Winterwerkgids 2022-2023
Hervormde Gemeente
Waardenburg-Neerijnen
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Voorwoord
“opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte
en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen,
die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel
de volheid van God.” (Efeze 3:18-19)
Beste broeders en zusters,
U heeft weer een nieuwe winterwerkgids in handen, ditmaal voor het seizoen
2022-2023.Een klein stukje mocht ik meemaken van de voorbereiding op het
nieuwe seizoen, maar het grootste deel was al geregeld. Dat maakt dankbaar
en bescheiden als predikant om te zien hoeveel er in de gemeente gebeurt en
ook in de vacaturetijd is doorgegaan.
En misschien maakt het ons als gemeente ook wel bescheiden en dankbaar
om te beseffen dat de Heere God in Waardenburg-Neerijnen al jarenlang zijn
kerk in stand houdt. Waar dit de zoveelste officiële winterwerkgids is zijn er al
een heel aantal winterseizoenen voorbijgegaan met activiteiten in de
gemeente de generaties door.
Kerk-zijn is dan ook verbondenheid met generaties vóór ons en met
generaties ná ons. Dat houdt ook in dat kerk-zijn als het goed is betekent dat
er oog is voor de ouderen in de gemeente en oog is voor de jongeren in de
gemeente en allen daar tussenin. Niet alleen op te trekken met je eigen
leeftijdsgenoten, maar te leren van ouderen en jongeren. Ik hoop dat er ook dit
nieuwe winterseizoen geleerd zal worden tussen generaties, omdat er door
het evangelie van de Heere Jezus oog en hart is voor elkaar. Dat de
activiteiten daar ook aan mogen bijdragen. Om zo met alle heiligen de liefde
van Christus te kennen, die de kennis te boven gaat.
Broederlijke groet vanuit de pastorie, ook namens Mariska en Ezra,
Ds. C.H. (Christiaan) Buitink
Dorpsstraat 27
4181BM Waardenburg
0418-788369
domineebuitink@outlook.com
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Algemene adressen

Predikant/Scriba kerkenraad
•

Predikant:
Ds. C.H. (Christiaan) Buitink
Dorpsstraat 27
4181BM Waardenburg
domineebuitink@outlook.com
Scriba:
dhr.G. (Geert) de Kock
scriba@hervormdwaardenburgneerijnen.nl

0418-788369

06 39182700

Kerkgebouwen:
•

Kerkgebouw Waardenburg
Dorpsstraat 23
4181BM Waardenburg

•

Koster: dhr. J. (Jan) de Jongh
Zandweg 12
4181PL Waardenburg

•

Kerkgebouw Neerijnen
Van Pallandtweg 12
4182CB Neerijnen

•

Koster: mw. J.S. (Janny) Kruissen
Hoge Sluisstraat 14
4181BH Waardenburg
Vanaf: 11 december 2022
Dhr. H. (Herman) van den Ham
Meerwijk 12
4181AW Waardenburg

0418-652005

0418-652031

0418-651897

Kerkelijk centrum:
Kerkelijk centrum ‘De Oude School’
Dorpsstraat 25, 4181BM Waardenburg
Beheer: dhr. R. (Ronny) Kers
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0418-652948

Kerkdiensten, crèche en kindernevendienst
Kerkdiensten
.
Elke zondag zijn er in onze gemeente twee erediensten, om 10.00 uur en om
18.30 uur. De diensten worden afwisselend gehouden in het kerkgebouw van
Waardenburg en het kerkgebouw van Neerijnen.
Tijdens de diensten zijn we gewoon te lezen uit de Herziene Statenvertaling
en te zingen uit de Hervormde Bundel van 1938 en liederen uit de Bundel
Weerklank.
Gedurende de wintertijd zijn beide diensten in dezelfde kerk.
Op zondag met de even–weeknummers in Waardenburg, de oneven weken in
Neerijnen. In de zomertijd geldt het even-weeknummer voor de morgendienst
in Waardenburg en de avonddienst in Neerijnen.
We gaan er van uit dat de zondag de eerste dag van de week is. Zo is zondag
30 oktober de eerste dag van week 44, dat is tevens het begin van de
wintertijd en twee maal kerk in Waardenburg.
Een overzicht van de kerkdiensten vindt u in het kerkblad van onze gemeente
‘De Kerk Roept’ en op de website www.hervormdwaardenburgeerijnnen.nl
onder ‘Agenda’.

