kinderen die onze godsdienstlessen hebben gevolgd, krijgen
bij het verlaten van de school namens de Hervormde
Gemeente een ‘Bijbel in vertelling en beeld’ aangeboden.
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GEMEENTEAVOND
In de regel wordt er zowel in het najaar als aan het begin van
een nieuw kalenderjaar een gemeenteavond belegd voor jong
en oud. We bezinnen ons dan op een onderwerp dat voor de
hele gemeente van belang is. Meestal is er een spreker van
buiten de gemeente, die het thema met kennis van zaken
inleidt.
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ZONDAGSSCHOOL ‘BENJAMIN’
Iedere zondagmorgen van 11.00-12.00 is er de zondagsschool
voor alle kinderen uit groep 1 t/m 8 van de basisschool.
Op
christelijke feestdagen, de Avondmaalszondagen en tijdens
schoolvakanties is er geen zondagsschool.
De kinderen zijn verdeeld in twee groepen, nl.:
De jongste groep (basisschoolgroepen 1 t/m 4)
o.l.v. Wilma Bergshoeff en Martine de Leeuw
De oudste groep (basisschoolgroepen 5 t/m 8)
o.l.v. Janny den Oudsten en Jaqueline Reijsersen van
Buuren
Het doel van de Zondagsschool is de kinderen vertrouwd te
maken met het evangelie. Er wordt een Bijbelverhaal verteld,
we zingen en leren met elkaar Bijbelse liedjes en
Psalmversjes. Op de Tweede Kerstdag verzorgt de
Zondagsschool een Kerstviering in de kerk.
Voor meer informatie kunt u bellen naar:
Janny den Oudsten (voorzitter).
tel. 0347 351986
Wilma Bergshoeff (secretaresse).
tel. 0347 352501
Jacob de Greef (penningmeester).
tel. 0347 352222.
Reknr. zondagschool: 336003374
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VAKANTIEBIJBELWEEK
Jaarlijks organiseert de gemeente voor kinderen van 4 t/m 12
jaar een Vakantiebijbelweek (VBW). In principe gebeurt dit in
de laatste week van de zomervakantie. Van te voren wordt
huis-aan-huis een programmaboekje verspreid. Alle kinderen
uit Hagestein (en daarbuiten) mogen gratis deelnemen aan het
programma. Er zijn twee groepen, verdeeld naar leeftijd.
Van maandag tot en met donderdag is er iedere ochtend een
Bijbelvertelling en daarna een leuk werkje bij het thema. Ook
leren de kinderen in deze week een psalmvers, een bijbeltekst
en een aantal liederen. Op twee dagen is er een ontspannend
middagprogramma en op donderdagavond zijn de ouders
welkom.
De afsluiting van de week vindt plaats op zondagmorgen in
een kerkdienst. De preek is dan speciaal gericht op de
kinderen, die de geleerde tekst opzeggen en na de dienst de
liederen zingen. Het zou fijn zijn als alle kinderen hierbij
aanwezig zijn met hun ouders en andere belangstellenden. De
collecte in deze dienst is ter bestrijding van de onkosten van
de VBW.
Secretaresse: Annelies de Groot, Biezenweg 39, tel. 352248.
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JEUGDCLUB ‘RONDUIT’
De jeugdclub is er voor jongeren van 12-15 jaar. We komen
eenmaal per 14 dagen bij elkaar. Er wordt begonnen met een
bijbelstudie. Na de pauze is er altijd iets ‘ontspannends’, bv.
een spel, quiz, buitengebeuren etc... Rond half negen is de
avond ten einde. Nieuwe gezichten zijn van harte welkom!
De leiding is in handen bij:
Laurens den Oudsten, tel. 351986
Helette v.d. Linden, tel 352488
De jeugdclub is vast iets voor jou !!
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ZATERDAGAVONDJEUGDWERK (ZAJW)
Het ZAJW organiseert 2x per maand een gezellige avond voor
jongeren vanaf 15 jaar. We hebben elke avond iets anders op
het programma staan. Zo gaan we de ene avond kanoën, een
volgende avond barbecuen, strandwandelen, bowlen, etc. etc.
We hebben dus een heel gevarieerd programma!
Wat we wel altijd hetzelfde doen is het beginnen met het lezen
van een stukje uit de Bijbel en een gebed. Dat doen we omdat
we ons afhankelijk weten van de Heere God en omdat we
willen leven vanuit het evangelie van de Heere Jezus.
Ook JIJ bent van harte welkom op het ZAJW. In ‘De Zaaier’
kun je lezen wanneer de eerst volgende ZAJW avond is en
wat er dan op het programma staat. Kortom: tot ziens op
het ZAJW !! Contactpersoon: A.P. Noteboom 0347 375306
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JEUGDVERENIGING ‘JEUGD EN ROEPING’
De jeugdvereniging is er voor alle jongeren vanaf 16 jaar. We
komen bij elkaar om te praten over datgene wat God ons te
zeggen heeft. We doen dit d.m.v. Bijbelstudies en actuele
onderwerpen. Daarnaast is er tijd voor ontmoeting van elkaar
en daarbij ontspanning in verschillende vormen.
Dus..... ..ben je 16 jaar
of ouder, dan ben je van harte
welkom op dinsdagavond, éénmaal per veertien dagen, om
acht uur, boven in het Kerkelijk Centrum.
Het bestuur van de jeugdvereniging ziet er als volgt uit:
Voorzitter

