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...de boeren houden van 
hun werk, vee en land en 

zorgen daar goed voor.
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geel kleuren of aan wie erger 
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De Drieluik

EEN DRIELUIK is een schilderij dat uit drie stuk-
ken          bestaat en deze stukken zitten aan 
elkaar vast door middel van scharnieren.

Zo ook:

Christus
de gemeente
de leden persoonlijk

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 ge-
deelte meer zicht op de gemeente, en ook zullen 
er gedeelten zijn over één van de gemeentele-
den. Maar bij elkaar is het één geheel, je kunt 
het niet van elkaar scheiden, we zitten als het 
ware vast gescharnierd.

Christus

Gemeente

Persoonlijk
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vanuit de redactie

:

Roelle de Jager

De zomervakantie is achter de rug, kinderen gaan weer naar school. Langzaamaan 
begint het gewone leven weer en gaan we richting de herfst. De groene kleuren 
zullen verdwijnen en daarom staan we nog even stil bij de kleur “Groen”. Het the-
ma van deze Drieluik. Een kleur die iedereen kent en vaak associeert met natuur en 
duurzaamheid. Maar wist u/jij dat de kleur groen staat voor rustgevend, vrede en 

vruchtbaarheid maar ook voor jong en fris.

In de bijbel komt groen ook voor. De kleur wordt vaak gebruikt als symbolisch 
teken voor weelderige gewassen en bomen. In Christelijke liederen heeft de kleur 
groen weer een hele andere betekenis, namelijk hoop, welzijn en welvaart, bloei 

en dergelijke.

In deze Drieluik komen weer verschillende onderwerpen aan bod. Van fietsen of 
wandelen in de natuur, tot een groene school of werken in/met de natuur.

We staan ook even stil bij het afscheid van Dikkie Hogendijk die heel wat jaartjes in 
de redactie van de Drieluik heeft gezeten. Op haar pad kwam een geweldige mis-
sie, waar ze verderop in de Drieluik iets over verteld (pagina 19). Heel erg bedankt 

voor je inzet afgelopen jaren!

Rest ons niets anders te zeggen dan heel veel leesplezier.

Inhoudsopgave
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Geloofsopvoeding

Jacoline van der Graaf

Meditatie

Een groene tafel
Gij richt de tafel toe voor mijn aange-
zicht, tegenover mijn tegenpartijders… 
(Psalm 23: 5a)

Groen is de kleur van de natuur, van 
voorspoed, van leven, van duurzaamheid. 
Hoewel “groen” in de woorden van onze 
tekst niet wordt genoemd (zomin als in 
Openbaring 22: 2), gaat het hier wél om 
deze kleur.

De Heere is de Herder van David. Laatst-
genoemde is Zijn schaap. Al de beelden 
die David in Psalm 23 benoemt, kent hij 
vanuit de praktijk van het leven toen hij 
zelf nog herder was.

Als je het eigendom van de Heere mag 
zijn, is dat een groot wonder. Want van 
nature zijn we dat niet. Maar je krijgt ook 
de beste Herder Die je tot schaap maakt 
en voor je zorgdraagt. Let wel, in deze 
volgorde! Veel mensen begeren wél Zijn 
zorg en zijn boos als ze die niet krijgen 
(‘als er dan een God is, waarom…’?), 
maar Hem als Persoon hebben ze niet 
nodig. Zo werkt dat in het Koninkrijk der 
hemelen niet.

Wat is die “tafel”? De herder zwerft met 
zijn schapen kilometers van de ene naar 
de andere plek. Weken, maanden zijn ze 
van huis. Er zijn ook tijden dat ze op een 
vaste plek verblijven. Een plaats waar de 
schapen kunnen grazen, liggen, rusten, 

toenemen in kracht. Eén zo’n plaats is 
die tafel. Het is een hoog bergplateau. 
Die plateaus zijn voederplaatsen voor de 
schapen.

Dat is dus het eerste: de herder neemt 
het initiatief. Hij leidt zijn schapen naar 
een plaats waarvan hij denkt: ‘Dat is een 
goed plateau waarop mijn schapen kun-
nen grazen en rusten’.

Echter…tussen het goede gras bevonden 
zich giftige planten. Aan de buitenkant 
zagen ze er prachtig uit. Mooie bloemen. 
Maar één hap van zo’n giftige plant be-
tekende de dood van het schaap. Dus die 
giftige planten moesten worden ontdekt 
en uit de grond getrokken. Dat deed de 
herder. Op zo’n plateau waren slangen 
aanwezig en lagen wilde dieren te wach-
ten die schapen als hun prooi zagen. De 
herder had dus nogal wat te doen voor-
dat de schapen zich te goed konden doen 
aan het goede gras en rustig konden 
gaan liggen.

Zo draagt de Heere zorg voor Zijn scha-
pen. Hij leidt ze in grazige weiden. Hij 
zorgt voor voedsel. Zijn Woord. Zelfs in 
letterlijk opzicht staat voor Gods kinde-
ren in de gemeente de tafel van het Hei-
lig Avondmaal aangericht. Eten, drinken, 
rust.

Maar wat blijkt dat op “de tafel” soms 

Groen zijn en groen doen vind ik maar een ingewikkeld thema, in een wereld, die razendsnel, rich-
ting einde van bestaan lijkt te gaan en de ontelbare sporen van het na-de-zondeval-tijdperk draagt. 
Het was dan ook niet het eerste wat in mij omhoogkwam toen ik het thema ‘groen’ hoorde. Het 
onderwerp lag veel dichter bij me. Ik vrees dat u het herkent. 

Echt, op deze wereld lopen zoveel domme mensen rond. Ze zeggen domme dingen, ze doen domme 
dingen, lijken totaal niet na te denken, oordelen impulsief, flappen er maar wat uit en je ergert je 
groen en geel voordat je het weet. En ja, deze persoon kijk ik irritant vaak aan in de spiegel. 

En o, o, o, wat is het moeilijk om dat af te leren, zelfs met mijn allerbeste voornemens betrap ik me er 
zomaar weer op. Misschien heeft u er iets op gevonden maar tot nu toe ken ik maar één remedie die 
werkt. Bid en zegen degene die je groen en geel laat zien. Als ik me er bewust van ben en bereid ben 
om toe te geven dat het fout is, verplicht ik mezelf minimaal een week, elke dag voor deze persoon 
om een zegen te bidden en God te vragen mij te laten zien wat Hij voor moois in dit schepsel heeft 
gelegd. Soms is een week te kort en maak ik er maar een maand van. Tot nu toe moet ik erkennen 
dat er zelden iets veranderde aan de persoon waar ik groen van ging zien. Soms ontdekte ik wel 
iets moois in die ander omdat ik anders keek. Veel vaker veranderde God mij. Hij verzachtte mijn 
hart. Herinnerde me aan hoeveel genade ik al ontving. Hij liet me opnieuw de som van vergeving 
uitrekenen, iets met de tafel van 7. Of Hij herinnerde me aan het feit dat hij een timmerman was 
en vertelde opnieuw over zijn ervaring met splinters in je oog en balken in je blik. Of Hij bracht me 
simpelweg in herinnering, het feit dat de wraak en het 
oordeel niet bij mij lag. En heel langzaam leerde ik dan 
groen en geel te mengen met het rood van zijn Liefde. 

Kijk degene die je dierbaar zijn deze week eens aan en 
voer een eerlijk gesprek. Wat laat jouw hoofd groen en 
geel kleuren of aan wie erger jij je groen en geel? Wie 
is de eerste die omhoog plopt in je hoofd die valt in de 
categorie ‘uitermate irritant’. Ga met elkaar de uitdaging 
aan, bid minimaal een week, elke dag, heel bewust voor 
deze persoon en spreek zegen uit over zijn of haar leven. 

Kom er dan na een week eens op terug en kijk wie er 
veranderd is. Wat zou het prachtig zijn als het getuigenis 
van de kerk in Groot-Ammers wordt dat zij zich groen en 
oranje irriteren en zo al een klein beetje meer op Jezus 
gaan lijken.

dingen staan die bloedlink zijn. Een on-
bijbelse prediking. Het ligt “lekker” in het 
gehoor. Maar het is giftig. En je sterft er 
uiteindelijk aan. Zonder dat je het in de 
gaten hebt. De Herder let daar op, opdat 
Zijn schapen zich niet zullen doodeten. 
Maar de onderherders hebben daar ook 
op te letten.
En vijanden hebben het op de schapen 
gemunt: de duivel, de wereld. Wie let 
erop? We zijn er zo gewoon mee. Maar 
de Heere bewaart Zijn schapen ervoor 
dat ze niet zullen worden verslonden. 
Dat ze niet door hun invloeden ten onder 
zullen gaan.