Crèche
Tijdens de ochtenddiensten is er crèche. Bij de Waardenburgse diensten in
het kerkelijk centrum ‘De Oude School’, en bij Neerijnense diensten in de
consistoriekamer. Kinderen zijn al vanaf hun geboorte welkom! Zowel in het
kerkelijk centrum als in de consistoriekamer zijn boxen en kinderstoelen
beschikbaar. Vanaf 5 jaar zijn de kinderen welkom in de kindernevendienst.
Op de crèche wordt gezongen en een Bijbelverhaal gelezen. Ook is er tijd om
te spelen, te tekenen of te kleuren. De allerjongsten krijgen hun fles of
fruithapje. Afsluitend wordt met de kinderen het ‘Onze Vader’ gebeden.
Voor informatie:
Aline van de Scheur
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0418-642509

Koffiedrinken na de dienst
Met regelmaat is het na de ochtenddienst mogelijk om elkaar te ontmoeten
onder het genot van koffie/thee/fris in ‘De Oude School’. De datums voor deze
ontmoeting worden aangekondigd in de wekelijkse nieuwsbrief.

Startdag en opening winterwerk
Tijdens de startdag hebben de kinderen een gezellige middag met elkaar.
De startdag wordt normaliter afgesloten met de gehele gemeente door middel
van een BBQ. Gezellig met elkaar.
In 2022 is de startdag en BBQ op zaterdag 17 september.
Zondag 18 september hopen we in de ochtenddienst ook stil te staan bij de
opening van het winterwerk. Komt u/jij ook?
Deze activiteit word georganiseerd door een groep gemeenteleden welke ook
bij andere acties van de gemeente ondersteuning verlenen.
Voor informatie:
Marlies van Gameren

06 29371649

Kindernevendienst
Om de week, tijdens de ochtenddienst in Waardenburg ,is er
kindernevendienst in ‘De Oude School’.
Er zijn 2 groepen:
• Jongste groep: groep1 t/m groep 5
• Oudste groep; groep 6 t/m 8.
Tijdens de kindernevendienst wordt de kinderen een verhaal verteld, waarna
we samen creatief en actief gaan ontdekken waar het verhaal over ging.
Voor informatie:
Trudy vander Sommen
Monique Mourik
Elise Vuik
Gerlinde Nijhoff
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06 10517743
Marlies van Gameren
Mardieke van Steenbergen

Clubs, verenigingen en kringen
De jeugdclub
Voor alle kids is er de jeugdclub.
Er zijn 2 groepen:
Jongste groep: groep1 t/m groep 5
Oudste groep; groep 6 t/m 8
Een club om samen te zingen, te luisteren naar verhalen en te knutselen.
Op vrijdagavond om de week. De jeugdclub begint 7 oktober om
18.45 uur en stopt om 20:00 uur.
De club is in ‘De Oude School’ en kost € 1,- per keer.
We vinden het gezellig als je komt!!
Voor informatie:
Gerlinde Nijhoff
Martine van Londen
Mariska van Zuydam
Woutine Visscher

06 28108466
Saskia Roberti
Dilia Kers
Janneke Nagel

Disorder
Tja, lastig. Want wat is Disorder?
Makkelijker te beantwoorden: Wanneer is er Disorder?
Disorder is er 1x per 2 weken op vrijdagavond in het bovenzaaltje van de kerk
in Neerijnen. Disorder start om 8 over half 8 (dussss om 19.38 uur).
Tja, wat is dan Disorder?
We hebben leuke thema-avonden.
Verder hebben we leuke spellen+sporten+muziek+24 uur k(r)amp+
sinterklaas+drinken+chips+kipnuggets en soms een tikkeltje serieus.
Proberen?
Je bent van harte welkom als je tussen de 12 en 15 jaar bent.
Voor informatie bellen of WhatsApp
Petra Speijer
Mardieke van Steenbergen
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06 20714289
06 50945587