Adriaan Noteboom
apnoteboom@gmail.com
0347 375306

Vice voorzitter Laurens den Oudsten
l.den.oudsten@gmail.com
0347 351986
Secretaris

Jacoline van Lindenberg
jacoline_vanlindenberg@hotmail.com
0347 377895

Penningmeester

Riëtte Simons
yet_1990@hotmail.com
0347 374238
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VROUWENVERENIGING ‘MARIA-MARTHA’
De vrouwenvereniging vergadert eenmaal in de twee weken
en wel op woensdagavond. De avonden beginnen om 19.45
uur en sluiten om 22.00 uur.
In de regel behandelen we de Bijbelstudie met de vragen uit
ons maandblad ‘De Hervormde Vrouw’, soms wordt er een
meditatie gehouden. Een of tweemaal per seizoen nodigen wij
een spreker of spreekster uit. Na de pauze zijn we vaak
creatief bezig. Een enkele keer staat er een quiz op het
programma. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom op onze
avonden.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
1e presidente

Mevr. M. van der Linden-de Leeuw

2e presidente

Mevr. J. den Oudsten- van Rooyen

secretaresse

Mevr. A. Bergshoeff-Veen

penningmeesteres

Mevr. M de Leeuw-van Es

algemeen adjunct

Mevr. N. de Leeuw- van Mourik
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JONGERENKRING
Voor de jongerenkring worden strikte leeftijdsgrenzen
gehanteerd: van 21 tot en met 30 jaar. Aan de hand van
bijbelgedeeltes en een boekje bespreken we onder leiding van
de predikant allerlei vragen. Jongeren die de catechisatie
hebben verlaten, kunnen zo in gesprek blijven rondom de
Bijbel.
BASISKRING
De basiskring is geschikt voor mensen die nog niet zoveel
kennis hebben van het christelijk geloof. We lezen stukje voor
stukje een bijbelboek door. De kringleider licht het gedeelte
toe en er is ruimte voor vragen en gesprek. Een kringavond
duurt van 20.00 tot 21.30 uur.
THEMAKRING
Eenmaal in de drie weken komt de themakring bij elkaar. We
gebruiken een boekje met gespreksvragen. In het onderling
gesprek helpen we elkaar bij allerlei vragen over het geloof en
bovendien leren we elkaar als gemeenteleden beter kennen.
Hartelijk welkom.
BIJBELKRING
Eén keer in de drie weken komt deze kring bijeen op de
maandagavond. De deelnemers bereiden de avond voor door
thuis een hoofdstuk uit een bijbelstudieboekje te lezen en de
vragen alvast te overdenken. De predikant houdt tijdens de
kring een korte inleiding over het Schriftgedeelte en
vervolgens bespreken we de vragen uit het boekje.
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OUDERENMIDDAG
Iedere laatste dinsdag van de maand komen de ouderen van
de gemeente samen van 14.00 tot 16.00 uur. Eerst
overdenken we onder leiding van de predikant een gedeelte
uit de Bijbel. Tijdens de pauze drinken we koffie of thee en is
er tijd om een praatje met elkaar te maken. Soms is er na de
pauze een spreker, anders wordt er een verhaal gelezen, een
quiz gedaan, of iets dergelijks.
De onkosten worden gedekt vanuit een collectebus. Aan het
begin van het seizoen gaan we een middag met elkaar op
stap, wat we afsluiten met een broodmaaltijd. In de maand
december is er geen ouderenmiddag, maar organiseert de
HVD een Kerstmiddag.
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HERVORMDE VROUWENDIENST
De Hervormde Vrouwendienst (HVD) brengt bezoeken aan:
nieuw ingekomen gemeenteleden.
gezinnen waar gezinsuitbreiding is geweest
(kraambezoek)
echtparen die een huwelijksjubileum vieren.
hen die 70 jaar of ouder zijn, op of rond hun
verjaardag.
hen die uit een zieken- of verpleeghuis zijn
teruggekeerd.
hen die langdurig ziek of aan huis gebonden zijn.
Deze bezoeken worden alleen gebracht, indien hier
nadrukkelijk bericht van is gedaan aan de HVD, de predikant
of kerkenraad.
De HVD organiseert en verzorgt tevens de Kerstmiddag voor
de ouderen, met een declamatorium en uitgebreide
broodmaaltijd.
De voorzitter van de HVD:
Onze predikant.
Als contactpersoon en penningmeester fungeert:
mevr. A.G.C. Liefhebber, Vosstraat 1, tel. 0347 - 351447
