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VOORAF
Nieuwer Ter Aa, januari 2015
Heil aan de lezer,
Dat wil nog weleens boven een brief staan. Graag zetten we het ook in deze gemeentegids. Deze
gids wil u namelijk behulpzaam zijn in het vinden van de diverse onderdelen van het
gemeentezijn in Hervormd Nieuwer Ter Aa. Toch is dit maar een tijdelijke gids. Telkens aan
verandering onderhevig. Er is een betere Gids, waar we u bovenal op willen wijzen: Jezus
Christus. Hij is namelijk niet alleen Degene Die u de Weg wijst, maar ook Zelf de weg is gegaan,
toen Hij tegen Zijn Vader zei: niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede!
Als gemeente en de verschillende onderdelen in de gemeente op hun beurt, willen u op Deze
Gids wijzen en daarvoor hebben we ook nog een papieren Gids. Zijn Woord, de Bijbel. Dat is de
grondslag waarom we gemeente zijn. Hij is dé Herder, Hij wil de Zijnen bij Zijn Vader brengen.
Waarom? Hebben we daar recht op, is daar een reden voor, van onze kant? Nee. Dat is nu de
pure genade en liefde van de Heere!
Het is onze voortdurende bede of we –als we zelf iets van Zijn liefde kennen- dit ook mogen
uitstralen naar anderen. Heilig jaloers maken op Hem, op Zijn liefde. Hoe dat kan? Alleen omdat
Hij nooit laat varen wat Zijn Hand begon. Elke dienst mogen we ermee beginnen, maar ook mee
eindigen. Zijn trouw. Zijn genade. Zijn heil, zegen:
De HEERE zegene u, en behoede u!
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede! (Num. 6)
Uw predikant,
Ds. G.H. Vlijm.

Update: februari 2019
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KERKELIJKE GEGEVENS
Onze gemeente draagt de naam Hervormde Gemeente binnen de Protestantse Kerk in
Nederland en telt momenteel 297 leden van wie er 111 dooplid zijn en 143 belijdend lid. Overige
leden, onder wie geboorteleden, zijn 43 in getal (peildatum 19 januari 2015).
Binnen het grote geheel van de Protestantse Kerk in Nederland behoort onze gemeente tot de
protestantse classis Utrecht.
Een classis omvat een heel district, vaak net zo groot als of groter dan een provincie. In deze
classis hebben een aantal ambtsdragers uit het district zitting. Wij streven ernaar dat in ons
district een aantal ambtsdragers vanuit de Gereformeerde Bond setting hierin participeren. Als
predikanten uit de omgeving proberen we hierin sturend mee te denken. De classis komt een
aantal keren per jaar samen.
De classis heeft als taak leiding geven aan en het bevorderen van het kerkelijk leven en werken in
haar gebied. Vanuit de classis is er een afvaardiging naar de Generale Synode.

KERKELIJKE COLLEGES
Kerkenraad
Dit college bestaat uit 10 personen, te weten 1 predikant, 3 ouderlingen, 3 diakenen en 3
ouderlingen-kerkrentmeesters.
Predikant:
 Ds. G.H. Vlijm, Wilhelminastraat 5, 3626 AL Nieuwer Ter Aa
Tel. 0294-231249, Email: ds@ghvlijm.nl
Ouderlingen:
 H. van den Dikkenberg, Willink van Collenstraat 13, 3621 CK Breukelen
Tel. 0346-251779, Email: dikkenberg.dirk@gmail.com
 C.W.H. den Hertog, Oud Aa35, 3621 LA Breukelen
Tel. 0346265108, Email: cordenhertog@solcon.nl
 J.C. van Sligtenhorst, Honderdsche Laantje 4, 3626 AB Nieuwer Ter Aa
Tel. 06-24786148, Email: jacovansligtenhorst@xs4all.nl
Diakenen:
 W. Nap, Burgemeester Padmosweg 2, 3648 BG Wilnis
Tel. 0297-253885, Email: Napwouter@hotmail.com
 C. den Boer, M. van Zantenstraat 16, 3626 AH, Nieuwer Ter Aa
Tel. 06-51607217, Email: cdenboer85@gmail.com
 G. van Eck, Demmeriksekade 25, 3645 AZ Vinkeveen
Tel. 0297-264465, Email: gijsvaneck1967@gmail.com
Ouderlingen- Kerkrentmeester:
 T. Barreveld, Honderdschelaantje 13, 3626 AB Nieuwer Ter Aa
Tel. 0294-231509, Email: t-barreveld@filternet.nl
 H.N. van Eck, Oukoop 35b, 3626 AX Nieuwer Ter Aa
Tel. 0294-231774, Email: hendrikvaneck@kpnmail.nl
 J.P. Korver, Ter Aase Zuwe 1, 3626 AR Nieuwer Ter Aa
Tel. 0297-262313, Email: jaapkorver@yahoo.com
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De predikant is preases (voorzitter ) van de kerkenraad,*
De scriba (secretaris) is ouderling J.C. van Sligtenhorst
* Indien de gemeente vacant is wordt dit waargenomen door een aan te stellen voorzitter uit de
kerkenraad.

