Waar
in beginsel
was en
‘Zie,het
Ik maak
ietslicht
nieuws.’
zeer goed, hebben we door de
zonde het kwaad en diepe duisHet
coördineren
en schoonhouternis
over ons heen
gehaald.

den van onze kerk is heerlijk
werk in Gods koninkrijk.

OOK IN DE HOOP EN VERWACHTING
DAT WE IN DIT GEBOUW, WAAR AL
ZO LANG DE GEMEENTE VAN CHRISTUS SAMENKOMT, WEER VEEL DIERBARE MOMENTEN ALS GEMEENTE
MOGEN BELEVEN.
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De Drieluik
EEN DRIELUIK is een schilderij dat uit drie stukken
bestaat en deze stukken zitten aan elkaar vast
door middel van scharnieren.
Zo ook:
Christus
de gemeente
de leden persoonlijk

04

Alle drie apart, maar niet los van
elkaar te zien.
In de gemeentekrant zal in het ene gedeelte meer
het zicht zijn op Christus, het andere gedeelte meer zicht op de gemeente, en ook zullen er
gedeelten zijn over één van de gemeenteleden.
Maar bij elkaar is het één geheel, je kunt het niet
van elkaar scheiden, we zitten als het ware vast
gescharnierd.

:
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Bent u/Ben jij weleens in een kerk geweest? Misschien op vakantie om een kerk te
bezichtigen. Of tijdens een doopdienst of bruiloft. Welk gevoel kreeg u/jij daarbij?
Als klein meisje ben ik gelovig opgevoed. Christelijke school, zondagschool, clubs,
kinderkoor en noem maar op. Toch gingen wij weinig naar de kerk. Vanaf mijn 12e
kwam ik helemaal niet meer in een kerk. Dat veranderde toen ik op mijn 16e verkering kreeg met Rick, nu mijn man. Wanneer ik bij hem was, gingen we 2 keer naar
de kerk.
Ik hoor sommige mensen al denken, die weinig of niets met de kerk hebben, wat
veel! En ja, dat vond ik soms ook. Maar in de kerk zijn geeft me een bepaalde rust.
Dat kan ik moeilijk omschrijven, maar ik wens het iedereen toe.
Een lange tijd vond ik het eng om naar de kerk te gaan. Ik wist immers weinig van de
Bijbel af of van de gang van zaken tijdens een kerkdienst. En voor mijn gevoel weet ik
nog weinig van de Bijbel, maar elke week leer ik meer over onze God.
Ik wil daarom u/jou uitnodigen om ook een keer naar de kerk te gaan. De kerk ontvangt u met open armen. De gemeente ontvangt u met open armen. Laten we met
elkaar zingen tot Gods eer!
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MEDITATIE
Naar aanleiding van Jesaja 43:19 schrijft Ds. J.W. Verboom over
een nieuw leven, over wedergeboorte en afstand nemen van je
oude ik. Als voorbeeld gebruikt hij de verbouwing van de kerk.

WELKE TITEL?
In dit thema lezen we diverse verhalen over de kerk en het werk
rondom de kerk.

IN DE SCHIJNWERPER
Een interview met Kees en Jannie de Vries over het werk dat zij
verzetten voor onze kerk en voor onze gemeente.

CLUBS, VERENIGINGEN EN COMMISSIES
Zo vlak voor het winterwerk stellen alle clubs, verenigingen en commissies zich aan u/jou voor.missies zich aan u/jou voor.
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Geloofsopvoeding
Als klein meisje, was de gang mijn kerkzaal, de trap mijn preekstoel en werden na een lied en een
korte preek, al mijn poppen één voor één gedoopt. Groot voordeel van deze kerk was dat de dominee
de snoepjes kreeg.
Als basisschoolkind stelde ik al zuchtend, na de zondagse kerkgang, de vraag of we in de hemel naar
de kerk gingen, blijkbaar had ik die kerkdienst niet als hemels ervaren.
Nog weer later liep ik als recalcitrante puber binnensmonds mompelend ‘dat Jezus als hij vandaag zou
terugkomen waarschijnlijk in de kroeg zou zitten i.p.v. in de kerk’ langs café Sluis.
Denk niet aan de dingen van vroeger,
let niet op de dingen van het verleden.
Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het
ontkiemen. Zult u dat niet weten?
(Jes. 43:19)
De indrukwekkende verbouwing van de
Groot-Ammerse kerk heeft iets in zich van
het oude loslaten en het nieuwe toelaten.
Dan kunnen we onder andere denken aan
het loslaten van de oude vertrouwde banken
uit 1972. De oude vloer. De oude psalmborden. De banken werden verkocht, de vloer in
duizenden stukken puin gebroken.
Tussen het oude en het nieuwe kerkgebouw
stond de verbouwing.
Geestelijk gezien is er ook een ‘verbouwing’
nodig. In ons binnenste.
Een ‘wedergeboorte’, een herleving van je
bestaan, zo noemt Jezus dat.
Dat je met nieuwe ogen gaat zien, nieuwe
oren gaat horen en met een nieuw hart gaat
erkennen wie Jezus Christus voor je is in
deze wereld.
Het oude pakket van jouw fouten, leugens,
falen en tekortkomingen, al dat puin blijft
dan achter in de zee van Gods vergeving.
Dat is noodzakelijk. Zonder innerlijke verbouwing blijven we in het oude hangen en
zijn we verloren mensen. Wij hangen snel
aan het oude, aan het vertrouwde.

Dat is onze fout, onze zonde is dat soms ook:
dat we blijven vastzitten aan het oude.
Iets was bijvoorbeeld vroeger zo verschrikkelijk, daar blijven we vandaag nog dagelijks mee rondtobben. Of iets was zo fijn
en goed, dat we er maar geen afstand van
kunnen doen. Of we vervallen weer in die
oude, verkeerde karaktertrek of verslaving.
Of die oude leugen. Of die jeugdzonde. Je
kunt jezelf daarin verliezen. Letterlijk en figuurlijk en voor eeuwig. God roept ons op:
Denk niet aan de dingen van vroeger, let
niet op de dingen van het verleden.
God hangt niet aan het oude. De Heere God
is de God van de toekomst. Hij gaat door, de
toekomst in. God is onderweg. En met dat
Hij onderweg is, laat Hij Zijn toekomst hier
en nu al een beetje beginnen. Zijn Koninkrijk vestigt Hij al deels onder ons. Temidden
van het gebroken puin van je leven en de
puinhopen die zich lijken op te stapelen
schijnt er nieuw licht over je leven. Evenals
de foto op de cover van deze Drieluik. Het
is Koninkrijkslicht dat binnenvalt over jouw
donkerheid.
‘Zie, Ik maak iets nieuws.’
Niet alleen maakt Hij door onze handen een
vernieuwde kerk in Groot-Ammers. Dat ook!
Maar God zorgt voor een volkomen nieuwe
inzet in deze wereld.

Jezus Christus is als de gezonden Zoon dé
nieuwe Inzet van God in deze donkere wereld. In Jezus Christus is er een nieuw begin
mogelijk in een oude wereld die onherroepelijk vastloopt. Hij is de Nieuweling van
God.
Jezus Christus zorgt voor een nieuw nu. Dat
zie ik niet zozeer, soms, maar dat geloof ik.
En dat ervaar ik ook.
Want wie zichzelf aan Jezus Christus toevertrouwt, zal merken dat het nieuwe nu
al begint. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat
niet weten? Je ondergaat van binnen een
geestelijke verbouwing. Je ontvangt een
nieuwe Jezus-oriëntatie, nieuw verlangen,
een nieuwe schuldbelijdenis over het oude,
en je ontvangt nieuw vuur, een nieuw gebed, een nieuw lied. En nee, ik voel het niet,
maar God ziet mij door Christus als nieuwe
mens, een nieuwe schepping.
Ik wil u/jou uitnodigen om in de Ammerse
vernieuwde kerk deze nieuwe dingen in Jezus Christus te beleven. Kom erbij! Weet je
welkom om hiervan op te horen! Of blijf je in
je oude leventje, zoals het al jaren gaat? Dat
is stilstand. Stilstand is ondergang.
Zie, Ik maak alle dingen nieuw.
Ds. J.W. Verboom