De Christenvrouw
Van september tot mei komen de leden bijeen in ‘De Oude School’.
De avonden beginnen om 19.45 uur.
Wij hebben ieder seizoen een divers programma, variërend van gastsprekers
met interessante lezingen tot gezellig met elkaar bezig zijn.
Als afsluiting hebben we in mei een etentje.
De Christenvrouw is een vereniging voor zowel jonge als oudere vrouwen.
Nieuwsgierig? Kom een keertje kijken en maak kennis.
Ook u/jij bent van harte welkom om naar onze avonden te komen.
2022
21 september: Ds. C.H. Buitink
19 oktober: Herfstdecoratie met Marianne
16 november: Presentatie over het werk van Friedenstimme
21 december: Kerstavond met broodmaaltijd
Deze avond begint om 18.00 uur
2023
18 januari: Dhr. Terlouw De zijderoute
15 februari: Jaarfeest Gezellig samenzijn
15 maart: Excursie naar kledingmuseum Waardenburg
19 april: Mercyships Vertelling over het varende ziekenhuis rond Afrika
17 mei: Als afsluiting gaan we met elkaar ergens eten
Voor informatie:
mw. M. van Ewijk, penningmeester
mw. S. de Jongh, algemeen bestuurslid
mw. H. de Swart, secretaresse
mw. M. van Weelden, voorzitter
mw. G. Zwamborn, contactvrouw

0418-651427
0418-652005
0418-651045
0418-592591
0418-651688

Seniorenmiddag
Ook dit jaar wil het seniorencomité van Hervormd Waardenburg-Neerijnen
weer contactmiddagen organiseren.
Deze worden gehouden in ‘De Oude School, en beginnen ’s middags om
14.00 uur en duren tot ongeveer 16.15 uur.
De middagen worden geopend met een gebed, zang en meditatie.
Daarna is er een pauze waarin volop gelegenheid is om gezellig bij te praten.
Na de pauze is er een ontspannen gedeelte.
Ook dit seizoen hebben we weer een gevarieerd programma samengesteld:
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14 september Deze middag wordt verzorgd door Ds. Buitink
12 oktober
Creatieve middag
9 november
Lezing door dhr. Zondag over voor- en achternamen en hoe
zijn we er aangekomen?
17 december Kerstmiddag
11 januari
“Je komt ogen en oren tekort” Reisverhaal over het mooie
Noorwegen verzorgd door dhr. Van Toorn.
8 februari
Bingo
15 maart
Dhr. Wijtmans verzorgd een gezellige Hollandse middag.
12 april
Paasmiddag.
10 mei
Slotmiddag.
Wij verheugen ons weer op het gezellig samenzijn en hopen u te mogen
begroeten op deze middagen.
De dames van het seniorencomité.
Voor informatie: mw. Ineke Visscher

0418-652363

Gebedskring
Bidden. De Heere God deelgenoot maken van gedachten, daden, vragen,
beslissingen, overpeinzingen, dankbaarheid, blijdschap, zorgen, verdriet….
Hij weet de woorden al voordat ze worden uitgesproken. Maar Hij wil deze
woorden ook van u en jou horen.
Iedere eerst maandag van de maand om 19.30 uur komt de gebedskring in de
consistorie van Waardenburg bij elkaar om bijbel te lezen, te bidden en te
zingen. Zij dragen het wel en wee van de gemeente op aan de Heer en
vragen Hem om de leiding van de Heilige Geest voor onze predikant en de
kerkenraad en natuurlijk voor de hele gemeente.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd dit met hen te delen, zij verheugen zich
erop om nieuwe gezichten te begroeten in de consistorie van Waardenburg.
Voor informatie:
mw. N. van Rijswijk
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0418-651323

Bijbelkring
Woensdagavond Bijbelkring
Vorig seizoen is er een begin gemaakt met het boekje van ds. Douma over
Petrus. Een mooi Bijbelstudieboekje waarin we langs het leven van de apostel
Petrus lopen en waarbij de toepassing wordt gemaakt op ons leven vandaag
de dag. Dit seizoen gaan we verder met dit boekje.
Datums voor 2022-2023 zijn elke vierde woensdag van de maand (behalve in
oktober en december, dan is het de eerste woensdag), dus:
5 oktober,
23 november,
7 december,
25 januari,
22 februari,
22 maart.
We beginnen om 20.00 uur en ronden af om 21.30 uur. Ook nieuwe leden zijn
van harte welkom en u hoeft dit seizoen niet bang te zijn dat u de enige
nieuweling bent. Van harte welkom!