Taakverdeling kerkenraad
De kerkenraad als geheel heeft tot taak de dienst van Woord en Sacrament te onderhouden,
opzicht te hebben over de gemeente en leiding te geven aan haar opbouw en dienst in de wereld.
Binnen het college heeft ieder ambt bovendien een eigen taak.
De predikant heeft als meest geëigende taak de verkondiging van het Woord en de bediening van
de Sacramenten. Verder geeft hij catechetisch onderwijs, oefent met de ouderlingen zorg uit over
de gemeente en geeft leiding aan de opbouw van de gemeente. Hij bezoekt regelmatig
gemeenteleden om contact te houden met “het veld”. Op het gebied van de pastorale zorg werkt
hij nauw samen met de ouderlingen. Zo is het crisispastoraat met name toevertrouwd aan de
predikant, terwijl de dagelijkse pastorale zorg, bejaardenpastoraat 70+, aan de ouderlingen is
toevertrouwd. Zo dragen zij samen zorg voor de geestelijke noden en zorgen van de gemeente.
De ouderlingen hebben tot taak zorg te dragen voor een ordelijk gemeenteleven. Ze dragen mede
verantwoordelijkheid voor de bediening van het Woord en het rechte gebruik van de
Sacramenten. Bovendien zijn ze met de predikant belast met het opzicht over de gemeente en
zijn hem behulpzaam in het pastoraat.
De diakenen is in het bijzonder de dienst der barmhartigheid toevertrouwd tegenover de naaste
die in nood verkeert, zowel binnen als buiten de gemeente. We denken hierbij aan de zorg voor
de zieken, bejaarden, alleenstaanden, minder validen, ontwrichte gezinnen en huwelijken,
werklozen, drugsverslaafden, e.d. Bovendien draagt de diaconie bij aan het plaatselijke,
provinciale en landelijke kerkelijk jeugdwerk. Deze dienst vervullen zij namens de gemeente, die
in haar geheel verantwoordelijk is voor dit werk. Zij wekken daarom ook een ieder van hen op
om hen de nodige middelen daarvoor te willen verstrekken. Dit gebeurt met name in de zondagse
eredienst, waarin de diaconiecollecte hartelijk wordt aanbevolen. Regelmatig heeft deze collecte
een speciaal doel.

Onderlinge taakverdeling diaconie:
W. Nap, voorzitter
G. van Eck, secretaris
C. den Boer, penningmeester
Het volledige post adres van de diaconie is: M. van Zantenstraat 16, 3626 AH, Nieuwer ter Aa
Het gironummer van de diaconie is NL42RABO0310644224 ten name van:
Diaconie Hervormde Gemeente, Nieuwer Ter Aa.
Kerkbeheer
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) wordt gevormd door drie ouderlingen-kerkrentmeester.
Zij dragen in het bijzonder de zorg voor de predikantsplaats, de kerkelijke medewerkers, de
gebouwen, financiën voor zover niet van diaconale aard, de ledenadministratie, en het archief. De
gemeente brengt daarvoor gelden bijeen in de vorm van gewone en extra collecten, giften, legaten
en de jaarlijkse vrijwillige bijdrage.
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Onderlinge taakverdeling ouderling-kerkrentmeesters:
T. Barreveld, voorzitter
H.N. v. Eck, secretaris
J.P. Korver, penningmeester
Het volledige postadres van het College van kerkrentmeesters is:
Oukoop 35b, 3626 AX Nieuwer Ter Aa
De rekeningnummers van de Hervormde Gemeente van Nieuwer Ter Aa zijn:
NL72INGB0004909155 (collectebonnen) en NL43INGB0000622665 (giften)

Kerkelijke medewerkers
Koster:
C. van der Vliet
Van Reedestraat 11
3626 AE Nieuwer Ter Aa,
Tel. 0294-234894

Organisten:
Dhr. V. Boele, Kockengen
Dhr. J. Stam, Hasselt
Dhr. K. Matze, Wilnis
Mevr. E.D. Nap-Muijt, Wilnis
Dhr. L. Seeleman, Wilnis