Tijdens mijn adolescentie kwam ik door stages in allerlei verschillende kerken terecht op zondag. De
vraag rees ‘wat was de ware kerk’? Af en toe verloor ik bijna mijn geloof, juist in de kerk. Er was een
liedje wat me in die tijd sterk aansprak. Het bevatte de zin ‘...want het bekeren van die kerkgangers,
dat is een heidens werk’. De tip van een stagebegeleider hielp me weer op het goede spoor. Hij vertelde me dat er binnen alle kerkmuren, van helemaal rechts tot helemaal links, tussen de groep nog te
bekeren hypocrieten, oprechte kinderen van God te vinden waren. En dat als ik die zocht en luisterde
naar hun levenslessen het richtingaanwijzers naar de hemel zouden kunnen zijn. Gelukkig ontmoette
ik een aantal van deze wijzen. Het hielp enorm dat ze me leerden, Wie het hoofd van de kerk is. Dat er
vele soorten leden zijn zoals er vele soorten lichaamsdelen zijn. En zo mocht ik op zoek naar mijn plekje
binnen die wereldwijde kerk.
Kijkend naar de afgelopen jaren vraag ik me af waar we geweest waren als gezin zonder die kerk.
De trouw van een gemeente in zoveel bemoedigende berichten. De praktische hulp, de pastorale
begeleiding en volkomen onmisbaar de muur van gebed om tegenaan te leunen als je eigen gebed
verstomt. En tegelijkertijd zat degene, die in deze fase van ons leven misschien wel het meest op Jezus
leek, helemaal niet in de kerk.
En toen kwam Corona de kerk binnen. En opnieuw kwamen er vragen op.
Waar is de kerk? Wie is de kerk? Wat betekent de kerk? Komen de kerkgangers wel terug naar de kerk?
Ik weet niet hoe uw en jouw zoektocht naar de kerk er op dit moment uitziet. Maar ik wil u uitdagen
om met elkaar eens deze vragen te bespreken. Vervolgens wil ik voorstellen dat u aan ieder gesprekslid
een rol King pepermunt uitdeelt. Om in alle rust en stilte een pepermuntje weg te zuigen, nadenkend
over het volgende feit. In de kerk draait het om de KING, want de kerk is van de KING. Wie is die koning
voor jou? Ben jij al een kind van deze Koning. Ben jij al Zijn Kerk?
De enige conclusie die ik uiteindelijk kon trekken tijdens mijn zoektocht is dat het pas Hemels wordt op
het moment dat je kind bent van de Koning van de Kerk.
Ik hoop dat er veel rollen King uitgedeeld worden binnenkort!

Jacoline van der Graaf
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Schoonmaak kerk
Kerkenwerk
Samen met mijn oude buurjongen Bert Klomp, die toen hulpkoster was, ben ik ongeveer 40 jaar geleden begonnen met het kerkenwerk. We zaten toen ook al rechts voorin en dat vond ik een mooie
plek.
Het werk bestond uit stoelen klaarzetten en 1 psalm op het bord zetten en de rest werd toen nog
gewoon afgekondigd.
In de loop van de jaren werd alles op het bord gezet dus ik kreeg het steeds drukker.
Voor de avonddienst kreeg ik na de morgendienst een briefje met de tekst en de psalmen erop en
dan zocht ik de letters en cijfers uit de bak en zette die op de borden. Het is gewoon een automatisme
en ik zal echt moeten wennen nu het niet meer nodig is. Bijzonder geraakt was ik toen Ds. Verboom
me bedankte voor 40 jaar trouwe dienst in de laatste kerkdienst toen de borden er nog stonden. Heel
dankbaar ben ik dat ik dit mooie werk in goede gezondheid heb mogen doen.
God gaf mij kracht om dit te doen. Ook ben ik inmiddels al een paar jaar invaller-collectant. Daar geniet ik ook
erg van. Ik hoop dat er nog veel werk te doen is in onze mooie gerenoveerde kerk, al mis ik de oude banken wel.
En jullie weten mij vast wel te vinden voor mooie klussen in Gods huis. Het is mijn tweede huis zoals ik vaak zeg.
Hartelijke groet, Aart Prins

Wat is de synode en door wie wordt hij vertegenwoordigt?
De Protestantse Kerk in Nederland is nog betrekkelijk jong: op 1 mei 2004 verenigden de Nederlandse Hervormde Kerk,
de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk zich officieel tot de Protestantse Kerk in
Nederland.
De Protestantse Kerk is van onderaf georganiseerd. De lokale kerken (gemeenten) bepalen hun eigen beleid,
maar wel binnen de regels van de kerkorde. De kerkenraden zijn vertegenwoordigd in de classis, totaal is
Nederland verdeeld in 11 verschillende classes.

Mij is gevraagd om een stukje te schrijven over het schoonmaken van de kerk. Zo’n 5 jaar geleden
ben ik begonnen op dinsdagmorgen. Het is maar 3 a 4 keer per jaar. Om half negen word je verwacht. We zijn met 3 dames en de coördinator. Soms is er 1 man om te ragen en de lampen te
stoffen. Ik begin meestal met stofzuigen aan de ene kant, een ander doet het aan de andere
kant van de kerk. Anderen gaan stoffen in de kerk en consistorie. Als we alle banken en onder
de stoelen hebben gestofzuigd, dan drinken we koffie en wordt er gezellig gepraat. Na de
koffie worden de hal en consistorie gestofzuigd. Elke week krijgt een bepaald gedeelte een
goede beurt. De kerk wordt daarna gedweild en soms de hal. De wc is daarna als laatste
aan de beurt. Meestal zijn we rond half 11 klaar. Het is mooi werk om met elkaar de kerk
schoon te maken.
Corry van Holten
Het coördineren en schoonhouden van onze kerk is heerlijk werk in Gods koninkrijk.
We hebben een geweldige groep van zo’n 45 vrouwen, die iedere week schoonmaken. Meneer Van
Rees zorgt er steeds voor dat spinnen de kans niet krijgen om hoog in de kerk tussen de lampen hun web
te maken.
Iedere zondag en door de weeks maken we gebruik van ons kerkgebouw dus we poetsen het hele jaar door. Het schoonmaken is werk wat niet zo gezien wordt, maar wat wel nodig is.
We maken voor een halfjaar een rooster en de vrouwen zijn meestal 2x per halfjaar aan de beurt. We proberen ook
steeds weer nieuwe vrijwilligers te vinden, dus meld je graag aan! We zijn erg blij met elke vrouw of man die ons wil
helpen.
Ik weet nog heel goed dat ik jaren geleden (omdat Barend koster werd) met deze taak begon en dacht…volgens mij is
dit niets voor mij. Al snel kwam ik tot de ontdekking dat ik het mis had. Het mooie van dit werk is dat je allerlei vrouwen
(jong en oud) uit de gemeente spreekt. Waardevolle gesprekken over de preek, de zorgen die er zijn, blijdschap en verdriet. Het is werken maar daarin juist ook oog voor elkaar hebben. Ik geniet ervan! En elke zondag wanneer ik de kerk
binnen kom, vervult mijn hart zich met de woorden van psalm 116. Ik zal met vreugd in ‘t huis des Heeren gaan, om daar
met lof Uw grote naam te danken! Ik bid dat jij dat ook met mij meezingt en er zin in krijgt om naar Zijn huis te komen
en Hem groot te maken. En ik kan jou verzekeren dat als je in de week al boenend voor Hem bezig bent geweest je extra
graag komt!
Anja van Kooten

De classicale vergadering wordt gevormd door de ambtsdragers, verkozen door de kerkenraden van
de tot de classis behorende gemeenten. De classicale vergadering geeft leiding aan het leven en
werken van de classis en geeft daarin gestalte aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor
elkaar en voor de gehele kerk, en ook aan de verantwoordelijkheid van de kerk voor de gemeenten.

Voorbereidingen Heilig Avondmaal

De kerkenraad heeft de ruimte om mij adviezen mee te geven richting de classis en mij te adviseren als het gaat om
inhoudelijk (stem)advies. Het doel van deelnemen aan de classicale vergadering is om met elkaar de verbondenheid
tussen de gemeenten te bevorderen en (gevoelige) onderwerpen
bespreekbaar te maken. Dit in nauw contact met de plaatselijke gemeente om zo het kerkelijke denken te stimuleren en
de betrokkenheid op de landelijke kerk te verhogen.

Hier een krabbel van de kosters over wat er achter de schermen gebeurt om het avondmaal in gereedheid te brengen.
Normaal gezien wordt er een lange tafel klaargezet, waarop prachtige tafelkleden liggen. In de week voorafgaand
aan het avondmaal worden de tafels voorin de kerk in elkaar gezet met de stoelen eromheen. Om het er
goed en netjes uit te laten zien worden in de week voor het avondmaal de tafelkleden netjes gestreken
met stoomstrijkijzers. Iedere oneffenheid moet weggewerkt worden. Mochten er later in de week
weer wat oneffenheden zichtbaar zijn, dan komt het strijkijzer er nog een keer aan te pas. Daarnaast bestellen we bij de bakker 6 Casino wit broden die we in de lengterichting laten snijden
(dus anders dan wat gebruikelijk is). Deze halen we zaterdagmorgen op bij de bakker. Op
zondagmorgen maken we een stapel van 14 lagen met broodstrookjes die we als mikado
stapelen zodat de dominee voldoende brood heeft om daarvan stukjes te breken tijdens
de bediening van het avondmaal. Het maken van een mooie symmetrische stapel vereist
precisie en geduld.
De morgen van het avondmaal zijn we vroegtijdig aanwezig in de kerk om alles in alle rust
voor te kunnen bereiden. We schenken de avondmaalkannen vol met zoete rode wijn en
zetten alles klaar op de tafel. Als alles klaar staat dan dekken we de kannen en het brood af
met een wit laken om alles af te schermen. Alles wordt altijd geserveerd op en in het prachtige
zilveren avondmaalservies dat altijd veilig opgeborgen is, maar op deze hoogtijdagen gebruikt
mag worden om te dienen als tafelservies aan Zijn tafel. Op dit moment komt daar vanwege
Corona bij dat we dienbladen voorbereiden met 20 cupjes wijn en 20 cakevormpjes. Deze bladen
dekken we af met witte vellen karton om alles weer af te dekken. Tevens zorgen we voor de afvalbakken
bij de uitgang voor de opvang van de lege cupjes.