Catechisatie en belijdeniscatechese
Elke dinsdagavond is de catechisatie. Alle jongeren van 12 tot en met
ongeveer 17 jaar, van harte welkom bij de catechisaties! Sterker nog, ik zie
ernaar uit jullie daar te ontmoeten! We beginnen op dinsdagavond
20 september om 18.00 uur met een gezamenlijke startavond, waarbij we met
elkaar zullen eten en dan zullen we ook spreken over de indeling van de
groepen.
De jongeren van 18 tot en met ongeveer 22 jaar zijn van harte welkom op
zondagavond 25 september in de pastorie om elkaar na de avonddienst te
ontmoeten en met elkaar te spreken over de ontmoetingen dit nieuwe
winterseizoen.
Denk je erover om belijdenis te doen? Dat is mooi! Heb je er vragen over?
Ook goed! Neem even contact met mij op, dan spreken we er even over door.
Kan via mail (domineebuitink@outlook.com),
Telefonisch (0418-788369),
Maar je mag mij natuurlijk ook gewoon een keer na de dienst aanspreken.
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Praktisch
Kerkgebouwen
Voor informatie over, en het gebruik van, kerkgebouwen kunt u contact
opnemen met
• Contactpersoon gebruik kerkgebouwen:
dhr. M. (Marinus) van As
0345-576037
Email: kerkgebouwen@hervormdwaardenburgneerijnen.nl
• Hervormde gemeente Waardenburg-Neerijnen
College van Kerkrentmeesters
Dorpsstraat 27, 4181BM Waardenburg
Email: cvk-scriba@hervormdwaardenburgneerijnen.nl

Kerkelijk centrum
Voor informatie over, en het gebruik van, het kerkelijk centrum ‘De Oude
School’ kunt u contact opnemen met:
dhr. R. Kers
0418-652948
Beheerscommissie:
dhr. M. (Marinus) van As
mw. S. (Sjaan) de Jongh
dhr. R. (Ronny) Kers
dhr. H. (Hans) van Weelden

0345-576037
0418-652005
0418-652948
0418-592591

Kerkauto
Als het door ‘vervoersproblemen’ niet mogelijk is de kerkdiensten bij te
wonen kunt u gebruik maken van de kerkauto. U wordt voor de dienst
thuis opgehaald en na de dienst weer thuisgebracht.
Voor informatie: contact een van onze diakenen of
Email: diaconie@hervormdwaardenburgneerijnen.nl
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Bezoekzusters
Een aantal leden van onze gemeente zet zich in voor bezoekwerk.
Het varieert van het verwelkomen van nieuw ingekomenen tot het bezoeken
van gemeenteleden die een bezoekje en gesprek op prijs stellen.
Het bezoek van deze vrijwilligers heeft niet het karakter van een ‘officieel’
huisbezoek zoals dat door de leden van de kerkenraad gebeurd.
Het is een aanvulling op het werk van de kerkenraad op pastoraal gebied.
Het is een blijk van onderlinge belangstelling en medeleven.
Voor informatie en coördinatie:
Ouderling: dhr. C. (Cees) van Dooyeweert
06 16350781

Jeugdraad
Om de activiteiten binnen het jeugd- en jongerenwerk af te stemmen kent de
gemeente een jeugdraad. Om extra recht te geven aan het belang van deze
activiteiten en jeugd en jongeren specifiek, heeft de Hervormde Gemeente
Waardenburg-Neerijnen een eigen jeugddiaken:
Diaken: dhr. M. (Martin) van Steenbergen

06 30022395

Iedere club en vereniging met activiteiten binnen het jeugd- en jongerenwerk
is vertegenwoordigd in de jeugdraad. Daarnaast zijn ook de
jeugddienstcommissie, de startdagcommissie en de kerkenraad in de
jeugdraad vertegenwoordigd.

Opening winterwerk
Tijdens de startdag hebben de kinderen een gezellige middag met elkaar.
De startdag wordt normaliter afgesloten met de gehele gemeente door middel
van een BBQ. Gezellig met elkaar.
In 2022 is de startdag en BBQ op zaterdag 17 september.
Zondag 18 september hopen we in de dienst ook stil te staan bij de opening
van het winterwerk.
Email: jeugddienstcommissie@hervormdwaardenburgneerijnen.nl

Stille week
In de week voor Pasen, van maandag 3 april tot Goede Vrijdag, houden we de
passie-stiltes. Een half uurtje samenzijn met gebed, zang en meditatie om stil
te staan bij het lijden en sterven van Christus.
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Allemansdienst
Op kerstavond vindt de allemansdienst plaats. Een dienst door en voor de
kinderen van de verschillende clubs binnen de kerk. Een fijn samenzijn van
de gemeente, kinderen, ouders, opa’s en oma’s en overige familieleden.