PREDIKING
Kerkdiensten
Elke zondag worden er twee kerkdiensten gehouden: een morgendienst om 10.00 uur en een
avonddienst om 19.00 uur.
Op 1e Kerstdag, 1e Paasdag en 1e Pinksterdag beginnen we om 9.45 uur i.v.m. het zingen van
enige passende liederen. Verder gelden op bijzondere dagen dezelfde tijden met uitzondering van
2e Paasdag, 2e Pinksterdag en Hemelvaartsdag. Dan beginnen de diensten om 9.30 uur. Op
biddag en dankdag vangt de middagdienst om 14.30 uur aan en de avonddienst om 19.30 uur. Op
oudejaarsavond, tenzij vallend op een zondag, begint de dienst eveneens om 19.30 uur.
Tijdens de diensten wordt zo veel als mogelijk is de schoolpsalm gezongen die de kinderen op
school hebben geleerd.
Uitgezonderd de banken van de kerkenraad, de koster en het gezin van de predikant zijn alle
plaatsen in de kerk vrij.
Laten we onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben,
maar elkaar vermanen; en dat zoveel te meer, als we zien dat ‘de dag’ des Heeren nadert
(Hebreeën 10:25). In het huis waar de gemeente vergaderd is, wil de Heere werken en wonen
door Zijn Woord en Geest. (Psalm 27:4 en 116: 17-19)
Preekbespreking
Enkele keren per jaar wordt er na afloop van de zondagse avonddienst onder leiding van de
predikant een preekbespreking gehouden in Het Anker, waaraan in principe door alle jongeren en
ouderen van de gemeente kan worden deelgenomen.
Heilige Doop
Indien ouders hun kind willen laten dopen nemen zij contact op met de predikant. In onderling
overleg wordt een afspraak gemaakt voor een doophuisbezoek of een doopzitting door de
wijkouderling en de predikant. Doopconsent is vereist als ouders hun kind in een andere
gemeente willen laten dopen, tenzij zij zich officieel hebben laten overschrijven. Voor verdere
informatie kunt u hiervoor contact opnemen met de predikant*/scriba.
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Heilig Avondmaal (Censura Morum)
Het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar in de morgendienst gevierd. Op de zondag vóór
de Avondmaalszondag wordt een voorbereidingsdienst gehouden waarbij het eerste deel van het
Avondmaalsformulier wordt gelezen. Daarop volgt een week van voorbereiding. Een extra uur
van bezinning en gebed vindt plaats op donderdag in deze week om 20.00 uur in Het Anker.
Voorafgaande aan het Bezinningsuur wordt er op maandag van 19.00-19.30 uur Censura Morum
gehouden in de kerkenraadkamer van Het Anker. Hierop kunnen gemeenteleden eventuele
bezwaren kenbaar maken tegen leer en/of leven van belijdende lidmaten.
Tijdens de bediening van het Avondmaal in de morgendienst wordt het tweede gedeelte van het
formulier gelezen. In de avonddienst op de Avondmaalszondag is er nabetrachting en
dankzegging op het Avondmaal.
Huwelijksdiensten
Zij die hun huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen en inzegenen, dienen zich vroegtijdig met de
predikant of scriba in verbinding te stellen. Dit met het oog op andere pastorale werkzaamheden
die hij heeft te verrichten. De definitieve datum en tijd kunnen dan worden vastgesteld. Verder is
het belangrijk dat de koster en een organist worden ingelicht over het gebruik van het
kerkgebouw met oog op de voorbereidingen van de dienst.
Vóór de huwelijksdienst vindt een gesprek met het bruidspaar plaats waarin het
huwelijksformulier de aandacht krijgt. Als het goed is, zal men het huwelijk niet zonder Gods
zegen willen beginnen. Juist op de trouwdag weet men zich afhankelijk van Zijn hulp en bijstand.
Zie ook het trouwprotocol op de website, of op te vragen bij de predikant of scriba.
Rouwdiensten
Bij een sterfgeval kunt u te allen tijde een beroep doen op uw predikant. U begrijpt dat het van
belang is voor een goed verloop van de begrafenisplechtigheid dat u hem zo spoedig mogelijk in
kennis stelt. Als regel wordt deze plechtigheid in de kerk gehouden. Op verzoek kan van Het
Anker gebruik gemaakt worden. Via de begrafenisondernemer kan dit met de kerkrentmeesters
worden geregeld. Op de dag van de begrafenis is behalve de predikant ook een ouderling aanwezig.
Zie ook het rouwprotocol op de website, of op te vragen bij de predikant of scriba.