De secretaresse is:
mevr. A. Bergshoeff -Veen, Achterweg 49
De overige leden van de HVD zijn:
mevr. A. Bassa -Vink, Lekdijk 48a
mevr. M.C. Bergshoeff -den Braber, Het Laantje 22
mevr. A. van Os –Haaksman, Nijensteinseweg 32
mevr. J.D. den Oudsten -van Rooijen, Nijensteinseweg 24
mevr. C.M. Ponssen -de Leeuw, Nijensteinseweg 47
mevr. A. Witkamp-de Langen, Vosstraat 4
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DVT: DIACONALE VRIJWILLIGE THUISHULP
Steeds meer mensen hebben thuis hulp nodig. Eventueel
naast de zorg die door professionele organisaties als de
thuiszorg en het maatschappelijk werk wordt geboden. Vaak
komt de hulp van familie, buren en vrienden, de zogenaamde
mantelzorgers.
Bij onvoldoende of langdurige hulp kan het nodig zijn om deze
mantelzorgers te ondersteunen of te ontlasten. Hiervoor
bieden de vrijwilligers van de DVT hun diensten aan.
Voor wie is de vrijwillige thuishulp?
Voor IEDEREEN die hulp nodig heeft.
Dit kan zijn:
tijdens de laatste levensfase
bij chronische ziekte
bij dementerenden of Alzheimerpatiënten
tijdens of na een ziekenhuis opname
Wie hulp nodig heeft of zelf vrijwilliger wil worden, kan contact
opnemen met:
met coördinator Gerrie Dijkstra, tel. 0347-351539
DVT is een initiatief van de Hervormde Gemeenten in
Vianen, Hagestein, Zijderveld, Everdingen en de
Gereformeerde Kerk in Vianen.
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EVANGELISATIECOMMISSIE
De evangelisatiecommissie heeft het doel om rand- en
onkerkelijken te bereiken met de boodschap van het Evangelie
en probeert hen bij het gemeenteleven te betrekken. Voor het
Kerst- en Paasfeest verspreidt de commissie het blad ECHO.
Ze organiseert de gemeentemiddag en tijdens de Vakantie
Bijbel Week een activiteit die bestemd is voor alle leeftijden.
Leden van de commissie zijn:
Voorzitter: D. van Os
Nijensteinseweg 32
tel. 351479
fam. P. Brouwer (secr.)
mevr. W. Bergshoeff
Biezenweg 43
Maatgraaf 27
4124 AA Hagestein
4124 AN Hagestein
tel. 351244
tel. 342501
mevr. A. Verhoef
Lekdijk 9
4124 KB Hagestein
tel. 352286
Contactpersoon HGJB
Contactpersoon IZB/GZB
Contactpersoon NBG
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dhr. A.P. Noteboom
Maatgraaf 13 (tel. 375306)
dhr. D. van Os
Nijensteinseweg 32 (tel. 351479)
mevr. A. van der Lee
Lekdijk 30 (tel. 351443)
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LECTUURTAFEL
De boekentafel biedt u de gelegenheid om goede lectuur aan
te schaffen. Ook worden er kaarten verkocht en een aantal
geschenkartikelen. Doordat veel boeken worden betrokken via
de IZB, wordt hiermee het evangelisatiewerk in Nederland
gesteund.
Bij de boekentafel kan met voor zowel ontspannende als
meditatieve lectuur terecht. Wilt u een boek aanschaffen dat
niet in voorraad is, dan kunt u dit bestellen. De commissie
streeft ernaar de bestelling de eerstvolgende keer op de
boekentafel aanwezig te laten zijn.
De boekentafel houdt zitting op de laatste zaterdag van de
maand van 10-12:00 uur. De data worden vermeld in het
kerkblad. In juli en augustus zijn er doorgaans geen zittingen.
U kunt echter te allen tijde bestellingen doen per telefoon bij
onderstaande personen.
Naast de gewone zittingen kunt u ook terecht bij de
boekentafel na afloop van de avonddienst op de bid- en
dankdagen. De boekentafel heeft tevens een kraam op de
zomermarkt.
Maakt u van de geboden gelegenheid gebruik door hetzij voor
uzelf, hetzij om anderen cadeau te doen, waardevolle lectuur
te kopen
De commissie wordt gevormd door:
Mevr. G.T.W. de Heer
Mevr. L.W. de Heer
Biezenweg 22
Jonker Fransstraat 5
Hagestein, tel. 377707
Vianen, tel. 374955
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ZOMERMARKT COMMISSIE
De zomermarkt commissie organiseert ieder jaar op de derde
zaterdag in juni een zomermarkt. De opbrengst hiervan komt
geheel ten bate van de kerkelijke gebouwen van onze
gemeente.
De leden van de commissie zijn:
Voorzitter:

dhr. J. van der Linden
Breede Sticht 6, tel. 351803

Secretaresse:

mevr. J.C. van Weverwijk-de Leeuw
Tienhovenseweg 9, tel. 351712

Penningmeester:

mevr. H. van Weverwijk-Holl
Stuwstraat 1, tel. 351156

Overige leden:
mevr. A. Bassa-Vink, Lekdijk 49a, tel. 351379,
mevr. E.J. van der Lee – Snaterse, Lekdijk 28, tel. 351617
dhr. C.H. Witkamp, Vosstraat 4, tel. 351387
dhr. P. Brouwer, Achterweg , tel. 351244,
dhr. B. van Os, Kerkeland 41, tel. 352182,
dhr. S.J. Hekman, Het Laantje 2, tel. 352043
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VERJARINGSFONDS
De medewerkers van het verjaringsfonds brengen u ter
gelegenheid van uw verjaardag een gelukwens namens de
kerk. De jarige heeft daarbij de gelegenheid uit dankbaarheid
iets te geven t.b.v. de kerk.
De leden van het verjaringsfonds zijn:
Mevr. G. van Hemert-Burggraaff
Gasperdenstraat 7

tel. 351530

Mevr. A. Bassa-Vink
Lekdijk 48a

tel. 351379

Mevr. A. van der Lee-van der Broek
Lekdijk 30
tel. 351443
Mevr. P. de Leeuw-Hol
Tienhovenseweg 23

tel. 351245

Mevr. M. van der Linden-de Leeuw
Breede Sticht 6
tel. 351803
Mevr. C.M. Ponssen-de Leeuw
Nijensteinseweg 47
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OUD PAPIER
Een aantal vrijwilligers zamelt in Hagestein het oud papier in
ten bate van onze plaatselijke hervormde gemeente. Dit dient
een tweedelig doel. Ten eerste is het scheiden van afval goed
voor het milieu en daarnaast levert het een aanzienlijke
aanvulling op voor de onvangsten van het College van
Kerkrentmeesters.
Het oud papier wordt op elke tweede dinsdag van de maand
opgehaald met een vuilniswagen door een ploeg van twee
vrijwilligers. Wilt u er voor zorgen dat het om uiterlijk 18.00 uur
aan de weg staat zonder plastic of andere kunststoffen.
KAARTENVERKOOP
Enkele gemeenteleden maken op creatieve wijze kaarten die
zij te koop aanbieden. De opbrengst is voor de kerkelijke
gemeente. In de winterperiode staan deze kaarten in een
standaard in het Kerkelijk Centrum.
Verder kunt u ze het hele jaar door bestellen bij:
mw. A. van der Lee-van den Broek
Lekdijk 30, tel. 351443
mw. K.H. Blom-Helsloot
Kerkeland 13, tel. 351831
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