Zo worden de schapen van Christus 
geleid. Achter de Herder aan. Naar een 
wel toebereide tafel. De tafel van Gods 
Woord. Zuiver voedsel.

Wordt u zo als een schaap achter de 
Herder aangetrokken? Mag u zo door 
een waar geloof aan die tafel zitten? Of 
knabbelt u aan de giftige planten? Laat u 
zich nog steeds meevoeren door de dui-
vel, de wereld, uw eigen boze hart? Dit 
laatste betekent echt: omkomen! Voor 
eeuwig. Het eerste betekent: volgen, 
eten, drinken, rusten bij de Goede Herder. 
De Heere schenkt het in het midden van 
de gemeente. Tot eer van Zijn Naam. 
   

Ds. L.M. Jongejan
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We zijn beide geboren en getogen op een boerderij. Hebben daardoor al van jongs af aange-
leerd hoe afhankelijk we zijn van het weer, dus van God! Samen mochten we bijna 50 jaar op 
Graafland 28 wonen en werken. Nu wonen we alweer 7,5 jaar dankbaar midden op het dorp en 
genieten we van ons dagelijkse fietstochtje door de polder. Mw. Spelt maakt dan ook graag foto’s 
van mooie luchten, koeien in de wei of eendjes in de sloot. Het is bijzonder om te zien hoe God 

z’n belofte nog vervult: dat zomer en winter, regen en droogte, hitte en kou, niet ophouden tot het 
eind der dagen. Hier om het huis genieten we elke dag van de vogels die komen eten op het voeder-

plankje, de bloemen en de groentetuin. Het is mooi om samen hierin bezig te zijn. Mw. Spelt is graag 
elke morgen al vroeg buiten en haar liefste werk is om voor de bloemen te zorgen. Dhr. Spelt doet het 

grove snoeiwerk en ander zwaar werk. Zo hopen we nog lang als de Heere het geeft bezig te kunnen zijn. 

Dhr. en mw. Spelt

Fietsen in de natuur is iets wat wij graag doen. Je ziet van alles onderweg. Laatst waren we onderweg en liep er 
op ons smalle fietspad een prachtige grutto. Ik had hem bijna geraakt voordat hij het op een lopen en later 

op een vliegen zette. We hebben met verwondering gezien hoe grutto-ouders hun jongen beschermen 
tegen kauwen. Dan zie je een heel gevecht in de lucht. De ouders vliegen dan met elkaar, afhankelijk 

van hoeveel kauwen erboven vliegen, naar de kauwen toe en proberen hen zo vliegend te pikken. 
Dan maakt de kauw een wending om aan ze te ontkomen maar ze blijven hem op de hielen zitten 
om hem weg te jagen. Het pikken lukt meestal net niet maar ze zitten hem zo dicht op de hielen 
dat hij uiteindelijk het hazenpad kiest.  Wat een trouwe zorg van de ouders voor hun jongen. 

Als wij de fiets pakken, zetten we eerst een route uit via het fietsknooppunt. Dan kom je langs 
zulke mooie plekjes en meanderende riviertjes. De laatste weken hebben we enkele wezeltjes zien 
rennen. Wat een geweldig gezicht. Wij stappen af en hopen hem dan nog een keer te zien wat 
soms zo is. Dan kijkt hij met dat guitige kopje net boven het gras uit. De purperreiger en wulp met 

zijn mooie lange snavel en niet te vergeten de witte lepelaar die aan het vissen is door met zijn 
snavel in ondiep water net als een zeis van links naar rechts door het water te gaan en hoopt zo wat 

te vangen voor zijn kleintjes. Wat is de schepping ondanks de zondeval geweldig mooi. En zeker als je 
bedenkt dat hoe klein een diertje ook kan zijn, het alles in zich heeft om te leven.

Hartelijke groet, Hennie den Hartog

Ons is gevraagd een stukje te schrijven over wandelen en fietsen in deze Drieluik met het thema “Groen”.  
Ja, groen is voor ons niet onbekend. Als we om ons heen kijken en zeker ook in onze streek waar we mogen wonen 
is groen niet vreemd. De Alblasserwaard is rijk bedeeld met groen. Al kijken we alleen al naar alle graslanden die er 

zijn, dan beseffen we dat we gezegend zijn met het land/ de streek waar we mogen wonen. Je kunt het wel een 
groene oase noemen. Maar ook andere plaatsen in ons land zijn mooi. Wij maken nog weleens tijd vrij om te 

gaan fietsen of te wandelen. De fietsen gaan dan op de fietsendrager en zo rijden we naar een bepaalde 
streek om de omgeving te bekijken. Bijv. in het voorjaar naar de Betuwe, in de zomer naar de bossen 

op de Veluwe, of langs de kust door de duinen, is ook mooi.
2 jaar geleden zijn we begonnen met het wandelen van het “Pieterpad”. Meestal doen we 2 toch-
ten achter elkaar en overnachten we in de buurt.  We zijn in Groningen begonnen bij Pieterburen. 
Daar vandaan hebben we nu ongeveer 20 etappes gedaan. We zijn nu bezig met het laatste stuk 
naar de Pietersberg wat het eindpunt is onderin Limburg. We ervaren deze wandeltocht elke keer 
weer anders. Hoe verrassend is het landschap van Nederland. In Groningen loop je in de weilan-
den en dorpjes, in Drenthe is weer meer bos en heide-vlakten. Ook is het stuk bij de Holterberg erg 
mooi, evenals de IJsselse Vecht bij Hardenberg. Richting Nijmegen, waar je de Rijn oversteekt naar 
Millingen, is ook veel mooie natuur en Groesbeek niet te vergeten, dan loop je via Oost-Brabant 

Limburg in. Het is mooi om op deze manier te ”onthaasten “ en te zien hoe mooi alles is geschapen 
door onze Schepper.

Hartelijke groet, Ans en Jan de Jager
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Levenslessen op een stukje groentetuin
Vanaf 2015 huren wij een moestuin van Aly van Donk. Deze moestuin ligt op een prachtige groene en verborgen parel 
aan de Kerkstraat. Het mooie van deze plek is dat we hier regelmatig mooie mensen ontmoeten die dezelfde liefde 
en passie voor een moestuin hebben. We delen ervaringen, we delen van elkaars overvloed en we delen levenserva-

ringen!

Wij genieten elk jaar volop van dit kleine stukje grond. In het vroege voorjaar in rijke mate stalmest erop aanbrengen 
en spitten. Daarna de pootaardappels erin, zaaien en vervolgens geduldig wachten. In huis hebben we dan al de 
tomaten, komkommers, courgettes, paprika’s en pepers voorgekweekt en deze mogen zich vervolgens verder ontwik-
kelen op de koude grond. Dan komt de strijd met het onkruid of bij aanhoudende droogte het laten overleven van de 

plantjes die net opkomen.

Het mooie van een groentetuintje is dat het je afhankelijk maakt. Wij kunnen bemesten, spitten, zaaien, onkruid 
verwijderen en watergeven, maar wij hebben geen enkele invloed op het weer en ook het laten groeien kunnen wij 
niet beïnvloeden. Je leert echt genieten van de kleine wondertjes (of eigenlijk hele grote wonderen) die je onder jouw 
toeziend en afwachtend oog ziet gebeuren. Wat een feest wanneer de oogsttijd aanbreekt en je regelmatig met aard-
appelen, groente, aardbeien en bramen naar huis mag gaan. En of het werkelijkheid is of illusie, dat doet er niet toe, 
maar één ding is zeker: alles wat je van je eigen tuin mag oogsten, smaakt minstens 10 keer beter dan groente die je

koopt.

Een groentetuin is voor iedereen aan te bevelen. Op je knieën tussen je plantjes leer je het wonder van het groeien 
waarderen. Het houdt je bescheiden, afhankelijk en het maakt je dankbaar!

Met een groene groet,
Laurens en Tina
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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 
het hergebruiken van papier. Ik heb daar 
tot nu toe nog niet zo bij stilgestaan maar 
het is wel een mooie gedachte dat we op 
deze manier bijdragen aan het behoud 
van Gods schepping. In deze coronacrisis 
werk ik meer thuis, hebben we als gezin 
ook minder mogelijkheden voor uitjes en 
laten de auto dus vaker staan. We lopen of 
fietsen nu regelmatig een rondje door de 
polder. U zou mij zelfs hardlopend tegen 
kunnen komen. Op deze mooie lentedagen 
merk ik dat ik meer oog voor de schepping 
heb en daar ook meer van kan genieten. 
De rust en ruimte rond Groot-Ammers, de 
bloemen die overal weer groeien, de jonge 
dieren in de wei……Het bepaalt mij erbij 
dat alles in de schepping door gaat. Ook als 
onze wereld (deels) stil lijkt te staan door 
de corona crisis. Het maakt mij dankbaar 
dat God zo goed voor Zijn aarde zorgt. En 
het maakt me dankbaar dat ik een beetje 
bij kan dragen aan het behoud van de aar-
de. Laten we dat vooral ook blijven doen 
mét en vóór elkaar. 