DIENSTBETOON MET HET OOG OP DE KERKDIENSTEN
Kinderoppas
Om de “gezamenlijke” kerkgang te bevorderen is er tijdens de morgendiensten kinderoppas
aanwezig in de kelderzaal van Het Anker. Kinderen die nog te jong zijn voor de kerkdienst,
worden er zinvol bezig gehouden. Volgens een vastgesteld rooster wordt om beurten opgepast.
Gewoonlijk zijn er twee oppassers aanwezig. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot
mevr. M. van Sligtenhorst- van der Vliet, tel. 06-20315877.
Kerkomroep
Bejaarden en chronisch zieken die de gang naar de kerk niet meer kunnen maken, kunnen
aangesloten worden op de kerkomroep. De aanleg- en abonnementskosten worden nog steeds
door de diaconie betaald. Wel wordt er op de aangesloten adressen een collectebusje geplaatst
waarvan de inhoud, na aftrek van de onkosten, ten goede komt aan een diaconaal doel. De
kosten voor omroep zijn hoog. Uw bijdrage is daarom onmisbaar! Een keer per jaar worden de
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busjes opgehaald en geleegd. Aanvragen voor nieuwe aansluitingen, of opmerkingen over de
kwaliteit van de uitzending, kunnen worden ingediend bij diaken G. van Eck, tel. 0297-264465
Het aansluitkastje blijft eigendom van de diaconie. Het wordt weggehaald als de aanwezigheid
niet langer noodzakelijk is.

Kerkauto
Indien u graag naar de kerk wilt komen maar niet over vervoer beschikt, kunt u te allen tijde een
beroep doen op de diaconie en zal vervolgens voor u een geschikte oplossing zoeken.
Opname kerkdienst
De tijdelijk zieken en degenen die niet op de kerkomroep kunnen worden aangesloten, ontvangen
op verzoek een dvd, usb of cd van de gehouden dienst. Wie van deze service gebruik wenst te
maken kan dit even laten weten aan diaken G. van Eck, tel. 0297-264465. Bij hem kunt u ook
terecht wanneer u een opname wenst van een doop, belijdenis of trouwdienst.
Hiervoor wordt een geringe vergoeding gevraagd.
Website
De hervormde gemeente van Nieuwer Ter Aa heeft een eigen website
www.hervormdnieuwerteraa.nl.
Dhr. C.P. de Bruin is de webmaster, Tel. 0346-250591, Email: keesdebruin15@gmail.com