Onderhoudsgroep
De onderhoudsgroep van de gemeente zamelt door gerichte acties geld in
voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Deze acties zijn onderandere
oliebollen verkoop, de kerkmarkt en de perkplantenmarkt.
Leden onderhoudsgroep:
mw. B. (Bertie) van Dooijeweert,
dhr. H. (Herman) van den Ham,
dhr. R. (Ronny) Kers, secretaris
mw. J.S. (Janny) Kruissen - de Jongh
dhr. H. (Hans) van Weelden, voorzitter
mw. M .(Marjan) van Weelden, coördinatie inzameling

0418-651576
0418-651897
0418-652948
0418-652031
0418-592591
0418-592591

Restauratiecommissie Kerk Waardenburg/Neerijnen
Met twee monumentale kerkgebouwen is er veel aandacht en expertise nodig
voor onderhoud en restauraties. Hiervoor is de restauratiecommissie
ingesteld.
Na ingrijpende restauraties van beide kerken, met een prachtig resultaat,
behartigt deze commissie de afwikkeling van de uitgevoerde restauraties met
de daarbij behorende financiën. Ook adviseert de restauratiecommissie het
college van kerkrentmeesters in het uit te voeren groot en klein onderhoud
met een financiële onderbouwingen en de mogelijkheden van
subsidieaanvragen.
Postadres:
Hervormde Gemeente Waardenburg-Neerijnen
Restauratiecommissie
Dorpsstraat 27
4181 BM Waardenburg
Leden restauratiecommissie:
dhr. M. (Marinus) van As
dhr. R. (Ronny) Kers
dhr. C.A. (Cees) Kraal
dhr. D. (Dik) van Wijk, voorzitter
dhr. A. (Anton)van der Zalm
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06 46351215
0418-652948
0418-654595
0418-651691
0418-515988

Collectebonnen
De hele week sparen voor losse muntjes voor de zondag hoeft niet meer.
Al enige jaren zijn bij het College van Kerkrentmeesters collectebonnen te
koop van € 0,75 en € 1,00.
Ook via de digitale weg kan de collecte worden overgemaakt.
Via de website van de kerk is in het keuzemenu hiervoor een link collecte.
Ook kunt u uw gaven digitaal voldoen via de Apostel app in de (Android
Playstore/Apple App Store).
Giften aan de kerk zijn aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. omdat deze als
een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is aangemerkt. De ANBI
gegevens kunt u vinden op de website. Het College van Kerkrentmeesters of
uw belastingadviseur kunnen u hier meer over vertellen.
Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij:
Dhr. M.(Marinus van As)

0345-576037
06-46351215
Ook zijn de bonnen verkrijgbaar donderdagavond in ‘De oude School’

Schenkingen
Om het voortbestaan van de Hervormde Kerk hier ter plaatse op langere
termijn te steunen kunt u in uw testament een schenking of legaat opnemen.
Veel mensen denken dat nalaten aan een goed doel alleen kan als het om
grote bedragen gaat. Dat is echter niet het geval!
Voor de kerk geldt: Wij zijn blij met iedere gift uit iedere nalatenschap.
Info: Bij het College van Kerkrentmeesters.

Kerkbalans
In de maand januari komt de kerk bij u langs voor een jaarlijkse vrijwillige
bijdrage. Vrijwilligers komen bij u aan de deur om uw toezegging/bijdrage in
ontvangst te nemen. Deze vrijwillige bijdrage is de belangrijkste
inkomstenbron van onze gemeente Met de opbrengst kunnen we de kosten
dragen van predikant, onroerend goed (kerken, kerkelijk centrum en pastorie)
en allerlei andere activiteiten zoals o.a. het jeugd-, seniorenwerk.
Voor informatie en vragen:
Email: kerkbalans@hervormdwaardenburgneerijnen.nl
dhr. M. (Marinus) van de Scheur
0418 642509
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Mee- en terugkijken kerkdiensten
Kerkdiensten kunnen via het internet worden mee en teruggekeken.
Gemeenteleden die de kerkdiensten niet kunnen bijwonen, hebben zo de
mogelijkheid om deze thuis mee of terug te kijken.
Via de site van kerkdienst gemist. of via onze website
www.hervormdwaardenburgneerijnen.nl en hier de link rechtsboven luistermee/terug te gebruiken.
Voor informatie over via internet mee en terugkijken, kunt u contact opnemen
met:
dhr. D.(Derjan) Westerveen
06 10257895

