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Een woord vooraf
Januari 2016
Er is weer een nieuwe wijkgids
De eerste bedoeling van een wijkgids is om heel praktisch te zijn. Als we een
adres of telefoonnummer willen vinden van iemand die kerkenwerk doet in
onze wijkgemeenten, kunnen we die dankzij deze gids razendsnel vinden.
Maar er is meer: dankzij de gids krijgen we ook een beeld van wie er
allemaal een grotere of kleinere bijdrage levert aan het werk in onze
gemeente. Werkend in de wijngaard staat de kerkenraad niet alleen, maar er
is een grote groep die samen aan het werk is!
Wij proberen de lijst met genoemde namen up-to-date te houden. Toch
bestaat de kans dat er mensen buiten beeld blijven, die ook van groot
belang voor onze kerk zijn. Er worden steeds namen gewijzigd, omdat er
steeds nieuwe mensen komen die het werk van anderen overnemen of met
iets nieuws beginnen. Maar deze gids blijft een richtingwijzer die u bij
vragen verder brengt. Beschouw hem eventueel ook als uitnodiging om zelf
mee te doen. Misschien dat in een volgende uitgave uw naam ergens
vermeld is als aan u gevraagd wordt mee te helpen in de wijk. U kunt uzelf
natuurlijk ook aanmelden!
Wij gaan met elkaar een goede toekomst tegemoet met oude en nieuwe
mensen. Samen willen we inhoud geven aan onze opdracht om samen
lichaam van de Heer, kerk van Christus te zijn.
Hartelijke groet namens de wijkkerkenraden
Ds. Gerrit Schouten
Ds. Hans Berkheij
Pastor Diny Wolters
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De Hervormde Gemeente
te midden van de Woerdense kerken
Structuur van de Hervormde Gemeente Woerden

Hervormd Woerden telt zo’n 5500 belijdende leden, doopleden en
geboorteleden. Naast honderden vrijwilligers, zijn er vier predikanten,
meerdere pastores en kerkelijk werkers, vijf parttime organisten, meerdere
(hulp)kosters en een administrateur werkzaam. De Hervormde Gemeente
Woerden heeft twee kerkgebouwen, de Petruskerk en de Maranathakerk, en
een kerkelijk centrum Het Baken, gevestigd aan de Beneluxlaan /
Steinhagenseweg in Snel en Polanen / Waterrijk. Dit centrum wordt gebruikt
door alle PKN-kerken van Woerden.
Het gebouw Concordia is eigendom van de Hervormde Gemeente. Het
gebouw bestaat uit een oud en een nieuw gedeelte. In het oude gedeelte is
Grand Café Plein 7 gevestigd. In het nieuwe gedeelte zijn een grote en een
kleinere zaal beschikbaar voor kerkelijke activiteiten en voor externe
verhuur.
De Nederlandse Hervormde Kerk, die deel uitmaakt van de Protestantse
Kerk in Nederland (PKN), heeft een presbyteriaal-synodale kerkstructuur. Dat
wil zeggen dat de kerk niet van bovenaf bestuurd wordt, maar van onderaf.
De vergadering van ambtsdragers, de kerkenraad, bepaalt het beleid.
De Hervormde Gemeente Woerden is een centrale gemeente met vier
wijkgemeenten. De wijkgemeenten hebben kerkordelijk een grote mate van
zelfstandigheid. Er is veel dat deze vier wijken samenbindt; er is ook
onderscheid in modaliteit. De wijkgemeenten West en Noord zijn openconfessioneel van aard, terwijl de wijken Oost en Centrum zich verbonden
weten met de Gereformeerde Bond in de PKN.
N.B. De wijken Centrum en Oost zijn bezig te fuseren.
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Algemene Kerkenraad

Uit de wijkkerkenraden wordt de Algemene Kerkenraad samengesteld.
Hiervoor vaardigt elke wijkkerkenraad ambtsdragers af. De AK heeft vooral
organisatorische bevoegdheden. Uit de AK wordt een moderamen
(dagelijks bestuur) gekozen. Het moderamen bestaat momenteel (januari
2016) uit:
Preses (voorzitter): dhr. W.L. Hoogerbrugge
telefoon: 691309
Scriba (secretaris): dhr. W.S. Verboon
telefoon: 409029
e-mail: akwoerden@gmail.com
Assessor (2e voorzitter): ds. G. Schouten
Diaken: dhr. G.A. Spijker
Ouderling: dhr. C.G. van der Paauw
Predikant: vacature
Ouderling-kerkrentmeester: vacature

Kerkelijk Bureau

Het kerkelijk bureau is gevestigd in Het Baken.
Het algemene adres van de Hervormde Gemeente Woerden is:
Beneluxlaan 3
3446 GS Woerden
telefoon: 483750
e-mail: info@hervormdwoerden.nl
internet: www.hervormdwoerden.nl
De administrateur is: mw. C.A. van Bodegom.
Het is tevens postadres voor Algemene Kerkenraad, Kerkrentmeesters,
Diaconie en Zending.
Het kerkelijk bureau is telefonisch bereikbaar:
woensdag 09.00-17.00 uur en
vrijdag 09.00-17.00 uur.
De openingstijden zijn gewoonlijk:
woensdag 08.30-12.15 uur en
vrijdag 13.00-17.00 uur.
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Wijkindeling