PASTORAAT
Huisbezoek
De ouderlingen leggen elk jaar bezoeken af bij gemeenteleden thuis. Zij doen dat wekelijks na een
telefonische of mondelinge afspraak. Indien nodig staan de diakenen en
ouderlingenkerkrentmeesters hun medebroeders bij.
De ouderlingen bezoeken het hele gezin. Ook de kinderen horen daarbij. Zij tellen volledig mee.
Hun deelname aan de gesprekken verhoogt de waarde van het onderlinge contact. Voor een
goede bearbeiding is de gemeente in twee wijken verdeeld. Deze verdeling is als volgt:
Wijk 1, Ouderling C.W.H. den Hertog:
Honderdschelaantje, Ruwielstraat, M.v. Zantenstraat, Doude van Troostwijkstraat, Dorpsstraat,
Wilhelminastraat, van Reedestraat, Korte Zuwe, Kerklaan, julianalaan, van Renessestraat,
Portengen.
Wijk 2, Ouderling H. van den Dikkenberg:
Kortrijk, Ter Aaseweg, Baambrugge, Breukelen, Maarssen, Loenen a.d. Vecht.
Bosdijk, Oukoop, Demmeriksekade, Oud Aa, Ter Aase Zuwe, Wilnis, Woerden, Kockengen,
Rijsenhout.
Jeugdouderling J.C. van Sligtenhorst ondersteunt zoveel als mogelijk de leidinggevenden binnen
het jeugdwerk en vormt zo een brug naar de kerkenraad. Hij bezoekt met regelmaat de
jeugdvereniging en clubs, om zodoende feeling te houden met de jongeren van de gemeente.
Mochten er vragen/opmerkingen zijn betreffende de jeugd kunt u bij hem terecht
.
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Bezoek van de predikant
Mochten er omstandigheden zijn waarin u bezoek van uw predikant wenst, bijvoorbeeld bij
geestelijke nood, vragen of problemen van pastorale aard, kunt u aankloppen bij uw predikant.
Hij wil er graag voor u zijn, zoveel als in zijn vermogen ligt.
Hulpaanvraag
De diaconie is zich ervan bewust dat er in onze vergrijzende gemeente mensen zijn die misschien
wel eens hulp kunnen gebruiken voor het één of ander. Te denken valt aan een ritje naar
ziekenhuis of station, boodschappen doen, oppassen, de tuin zo nu en dan doen of misschien
wat kleine mankementjes in huis verhelpen of iets dergelijks. Laat het ons weten. De diaconie is
er ook voor dit soort werkzaamheden. De diaconie leeft met de gedachte dat er in de gemeente
mensen zijn die best wel eens de helpende hand willen uitsteken. Denkend aan de woorden “Het
is zaliger te geven dan te ontvangen” zou je ook kunnen zeggen: “Het is fijner te helpen, dan
geholpen te worden”. Wilt u zo nu en dan helpen? Laat het ons weten.
Namens de diaconie, C. den Boer
Ziekenpastoraat
De zieken, die thuis verblijven of in het ziekenhuis, worden afwisselend door de predikant en de
wijkouderling bezocht. Stelt u een bezoek in het ziekenhuis op prijs, dan wordt u of de familie
verzocht de predikant hiervan in kennis te stellen. Na ontslag uit het ziekenhuis wordt een
berichtje op prijs gesteld. Wordt de predikant of ouderling niet ingelicht, dan vindt erlogischerwijs- ook geen voorbede plaats.
Bezoek nieuw-ingekomenen
Nieuw-ingekomenen worden na inschrijving bezocht door de predikant of wijkouderling en
verder door de dames van de vrouwenvereniging.
Contactpersoon is: mevr. N. Korver-Berger, tel: 0297-262313
Huwelijksjubilea
De gang van zaken rond een huwelijksjubileum is als volgt: wanneer u een kaart verstuurt of het
de pastorie telefonisch laat weten, gaat de kerkenraad ervan uit dat u prijs stelt op: voorbede van
de gemeente, vermelding in de kerkbode en een bezoek van de predikant. Wanneer u uw
jubileum in alle stilte wilt vieren, hebben wij daar begrip voor. Indien u de pastorie niet in kennis
stelt, gaan wij uit van het laatste.
N.B. Het gaat om huwelijksjubilea van 25, 40, 50, 60 jaar.
Catechese
Gewone catechese
In de periode van eind september tot vlak voor Pasen wordt er in Het Anker, op een twintigtal
avonden, catechetisch onderwijs gegeven aan de jeugd van de gemeente. De gemeente is
geroepen om haar jongeren zelf te onderwijzen en hen te laten onderwijzen in de Schriften, de
daarop gegronde belijdenis en geschiedenis van de Kerk. Op die wijze willen we hen toerusten
om uiteindelijk tot het doen van openbare geloofsbelijdenis te komen. Alle jongeren worden
hartelijk uitgenodigd om trouw de catechisatie te bezoeken en de ouders worden opgeroepen
om hen te stimuleren en zo hun doopbelofte gestand te doen. De huidige indeling van de
tijden en groepen is als volgt, maar deze indeling kan per jaar wijzigen. Dit wordt o.a. via het
kerkblad bekend gemaakt.
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Dinsdag

19.00 - 19.45 uur
19.45 - 20.30 uur
20.30 - 21.15 uur

groep van 12-14 jaar
groep van 15-17jaar
18+

Belijdeniscatechese
Deze vorm van catechese is er voor degenen die zich willen voorbereiden op de openbare
belijdenis van het geloof. Ben je 18 jaar of ouder dan ben je van harte welkom. Als je
belijdeniscatechese volgt, wil dit nog niet zeggen dat je belijdenis moet doen. Iedereen die
overweegt om de belijdeniscatechese te volgen wordt van harte uitgenodigd voor een gesprek. In
dat gesprek komen naast het persoonlijk geloof ook de praktische vragen als leeftijd en
ontwikkeling aan de orde.
De tijd van de ontmoetingen wordt in overleg bepaald, in de regel eens per twee weken twee uren
aansluitend.