In Christus verbonden, Aryan Jongeneel

Dik en Jolanda den Hartog

Uit de classicale vergaderingen nemen enkele leden deel in de generale synode. Net als de kerkenraden en classicale vergaderingen, heeft ook de generale synode een leidinggevende taak, in haar
geval aan het leven en werken van de kerk in haar geheel, van alle gemeenten tezamen. Daarnaast
heeft de synode de taak om ter hand te nemen wat het leven van de kerk in de wereld kan bevorderen.
Hier wordt de blik van de synode naar buiten gericht, op haar roeping om kerk van Christus te zijn in
de wereld, in de samenleving, dichtbij en in de verte. De synode vervult hier namens alle gemeenten een
verkennende en initiërende rol.
Echter het hart van de kerk klopt in de plaatselijke gemeente, waar het Woord wordt verkondigd en gehoord. De kerkenraad is onze hoogste bestuurslaag. De andere twee – classis en synode – zijn er vooral ten dienste van de plaatselijke
gemeenten. Het is dus geen bestuur van een aantal kerken, maar een vergadering om elkaar te helpen en te steunen
waar nodig en de eenheid te bewaren.
Vanaf 1 januari 2021 mag ik als ouderling-kerkrentmeester met een bijzondere opdracht deelnemen aan de classis ZuidHolland-Zuid als afgevaardigde vanuit cluster Alblasserdam, waaronder de Hervormde Gemeente van Groot-Ammers
valt. Het is vooral een bovenplaatselijke functie, gericht op de landelijke kerk en de bovenplaatselijke vergaderingen.
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Kerkenraad!

Oog voor de schepping
Mij is gevraagd om een stukje te schrijven
over oog voor de schepping. Dit omdat ik
één van de ophalers van het oud papier ben
en daardoor een klein steentje bijdraag aan
Voor de Drieluik werden mij vragen gesteld over het diakenambt. Het isheteenhergebruiken
ambt dat wevan
al inpapier.
Handelingen
Ik heb daar
tegenkomen, waar de diakenen mogen zorgen voor weduwen en wezen.
tot nu toe nog niet zo bij stilgestaan maar
Jezus gaf zelf het grote voorbeeld. Hij kwam in de wereld om tehet
dienen
en een
om zich
te ontfermen
overwe op
is wel
mooie
gedachte dat
mensen in nood en dat doet Hij nog steeds.
deze manier bijdragen aan het behoud van
Gods schepping. In deze coronacrisis werk ik
Het is verdrietig om te zien dat in ons welvarende land/dorp mensen in armoede moeten leven,
meermaken
thuis, we
hebben
wezorgen
als gezin
door wat voor oorzaak dan ook. Dat raakt ons en als diakenen
ons ook
dat ook
we minderweg
mogelijkheden
voor uitjes en laten de
lang niet alles zien. De drempel kan soms hoog zijn om de
naar de diaconie/hulpverlening
auto
dus
vaker
staan.
We lopen of fietsen
in te slaan.
nu regelmatig een rondje door de polder.
zouinstanties,
mij zelfsprofessionals
hardlopend en
tegen
kunnen
We zijn dankbaar dat we in complexe situaties op hulpUvan
hulpvaardige gemeenteleden kunnen rekenen. Bovenal voelen
weOp
onsdeze
gesteund
u als gekomen.
mooiedoor
lentedagen
merk ik
meente.
dat ik meer oog voor de schepping heb en
daar ook meer van kan genieten. De rust en
Door de financiële steun van de gemeente is het voor ons
mogelijk
dat wij diegenen
dat die
ruimte
rond Groot-Ammers,
dedie
bloemen
nodig hebben, kunnen ondersteunen. Plaatselijk, maar ook landelijk en wereldwijd.
overal weer groeien, de jonge dieren in de
wei……Het
bepaalt
mij erbijdoor
datde
alles in
Zo mogen we samen om hen heen staan die het moeilijk hebben,
met gebed
en omringd
de schepping door gaat. Ook als onze weliefde van Christus.
reld (deels) stil lijkt te staan door de corona
crisis. Het maakt mij dankbaar dat God zo
Vriendelijke groet, Dick v/d Berg
goed voor Zijn aarde zorgt. En het maakt me
dankbaar dat ik een beetje bij kan dragen
aan het behoud van de aarde. Laten we dat
vooral ook blijven doen mét en vóór elkaar.

taken en verantwoordelijkheden ouderling en diaken

NAAM ACHTERNAAM
Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een ouderling?
Dat staat duidelijk in het bevestigingsformulier voor ouderlingen. Dat de ouderlingen opzicht op de kerk hebben en haar
samen met de dienaren van het Woord regeren. Dus samen met de predikant ben je verantwoordelijk voor wat er in
en namens de kerk gezegd wordt. En toezicht houden over de gemeenteKoreNet
die je is Recycling
toevertrouwd.
Mij is gevraagd om een stukje te schrijven
Wat raakt je het meest in je taak als ouderling?
over KoreNet recycling, omdat ik daar werk.
De gebrokenheid in deze wereld. Dat zie je in het hele wereldgebeuren.
bij mensen
per- met
Nu houd ik Maar
mij bijook
KoreNet
niet direct
soonlijk, na de zondeval zijn er zaken als veroudering, ziekte,het
gebrek,
en
dergelijke
in
de
Schepping
scheiden van het afval bezig, omdat ik
gekomen, die in beginsel volkomen goed was.
werk op de administratie. Uiteraard scheid
thuis mijnmet
afvalgebreken
en ook op
het bij
werk
Ik heb nu een wijk met veel ouderen, en dan zie je dat deikouderdom
komt,
de staat
een
afvalbak
voor
papier,
plastic,
groen
een op lichamelijk gebied en bij de ander geestelijk. Dan mag je met elkaar uit de Bijbel lezen en
restafval.
Vanuit
mijn
dat het zeer
dat Jezus hier de zieken genas van hun kwalen en gebreken.
Dit als
teken
datwerk
er inziedeik Hemel
is om het
te scheiden
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Is deze taak als ouderling ook een verrijking voor je eigen geloofsleven?
Jazeker, als je bijvoorbeeld bij mensen uit de Bijbel leest mag je erop vertrouwen dat God dat met Zijn Geest in mensenharten door wil werken, ook bij jezelf, want we hebben allemaal hetzelfde nodig.
Jan Korevaar