NAAM ACHTERNAAM

KoreNet Recycling
Mij is gevraagd om een stukje te schrij-
ven over KoreNet recycling, omdat ik daar 
werk. Nu houd ik mij bij KoreNet niet direct 
met het scheiden van het afval bezig, om-
dat ik werk op de administratie. Uiteraard 
scheid ik thuis mijn afval en ook op het 
werk staat een afvalbak voor papier, plas-
tic, groen en restafval. Vanuit mijn werk zie 
ik dat het zeer nuttig is om het afval goed 
te scheiden en te zorgen dat “het restaf-
val” zo klein mogelijk wordt. Er kan heel 
veel afval weer gerecycled worden.
Materialen als papier, glas, plastic en bat-
terijen kunnen voor een groot deel her-
gebruikt worden. Dat bespaart nieuwe 
grondstoffen, energie en geld. Afval schei-
den levert dus veel op en het is goed voor 
het milieu.
Afval bevat veel waardevolle materialen 
die opnieuw te gebruiken zijn. Soms kun 

Midden in de Alblasserwaard, langs de Wilgenweg staat de Avonturenboerderij Molenwaard. Dit is een park 
gericht op kinderen tot een jaar of 10. Ruim een jaar werk ik bijna iedere zaterdag en ook in de vakan-

ties bij de Avonturenboerderij. De Avonturenboerderij is een themapark rondom de karakters Fien 
en Teun. Dit zijn een zus en een broer die op een boerderij wonen en allerlei avonturen beleven. 

Op de Avonturenboerderij worden er verschillende theatervoorstellingen gegeven, met als doel 
kinderen meer over de natuur te leren. Zo is er een show over een imker, die vertelt hoe honing 
wordt gemaakt en een andere show gaat over het maken van kaas bijvoorbeeld. Daarnaast 
zijn er natuurlijk ook allerlei dieren op de Avonturenboerderij om te bekijken en mee te knuf-
felen. Je kan bijvoorbeeld de geiten voeren, knuffelen met de konijnen of zelfs een rondje 
op de pony’s rijden.
Ik doe op de Avonturenboerderij veel verschillende dingen, wat het ook erg leuk maakt. 
Soms mag ik mensen welkom heten langs de weg of bij de entree. Een andere keer sta ik 
bij één van de eettentjes, patat te bakken, bedienen of ijs te scheppen. En weer een week 
later loop ik met de kinderen mee die een rondje rijden met de pony’s. Ik spreek bezoekers 

uit heel Nederland, som ook uit het buitenland, dan kan ik iets vertellen over onze prachtige 
omgeving. 

Aan het einde van de dag hebben de kinderen veel geleerd over de natuur. Zo weten ze meer 
over waar ons voedsel vandaan komt. Welke dieren er op de boerderij wonen en nog veel meer. 

De kinderen krijgen als beloning een eigen boerderijdiploma mee naar huis, net als Fien en Teun.
Dus kom gerust een keertje langs en wie weet zien we elkaar dan wel!

Eva van Kranenburg

In de afgelopen jaren hebben we als college van kerkrentmeesters veel aandacht gegeven 
aan energiebesparing. Door de zonnepanelen en isolatie van Hervormd Centrum, Achterzaal 
en pastorie en ook de nieuwe vloerverwarming in de kerk zijn de kosten ongeveer € 7.500 
per jaar gedaald. Nu de prijzen van energie extreem stijgen wordt het voordelig effect daarvan 
minimaal 2x en mogelijk wel meer dan 3x groter.
Ook na deze besparingen is gas en elektra een flinke kostenpost. In de begroting 2022 is voor de 
kerk, verenigingsgebouwen en pastorie € 12.800 verwerkt. Met de huidige prijzen kan dit in 2023 
zomaar 3x hoger worden en zou de bijdrage vanuit de leden alleen al voor energie met 10% moeten stijgen, 
nog los van inflatie van andere kosten in de begroting van de kerkrentmeesters.

Komende tijd nemen we daarom diverse maatregelen om stijging van de energiekosten zoveel mogelijk te beperken:
- We blijven meedoen met de collectieve inkoop ‘Energie voor kerken’. Door inkoop via dit collectief hadden we in 
2022 nog relatief weinig last van de stijgende prijzen.
- Door lekkage moet een deel van het dak van het Hervormd Centrum vervangen worden. We maken van de gelegen-
heid gebruik om het nu ook beter te isoleren.
- Met hulp van een externe adviseur brengen we alle mogelijkheden in kaart om het energieverbruik van de pastorie 
verder te verlagen. We denken o.a. aan het plaatsen van zonnepanelen (op een manier die zoveel mogelijk past bij 
dit pand).
- Via de slimme meters die in de afgelopen jaren zijn geplaats volgen we het energieverbruik en kijken we of we de 
gebouwen zo mogelijk nog efficiënter kunnen verwarmen.
- Tot slot: we zullen er vanaf 2023 waarschijnlijk niet aan ontkomen om de thermostaat lager te zetten. Ofwel een 
dikkere jas of trui aan in de kerk en bij verenigingsavonden.

Naam

Beste gemeente,

Mij is gevraagd voor deze Drieluik iets te schrijven over het thema ‘Groen en natuur’. Ik ben Adriaan Baan, 79 jaar 
en met mijn vrouw Greet woonachtig in de Hof van Ammers.

Ik ben graag in de natuur. Ik geniet van al het groen dat ik om mij heen zie. Als ik vanaf mijn balkon 
naar beneden kijk, zie ik groene bomen en een groen gazon. Ook als je door de polder rijdt, zie je 

veel groen en ook water, dat weer nodig is om het groen te laten groeien en bloeien.

Ik ben graag buiten bezig om alles keurig en netjes te houden. Zo hou ik de stoep rondom 
de Hof van Ammers vrij van onkruid en als de gazonmaaier wat gras heeft laten liggen, ruim 
ik dat op. Ook in de tuin van onze kinderen en in de tuin van mijn zus, in Graafland, ben ik 
regelmatig te vinden.

Als mensen mij zo bezig zien, vragen ze weleens of ik hen ook kan helpen bij de werkzaam-
heden in de tuin. Dat doe ik dan ook graag.

Waar ik een hekel aan heb, is alle troep die je op straat ziet liggen: papier, plastic, blikjes en 
flesjes en natuurlijk hondenpoep. Het is toch een kleine moeite om het in de prullenbak te 

gooien?!

Ik ben mijn hemelse Vader dankbaar dat ik de gezondheid krijg om dit nog te kunnen doen. In 
augustus hoop ik 80 jaar te worden. Mijn vrouw vraagt weleens wanneer ik met pensioen ga ;-)

Naam

Verduurzaamheid kerk & biologie
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Als biologie/NASK docent mag ik lesgeven op Yuverta de Bossekamp in Ottoland, voor-
heen Wellantcollege de Bossekamp. Ja, een vreemde aparte naam wordt er steeds 
gezegd en ook gevraagd wat betekent dit nu.  De naam verwijst naar jij (you), jeugd 
(juve) en groen (vert). of te wel: JIJ BENT DE GROENE TOEKOMST. Toepasselijker kan 
het niet, als het thema voor deze drieluik GROEN is.

Met veel plezier geef ik al een lange tijd les aan de onderbouw in de vakken biolo-
gie en NASK. Verschillende onderwerpen komen aan de orde wat bovenal te maken 
heeft met Gods schepping. Het is een voorrecht om op een Christelijke school hierover 
meer te vertellen dan de theorie. Te kunnen beginnen met een dagopening en God te 
danken voor alles wat Hij ons geeft. Ook iets te vertellen over de verantwoordelijkheid die 
we met zijn allen hebben voor de natuur.  Eén van de onderwerpen is duurzaamheid, dat woord 
uitleggen is soms al een klus. De leerlingen bewust maken dat we niet voor ons zelf leven, maar op lange te r-
mijn moeten denken aan ons nageslacht. Klas 2 heeft hier ook een projectweek over gehad; aan de leerlingen wordt 
iets verteld over afval scheiden, afval verzamelen uit de natuur en er is een duurzame lunch voor ouders/grootouders 
gemaakt. Hierbij mocht ik ook aanwezig zijn en wat is het dan leuk om de leerlingen te zien koken met producten 
uit onze eigen schooltuin. De tafel te versieren met bloemen uit de tuin en eigen honing als presentje mee te mogen 
geven. Zo kan je de leerlingen laten zien en voelen wat de natuur allemaal kan geven als wij er goed voor zorgen en 
onderhouden. Ik hoop nog vele jaren met veel plezier iets van waarde over te kunnen brengen, waarvan ze ook iets 
mogen leren.