VERENIGINGSLEVEN
Zondagsschool De Zaaier
De zondagsschool wordt in samenwerking met de Gereformeerde Gemeente gehouden in Het
Anker. We beginnen ’s zondagsmiddags om 14.00 uur. Jongens en meisjes van 4 tot en met 12
jaar zijn van harte welkom. Er wordt een eenvoudig Bijbelverhaal verteld, met elkaar gezongen en
een verwerking gemaakt. Verder zijn er de jaarlijkse kerstfeestviering en spelletjesmiddag en is er
een zangavond. De start van het zondagsschoolwerk wordt vermeld in Ons Kerkblad.
Contactpersoon is: mevr. S. Hulsman, tel. 0294-234154
Jeugdclub De Morgenster
Een club voor jongeren vanaf groep 8 tot en met de tweede klas van het voortgezet onderwijs.
Het doel is bezig zijn met het Woord van God met behulp van materialen van Jeugdorganisaties,
met daarin Bijbelse onderwerpen met vragen en verwerkingen. Hier werken we mee tot de pauze,
daarna gaan we knutselen, spelletjes doen, een quiz of iets dergelijks. Jaarlijks is er een kerstavond
en niet te vergeten de slotavond, waarop altijd wel iets te beleven valt. De avonden zijn eens in de
twee weken op vrijdag van 19.30 tot 21.00 uur in Het Anker. Contactpersoon is: dhr. P. de Jong,
tel. 0294-230737.
Jeugdclub De Schakel
Deze club is bedoeld voor jongeren vanaf de derde klas van het voortgezet onderwijs. Door met
elkaar bezig te zijn rondom de Bijbel en na de pauze wat ontspannende activiteiten te ontplooien
hopen we de jongeren die de Morgenster hebben verlaten maar nog te jong zijn voor de
jeugdvereniging een zinvolle tijdsbesteding te bieden.
De avonden lopen zowel wat betreft de data als de tijden gelijk met die van “De Morgenster''.
Contactpersoon is: Nicolien Smit, tel. 0294-234776
Jeugdvereniging Bouwen en Bewaren
De jeugdvereniging is er voor jongeren van 16 jaar en ouder. Eens per twee weken op
vrijdagavond komen zij bij elkaar in Het Anker. De avonden beginnen om 19.45 uur en duren tot
ongeveer 22.15 uur. Hoofdbestanddeel van de avonden is de behandeling van een Bijbels of
actueel onderwerp, waarover in discussiegroepen wordt na gesproken. Daarnaast worden ook
allerlei ontspannende activiteiten georganiseerd zoals een themaweekend.
Contactpersoon is: Jaco van Sligtenhorst, tel. 06-24786148
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Vrouwenkring Weest Waakzaam
Onze kring komt in het winterseizoen eens in de twee weken bijeen.
Dit is op maandagavond in gebouw Het Anker en we beginnen om 20.00 uur.
Tijdens het seizoen behandelen we de tien Bijbelstudies vanuit ´De Hervormde Vrouw`.
Deze avonden bestaan uit gebed, zingen en het lezen van een gedeelte uit de Bijbel en de
Bijbelstudie.
Daarna gaan we uiteen in groepjes om de vragen met elkaar te bespreken en het laatste gedeelte
van de avond bestaat uit het plenair bespreken van de vragen.
Naast deze avonden houden we ook nog een Kerst- en Paasavond.
De huidige leeftijd van onze leden ligt tussen de 37 jaar – 82 jaar.
Wilt u graag eens een avond bijwonen dan bent u van harte welkom!
Contactpersoon: Anja Zaal 06 - 40125110
Contactgroep
In de naam van deze kring ligt direct haar doel besloten. Naast ontmoeting worden er creatieve
activiteiten ontplooid. We beginnen zoals gebruikelijk, om 9.30 uur in het Anker. De ochtend
duurt tot 11.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Ook kunt u uw kinderen, die nog niet naar
school gaan, meebrengen. Er is voldoende speelgoed aanwezig. Om 10.00 uur is er koffie en thee
met iets lekkers. Voor inlichtingen kunt u bellen met:
Mevr. J. van Eck, tel. 0294-291676 of mevr. W.C. den Hartog, tel. 0294-231833. Tot ziens!
Ontmoetingsmiddag (voorheen: ouderenmiddag)
Eens in de twee maanden is er een ontmoeting met de ouderen en alleenstaanden. De dominee
houdt een meditatie en we zingen met elkaar. Na de pauze is er tijd voor ontspanning d.m.v.
quizspelletjes, beeldpresentatie van een vakantie of een gastspreker.
In samenwerking met de diaconie wordt het Kerstfeest gevierd en wordt door de commissie een
Paasmiddag verzorgd, beide worden afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd. Informatie
bij Mevr. P. Stoof-Van der Linden, tel. 0294-230495
Bijbelkringen
In onze gemeente zijn een tweetal Bijbelkringen actief. De Bijbelkring en de JongerenBijbelKring.
We proberen met elkaar de betekenis van de Schriftwoorden voor ons persoonlijk (geloofs)leven
te ontdekken. De Bijbelkring komt jaarlijks ong. tien keer bijeen op woensdagavond, in Het
Anker. De JongerenBijbelKring is op maandagavond om de week. De exacte data worden
jaarlijks in het kringwerkrooster/agenda website aangegeven. Om 20.00 uur beginnen we. Onder
normale omstandigheden is de leiding in handen van resp. de predikant of Jeugdouderling,
mochten dezen verhinderd zijn, dan zal er een vervanger gezocht worden in een ouderling.
Mannenvereniging Rondom het Woord
De mannenvereniging komt bijeen op de maandagavonden wanneer de vrouwenvereniging niet
vergadert. De aanvang van deze bijeenkomsten is 20.00 uur en de plaats van samenkomst is
gebouw Het Anker. Voorzitter van deze vereniging is de predikant.
Contactpersoon: dhr. H. de Koning (secretaris), tel. 0294-234878
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COMMISSIES
Zendingscommissie
De zendingscommissie bestaat uit zeven personen. Momenteel ondersteund de commissie via het
deelgenotenproject van de GZB het werk van de Gerrit en Jorine van Dijk. Zij zijn bezig een
christelijke gemeenschap te vormen in Rostock Evershagen (NO Duitsland). De commissie
vergaderd ongeveer 3 keer per jaar en bezoekt de regionale zendingsavonden van de GZB. De
commissie verzorgt de verkoop van de GZB dagboekjes “een
handvol koren”. Op de jaarlijkse Oranjemarkt in Nieuwer ter Aa verkopen zij wafels,
verrassingspakketten en creatieve artikelen en kaarten. Dit alles is ten bate van het
zendingsproject. Jaarlijks organiseren zij een kinderzendingsmiddag om zo ook de jeugd te
betrekken bij het zendingswerk. De zending bus bij de uitgang van de kerk is ook bestemd voor
het lopende zendingsproject.
Contactpersoon is: Nathanja van Eck, tel. 0294-231774
Rekeningnummer van de commissie voor uw bijdrage is: NL14INGB0004211605 t.n.v.
Zendingscommissie GZB te Nieuwer Ter Aa.
Evangelisatiecommissie i.o.
Deze commissie organiseert mede de VakantieBijbelDagen en organiseert een activiteit voor de
dorpsjeugd om met hen in gesprek te komen over de Heere. Deze taken worden nog nader
uitgewerkt. Contactpersoon is: mevr. A.A. de Jong van Buren, tel. 0294-2307374
Kringwerk
De kerkenraad laat zich voor de samenhang en planning van het kringwerk bijstaan door de
DeVe commissie. (Door elkaar, Voor elkaar) De voorzitter (of een lid) van deze commissie is
tevens ambtsdrager. In overleg met de kerkenraad proberen zij de samenhang te bewaren tussen
de diverse vereniging, bijvoorbeeld door het aandragen van een jaarthema, het organiseren van de
start en afsluiting van het winterwerk.