Nieuwsbrief
Elke zondag is er een nieuwsbrief met daarin verschillende aankondigingen
voor de komende week. Deze nieuwsbrief is aan de deur van de kerk mee te
nemen, maar ook per mail te ontvangen. Om u aan te melden voor het
ontvangen van de nieuwsbrief of om kopij aan te leveren (uiterlijk donderdag
18:00 uur) mailt u naar: nieuwsbrief@hervormdwaardenburgneerijnen.nl

Beleidsplan
Het beleidsplan is te vinden op onze website:
www.hervormdwaardenburgneerijnen.nl

Website
Informatie over Hervormd Waardenburg-Neerijnen kunt u vinden op onze
website: www.hervormdwaardenburgneerijnen.nl
Naast algemene informatie vindt u hier de meest actuele contactgegevens,
het beleidsplan, nieuwsbrieven, meditaties, de mogelijkheid om diensten mee
of terug te luisteren en kijken, informatie over clubs en verenigingen, foto’s en
de gemeenteagenda.
Vragen of opmerkingen over de website kunt u mailen naar:
info@hervormdwaardenburgneerijnen.nl
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Archief
In het kerkelijk archief van onze gemeente zijn veel gegevens bewaard
gebleven, waaronder doop- en trouwboeken.
Het oudste deel van het archief (de periode 1619-1999) is ondergebracht bij
het Regionaal Archief Rivierenland te Tiel. Het kan daar geraadpleegd
worden.
Zie: www.regionaalarchiefrivierenland.nl/rar
Het archief over de periode 2000-2015 is nog aanwezig in de archiefruimte
van de kerk te Neerijnen. Inzage is mogelijk na overleg met één van de
Kerkrentmeesters.
Het archief vanaf 2016 wordt digitaal bijgehouden.
Indien u nog kerkelijke administratie in uw bezit heeft, ook van verenigingen
en clubs, kunt u dat inleveren bij de Kerkrentmeesters .
Voor informatie:
dhr. M.(Marinus) van As
0345-576037
dhr. T.H.(Teus) de Swart
0418-651045
Email: archief@hervormdwaardenburgneerijnen.nl

Organisten
Contact en planning van de organisten:
ouderling kerkrentmeester
dhr. J.J.C.(Johan) Sterrenberg

0418-651614

Organisten:
dhr. G.(Gerard) de Jongh
mw. H.(Hilde) Vervoorn
dhr. E.(Erik) Weijgertze

0418-651808
06 11709481
0345-574539

Tevens zijn er nog enkele organisten waar incidenteel een beroep op
wordt gedaan.
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Kerkenraad
Predikant:
Ds. C.H. (Christiaan) Buitink
Dorpsstraat 27
4181BM Waardenburg
domineebuitink@outlook.com

Voorzitter: dhr. J.H. (Jacob) de Greef

0418-788369

0418-651903

Scriba: dhr. G. (Geert) de Kock
06 39182700
Email: scriba@hervormdwaardenburgneerijnen.nl

Ouderlingen:
Voor de indeling van de wijken en aandachtsgebieden, zie pagina 20 en 21.
dhr C. (Chris) Baggerman
06 54376858
dhr. G. (Geert) de Kock
06 39182700
dhr. N.T. (Nico) van Helden
06 13884927
dhr. G.J.H. (Gertjan) Vuik
06 57655924
dhr. C. (Cees) van Dooyeweert
06 16350781
dhr.A. (Alfred) Verstegen
06 25372108

Postadres:
Hervormde Gemeente Waardenburg-Neerijnen
Dorpsstraat 27, 4181BM Waardenburg
Algemeen Emailadres voor de hele kerkenraad:
kerkenraad@hervormdwaardenburgneerijnen.nl

Diaconie
Diakenen:
dhr. J.H. (Jacob) de Greef
dhr. A. Oldenhuis
dhr. M.J.(Martin) van Steenbergen
dhr. D. (Derjan) Westerveen

Postadres:
Hervormde Gemeente Waardenburg-Neerijnen
Diaconie
Dorpsstraat 27, 4181BM Waardenburg
Email: diakonie@hervormdwaardenburgneerijnen.nl
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0418-651903
06 51166285
06 30022395
06 10257895