Groet van Anneke Verhoeff



We kijken als gezin dankbaar terug op de periode dat wij in Groot-Am-
mers mochten wonen. Dat was van 8 april 2017 t/m 24 juni 2022. De 
emotionele waarde van de pastorie is voor ons groot geworden, omdat 
daar onze twee kinderen Priscilla (2017) en Aimée (2019) geboren wer-
den. In de leefomgeving van de warmbloedige Alblasserwaard, waar 
velen vriendelijk voor ons waren, hebben wij van God en mensen willen 
houden.

Terugblikkend was het voor mijn predikantswerk erg behulpzaam dat ik eerst 
drie jaar pastoraal medewerker ben geweest. Daardoor heb ik gaandeweg de 
jaren in beide pastorale wijken gearbeid en zodoende het geheel van de gemeen-
te leren kennen. En niet alleen mensen binnen de gemeente, maar ook mensen van 
buiten de gemeente, die tot het dorp behoren. Ik heb in Groot-Ammers genoten van de 
sfeer van de volkskerk. De openheid naar het dorp zit in het kerk-zijn ingebakken. De natuurlijke 
vormgeving van de Ammerse ontmoetingsbrunch is daar een inhoudelijk voorbeeld van. Ja, het is zeer bijzonder dat de gehele 
breedte van de kerk samenkomt rondom de ene waarheid van het Woord. Eenheid en waarheid functioneren in Groot-Ammers 
goed samen, maar het blijft altijd wel een spanningsveld. Je kunt veel van de kerk vinden en denken, maar vooral vanwege die 
brede eenheid is het zo wezenlijk om positief over de kerk te denken. U weet half niet wat u heeft ontvangen!

Wat me aansprak in de afgelopen jaren was het vele contact met jongeren via de (doop!)catechese, het pastoraat en het kring-
werk. In het bijzonder ben ik dankbaar voor hen die zich tijdens belijdeniskring verdiepten in de intensiteit van zonde en genade. 
Daarbij heb ik in de afgelopen jaren telkens meer geleerd om een zo goed mogelijk belijdenisseizoen in elkaar te zetten. 

Als predikant is het voordeel boven de pastoraal werker dat je prediking en pastoraat met elkaar kunt verbinden. Meermaals ging 
het zondags (heel bedekt) over een pastorale situatie van de afgelopen week. Zij die het herkenden, herkenden het. Dankbaar 
ben ik over het algemeen geweest met de opkomst in de erediensten. Ook voor hen die digitaal aanhaakten. Tegelijkertijd gleden 

er hier en daar mensen tussenuit, soms vanwege pijn richting de kerk, soms vanwege eigen rijkdom, soms vanwege 
toenemende onverschilligheid, soms vanwege al het lijden in de wereld waar God niets aan zou doen, soms 

omdat men niet meer bidt of de Bijbel leest, etc. Het seculariseren van de mens heeft vele oorzaken en 
ligt ingewikkelder en complexer dan wij denken. Maar niet meer kunnen of willen geloven is over het 

algemeen de diepste reden: ongeloof. Men is gaan geloven in zichzelf en om iets van dit leven te 
maken. ‘Je moet tóch leven!’ Alsof God en het echte leven elkaar uitsluiten. Het is wat de duivel 

ons wil laten geloven.

Er is in Groot-Ammers een vurige groep, een gemoedelijke middengroep en een groep, waar-
bij het altijd spannend is of zij aangehaakt blijft. Bijzonder vond ik de aanwezigheid van een 
breed betrokken midden op het Woord. Intens waren tijdens de prediking de momenten dat 
het echt stil werd. Dat ik een speld kon horen vallen. Bijzonder vond ik dat de leerdiensten 
in de avond ook goed bezocht bleven. Meer dan eens waren dat de diensten waar jongeren 
ook op inhaakten in een gesprek. 

Onvergetelijk is tijdens onze tijd in Groot-Ammers de coronatijd geweest. Een ingrijpende tijd, 
waarbij ik dankbaar ben dat de kerkenraad op een eigen, verstandige wijze -met inachtneming 

van de Ammerse context- invulling bleef geven aan de diensten, waarbij er toch altijd minimaal 
ruimte bleef voor 30 mensen, maar al snel voor meer. Fijn was dat we als kerkenraad elkaar altijd 

vonden. Een kans was daarbij dat de coronatijd gemakkelijk gelegenheid bood tot de 
verbouwing van de kerk. De gerenoveerde kerk is mooi geworden, ademt ruimte en 

de nieuwe setting van stoelen en banken ademt een vriendelijke en toeganke-
lijke sfeer. 

In Groot-Ammers heb ik als beginnende predikant mijzelf met hart en 
ziel mogen geven. Daarbij ben ik geholpen door u en door de kerken-
raad, die me daarin hielp, bemoedigde, aanspoorde om ‘zo door te 
gaan’. Het is daarin bovenal God Zelf geweest die mij gedragen en 
ook verdragen heeft. Het is eveneens die HEERE Die ons veilig door 
Groot-Ammers heen heeft geleid en ons in rijke mate onder u heeft 
gezegend, zowel persoonlijk als geestelijk. Hem zij de lof en eer!

Vriendelijke groet,
Fam. ds. J.W. Verboom

Hoi, mijn naam is Marit Dijkhuizen en voor deze editie van de Drieluik mag ik iets schrijven over het thema ‘Groen’. Sinds 2014 
ben ik werkzaam als bloemist. Vanaf die tijd heb ik een aantal jaar in Alblasserdam gewerkt en sinds twee jaar werk ik in het 
mooie Schoonhoven bij PUUR Bloem & Binnen. In dit vak kan ik écht mijn creativiteit kwijt. Geregeld neem ik bloemen mee naar 
huis voor familie, vrienden of om thuis neer te zetten. Ik geniet van de prachtige kleuren en bloemsoorten die ieder seizoen weer 
wisselen. Dat maakt mijn vak zo leuk. Naast het werk in de winkel, vind ik het maken van bruidswerk toch wel echt het allerleukst. 
Om iets bij te mogen dragen aan zo’n bijzondere dag, dat blijft speciaal én uitdagend. 
De liefde voor dit vak en het groen had ik als klein meisje al. Iedere zaterdag deed ik bij ons thuis en bij de buren de tuin. Een 
beetje ‘rommelen’ met groen en bloemen, dat was én is nog steeds wat ik graag doe! Mocht je het leuk vinden om ook eens 
creatief bezig te zijn met bloemen, klop gerust eens bij mij aan :)

Marit Dijkhuizen

ik heet Ruben de Jong. Wij hebben een boerderij aan de Peppelweg. Ik vind de natuur om ons heen 
heel mooi. ‘s Morgens is het mooiste moment van de dag. Als je vroeg buiten loopt en er nog bijna 
geen auto’s rijden, dan hoor je de verschillende weidevogels fluiten en zijn ze al druk met eten 
zoeken. De hazen zie je in het land rennen en spelen. De zon die opkomt en allerlei kleuren 
heeft. Dan denk je wel: wat heeft God de aarde mooi gemaakt! 
Ik ben heel graag buiten. Vooral samen als gezin met het bedrijf bezig zijn vind ik mooi: met 
veel plezier met elkaar het werk doen. En met de jongens samenwerken die ons helpen vind 
ik ook erg gezellig. Het leukste om te doen vind ik koeien voeren en het landwerk (maaien, 
mest rijden). Hooien is eigenlijk wel het allermooiste werk. Ook vind ik het leuk om in de 
loods te sleutelen aan de trekkers en machines. 
Het moeilijkste vind ik dat we als boeren tegenwoordig vaak gezien worden als vervuilers 
en dat we niet goed zouden zorgen voor de dieren. Ik weet dat dit niet waar is en dat onze
dieren het heel goed hebben. We willen het beste voor hen en voor de natuur om ons heen.
Ik wil later ook boer worden, net als mijn vader en mijn opa. Maar ik vraag me wel steeds 
vaker af of ik nog wel boer kan worden hier in Nederland. Daarom vind ik het belangrijk om een 
goede studie te volgen. Ik ga nu naar 4 HAVO. Daarna weet ik nog niet zeker voor welke opleiding 
ik ga kiezen, maar het zal iets van de HAS of Werktuigbouwkunde worden. In ieder geval iets in de 
agrarische sector, want dat is voor mij het mooist