DIVERSEN
Het Anker
Het Anker wordt als kerkelijk centrum in de eerste plaats gebruikt voor de kerkelijke activiteiten,
zoals catechese, kringwerk, samenkomsten en vergaderingen. Ook biedt Het Anker volop ruimte
en mogelijkheden voor het vieren van een verjaardag, jubileum of een bruiloft. Indien u gebruik
wenst te maken van Het Anker neemt u contact op met de beheerder C. van der Vliet,
Tel. 0294-234894
Het adres van Het Anker is: Kerklaan 4, 3626 AP Nieuwer Ter Aa, tel. 0294-741583
Ledenadministratie
Onze gemeente is voor haar ledenadministratie aangesloten op het Landelijk Registratie Platform
(LRP) van de PKN in Utrecht. Daar worden via een koppeling met de gemeentelijke
administratie, burgerlijke en kerkelijke veranderingen voor de ledenadministratie per computer
bijgehouden. Een kostbare zaak, maar onontbeerlijk voor het goed functioneren van de persoonen gezinsgegevens.
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Helaas komen niet meer alle veranderingen automatisch door. Dit geldt met name voor de
geboorte- en overlijdensberichten. Vriendelijk vragen we u deze door te geven aan de scriba van
de kerkenraad.

Solidariteitskas
Jaarlijks wordt er van de lidmaten en meerderjarige doopleden een kleine bijdrage voor de
solidariteitskas gevraagd. De hoogte van deze bijdrage is € 10,00 De helft van dit bedrag komt ten
goede aan de gemeente zelf. De andere helft wordt afgedragen aan de solidariteitskas. Vanuit
deze kas worden de gemeenten gesteund, die bepaalde uitgaven zelf niet kunnen bekostigen,
zoals een orgelrestauratie of een kerkbouw in een nieuwbouwwijk. Onze gemeente mocht in het
verleden steun ontvangen voor de nieuwbouw van Het Anker.
Aktie kerkbalans
Voor de voortgang van de eredienst en het pastoraat en om de gemeente financieel gezond te
houden, wordt jaarlijks om een vrijwillige bijdrage gevraagd van alle gemeenteleden, van 18 jaar
en ouder. De gemeenteleden krijgen een enveloppe met folder met informatie over de begroting
van het lopende jaar en een antwoordkaart. Hierop kunt u aangeven wat uw bijdrage voor het
lopende jaar zal zijn. Deze enveloppe wordt na een week weer bij u opgehaald. De jaarlijkse
bijdrage is vrijwillig. Een ieder geeft echter naar draagkracht! De kerkrentmeesters zijn dankbaar,
dat zij nog altijd in staat wordt gesteld om haar taak naar behoren te vervullen. Bankrekening: zie
kerkbeheer