Verbouwing van de kerk
Zaterdagmiddag 31 oktober belden er mensen van het waterleidingbedrijf of ze in de kerk mochten kijken want er liep
water langs de kerk, was de waterleiding gesprongen? De kelder bleek vol water te staan. Hier klopte iets niet. Na onderzoek bleek dat er veel meer water was verbruikt dan vorige jaren, het lekte uit de vloerverwarming. Het probleem
met de vloerverwarming was bekend en vroeg om actie. In het begin van het jaar kwam er een grote gift binnen voor de
inrichting van de kerk. Zo begon de grote verbouwing.
Na op 27 januari gestart te zijn met een speciale commissie, wilden we dit zo snel mogelijk oppakken en door Corona was
er nu ruimte om te beginnen. Begin februari hadden we week 11 en 12 vaststaan voor de smeervloer en het tegelwerk.
Maar er moest nog veel gebeuren. Op 6 februari verhuisden de stoelen naar familie Hakkesteegt in het Achterland voor
opslag. De zondag daarna was er voor de laatste keer kerk op de oude banken. Door Corona mochten er niet veel mensen
bij elkaar dus konden we gelukkig goed kerk houden in het Hervormd Centrum.
Na de laatste kerkdienst werden op maandag de banken losgeschroefd en konden gemeenteleden een bank komen reserveren en ophalen. 10 februari was de kerk helemaal leeg en begonnen we met tegels weghakken en dingen inpakken
die konden beschadigen. Ook het orgel, de lampen en de preekstoel werden ingepakt. De dag erna kwamen er 2 kraantjes in de kerk en een shovel. Ook werd er een laadplateau gemaakt zodat puin de kerk uitgereden kon worden. We zijn
2 dagen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat aan het breken geweest. De oude vloerverwarming werd eruit gehaald
en de oude cv-ketels werden verkocht. Op 15 februari werd het allerlaatste puin uit de kerk gehaald.
In week 7 werd het leidingwerk wat onder de betonvloer komt aangelegd. Ook werd er folie aangebracht en aan het
eind van de week de wapeningsnetten. In week 8 werd het leidingwerk aangelegd en de betonvloer gestort. Hiervoor
moesten 4 betonauto’s komen. Toen kon er begonnen worden met het schoonmaken. Zeer veel stof werd er uit de kerk
gepoetst en gezogen. In week 10 werden de muren en veel houtwerk geverfd.
In week 11 heeft firma Hakkesteegt de isolatieplaten en de vloerverwarming aangebracht. Daarna de smeervloer, op 22
maart de tegelzetter en op 2 april was dit gereed. Ondertussen is er ook elektra in de kerk vernieuwd en zijn er in de hal
en de ruimte waar de ketels hangen de nodige werkzaamheden verricht. Ook de consistorie is voorzien van water en
goede verwarming. Er werd aan ons een presentatie gegeven door de architect over de opstelling van de kerkbanken en
in een kerkenraadsvergadering werd de beste opstelling gekozen.
In de week van 16 april werd er grote schoonmaak gehouden. Hierna konden de stoelen weer worden teruggehaald,
schoongemaakt en geplaatst. 23 april was er een bruiloft in de kerk. 25 april konden we voor het eerst op zondag naar de
kerk, fijn om weer terug te zijn! Inmiddels waren er ook bankjes en stoelen binnen gekomen om te proberen, en konden
ze worden besteld. Op 8 juni werden de digitale psalmborden opgehangen.
We zijn heel dankbaar voor de vele vrijwilligers die geholpen hebben met het vele werk wat verricht is. Ik kijk er, ondanks
de best drukke periode, heel dankbaar op terug. Ook in de hoop en verwachting dat we in dit gebouw, waar al zo lang de
gemeente van Christus samenkomt, weer veel dierbare momenten als gemeente mogen beleven.
Marinus de Bruin
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Kennis maken met de buren van de kerk
Sinds 2018 wonen wij Frank en Odette met ons samengesteld gezin en een aantal Berner Sennenhonden direct tegenover de Hervormde Kerk. We hebben allebei twee kinderen (Pepijn 19, Mark 16, Nica 14 en Irma 14) uit een eerdere
relatie en inmiddels zijn wij bijna 10 jaar bij elkaar. Verder hebben we sinds 2020 een jongvolwassen vrouw in
huis (Demi 18) die we al enige tijd kenden. Demi hebben we in ons gezin opgenomen en we proberen
haar te helpen daar waar het kan, met werk, opleiding en opbouw naar zelfstandigheid.
Wij komen vanuit Schoonhoven en zijn op het karakteristieke huis waar we nu wonen gevallen. Een
aantal mensen in Schoonhoven vroegen zich af wat we nou in Groot-Ammers moesten zoeken.
Wij wisten dat zelf eerst ook niet. Nu zijn we enige tijd hier en voelen ons helemaal thuis in
dit dorp. De verschillen in mentaliteit tussen dit dorp en de “andere kant van de Lek” kan je je
alleen voorstellen als je het zelf hebt meegemaakt. Het is hier zoveel vriendelijker, gastvrijer,
betrokkener naar elkaar, dat is mooi om op te merken.
Hebben wij “last” van de kerk? Nee zeker niet, het luiden van de klok, de ceremonies die er
voorbijkomen, de altijd netjes verzorgde kerktuin doen ons goed. We zijn zelf niet gelovig maar
hebben wel respect voor het geloof. In het begin toen we hier net woonden was het voor de
jongste kinderen wel vreemd om zoveel zeer netjes geklede mensen naar de kerk te zien gaan,
sommigen twee keer per dag. Dat zette onze kinderen wel aan het denken, want je moet er best veel
“voor over hebben” om naar de kerk te gaan. Het kost je zo een paar uur minder op je tablet of telefoon.
Het zal je maar gebeuren op je vrije dag.
Wij kregen ook wel te horen voordat we hier kwamen wonen dat het een gesloten gemeenschap zou zijn in Groot-Ammers. Niks is, naar onze mening, echter minder waar. Wij voelen ons absoluut opgenomen in Groot-Ammers, mensen zijn
beleefd en groeten vriendelijk. Mensen kijken naar elkaar om en informeren hoe het gaat met een ander, fijn!

Den Hartog, Graafland (Jeugdkeet)

Wij zijn niet nieuwsgierig naar het geloof, we zijn wel nieuwsgierig hoe de verbouwing van de kerk is geworden, we
komen daarom, als dat kan, graag een keer kijken in de kerk hoe het er allemaal uitziet. Verder zullen we een oogje in
het zeil houden, we zijn niet voor niets buren!
Frank en Odette

Wat is Kerk zijn

Kostelijk, Sluis

Jongeneel, Graafland (zit overkapping)

Pel, Café Sluis

Nostalgie in eigen huis
Verrips, Doorbraak (veranda)
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Gemeenteflits
Vrijwillige Hulpdienst

Ais Brokking (scriba)
Het moment van schrijven van dit stukje is
net voor de zomervakantie.
De kerkenraadsleden hebben hun geplande
zomervakantie opgegeven zodat in de aanwezigheidsplanning van de ambtsdragers in
de kerk hiermee rekening is gehouden.
Aangezien we met minder ambtsdragers in
de kerk zijn is een planning voor de vakantietijd wel noodzakelijk, want een minimale
bezetting van ambtsdragers willen we natuurlijk wel hebben.

schikbaar zodat een deel van zijn werk voorlopig ongewijzigd kan doorgaan. Daarnaast
staat er een vacature uit voor een nieuwe
kerkelijk werker.

In de achterliggende periode hebben we
twee kerkenraadsvergaderingen en één
consistorie vergadering gehad. Hieronder
een aantal onderwerpen die we hebben
besproken:

In de afgelopen periode is gesproken over
het gebruik van elektronische psalmborden
en beamers. Over het gebruik van de beamers in de kerk hebben we het volgende
afgesproken:
- ze worden alleen gebruikt voor clubs, gemeenteavonden e.d.
- ze worden voorlopig niet in of rondom de
eredienst gebruikt
- we gaan onderzoeken wat in de toekomst
andere passende mogelijkheden zijn binnen
onze gemeente.

Voor ons kwam toch plotseling het bericht
dat dhr. en mevr. Van Wingerden gaan verhuizen naar Ede. De kerkenraad ziet dankbaar terug op de lange tijd dat zij met ons
verbonden waren. Een tijd waarin de heer
Van Wingerden het zingen tijdens de erediensten mocht begeleiden uit liefde voor
God en de gemeente. Het orgelspel is een
wezenlijk onderdeel van de erediensten. Wij
zullen zijn orgelspel, wat getuigde van zijn
passie voor muziek, specifiek voor de psalmen en de klassieke muziek, gaan missen.
De overige organisten kunnen de opengevallen diensten opvangen.

In het nieuwe seizoen willen wij als kerkenraad weer een aantal gemeenteavonden of
toerustingsavonden gaan organiseren, mits
de coronaregels dit toelaten.
We zijn als kerkenraad benieuwd welke
onderwerpen in de gemeente leven. Op de
website is een formulier geplaatst waarop
u onderwerpen kunt aanvinken die u aanspreken.
Het thema van deze Drieluik is “kerk zijn”. In
verbondenheid met elkaar is het mooi als
we een aantal gemeenteavonden kunnen
organiseren die ons helpen bij het christen
zijn.

Het arbeidscontract met onze pastoraal medewerker, br. Van Werkhoven loopt af. Hij
gaat vanaf september minder werken maar
is voor onze gemeente gelukkig nog wel be-

Van de zendingscommissie hebben we het
jaarverslag ontvangen. Op zendingsavonden is de gemeente geïnformeerd over het
werk van zendingswerkers die door ons on-

dersteund worden. Als kerkenraad vragen
wij ons af hoe we de zending binnen de gemeente meer aandacht kunnen geven. Hoe
kunnen we meer zendingsbewust worden?
Suggesties hierover zijn altijd welkom.
Sinds april dit jaar was dominee Verboom 4
jaar als predikant aan onze gemeente verbonden. Dat betekent dat hij nu beroepbaar
is. Inmiddels zijn meerdere beroepen op
hem uitgebracht. Een onrustige tijd voor de
dominee en zijn gezin maar ook voor ons als
kerkenraad.
Naast de beroepen die al gekomen zijn blijft
natuurlijk ook de roepstem uit Groot-Ammers klinken. De dominee en zijn vrouw
hebben hierover met een deel van de kerkenraad gesproken en hun en onze gedachten zijn over en weer gedeeld. We wensen
hem en zijn gezin hierin alle wijsheid van de
Heere over de beslissingen die genomen
moeten worden. We willen natuurlijk graag
dat zij nog even bij ons blijven, maar we laten het over in Zijn handen. Hij zorgt voor
Zijn kerk en Zijn gemeenten.
De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.
Weerklank 230 vers 1