Ruben de Jong
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Uit de kerkenraad

We mogen terugkijken op een mooi en 
goed afscheid van ds. Verboom en zijn ge-
zin.
Op de afscheidsavond bleek dat er we-
derzijds hechte banden zijn gegroeid. Om 
van iedereen persoonlijk afscheid te ne-
men werd ruim de tijd genomen. Daardoor 
duurde de avond wat langer dan gepland 
(dank u voor uw begrip). Al met al was het 
een waardevolle afsluiting van de periode 
in Groot-Ammers.
Tijdens de afscheidsdienst blikte de do-
minee terug met 1 Thess. 2: 1-13 met als 
aandachtspunt vers 12: “Wij riepen u ertoe 
op waardig te wandelen voor God, Die u 
roept tot Zijn Koninkrijk en heerlijkheid”. 
We wensen hem en zijn gezin alle zegen 
toe in zijn nieuwe gemeente. 

Met zijn vertrek is in het dorp een lege plek 
ontstaan. Dit wordt vooral zichtbaar in een 
onbewoonde pastorie. Letterlijk is er  het 
leven uit, net of het huis in winterslaap is, 
terwijl het nog volop zomer is. 

De start van het winterwerk is dit jaar dus 
zonder eigen predikant. Dit is vreemd, we 
hebben dit eerder mee gemaakt maar toen 
is het ook goed gekomen! 

In de vorige vacante periode hebben we 
met onze toenmalige consulent een pro-

fielschets opgesteld. Deze hebben we bijna 
1 op 1 overgenomen en voor de gemeente 
inzichtelijk gemaakt via de website.

Na het daadwerkelijke vertrek van ds. Ver-
boom is de gemeente via een oproep in de 
Zaaier gevraagd om namen in te dienen 
van predikanten (of proponenten) die zij 
geschikt achten voor onze gemeente. Uit 
die namen zal de kerkenraad uiteindelijk 
een keuze moeten maken. Dit is niet een-
voudig. Het is goed dat veel gemeentele-
den een motivatie bij hun keuze hebben 
gezet. Daardoor kunnen we met betere 
overwegingen een keuze maken voor een 
passende predikant. Toch moeten we ons 
vooral afvragen wat Gods keuze zal zijn 
voor onze gemeente. 

In Handelingen 1 staat dat er een nieuwe 
apostel gekozen moest worden in plaats 
van Judas.
De apostelen gingen daar biddend mee 
naar de Heere en vroegen: “Heere wijst U 
iemand aan die U heeft uitgekozen”. 
Zo mogen wij als kerkenraad en gemeente 
ook vragen aan de Heere om ons een pre-
dikant te geven die Hij voor onze gemeen-
te bestemd heeft.

Onze consulent ds. F. Hoek zal ons in dit 
proces begeleiden. Officieel start hij op 1 

Ais Brokking (scriba)

september met zijn werkzaamheden in 
onze gemeente, maar hij heeft al kennis 
gemaakt met de kerkenraad en de laatste 
kerkenraadsvergadering bijgewoond.

Streven is om na de zomer een eerste be-
roep uit te brengen. Wij vragen uw en jouw 
gebed voor het beroepingswerk. Laten we 
ons vertrouwen stellen op onze Heere en 
God. 
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn 
God 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij 
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij 
steeds nabij ‘

Weerklank 615
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“Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, die 
mogen groeien in de voorhoven van onze God. 
In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, 

zij zullen fris en groen zijn.”



Op een mooie zomerse maandagavond 
komen we op de boerderij aanrijden, waar 
Corné Hoogendoorn met de buurman aan 
de praat is en Lianne met Matthijs gezel-
lig bezig is. De goedlachse, bijna 2-jarige 
Matthijs is al een boertje in spe! We ne-
men plaats in de gezellige woonkeuken en 
onder het genot van koffie, thee en koek 
beginnen we al snel gezellig te praten. 
We merken op dat de boerderij er altijd zo 
goed verzorgd uit ziet, Lianne vertelt dat 
haar schoonmoeder dat altijd met plezier 
doet! Dit kenmerkt ook de rest van het 
interview, boeren doe je niet alleen, maar 
met je vrouw, je familie, vrienden en buren. 
Doordat Corné’s vader aan zijn rug geope-
reerd moet worden, is het werk op de boer-
derij grotendeels nu voor Corné. 

Corné vertelt dat ze 110 koeien melken en 
35 stuks jongvee hebben. Doordat ze ge-
noeg land hebben verbouwen ze ook mais, 
dat ze weer aan de koeien voeren. Hij is de 
3e generatie boer op dit bedrijf, al is Corné 
zijn opa begonnen aan het Graafland. In 

pijn heeft, doet dat ook echt wat met je. Als 
een koe ziek is, geeft hij vaak minder melk, 
dus dan heb je ook minder inkomsten. Dus 
ook economisch gezien is het goed om al-
les met precisie te onderhouden.”

Tot januari heeft Corné altijd in de bouw 
erbij gewerkt. Door de omstandigheden 
kon dat veel minder en nu helemaal niet 
meer. Corné: “We hebben wel aan een 
2e tak erbij gedacht. We zeggen niet dat 
er nooit wat komt, maar vaak zijn er ook 
daar veel regels en kosten aan verbonden. 
En je beslist zoiets ook niet van de één op 
andere dag. Ook “boeren” op een andere 
manier is lastig. Emigreren is niet iets voor 
ons, want de buren gaan niet mee �!  Om 
biologisch te boeren zitten er te veel haken 
en ogen aan. Maar we zijn wel bezig met 
verschillende kleine projecten. Zoals uitge-
stelde maaidatum (goed voor de weidevo-
gels) en slootkantbeheer. Dat is dat je 1,5 
meter uit de slootkant blijft met bemesten, 
daarbij krijgen meer verschillende planten 
weer de kans om te gaan groeien, wat 
weer goed is voor de biodiversiteit.”

Hoe ziet de dag van Corné er gemiddeld 
uit: Hij begint om 04.00 met een rondje in 
de stal en om 04.30 gaat hij melken. Om 
07.00 gaan de koeien naar buiten en tot 
08.00 uur is hij dan bezig met het voer 
aanvullen. Daarna gaat hij ontbijten en 
de rest van de dag is hij druk met maaien, 
schudden, inruggen etc. Als er niet gekuild 
hoeft te worden vult de dag zich met het 
verzorgen van het vee, onderhoud aan ge-
bouwen, materiaal, erf en land. Om 16.00 
uur begint hij weer met melken. Als alles 
meezit kan hij om 18.45 uur binnen zijn 
om te eten. Tussen de werkzaamheden 
door zijn er vaak onverwachtse dingen: 
een koe die kalft of er zit een koe in de 
sloot. ‘s Avonds voordat hij naar bed gaat 
is hij nog een half uur bezig in de stal. 
Een melkrobot is een grote wens, maar ook 
een dure, voor 110 koeien heb je er 2 no-
dig, dus dat blijft nog even een wens.

Wij als “burgers” merken op dat het kei-
hard werken is onder best moeilijke, steeds 
veranderende regels. De regering is helaas 
niet pro-boer. Nieuwe regels en afspraken 
zijn vaak niet zonder kostenplaatje of extra 
werk. Lianne vertelt dat het storend is dat 
de meeste burgers niet weten aan wat voor 
kwaliteitseisen de Nederlandse agrarische 

2001 zijn ze verhuisd naar de Peppelweg. 
Corne vertelt: “Als Matthijs het bedrijf over 
een lange tijd zou willen over nemen, zou 
dit heel mooi zijn, maar als hij het niet wil, 
kan ik het ook helemaal begrijpen. Met al 
die regelgeving snap ik dat best! Maar als 
we de boel zouden moeten verkopen, doet 
het wel pijn hoor, de plek.... oké, maar de 
koeien; dat zou echt pijn doen, daar heb je 
een band mee.”