College van Kerkrentmeesters:
Ouderling kerkrentmeesters
dhr. M.(Marinus) van As
dhr. J.W.(Janwillem) de Jongh, voorzitter
dhr. M.(Marinus) van de Scheur
dhr. J.J.C.(Johan) Sterrenberg

06 46351215
06 50502922
06 23768381
06 86837190

Kerkrentmeesters
dhr. M.G.(Mark) de Boer, ledenadministratie
mw. G.(Gea) de Gaay,financiële administratie
dhr. G.A.(Gerard) van Eck, scriba

0418-582471
06 48096038
0418-652487

Adviseur
dhr. E.N.(Eduard) Mourik
dhr. T.H.(Teus)de Swart

Postadres:
Hervormde Gemeente Waardenburg-Neerijnen
College van Kerkrentmeesters
Dorpsstraat 27
4181BM, Waardenburg
Email: cvk-scriba@hervormdwaardenburgneerijnen.nl

19

0418-653343
06 57349237

Wijkindeling ouderlingen
Neem voor vragen en/of een bezoek contact op met uw wijkouderling
Dit kan ook met de predikant of met een van de andere ouderlingen.
Achter de plaatsnaam is de postcode vermeld, achter de straatnaam de
letter(s) van de postcode

Wijk 1
Ouderling: dhr C.(Chris) Baggerman
06 54376858
Email: chrisbaggerman@hervormdwaarden
burgneerijnen.nl
Neerijnen: Achterstraat; Voorstraat ; van Pallandtweg; Waalbanddijk;
Repelsestraat ; 2e Tiefelaarsestraat.
Waardenburg: Rijweg; de Pekdel; de Lage Paarden; Zandweg; Heideweg;
Parallelweg.

Wijk 2
Ouderling: dhr.A. (Alfred) Verstegen
06 25372108
Email: alfredverstegen@hervormdwaardenburgneerijnen.nl
Waardenburg: Notaris van Aalstweg; Broekgraaf; Steenweg tot nummer 70
(vanaf Tuil tot Tutein Noltheniuslaan); Tutein Noltheniuslaan; Gasthuisstraat;
Pompstraat; de Griend , Kerkstraat; Peperstraat; Dorpsstraat; Achterweg;
Industrieweg; Slimweistraat; Veerstraat; Holweistraat ; Nieuwstraat. Haaften
incl. verzorgingshuis ‘De Wittenberg’). Hellouw

Wijk 3
Ouderling: dhr.N.T. (Nico) van Helden
06 13884927
Email:nicovanhelden@hervormdwaardenburgneerijnen.nl
Waardenburg: Koningin Julianaplantsoen; de Koeldert; Meerwijk; Koningin
Wilhelminalaan; Hoge Sluisstraat; Korte Woerdenstraat; Prinses Beatrixstraat
Prins Willem Alexanderstraat.
Tuil
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Wijk 4
dhr.G.J.H.(Gertjan) Vuik
06 57655924
Email:gertjanvuik@hervormdwaardenburgneerijnen.nl
Neerijnen (4182): Neerijnens Mark (SB); Diepersestraat (PJ); Zwarte Kade
(PH); 1e Tiefelaarsestraat (PC); Zwaluwestraat (4181PD); Steenweg vanaf
huisnummer 69, vanaf de Tutein Noltheniuslaan tot Meteren (PA, PB).
Waardenburg (4181): A.H. de Kockstraat (PS); Heuvelstraat (PT);
Kaalakkerstraat (BZ); Steenweg (PV, AK); Zwaluwestraat (PD);
Alle plaatsen ten noorden van de Waal m.u.v. Waardenburg, Neerijnen, Tuil,
Haaften en Hellouw.

Wijk 5
Ouderling: Ouderling: dhr. G.(Geert) de Kock
06 39182700
Email: geertdekock@hervormdwaardenburgneerijnen.nl
Alle plaatsen ten zuiden van de Waal.

Wijk 6
Ouderling: dhr. C. Baggerman
06 54376858
Email: chrisbaggerman @hervormdwaardenburgneerijnen.nl
Waardenburg: Fauststraat; Hiernstraat; Dokter Kijlstradreef; Dokter van
Wieringenstraat; Donjon; Weergang en Weerdenborch

Ouderling met aandachtsgebied de ouderen in onze gemeente.
Ouderling: dhr.C. (Cees) van Dooyeweert
06 16350781
Email: ceesvandooyeweert@hervormdwaardenburgneerijnen.nl
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