De voordeurbel gaat. Petra van der Ree staat voor de deur met de telefoon van de Vrijwillige Hulpdienst. De komende twee weken is het weer mijn beurt. Petra brengt me op de hoogte van eventuele
telefoontjes en mails met hulpvragen die ze heeft gekregen. Nu mag ik weer aan de slag.
Alweer bijna een jaar mag ik aan de hulpvragen een vrijwilliger koppelen. De VHD zelf bestaat nu ongeveer 5 jaar. Petra doet
dit werk sinds de start. Hulpvragen komen binnen via de telefoon of via de mail. Uit een flink bestand met vrijwilligers zoeken
we iemand die een handje wil helpen.
Gemiddeld krijgen we 2 of 3 hulpvragen per maand. Of we iemand kunnen rijden naar het ziekenhuis, of een achtertuin bestraat kan worden, of we tijdelijk kunnen bijspringen in het huishouden.
In het afgelopen anderhalf jaar, tijdens de corona maatregelen hadden we verwacht dat het aantal hulpvragen zou stijgen maar
dat is heel erg meegevallen. Kunnen we daaruit opmaken dat de meeste mensen wel een aardig netwerk en vangnet hebben,
dat er mensen zijn op wie ze een beroep kunnen doen? We hopen het!
Het werk voor de VHD vind ik heel mooi om te doen. Het geeft veel voldoening als we een vrijwilliger kunnen vinden die de
persoon met de hulpvraag (vaak) eenmalig uit de brand kan helpen. Het is een win-win situatie want door een ander te helpen
word je zelf ook gelukkiger!
Ben jij, bent u nog geen vrijwilliger? Kijk op de website www.hervormdgrootammers.nl
De VHD is te vinden onder het kopje ‘groepen’. Onderaan de pagina is het inschrijfformulier te vinden. Of bel even 0623054611.
Petra van der Ree en Jolanda Baan

Afscheid organist
In september betrekken Jan en zijn vrouw hun nieuwe woning in Ede en dat betekent dat ze afscheid nemen van onze gemeente.
Het is dit jaar 60 jaar geleden dat hij als organist begonnen is om de samenzang te begeleiden. Hij speelde als elfjarig
jochie dus zijn eerste kerkdienst. Veel gemeenteleden begrepen er niets van: het orgel speelde, maar het hoofd van
de organist kwam niet boven het gordijntje uit. Zijn verhuizing betekent tevens dat hij nu definitief zal gaan stoppen met deze taak. Maar het is goed geweest na ruim 3700 diensten begeleiden, zoals hij dat zelf aangeeft.
Zijn eerste kennismaking met het orgel in Groot-Ammers was eind jaren ’70, toen het orgel is uitgebreid en
waar hij begin jaren ’80 bij Michelle Leclerc heeft geregistreerd toen zij een concert gaf in Groot-Ammers.
Vanaf de jaren “90 mocht hij gaan studeren op het orgel van Groot-Ammers.
We denken ook nog aan de orgelconcerten die hij door de jaren heen heeft georganiseerd en waarbij
organisten als Klaas Jan Mulder, Ben van Oosten en Herman van Vliet hebben gespeeld. Hij heeft ook zelf
een aantal concerten gegeven in onze kerk en in 2002 heeft hij zijn 40-jarig jubileum als organist met een
concert in Groot-Ammers herdacht. Er zijn Cd’s van hem, o.a. vanuit Stockholm en hij gaf ook in veel andere
kerken concerten. Hij heeft veel mooie en goede herinneringen, maar vooral tijdens de erediensten als de
vonk oversloeg en de gemeente als reactie op het gesproken Woord de lofzang aanhief en een eenheid vormde
met de begeleiding van het orgel. Dan besefte hij steeds wat een mooie taak je hebt om als organist de lofzang
op te heffen!
Het was een goede tijd, maar nu komt er een afscheid na ruim 20 jaar kerkorganist in Groot-Ammers. We willen hem als
gemeente heel hartelijk danken voor wat hij in al deze jaren heeft betekend, niet alleen bij het begeleiden, maar zeker ook in
het onderhoud van het orgel. Het is voor hem persoonlijk niet alleen een afscheid van Groot-Ammers maar ook een afsluiting
van een lange periode dienstbaar te zijn geweest in Gods Koninkrijk.
Jan, bedankt en Gods zegen samen met je vrouw op jullie verdere levenspad in Ede.

13

In de

schijnwerper

Molenlanden vertelt Kees, anders dan het
kerkgebouw is de toren een monument.
Toen de financiële middelen bij de gemeente terugliepen kreeg de kerk in 2008 de mogelijkheid om de toren over te nemen voor
het symbolische bedrag van € 1, daar is in
verband met het vele onderhoud, niet op
ingegaan. Kees haalt herinneringen op aan
een brandweeroefening in de toren waarbij
een slachtoffer zich halverwege de trappen
bevond. Er is altijd een goede samenwerking tussen de kerk en de gemeente geweest.
Op een bepaald moment mocht er niet meer
vanaf de toren gevlagd worden, het zou niet
veilig zijn omdat een hekwerk ontbrak. “Ik
heb dat toen samen met Johan Barten getimmerd, want als kerk niet vlaggen…nee
dat kan niet.”
Ds. Tukker zei altijd de toren van de kerk is
een vingerwijzing omhoog. Nu in het digitale tijdperk zie ik het zo zegt Kees: “de toren
is de antenne voor ontvangst van de Heilige
Geest die terugkomt van boven.”

WELKE TAKEN BINNEN DE KERK
VERVULDEN JULLIE?

ACTIEF VOOR DE KERK

Toen we het thema kozen voor deze Drieluik, waren we het unaniem eens…we
vragen Kees en Jannie de Vries voor het interview. Als iemand actief is geweest zijn zij
het wel, Kees op de voorgrond, en Jannie,
bescheiden als ze is, achter de schermen.

WE VRAGEN ALS EERSTE NAAR
EEN STUKJE HISTORIE VAN ONS
KERKGEBOUW.

De toren stamt waarschijnlijk uit de tweede helft van de 15e eeuw. Het kerkgebouw
wordt in 1857 afgebroken. Er verschijnt in
1858 een nieuw gebouw. In 1898 komt er
aan weerszijden een uitbouw. Ingrijpend
is de verbouwing van 1972. De consistorie,
gelegen waar nu de preekstoel staat, komt
achter de galerij waarop het nieuwe orgel
wordt geplaatst. Kees laat een foto zien uit
een jaarboekje van die tijd, hij heeft nog
stapels boekjes keurig in mappen gerangschikt. In 1993 volgt een nieuwe uitbreiding,
de zijbeuken worden uitgebouwd.
De toren van de kerk is van de gemeente

Jannie lacht en zegt nou dat was een heel
rijtje.
Kees: in 1973 werd ik collectant. Op onze
vraag of daar misschien iets bijzonders over
is te vertellen, zegt Jannie, die buitenlandse muntjes ……Ja lacht Kees de mensen
denken na hun vakantie altijd dat de kerk
daar wat aan heeft maar dat is niet zo. En
kapotte briefjes…ik heb wat zitten plakken,
want een kapot briefje kan niet door de telmachine.
In 1976 werden Kees en Jannie kostersechtpaar. Dit was een volledige baan, ik stopte
met mijn baan bij Mourik. Er kwam veel bij
kijken, kerkdiensten, rouw en trouwdiensten, kerk schoonmaken, het was een werk
zegt Jannie…. Ja beaamt Kees en het huis
van God moet schoon en netjes zijn, dat vind
ik belangrijk, ik deed het ook niet in mijn
korte broek…dat vond ik niet kunnen uit
eerbied. Ja de tijd veranderd, ik zeg niks van
de jeugd tegenwoordig, die zijn daar anders
in, als het hart maar op de goeie plek zit.
Kees was ook heel actief betrokken bij het
jeugdwerk, hij vertelt het vol vuur. Dat waren
mooie tijden. Ik had het ook erg druk in het
verenigingsgebouw, het latere Hervormd
Centrum. Er waren in die tijd veel bruiloften,
daar haalde ik mijn horeca papieren nog
voor. De jeugd zat soms in de Eben Haëzer

school omdat er geen plek was. Dan liep ik
daar heen met drinken, meestal brachten ze
de vaat wel terug, ja knikt Jannie en dan alles afwassen met de hand. De jeugd kwam
vaak tot in de late uurtjes nakletsen in de
keuken, daar heb ik zulke goeie herinneringen aan vertelt Kees met een brede lach. Ik
vond er eens een foto van mezelf met een
briefje: Hartelijk gefeliciteerd met je 28e verjaardag, namens de jeugdvereniging Groot
Ammers. Ik heb het bewaard. In 1988 kreeg
de jeugd een eigen gebouw, het Stoplicht.
-Terwijl Jannie nog een keer koffie schenkt,
praat Kees verder, zijn kopje is nog niet
leeg, hij heeft geen tijd om te drinkenToch ging Kees terug naar Mourik en stopte
hij als koster. Hij had een beetje te veel hooi
op zijn vork zegt Jannie. Ja vult Kees aan, ik
was ook al klusjesman vanaf eind jaren 60.
Dat bleef ik doen en hulpkoster tot 1 januari
van dit jaar. Dorpelwachter zijn is prachtig!
Ik ben dankbaar dat Wouter Hoek mij opvolgt.
Klusjes doe ik nog, maar Johan de Bruin gaat
dat overnemen. Er komt heel wat bij kijken.
Neem nou de lampen verwisselen, dat gebeurde zo vaak, dan loop je over de zolder
die rondloopt over de balken en moet je uitkijken dat je niet op een plank stapt want
dan ga je erdoor. Je laat via een haspel de
lamp zakken om deze te verwisselen. Voor
de kroonluchters haal je de grote trap uit het
Hervormd Centrum. Maar ook voor een kapotte stofzuiger weten ze me te vinden.
We vragen ook nog naar de ruimte onder
het podium. Dat noem ik het vooronder lacht
Kees. Daar is opslag van tafels en stoelen
voor het avondmaal. Hij veert overeind…
toen ik nog koster was ben ik door alle drukte eens vergeten dat het avondmaal-stel
op vrijdagmiddag nog uit de kluis bij de
Rabobank moest komen. Van vrijdagavond
tot maandagmorgen ging daar alles dicht
en kon je er niet meer bij. De Kluijver was
toen directeur. Ik bellen die vrijdagavond, ik
kreeg mevrouw De Kluijver aan de lijn. O zei
ze, er is niks aan de hand, mijn man heeft
het vanmiddag al meegebracht. Kijk dat is
nou gemeente zijn, meedenken met elkaar.
Ik ben nog notabel geweest verteld Kees,
dat werd later commissie van bijstand. Taken
zijn: adviserende rol richting kerkrentmeesters, onderhoud en verlichting gebouwen,
vrijwillige bijdrage, bezorging collectebonnen, aanvulling collectanten enzovoort.