Lianne werkt als onderwijsassistent, maar 
heeft ook taken op de boerderij. Ze ver-
telt dat ze de boekhouding doet en gro-
tendeels al het computerwerk voor haar 
rekening neemt, dit werk wordt steeds om-
vangrijker omdat de overheid meer regels 
bedenkt waar de boeren zich aan moeten 
houden. Maar Lianne is ook samen met 
haar schoonmoeder de vliegende keep 
op de boerderij: kalfjes en koeien voeren, 
koeien binnenhalen voor het melken, draad 
(afzetting) zetten, kuilen, soms trekker rij-
den en schudden. Lianne: “Regelmatig 
roept Corné ook of ik even ergens mee kan 
helpen. Onze buren zijn ook onze vrienden, 
de ene keer helpen we daar en de volgen-
de keer helpen ze weer hier. Met elkaar 
rooien we het wel! Het scheelt wel dat ik 
opgegroeid ben op een boerderij. Ik hoor 
ook ’s nachts vaak eerder dan Corné als er 
onrust is in de stal en ga er dan ook uit om 
te kijken wat er is. Vaak is het een kalfkoe, 
laatst liep er overdag wat los, dan hoor je 
weer andere geluiden uit de stal en ga je 
toch even kijken.”

Corné houdt de weerberichten goed in de 
gaten. Maaien als het droog blijft en bij-
voorbeeld mest rijden en kunstmest strooi-
en als het gaat regenen. Corne: “We zijn 
enorm afhankelijk van het weer. In droge 
periodes ben je blij en dankbaar voor iede-
re druppel die valt, vorig jaar was het soms 
heel erg nat, dat is ook niet alles, maar dit 
jaar valt alles meer verspreid en dat is juist 
prettig. Je merkt ook dat het weer wat ex-
tremer wordt, veel regen of juist extreem 
warm. 
Ook als rentmeester van het land, vind ik 
het belangrijk en onze plicht om er goed 
voor te zorgen, ook voor de dieren. Je pro-
beert het zo netjes mogelijk te onderhou-
den, dit geldt voor het land, maar ook voor 
de gebouwen. Als een koe ziek is, bel je 
ook de veearts en laat je deze behandelen. 
Het zijn levende wezens, als een koe veel 

sector moet voldoen. “In Nederland zijn er 
super strenge eisen wat betreft hygiëne, 
keurmerken etc. Maar de boeren houden 
van hun werk, vee en land en zorgen daar 
goed voor. Klein voorbeeld: als de boeren 
hier zouden stoppen, hoe zouden de wei-
landen eruit komen zien? Waarschijnlijk 
enorm onverzorgd! Snapt politiek Neder-
land achter z’n bureau wel echt wat een 
boer moet doen voor de steeds verande-
rende regels en wat het betekent voor het 
runnen van een bedrijf? Wat hij moet doen 
voordat hij z’n product mag leveren? Men-
sen weten ook vaak niet dat een boer soms 
veel risico loopt, het inkomen is nooit ze-
ker! De agrarische sector levert een grote 
bijdrage van miljarden aan de economie 
door zuivel, vlees, bloemen etc. 
Ons advies is: ga eerst eens in gesprek met 
een boer voordat je van alles gaat roepen!”

“Van Ds. Verboom kregen we in 2018, 
toen we trouwden, een tekst mee uit Psalm 
104: 28b. ‘doet U Uw mond open, zij wor-
den met het goede verzadigd.’ Wij mogen 
weten dat we boer zijn in afhankelijkheid 
van Gods hulp.”

Corné zijn werk heeft hem weer geroepen 
richting stal. Wij als “burgers” staan ver-
steld van het harde werken, maar vooral 
van de liefde van de boer voor zijn koeien 
en het land! 

Corné en Lianne, hartelijk dank voor het 
mooie gesprek wat we met jullie mochten 
hebben! 

Herbert en Carola
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Beste gemeenteleden,

Wij zijn Henk en Lia Kraaijeveld. We zijn allebei geboren en opgegroeid in Sliedrecht. In 1984 zijn we er getrouwd. We hebben twee 
zoons en een dochter gekregen. We zijn ook de trotse opa en oma van Mia en Ellis. Sinds 25 maart
jl. wonen we hier aan de Achtkanter 30 en genieten elke dag van ons prachtige uitzicht. Ons oude huis in Sliedrecht wordt de 
pastorie van wijk 3 van de hervormde gemeente daar. 
We hebben het erg naar ons zin hier. We houden allebei van de rust, het polderlandschap en de mooie natuur. Ook in de kerkelijke 
gemeente voelen we ons al opgenomen. We hebben al een aantal goede en fijne gesprekken gehad met gemeenteleden. We hopen 
ook hier onder de prediking te groeien in ons geloof.

Lia werkt ruim 23 jaar bij zorgcentrum Parkzicht in Sliedrecht bij de receptie en heeft als hobby’s: quilten, weven, breien, haken, 
lezen en kleertjes maken voor onze kleindochters. Henk werkt ruim 46 jaar bij de politie, de laatste jaren bij de AVIM (Afdeling 
Vreemdelingenpolitie, Identificatie en mensenhandel), Bureau VRIS (Vreemdelingen in Strafrechtketen) in Rotterdam en heeft als 
hobby’s: wielrennen, lezen van (auto)biografieën en wereldoorlog2 boeken.

Hartelijke groet, Henk & Lia

Wij zijn Leo en Wilma Brouwer en zijn in april verhuisd van Streefkerk naar Groot-Ammers. De verhuizing was voor ons best een grote 
stap. Vooral ikzelf (Wilma) ben nogal honkvast. Streefkerk voelde voor mij als een veilige haven, maar ach…soms wordt het tijd om 
uit te varen. We gingen dus het avontuur aan. En ik moet zeggen … die grote stap ‘loopt’ makkelijker dan verwacht. We vinden het 
heerlijk wonen hier.

Bij sommige Ammersen is Leo mogelijk bekend, want hij heeft jarenlang op het Rabobank-kantoor gewerkt. Ikzelf heb ook een kleine 
connectie met Groot-Ammers. Mijn moeder, Bets Deelen, groeide hierop. Haar vader (mijn opa dus) was vroeger ouderling in de kerk.

Leo en ik zijn reislustig en houden er beiden van om de rust en stilte op te zoeken. Dit doen we regelmatig op de golfbaan.

De kerk is voor mij een plaats van ontmoeting, bezinning en aanbidding. Waar dat is, maakt me niet zoveel uit, want ik hou van de 
diversiteit van de gemeente van Christus.
Helaas moet ik vaak alleen gaan.

Afijn, voor nu even genoeg. Wij hopen hier nog lang te mogen wonen. En voor wie ons nog iets beter wil leren kennen … wees van 
harte welkom aan de Achtkanter 5.

Leo en Wilma Brouwer (geschreven door Wilma)

N
ie
u
w
 
in
 
d
e
 
g
e
m
e
e
n
t
e

Nieuw in de gemeenteNieuw in de gemeente

Hoi, 

Graag stel ik mezelf even voor! Mijn naam is Nienke van Andel-Koerssen en ik kom uit het mooie Vrie- zenveen (dat ligt in Twente). Op 
26 april ben ik getrouwd met Jan-Willem van Andel. Sindsdien wonen we samen aan de Marijkestraat in Groot-Ammers. 

Sinds 1 maart werk ik bij Logisticon Water Treatment als front office medewerker.
Jan-Willem en ik hebben elkaar in Costa Rica ontmoet, tijdens een reis van Beter-Uit. We hebben daarna in de weekenden veel kilometers 
afgelegd om elkaar te zien. Vorig jaar kochten we het huis aan de Marijkestraat en nu genieten we daar van!

Ik hou van lezen, nieuwe recepten uitproberen, sporten, lekker bijkletsen met vriendinnen en af en toe naar Vriezenveen om mijn familie 
te bezoeken.
In Vriezenveen was ik lid van de hervormde kerk, waar ik ook belijdenis heb gedaan en meehielp in het jongerenwerk. Onze huwelijks-
dienst hebben we ook in de kerk in Vriezenveen gehad.

Het is nog wel een klein beetje wennen om hier te wonen, al het vertrouwde is ver uit de buurt en veel dingen zijn nieuw. Toch gaat dat 
wennen best goed, beetje bij beetje vind ik mijn weg. Ik leer jullie graag kennen, dus spreek me gerust aan!

Nienke van Andel - Koerssen
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Zondagsschool “De Liefde”

Alle kinderen van de basisschool

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

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

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.

Wat? 

Voor wie?

Wanneer?

Waar?

Uitleg

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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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 30 september, voor de oudste op 7 oktober.

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.