Collectebonnen
Zoals u weet geeft de overheid veel geld uit voor allerlei doeleinden waarmee wij als christenen
moeite hebben. Nu is het op grond van de bestaande belastingwetten mogelijk dat de overheid
via de aanslag voor de Inkomstenbelasting ook bijdraagt in de kosten van onze gemeente. Maar
dat gebeurt niet zonder uw medewerking! U kunt meewerken door collectebonnen te kopen. De
waarde van de bonnen bedraagt € 0,70, € 1,35 of € 2,50 per stuk. Bij aankoop ontvangt u een
kwitantie zodat u de Belastingdienst desgevraagd kunt aantonen wat u aan de kerk hebt gegeven.
Deze giften zijn dan, als ze een bepaald bedrag te boven gaan, voor de Inkomstenbelasting
aftrekbaar.
De verkoop van collectebonnen vindt plaats in Het Anker tussen 19.30 en 20.00 uur op de laatste
maandag van de maand (is die dag een feestdag dan de eerstvolgende werkdag). Bankrekening:
zie kerkbeheer
Verjaardag fonds
Elke jarige in de gemeente ontvangt met zijn of haar verjaardag een felicitatie, waaraan een
verzoek is verbonden om een gift te bestemmen voor het kerkbeheer. Een aantal gemeenteleden
is bij deze activiteit betrokken. Zij brengen de felicitaties rond en komen ook bij u aan om uw gift
op te halen. U mag deze natuurlijk ook in de collectezak stoppen. Wordt u vergeten en wilt u
toch graag iets geven, neem dan contact op met A. van Merkerk, tel. 0346-263957.
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Kerkblad
Al het gemeentenieuws, zoals preekbeurten, mededelingen betreffende Heilige Doop en Heilig
Avondmaal, verenigingswerk, overlijdensberichten, jubilea e.d. vindt u om de veertien dagen
(soms drie weken) in het regionaal kerkblad ”Ons Kerkblad”. Kopij voor het gemeentenieuws
kunt u inleveren bij mevr. H.G. Barreveld-Dasselaar, tel. 0294-231509.
Of per e-mail: fambarreveld@filternet.nl. Het inleveren van kopij kan uiterlijk tot de zaterdag
voor de verschijning van een nieuw nummer.
Hoofdredacteur is de predikant (bij afwezigheid de scriba ).
Advertenties en familieberichten moet u opgeven aan de eindredacteur:
Dhr. A. van Merkerk, tel. 0346-263957, of email: avanmerkerk@casema.nl
Opgave van abonnementen geschiedt bij Corrie de Koning, tel. 0294-234878
Ook kunt u bij haar terecht voor een proefexemplaar.
Belangrijke adressen:
Ziekenhuizen/verpleegcentra













St.Antonius Ziekenhuizen (alg tel.nr: 088-3203000)
Locatie Woerden, Polanerbaan 2, 3447 GN Woerden, tel. 0348-427911
Locatie Nieuwegein, Koekoekslaan 1, 3435 CM Nieuwegein
Locatie Utrecht, Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht
Polikliniek Utrecht Overvecht, Neckardreef 6, 3562 CN Utrecht, tel: 088-3203007
Universitair Medisch Centrum (UMC) (alg tel.nr: 088-755 555 5)
Locatie Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU), Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht
Locatie Wilhemina Kinder Ziekenhuis (WKZ), Lundlaan 6, 3584 EA Utrecht
Diaconessenhuis
Locatie Utrecht, Bosboomstraat 1, 3582 KE Utrecht, tel. 030 - 256 65 66
Woonzorgcentrum De Aa, De Aa 50, 3621 VV Breukelen, tel: 0346-258400
Careyn Maria-Oord, Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen, tel: 0297 - 219 319

TENSLOTTE
Deze gids zal niet in alles voorzien, maar kan u wel de weg wijzen, waar u terecht kunt in het
kerkelijk- en verenigingsleven. In ieder geval geldt van alle data: 'zo de Heere wil en wij leven'.
Eventuele wijzigingen zijn voorbehouden. Zijn er vragen en/of opmerkingen, dan kunt u die
doorgeven aan de scriba.
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