Sinds 1990 ben ik secretaris van de mannenvereniging.
Ik hielp bij de vakantiebijbelweek, en bij de
rommelmarkt.
Regelde het geluid bij het zondagsschool
kerstfeest. Ook bij de paasviering van de
christelijke scholen in de kerk was ik van de
partij.
En dan natuurlijk de EHBO, we hebben recent geoefend in de kerk. Na een oproep
melden zich nieuwe hulpverleners aan. Er
hangt onder de toren een bordje, als er 5 op
aanwezig staan is dat genoeg.
Kees zou nog uren door kunnen vertellen,
maar de ruimte in deze Drieluik ontbreekt.

WAT KENMERKT ONZE GEMEENTE?

Saamhorigheid zegt Kees, ja zegt Jannie
dat zeker, en samen zingen en bidden in
de kerk, dat vind ik zó fijn. Ik heb de liefde
voor Gods Huis van thuis uit meegekregen
zegt Kees. Mijn vader was ook altijd actief
betrokken.
En als je nu ziet hoeveel jonge mensen actief meegeholpen hebben met de verbouwing…dat vind ik wel zo mooi, daar ben ik
dankbaar voor, dat het volgende geslacht
het oppakt.
We kregen veel feedback, als dank voor wat
we deden. Er was zelfs een koninklijke onderscheiding. Maar bovenal gaat onze dank
uit naar de Heere God die ons gezondheid
en de wil gaf om dit werk als een Leviet te
kunnen doen.
Onze eindconclusie is dat Kees een zeer
actieve man is en dat Jannie hun gezin liet
draaien, avonden alleen zat, de kleding van
Kees vast klaarlag als hij van het een naar
het ander haastte, de kerkboekjes in enveloppen deed en talloze telefoontjes aanpakte, kortom ook zij was onmisbaar.
We wensen Kees en Jannie samen een goede tijd toe.
Carola en Dikkie
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Nostalgie

in eigen huis

Burgraaf, Sluis

Van Kooten, Graafland (entree)

Gaarne willen wij ons even voorstellen,
wij zijn Hans en Korina de Leeuw en wonen sinds half april in Groot-Ammers in de Bernhardstraat.
Na een relatie van 17 jaar zijn wij nu 8 jaar getrouwd. Onze 3 kinderen zijn allen de deur uit. Ook hebben wij 2 kleinkinderen.
(11 en 13jaar)
Hans is 63 jaar en geboren in Hagestein waar wij ook vandaan komen. Hij is constructie bankwerker/lasser geweest en heeft
de laatste jaren gewerkt in de horeca.
Korina is 57 jaar en geboren in Duitsland in de voormalige DDR vlak bij Berlijn. Zij was bijna 40 jaar werkzaam als administratief
medewerkster en woont sinds 1989 in Nederland.
Hans heeft in zijn vrije tijd poppenhuizen voor volwassenen gebouwd. Korina zorgt dan voor de afwerking en inrichting. Zij heeft
hiervoor workshops gevolgd en zelf ook al twee workshops gegeven.
Veel miniaturen maken wij zelf.
Wij houden ook van fietsen en reizen. Regelmatig gaan wij naar Duitsland naar familie maar onze favoriet is Oostenrijk.
Wij zijn heel blij dat wij in Groot-Ammers heel leuk zijn ontvangen en willen allen die ons een kaart hebben gestuurd hartelijk
bedanken en hopen hier op een goede tijd.

De Bruin, Fortuijnplein

Hans en Korina de Leeuw

Nieuw in de gemeente

Visser, Emmastraat (nog in de maak)
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Clubs

De Tienerclub is voor tieners in de leeftijd van 12 (groep 8 basisschool) tot en met 15 jaar. Om de week worden er avonden
georganiseerd met workshops, spelletjes, sport en activiteiten. De reguliere clubavonden zijn in ’t Stoplicht. De ene week voor de
jongste jaargroep (12 jaar) van 19.15 tot 21.00 uur en de andere week voor de oudste (13 t/m 15 jaar) van 19.30 tot 21.30
uur. Voor de jongste start het seizoen op 1 oktober, voor de oudste op 8 oktober. Bovenstaande is onder voorbehoud van de
maatregelen rondom het corona-virus.

Elke week gaan de deuren van het Stoplicht open en wordt er een verhaal uit de Bijbel verteld. Omdat de kinderclub vooral de
kinderen wil bereiken die nog niet zoveel van de Heere Jezus weten, wordt er vaak met elkaar gepraat over de betekenis van
de vertellingen uit de Bijbel en wat wij als kinderen in deze tijd kunnen leren van de verhalen en de personen uit de Bijbel. Elke
week zingen we ook mooie liedjes over en voor de Heere Jezus. Het laatste half uurtje gaan we gezellig met elkaar knutselen.
We maken mooie werkjes door middel van figuurzagen, kleien, solderen, rubber, kraaltjes en nog veel meer. Als er een week
niet gewerkt wordt doen we een quiz of een leuk spel.
Ben je nieuwsgierig geworden en lijkt het je leuk om een keer op de club te komen kijken? Ook als je niet gewend bent om naar
de kerk te gaan en zit je niet op een christelijke school dan ben je van harte welkom!

Kinderclub

Meer informatie en foto’s van afgelopen Vakantie Bijbel Week zijn te vinden op www.vbwgrootammers.nl en op onze facebook-pagina.

We starten in de week van 27 September na de opening Winterwerk.
• Groep 3 en 4: woensdagmiddag van 13.45 - 14.30 uur
• Groep 5: maandagavond van 18.45 - 19.45 uur
• Groep 6: dinsdagavond van 18.45 - 19.45 uur
• Groep 7: donderdagavond van 18.45 – 19.45 uur

Contact

Teus Klok | tel 0654965005, voorzitter
Hermien Rietveld | tel: 0612941797, secretaresse

We hopen je volgend jaar weer te zien!

VBW

De avonden worden mede georganiseerd door ons bestuur: Joost Jongeneel, Esther van der Vlist, Loïs van Kooten, Elise den
Hartog, Gerto Prins en Roos Anne Klok.
Leiding: Gerjan en Manon Bloemendal (0621850744), Joël en Sanne Bikker (0620620088), Herbert en Marit Dijkhuizen
(0618322352) en Dirk en Jacobi de Jong (0640481624)

Contact

Josine Visser, tel: 06-19035991, voorzitter
Wilbert de Kluijver, tel: 06-46462743, secretaris
Ties Mons, tel: 06-13531845, penningmeester

Jaarlijks organiseren we in de laatste week van de zomervakantie de Vakantie Bijbel Week voor alle kinderen in Groot-Ammers,
die naar de groepen 1 t/m 8 van de basisschool gaan. Dit jaar was het thema: ‘Hallo contact’. We hebben ontdekt wie God is en
wie Hij voor ons wil zijn! Ook hebben we gezongen, gekletst en zijn we creatief en actief bezig geweest. Ondanks dat het dit jaar
opnieuw in een aangepaste vorm was, zien we terug op een schitterende week!

Via de jeugdclub wordt er één keer in de drie weken op zondagavond Bijbelstudie georganiseerd bij gastgezinnen thuis. Je kunt
je hiervoor opgeven bij Jacobi de Jong. Volg ons op Instagram voor de uitnodigingen.

Contact

De eerste week van de zomervakantie gaan we met z’n allen op kamp. Deze week staat in het teken van workshops, spellen,
zwemmen, zeskamp en de komst van een spreker. Voor het bekostigen van de club vragen wij een contributie en organiseren wij
een verkoopactie. Daarnaast vragen we voor sommige activiteiten een kleine bijdrage.

Hoi allemaal,

Heb je zin om op zaterdagavond andere jongeren te ontmoeten en met elkaar een gezellige avond te hebben? Dat kan op de
jeugdclub! Elke zaterdagavond is het Stoplicht vanaf 20.15 uur open en alle jongeren (vanaf de oudste groep van de
Tienerclub/15+) zijn welkom! We hebben open avonden waarop je kunt poolen, darten en even kan bijkletsen. Daarnaast
organiseren we veel avonden met leuke activiteiten. Bijvoorbeeld strandwandelen, wandklimmen, zwemmen, een kookavond,
escaperoom etc. Een keer per maand is er een thema-avond, waarop sprekers uitgenodigd worden om samen met ons na te
denken over het Woord van God. We starten het seizoen in oktober met het jeugdclubweekend.