Contact

Josine Visser, tel: 06-19035991, voorzitter
Wilbert de Kluijver, tel: 06-46462743, secretaris
Ties Mons, tel: 06-13531845, penningmeester
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Een club voor kinderen, jongeren en ouderen met een beperking.
De clubmiddagen zijn op een zaterdag in de maanden september tot april en worden gehouden van 14.00 – 16.00 uur in het 

Stoplicht te Groot-Ammers.
Het programma is laagdrempelig en met een vast ritme wat aangepast kan worden aan één van de deelnemers.

Naast de clubleden van het Visnet komen ook personen uit de Ark - Hardinxveld-Giessendam en ’t Stulpke - Nieuwendijk
De middagen bestaan uit een kringgesprek, bidden, zingen, muziek maken en een bijbelverhaal.

Daarna een pauze waarin we, met koffie, frisdrank en iets lekkers, met aandacht voor elkaar ontspannen en gezellig bezig zijn.
Na de pauze is er een creatieve invulling waarbij we met elkaar kunstwerken maken en genieten van onze middag.

En dat alles tot eer van God. Kom gerust eens langs!

Contact

Ria van Herk 0184 661688, Albert de Kluijver 06 23604149, Ciska den Hartog, Lianne
Hoogendoorn, Ester Uitenbogaard, Elsbeth van Voorthuijzen en Petra + Leo den Otter.

Clubs
en verenigingen
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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 Tie-
nerclub/15+) zijn welkom! Poolen, darten, bijkletsen zijn een aantal van de mogelijkheden voor de avonden in het Stoplicht. 
Daarnaast organiseren we activiteiten zoals strandwandelen, wandklimmen, zwemmen, een kookavond, escaperoom etc. 
Eén keer per maand is er een thema-avond, waar een spreker samen met ons nadenkt over uiteenlopende thema’s die ons 

inspireren en bemoedigen in het wandelen met God. We starten het seizoen in oktober met het jeugdclubweekend.

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 avonden worden mede georganiseerd door ons bestuur: Gerto Prins, Enna Sterrenburg, Julia Jongeneel en Nathan de 
Groot.

Leiding: Gerjan en Manon Bloemendal (0621850744), Joël en Sanne Bikker (0620620088), Herbert en Marit Dijkhuizen 
(0618322352) en Dirk en Jacobi de Jong (0640481624)

Hé jij daar!

Zit je in groep 3-4-5-6-7 en heb je zin in wat leuks na schooltijd? Kom dan naar de kinderclub in ‘het Stoplicht ‘bij het For-
tuijnplein. Luisteren naar verhalen uit de Bijbel, spelletjes spelen of met je handen bezig zijn. Het kan allemaal!

We starten in de week van 27 September na de opening Winterwerk. 

• Groep 3 en 4: woensdagmiddag 13.45-14.45 u
• Groep 5: maandagavond 18.45-19.45 u
• Groep 6: dinsdagavond 18.45-19.45 u
• Groep 7: donderdagavond 18.45-19.45 u

De clubs starten in de week van 18 september! WELKOM!

Contact

Janneke vd Berg | 06 55554761
Hermien Rietveld | tel: 0612941797
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Heb je zin in gezelligheid op de vrijdagavond?

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. 

Contact

Nel Bikker, 06 15126335

Waar: land van Remus, Wilgenweg 1b
Wanneer: 1x in de 2 weken op vrijdagavond        Tijd: vanaf 19.30 uur



M
a
n
n
e
n
v
e
r
e
n
ig
in
g

M
a
n
n
e
n
v
e
r
e
n
ig
in
g

De mannenvereniging hoopt ook weer rondom Gods Woord om de 14 dagen bijeen te komen. We beginnen met de uitgestel-
de 50-jarig jubileumavond op D.V. woensdag 21 september om 19.45 uur in het Hervormd Centrum, waarin de 2e voorzitter 
van de Hervormde Mannenbond, ds. J.M. Molenaar uit Zoetermeer een lezing hoopt te houden. Vervolgens staan er op het 
rooster een 10-tal studies uit ons bondsblad de Hervormde Vaan (apr.22 t/m mrt-23) uit het Bijbelboek Openbaring die ds. 

M. Maas heeft opgesteld. 

Vind u/jij het belangrijk om met elkaar in Gods Woord te verdiepen, kom dan vrijblijvend een avond bijwonen. Het geeft ver-
binding en bemoediging naar elkaar toe en om je ook 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 verwel-
komen, zo de Heere het ons geeft en wij mogen leven.

Contact

Heeft u/jij nog vragen, neem gerust contact met op;
Martin de With (vz.), tel: (0184)-663283
Kees de Vries (secr.), tel: 06-23797184
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Bijbelkring Ruth, een vrouwenkring voor jonge vrouwen in onze gemeente. Vrouwen tussen de 20-45 
jaar zijn van harte welkom op onze Bijbelkring. 
De vrouwenkring heeft nu rond de 35 leden. We komen bij elkaar op de woensdagmorgen elke 
2á3 weken vanaf 9.30-11.15uur in het Hervormd Centrum.
We beginnen met een kop koffie of thee. Daarna zingen en bidden we met elkaar. Er wordt 
een inleiding gedaan aan de hand van het tijdschrift ‘Vrouw’. In kleine groepjes denken we 
na over het Bijbelgedeelte en behandelen we de vragen. Daarna sluiten we de morgen met 
elkaar af. 

Voor de kinderen tot 4 jaar is er oppas, dit doen we als leden zelf om de beurt.

We starten op woensdagavond 28 september gezamenlijk met de vrouwenvereniging Lydia.
De eerste bijbelstudiemorgen is op woensdagmorgen 5 oktober.

Contact

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

Bijbelkring Ruth, een vrouwenkring voor jonge vrouwen in onze gemeente. Vrouwen tussen de 20-45 

De vrouwenkring heeft nu rond de 35 leden. We komen bij elkaar op de woensdagmorgen elke 
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Vind jij het waardevol om samen met andere vrouwen bezig te zijn met de Bijbel? Dan ben je hartelijk welkom bij vrouwen-
bijbelkring Lydia. We komen om de twee weken bij elkaar op woensdagavond van 19.45 tot 21.45 uur. 

De Bijbelstudies gaan dit seizoen over het thema: ‘Psalmen dichterbij’ en zijn geschreven door ds. A. Van Zetten. Ter voorbe-
reiding lezen we de Bijbelstudie vanuit het Bijbelstudiekatern en we bespreken de Bijbelstudie in groepjes door middel van de 
vragen. Soms maken we gebruik van een andere methode. Het is niet alleen zinvol om op deze manier intensiever de Bijbel te 

lezen en te ontdekken wat de Bijbel ons te zeggen heeft, maar ook bemoedigend om dit met elkaar te delen. 

Op D.V. 28 september 2022 komen we met vrouwenbijbelkring Ruth bij elkaar voor onze gezamenlijke openingsavond. 

Contact

Informatie: Ankie Mandemakers tel. 661766; Mieke de With tel 663283 
E-mail: vbklydia@hervormdgrootammers.nl 
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Hou je van Rust, Ruimte, Verbinding, Ontspanning, Beweging en Bezinning dan is dit misschien iets voor jou.

Ken je het gevoel dat je altijd bezig bent? Drukke agenda ‘s, je gezin, familie, vrienden en kerk. Soms is het fijn om tijd voor 
jezelf te maken en te kijken wat je ervaart en nieuwe energie op te doen. Uit je hoofd naar je hart. Want waar ligt jouw hart 
eigenlijk? Je focus? Wat vind jij belangrijk en doe je dat ook? Met deze wandelingen willen we tijd en ruimte creëren om even 

uit het dagelijks leven te stappen. Zoek je naar verdieping in je geloof, in je relatie met God?

Aan de hand van een Thema gaan we met elkaar in gesprek, en/of zijn we stil, soms hebben we een Gebedswandeling. 
De wandelingen vinden altijd in Groot Ammers of omgeving plaats. Op wisselende dagen en dagdelen, zodat je altijd wel één 

of meerdere keren mee kan. We wandelen samen met onze zusters van Baptisten gemeente de Levensboom. 

Contact

Start: Woensdagavond 5 oktober 19.00 uur op het Fortuijnplein.
Voor meer info: Dikkie Hoogendijk tel. 0655576554
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DDe ouderenmiddagen zijn bedoeld voor personen van 70 jaar of ouder. Alleenstaanden, mensen die zich een-
zaam voelen of er gezellig bij willen zijn, zijn ook welkom.

De ouderenmiddagen zijn op dinsdagmiddag van 14.30 – 16.30 uur en worden in de Zaaier vermeld en afgekon-
digd tijdens de kerkdienst op de zondag voorafgaand aan deze ouderenmiddag. Op deze middag wordt door een 
predikant of pastoraal medewerker een meditatie gehouden waarna een pauze is met koffie thee en iets extra’s 
en men ontspannen met elkaar kan samenzijn. Na de pauze is er een lezing of presentatie over een interessant 

onderwerp of thema.

De ouderenmiddagen worden gehouden in het Hervormd Centrum, Wilhelminastraat 6A te Groot-Ammers.

Contact

Wij nodigen u van harte uit om deze middagen te bezoeken.
Ankie Mandemakers, Fieke Donker, Willy Lekkerkerker, Janine de Lange, Liza de Otter.

Namens de diaconie is Albert de Kluijver bereikbaar op 0184-662354 / 06-23604149
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U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.

.
Wij als evangelisatiecommissie proberen doormiddel van diverse acties mensen te bereiken met het Evangelie.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:
• Straten voorzien van contactpersonen.
• Organiseren van de Kerst wandeling met kerstboodschap afgelopen december 2021
• Spandoeken met Boodschap bij de kerk.
• Evangelisatie met koffie kar op het oranje plein tijdens lente fair afgelopen mei 2022.
• Flyer acties.
• Paas tulpen actie, waar mensen werden bemoedigd en hulp werd aangeboden met een bosje tulpen aan de deur.

Dit is een kleine impressie van wat wij doen, wilt u meer informatie stuurt u gerust een mailtje naar 
evangelievoorjou@gmail.com



23

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. 22 september, 27 oktober, 1 december, 12 januari, 9 februari, 9 maart en 13 april. 

Ds. L.M. Jongejan zal de avonden leiden. Het is van 20.00 tot 21.30 uur in het Hervormd Centrum. 

Gemeenteavonden Heilig Avondmaal
De bezinningsuren in de week van voorbereiding worden donderdagavond gehouden. Voor wie? Voor een ieder die zich bezint op het 

Heilig Avondmaal, avondmaalgangers en niet-avondmaalgangers. Het is van 20.00 tot 21.00 uur in het Hervormd Centrum. 
De data zijn:

D.V. 8 september, 24 november, 23 maart en 8 juni. 

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 of de Achterzaal. Dit seizoen staan we 
stil bij een aantal ‘kleine profeten’ uit het Oude Testament onder het thema ‘Het Evangelie volgens het Oude Testament’. We starten 
met Joël en Amos. Daarnaast is er ruimte voor thema’s die vanuit de deelnemers worden aangedragen. 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.

Contactpersoon: Leendert van Wezel, leendertvanwezel@solconmail.nl
Data voor komend seizoen: 20 oktober, 3 november, 1 december, 12 januari, 16 februari, 30 maart.

Catechisatie
Het komende winterseizoen zal er op maandagavond (vanaf maandag 19-09) en dinsdagavond (vanaf dinsdag 20-09) 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. Het is bij het leveren van de kopij voor de 
Drieluik nog niet bekend door wie en wanneer dat gegeven wordt. Houdt de berichtgeving in de Zaaier in de gaten. Tijdens het belijde-
nistraject lezen we een boek, zijn we met elkaar in gesprek over het geloof 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.

Bijbelkringen
Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan één van onze Bijbelkringen. Juist als u nieuw bent in onze gemeente, van harte welkom! 
Dit is een mooie manier om elkaar te leren kennen. Uiteraard ook ‘oud’ deelnemers, van harte welkom! Opgeven kan via een link op de 
website, deze link zal in september op de website te vinden zijn. Tijdens de kringavonden staat ontmoeting rondom de Bijbel centraal. 
Een kring bestaat uit ongeveer tien deelnemers die met elkaar nadenken over een thema of Bijbelgedeelte, waarbij we een Bijbelstudie-

boekje gebruiken. 
In de periode van oktober tot april worden ongeveer 9 kringavonden gehouden. Indien mogelijk, wisselend bij de kringleden thuis. Vaste 

kringleiders zullen de avonden leiden, of in overleg leiden deelnemers een avond.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan van Kranenburg (06-3050 6876) of Laurens Mourik (06-5185 4831) 

C
a
t
e
c
h
is
a
t
ie
+

C
a
t
e
c
h
is
a
t
ie

C
a
t
e
c
h
is
a
t
ie
+ 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)
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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 drieluikre-

dactie@gmail.com of neem contact op met een van de redactieleden.

Annie de Bruin 
Dalemstraat 24, 
4201 BP Gorinchem

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

Marjolein Karens 
De Blauwe Lis 
Vivaldilaan 88 
3363 KG Sliedrecht 

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

Arie Zwanenburg
De Blauwe Lis
Vivaldilaan 94 A
3363 KG Sliedrecht 

Thabiso en Eline Ditsele
Jacob van Lennepstraat 5
3202 AN Spijkenisse

Fam. I.M. Zwijnenburg-Mourik
Open Vensters
Prinses Marijkeweg 34
4233 HM  Ameide

Nico Stuijt 
Waerthove
Afdeling De Giessen, 
Kerkbuurt 200, 
3361 BM  Sliedrecht

BUITENLANDGANGERS:

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 Knijff 
c/o ABTS 
P.O. Box 60 
Mansourieh, 

Gefeliciteerd!
verjaardagen

20 december
W. Lekkerkerker-van Wijgerden 85 jaar

26 december
Marjolein Karens    36 jaar

18 januari
Leo Prins   51 jaar

Met wie we verbonden blijven

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.

U kunt contact opnemen met één van de PGT-leden, Laura Bikker 06-20 63 04 08, of 
uw vraag mailen naar pgt@hervormdegemeentegrootammers.nl

Vertrouwenspersonen Hervormde Gemeente Groot-Ammers
Alexander en Jacoline van Heukelum

tel: 06-15225505(A) en 06-18118240(J)
mail:

vertrouwenspersoon@hervormdegemeentegrootammers.nl



11 september 
18 september 
25 september 

2 oktober 
9 oktober

16 oktober
23 oktober
30 oktober

2 november 
6 november

13 november
20 november 
27 november 

 
4 december

Ds. A.J. Kunz, Katwijk Heilig Avondmaal
Prop. H.G. van Ingen, Zegveld Opening w.w.
Ds. J.W. Verboom, Apeldoorn Heilige Doop

Ds. M. Klaassen, Arnemuiden Israëlzondag
Ds. M. Messemaker, Cillaarshoek
Ds. K. Hak, Lienden
Dr. J. Hoek, Veenendaal
Ds. A.L. van Zwet, Putten

Prop. F.A. Visser, Nieuwerkerk 14.00 uur Dankdag
Ds. D. Jongeneel, Katwijk
Ds. A. Bloemendal, Barneveld
Ds. M.A. van den Berg, Groot-Ammers voorber. H.A.
Ds. E. van den Noort, Nijkerk 1e advent Heilig 
Avondmaal

Ds. A. Schroten, Renswoude

Ds. A.J. Kunz, Katwijk Dankz. H.A.
Ds. H.J.T. Lubbers, Woudenberg
Ds. J.J. Mulder, Krimpen aan den IJssel

Ds. J.B. ten Hove, Nijkerk
Ds. R. van Kooten, Apeldoorn 
Ds. P.J. Visser, Rotterdam
Ds. L.M. Jongejan, Ede
Ds. A.J. Kunz, Katwijk

19.30 uur Ds. E. van den Noort, Nijkerk
Ds. H.J.T. Lubbers, Woudenberg
Ds. A.J. van den Herik, Dordrecht
Ds. A.L. van de Zwet, Putten
Ds. J.M. Molenaar, Zoetermeer Dankz. H.A.

Ds. A.J.R. Treur, Bodegraven

Morgendienst: aanvang 09.30 uur Avonddienst: aanvang 18.30 uur08-sep-22
08-sep-22
11-sep-22
14-sep-22
18-sep-22
25-sep-22
28-sep-22

12-okt-22
13-okt-22
13-okt-22

02-nov-22
09-nov-22
10-nov-22
23-nov-22
24-nov-22
27-nov-22
30-nov-22

08-dec-22
11-dec-22
14-dec-22

Censura morum + gemeenteavond HA
Ophalen oud papier
Heilig Avondmaal
Kerkenraadsvergadering
Opening winterwerk
Heilige Doop
Consistorievergadering 

Ouderlingen overleg met predikant
Moderamenvergadering
Ophalen oud papier 

Dankdag
Kerkenraadsvergadering
Ophalen oud papier 
Consistorievergadering 
Censura morum + gemeenteavond HA
Heilig Avondmaal
Moderamenvergadering

Ophalen oud papier 
Heilige Doop
Kerkenraadsvergadering

Agenda
Kerkdiensten