Zondagsschool

Jeugdclub 15+

Tienerclub

en verenigingen

Hartelijke groetjes van de VBW-commissie

Wat?

Zondagsschool “De Liefde”

Voor wie?

Alle kinderen van de basisschool

Wanneer?

Zondagmiddag 14.00-15.00, zondag na VBW t/m pinksterfeest

Waar?

Klas 1-4 Hervormd Centrum, klas 5-7 Stoplicht

Uitleg

Op de zondagsschool vertellen we op eenvoudige wijze het evangelie van Christus. We zingen, bidden en danken. Met elkaar zijn we bezig rondom het Woord van God.
Psalm leren en voor een boek sparen, puzzel, kleurplaat, rebus of spel, 1 keer in 2 jaar een uitje, kerstfeest, paasfeest, pinksterfeest.

Contact

Kees Boer 0184-661207, voorzitter
Theodora Hakkesteegt 0184-600498 / 06-41050070, secr./penn.
In Psalm 78 zegt God zelf: Mijn volk, neem mijn onderricht ter ore, neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Ik wil mijn
mond met spreuken opendoen en van aloude verborgenheden doen overvloeien, die wij gehoord hebben en weten en onze
vaders ons verteld hebben. Wij zullen ze niet verbergen voor onze kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke
daden van de HEERE vertellen, Zijn kracht die Hij gedaan heeft.
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Dit seizoen krijgen we tien Bijbelstudies aangereikt over het thema: “Het Koninkrijk van God” geschreven door ds. J. Verboom. We
lezen met elkaar het inleidend gedeelte, bespreken in groepjes de vragen, of gaan dieper in op de stof via de Zweedse methode.
Niet alleen zinvol om op deze manier intensiever de bijbel te lezen, te ontdekken wat de bijbel ons te zeggen heeft, maar ook
bemoedigend om dit met elkaar te delen.

De ouderenmiddagen zijn 1x per maand op dinsdagmiddag van 14.30 t/m 16.30 uur in het Hervormd Centrum met
uitzondering van de kerstmiddag en het reisje.
De ouderenmiddagen worden in de Zaaier aangekondigd en de zondag voorafgaand aan de ouderenmiddag afgekondigd door de dienstdoende predikant.

Op D.V. woensdag 22 september 2021 komen we met vrouwenbijbelkring Ruth bij elkaar voor onze gezamenlijke openingsavond. Ds Verboom houdt de inleiding over het thema.

Contact

Informatie: Ankie Mandemakers tel. 661766; Mieke de With tel. 662163
vrouwenvereniging@hervormdegemeentegrootammers.nl

Ouderenmiddagen

De ouderenmiddagen zijn voor personen vanaf 70 jaar maar ook voor alleenstaanden, mensen die eenzaam zijn en
wie er graag bij wil zijn.

Wij zijn een vrouwenkring voor jonge vrouwen in onze gemeente. Vrouwen tussen de 20-45 jaar zijn van
harte welkom op onze Bijbelstudie. De vrouwenkring heeft nu rond de 35 leden. We komen bij elkaar
op de woensdagmorgen om de 2 a 3 weken vanaf 9.30-11.15uur in het Hervormd Centrum.

Op deze middagen wordt door onze predikant of pastoraal medewerker een meditatie gehouden. Hierna is er een
pauze voor een gesprek onder het genot van koffie, thee met iets erbij. Na de pauze is er een lezing of presentatie
over een aansprekend onderwerp of thema.

Contact

Voor vervoer naar het Hervormd Centrum kan men contact opnemen met Willy Lekkerkerker 0184-662541 / 0640893797
Namens de diaconie is Albert de Kluijver bereikbaar op 0184-662354 / 06-23604149

De clubmiddagen zijn bedoeld voor anders begaafde kinderen, jongeren en ouderen. Naast eigen clubleden zijn ook gasten vanuit
logeerhuizen uit de omgeving welkom.

We beginnen met een kop koffie of thee. Hierna zingen en bidden we met elkaar. Er wordt een
inleiding gedaan aan de hand van het tijdschrift ‘Vrouw’. Dit seizoen zullen we het thema ’Het
Koninkrijk van God in het Oude en Nieuwe Testament’ behandelen. In kleine groepjes denken
we na over de vragen en sluiten we de morgen met elkaar af.

De clubmiddagen zijn 1x per maand op zaterdagmiddag van 14.00 t/m 16.00 uur en worden gehouden in ’t Stoplicht.
De clubmiddagen beginnen met een kringgesprek, zingen en een bijbelverhaal en na de pauze met elkaar een leuk werkje maken.
De eerste clubmiddag is op 18 september 2021.

Voor de kinderen tot 4 jaar is er oppas aanwezig.
We starten het seizoen op woensdagavond 22 september gezamenlijk met de vrouwenvereniging Bid en Werk. De eerste bijbelstudiemorgen start op woensdagmorgen 6 oktober.

De mannenvereniging hoopt als de omstandigheden het toelaten weer om de 14 dagen op woensdagavond bijeen te komen
rondom Gods Woord. We beginnen op D.V. woensdag 29 september om 19.45 uur in het Hervormd Centrum.
Op het rooster staan een10-tal studies uit Bijbelboek 1 Koningen over de profeet Elia uit ons bondsblad de Hervormde Vaan
(apr.21 t/m mrt-22) die ds. A. Snoek heeft opgesteld.

't Visnet

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tamara Spruijtenburg, 06-55890381
of mailen naar ruth@hervormdegemeentegrootammers.nl

In Johannes 5 vers 39 staat: “Onderzoek de Schriften, want die zijn het die van Mij getuigen”
Vind u/jij het belangrijk om met elkaar in Gods Woord te verdiepen, kom dan vrijblijvend een avond bijwonen. Het geeft verbinding en bemoediging naar elkaar toe en ook je te wapenen tegen het werk van de satan die je op sluwe wijze probeert van God
los te maken!
De avonden worden vooraf in “de Zaaier” vermeld. We hopen dat we zowel oudere als jonge nieuwe leden kunnen verwelkomen,
zo de Heere het ons geeft en wij mogen leven.

Voor jongeren (vanaf groep 8 van de Ammers) is er de JEC. We gaan elke JEC avond iets leuks doen zoals een spel, iets creatiefs
of sportiefs. Ook praten we over allerlei onderwerpen en denken na over het geloof.
Waar: land van Remus, Wilgenweg 1b
Wanneer: 1x in de 2 weken op vrijdagavond

Contact

Heeft u/jij nog vragen, neem gerust contact met op;
Wim Noordergraaf (vz.), tel: 06-57334988
Kees de Vries (secr.), tel: 06-23797184

Contact

U kunt contact opnemen met Ria van Herk (0184-661688) voor meer informatie.

Heb je zin in gezelligheid op de vrijdagavond?

JEC

Bid en Werk

Vrouwenkring 'Ruth'
Mannenvereniging

Vind jij het waardevol om samen met andere vrouwen bezig te zijn met de bijbel? Dan ben je hartelijk welkom bij vrouwenvereniging“Bid en Werk”. We komen om de twee weken op woensdagavond van 19.45 tot 21.45 uur bij elkaar.

Tijd: vanaf 19.30 uur

Contact

Nel Bikker, 06 15126335
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Met wie we verbonden blijven

Catechisatie +

Aangepaste catechisatie

Deze catechisatie is bedoeld voor degenen die de ‘gewone” catechisatie te moeilĳk vinden. De lessen worden gegeven door Dhr.
A. de Bruin. Op de donderdagavond van 19:00 uur tot 20:00 uur. De catechisatie begint half september en duurt tot en met
half maart in het Hervormd Centrum.
We behandelen iedere week een stukje uit de catechismus. De stof is eenvoudig en verdeeld in stukjes. Elke week wordt er een
verhaal verteld, dat bij de stof past en visueel gemaakt met behulp van platen. Het verhaal wordt op een eenvoudige en duidelĳke
manier verteld. Daarnaast leren we elke week vragen en een aantal regels van een psalm. Er wordt hierbĳ rekening gehouden
met de mogelĳkheden van elke catechisant.
De leden van de catechisatie komen uit de regio Alblasserwaard-Oost, maar kom je iets verder weg, dan ben je ook van harte
welkom! Aan het einde van de les drinken we gezellig met elkaar nog een kopje koﬃe of thee.

Contact

Heb je vragen, bel gerust. Je mag natuurlĳk ook altĳd een keertje komen kĳken.
Adrie Hakkesteegt (0184-663301)

In deze rubriek staan personen en gemeenteleden die wel met onze kerkelijke gemeente
verbonden zijn, maar elders verblijven. Wij proberen hierin zo volledig mogelijk te zijn,
maar krijgen regelmatig te maken met wijzigingen door bijv. een verhuizing of overlijden.
Heeft u een wijziging opgemerkt of mist u iemand in de lijst? Mail dan naar drieluikredactie@gmail.com of neem contact op met een van de redactieleden.

Gefeliciteerd!

verjaardagen

11 oktober
Arie Zwanenburg 			

50 jaar

26 december
Marjolein Karens 			

35 jaar

Annie de Bruin
Dalemstraat 24,
4201 BP Gorinchem

Thabiso en Eline Ditsele
Jacob van Lennepstraat 5
3202 AN Spijkenisse

Dhr. van der Hek
Verpleeghuis Waerthove
Kerkbuurt 202
3361 BM Sliedrecht

BUITENLANDGANGERS:

Marjolein Karens
De Blauwe Lis
Vivaldilaan 88
3363 KG Sliedrecht

Gemeenteavonden/Bijbelavonden

Ook dit seizoen zullen er weer Bijbelavonden voor de gemeente gehouden worden. Voor wie? Iedereen, jong en oud.
De data van de Bijbelavonden zijn:
D.V. 30 september, 28 oktober, 2 december, 20 januari, 17 februari, 31 maart.
Wie de Bijbelavonden zal leiden wordt nog gecommuniceerd. De avonden duren meestal van 20.00 tot 21.30 uur. Locatie wordt te Zijner
tijd gecommuniceerd.

Gemeenteavonden Heilig Avondmaal

De bezinningsuren in de week van voorbereiding worden op donderdagavond gehouden. Voor wie? Voor een ieder die zich bezint op het
Heilig Avondmaal. Avondmaalgangers en niet-Avondmaalgangers.
De data zijn:
D.V. 16 september, 25 november, 24 maart en 16 juni.
De locatie zal te Zijner tijd definitief worden gecommuniceerd.

Jongerenkring

De jongerenkring is vooral bedoeld voor mensen onder de 35 die al belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Je kunt het zien als een
vervolg op belijdeniscatechisatie. Het is waardevol om regelmatig jezelf te blijven verdiepen in wat de Bijbel zegt over een bepaald thema
of in een specifiek Bijbelboek. De avonden duren van 19:30 – 21:00 in het Hervormd Centrum. Aan de hand van de thema’s die vanuit de
deelnemers worden aangedragen wordt een programma opgesteld. Dat kunnen actuele thema’s zijn waarbij de vraag is: wat zegt de Bijbel
daarover? Maar het kan ook zijn dat er behoefte is aan verdiepende studie van een bepaald Bijbelgedeelte of Bijbelboek. Dat levert vaak
bijzondere en waardevolle inzichten op en brengt steeds opnieuw onder de indruk van de onvoorstelbare rijkdom en actualiteit van het
Woord van God. Misschien denk je: ik ben niet zo’n lezer of studeerder. Dan zijn deze avonden misschien juist wel iets voor jou. Je wordt
vanzelf meegenomen in de bijzondere kracht die het heeft om bezig te zijn met de Bijbel.
Heb je een thema of Bijbelgedeelte waarin je je graag verder wil verdiepen voor komend seizoen? Mail het graag aan leendertvanwezel@
solconmail.nl
Contactpersoon: Leendert van Wezel, leendertvanwezel@solconmail.nl
Data voor komend seizoen: 14 okt - 4 nov - 9 dec
Data 2022 nog onder voorbehoud: 13 jan - 24 feb - 24 mrt - 21 apr

Catechisatie

Het komende winterseizoen zal er op maandagavond (vanaf maandag 27-09) en dinsdagavond (vanaf dinsdag 28-09) catechisatie
worden gegeven. Eind augustus zijn de jongeren in de leeftijd van 12-20 jaar persoonlijk uitgenodigd middels een brief. In deze brief is ook
de tijdsindeling van de verschillende groepen bekend gemaakt. Daarnaast zal er ook weer een aantal avonden voortgezette kring zijn voor
jongeren van 20+, die nog geen belijdenis doen. De voortgezette kring is eens in de twee à drie weken.

Belijdeniscatechisatie

Ter voorbereiding op de openbare geloofsbelijdenis wordt de belijdeniscatechisatie gehouden. Deze is elke maandagavond vanaf D.V. 27
september 2021. Dit houden we in het Hervormd Centrum. Vanaf 20.00-21.30 uur. Tijdens het belijdenistraject lezen we een boek, zijn
we met elkaar in gesprek over het geloof (in groepjes) en graven we in de inhoud van ons actuele, gereformeerde belijden. Daarbij zullen er
een aantal opdrachten zijn. De belijdeniskring kun je zien als een kring ter verdieping van je geloofsleven.

Carol Korevaar
Kooningsweg 8-9
Hartenkoning 24
6816 TB Arnhem
Mw. W. Lekkerkerker- van Wijgerden
Verpleeghuis Tiendwaert
Jupiterstraat 20
3371 TE Hardinxveld-Giessendam
Leo Prins
De Fontein
Gildeweg 76P
4204 GJ Gorinchem

Matthijs en Rosa Geluk
Urb. Jardines de Santa Rosa, Mz. C, Lt
2-3
Chiclayo
Peru
(Ref. Paralela a Prol. Pacasmayo)
Mailadres: tfcgelukinperu@gmail.com
Familie De With
C/o MAF
P.O. Box 21123
00505 Nairobi
Kenya
flyingwith@outlook.com
Family C. van der Knijf
c /o ABTS
P.O. Box 60
Mansourieh,
Metn Lebanon

Arie Zwanenburg
De Blauwe Lis
Vivaldilaan 94 A
3363 KG Sliedrecht

Pastoraal Gebeds Team
PGT heeft als doel het bijstaan en begeleiden van hulpvragers zodat hun harten en gedachten, door de Heilige Geest, gericht worden op God en op Zijn Woord om in hun leven
gevormd te worden naar het beeld van Christus. De middelen die wij gebruiken zijn het
Woord van God, het gebed en het gesprek.
Wij komen bij u thuis of we spreken een plaats af waar we in alle rust kunnen praten.
Alles wat we horen en bespreken is vertrouwelijk en blijft ook vertrouwelijk. Wij hopen
in verbondenheid met u/jou elkaar op te bouwen, te bemoedigen terecht te wijzen en
ondersteuning aan te bieden.
Het Pastoraal Gebeds Team bestaat uit de volgende gemeenteleden:
Maarten en Laura Bikker (coördinatie)
Aryan en Wilma Jongeneel
Piet en Ria Spruijtenburg
Melvin en Ester Uittenbogaard
U kunt contact opnemen met één van de PGT-leden, Maarten Bikker 06-53 63 13 66, of
uw vraag mailen naar pgt@hervormdegemeentegrootammers.nl
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Agenda
01-sep-21
05-sep-21
08-sep-21
12-sep-21
16-sep-21
19-sep-21
26-sep-21
29-sep-21

Moderamenvergadering
Heilige Doop
Kerkenraadsvergadering
Ammerse Ontmoetingsbrunch
Censura morum + gemeenteavond HA
Heilig Avondmaal
Opening winterwerk
Consistorievergadering

3-okt-21 Ammerse Ontmoetingsbrunch
13-okt-21 Moderamenvergadering , dubbeltallen
opstellen (1ste ronde)
26-okt-21 Ambtsdragersverkiezing (1ste ronde)
27-okt-21 Kerkenraadsvergadering
03-nov-21
07-nov-21
10-nov-21
17-nov-21
25-nov-21
28-nov-21
30-nov-21

Dankdag
Ammerse Ontmoetingsbrunch
Consistorievergadering
Dubbeltallen opstellen evt. (2de ronde)
Censura morum + gemeenteavond HA
Heilig Avondmaal
Ambtsdragersverkiezing evt. (2de ronde)

01-dec-21 Moderamenvergadering
12-dec-21 Heilige Doop
15-dec-21 Kerkenraadsvergadering

Kerkdiensten
5 september
12 september
19 september
26 september
3 oktober
10 oktober
17 oktober
24 oktober
31 oktober
3 november
7 november
14 november
21 november
28 november

Morgendienst: aanvang 09.30 uur

Avonddienst: aanvang 18.30 uur

Ds. J.W. Verboom Heilige Doop
Ds. J.W. Verboom Voorber. H.A.
Ds. J.W. Verboom Heilig Avondmaal
Ds. J.W. Verboom Opening w.w.

Ds. J.W. Verboom
Prof. Dr. H. van den Belt, Woudenberg
Ds. J.W. Verboom Dankz. H.A.
Ds. A.L. van Zwet, Putten

Ds. J.W. Verboom Israëlzondag
Ds. J.W. Verboom
Ds. T. van Bruggen, Streefkerk
Prop. A.J.R. Treur, Vinkeveen
Ds. J.W. Verboom

Ds. E. van den Noort, Nijkerk
Ds. J.W. Verboom
Ds. J.W. Verboom
Ds. M.A. van den Berg
Ds. K. Timmerman, Schoonhoven

14.00 uur Ds. J.W. Verboom Dankdag
Ds. J.W. Verboom
Dhr. M. van Werkhoven
Ds. J.W. Verboom voorber. H.A.
Ds. J.W. Verboom 1e advent Heilig Avondmaal

19.30 uur Ds. J.W. Verboom
Ds. J.J. Mulder, Krimpen aan den IJssel
Ds. J.W. Verboom
Ds. G.C. Bergshoeff, Scherpenzeel
Ds. J.W. Verboom Dankz. H.A.

5 december Ds. A.J. Kunz, Katwijk

Ds. A. Baas, Bodegraven