De vier zelfstandige wijkgemeenten zijn geografisch bepaald en heten:
Centrum, Noord, Oost, West.
N.B. De wijken Centrum en Oost zijn bezig te fuseren.
Wijkgemeente Centrum
Wijkgemeente Centrum omvat het deel van Woerden begrensd door: Singel
1 t/m 66, de spoorlijn naar Gouda, Ohmweg, Ampèreweg, Kromwijkerkade,
Rijnkade, Leidsestraatweg 1 t/m 41 en 2 t/m 52, Zandwijksingel, Frans
Halsstraat, Johan Vermeerstraat, Anthonie van Dijckstraat, Jan Steenstraat 1
t/m 23 en 2 t/m 38, Nieuwendijk, ’s-Gravensloot 101 t/m 131,
Oudelandseweg.
Predikant: vacature
Scriba: dhr. N. van Brenk
telefoon: 500625
e-mail: scribacentrum@gmail.com
Pastoraal medewerker: dhr. J. Hanse
telefoon: 557647
e-mail: j.hanse@hervormdwoerden.nl
Wijkgemeente Oost
Wijkgemeente Oost omvat het deel van Woerden begrensd door: Geestdorp,
De Kruipin, Bastion Willem, Fort Oranje, Utrechtsestraatweg, Stationsweg, de
spoorlijn naar Gouda, Wulverhorstbaan, Europabaan, Zeeweg, Veldwijk,
Breeveld, Geestdorp, Houtdijk.
Predikant: vacature
Scriba: dhr. C.G. van der Paauw
telefoon: 411125
e-mail: c.g.vanderpaauw@hervormdwoerden.nl
Pastoraal medewerker: dhr. J. Hanse
telefoon: 557647
e-mail: j.hanse@hervormdwoerden.nl
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Wijkgemeente Noord
Wijkgemeente Noord omvat het deel van Woerden begrensd door: Rietveld,
Zegveldse Uitweg, ’s-Gravensloot vanaf 132, Dirk Boutsplantsoen, Hans
Memlingstraat, Jan Steenstraat vanaf 25 en 40, Gerard Doustraat, Baanstraat,
Leidsestraatweg vanaf 43 en 54, Pannebakkerijen.
Predikant: ds. J.A. Berkheij
telefoon: 795233
e-mail: j.a.berkheij@hervormdwoerden.nl
Scriba: mw. J. Schilling
telefoon: 411341
e-mail: j.schilling@hervormdwoerden.nl
Pastor: mw. D. Wolters
telefoon: 460064
e-mail: d.wolters@hervormdwoerden.nl
Jongerenwerker: vacature
Wijkgemeente West
Wijkgemeente West omvat het deel van Woerden begrensd door:
Barwoutswaarder, Hoge Rijndijk, Boerendijk, Kromwijk, Kromwijkerdijk 111
t/m 115.
Predikant: ds. G. Schouten
telefoon: 412952
e-mail: g.schouten@hervormdwoerden.nl
Scriba: dhr. A. Polderman
telefoon: 422390
e-mail: a.polderman@hervormdwoerden.nl
Seniorenpastor: dhr. A. Bouman (waarnemend)
telefoon: 06-57616871
e-mail: pastoraatwoerden@gmail.com
Pastor: mw. D. Wolters
telefoon: 460064
e-mail: d.wolters@hervormdwoerden.nl
Jongerenwerker: vacature

WIJKGIDS HERVORMDE GEMEENTE WOERDEN NOORD en WEST

- 10 -

TERUG

Overschrijven naar een andere wijkgemeente
U bent of wordt ingeschreven in de geografische wijk waar u woont. Het is
mogelijk ingeschreven te worden in een andere wijkgemeente dan die waar
u woont, bijvoorbeeld omdat u tot een andere modaliteit van onze kerk
behoort of om redenen van pastorale aard. Wilt u van deze regeling
gebruikmaken, dan kunt u contact opnemen met de scriba van uw wijk of
met het kerkelijk bureau.
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Gezamenlijke activiteiten en organisaties
van de Woerdense kerken
Morgengebed in de Petruskerk
Morgengebed in de Lange Wiek
Kerkdiensten voor doven en slechthorenden

Er zijn allerlei bijzondere diensten die tot stand komen in samenwerking
tussen verschillende kerkgenootschappen in Woerden. Een overzicht van
zulke diensten is te vinden op de website kerkpleinwoerden:
www.kerkpleinwoerden.nl/jml33/index.php/bijzondere-diensten.

Inloophuis ’t Centrum
’t Centrum, aan de Hoge Woerd 3a (tel. 434053) is een diaconale voorziening
die in stand wordt gehouden door 18 kerken uit de regio Woerden,
participerende in de stichting JOAC. ’t Centrum biedt gezelligheid aan
iedere bezoeker, zowel jong als oud. U kunt hier terecht voor ontmoeting,
een luisterend oor, een drankje en/of een gezamenlijke warme maaltijd.
’t Centrum is geopend:
dinsdag: 10.00-15.00 en 16.00-22.00 uur
woensdag: 09.30-15.00 en 16.00-22.00 uur
donderdag: 10.00-15.00 en 16.00-22.00 uur
vrijdag: 10.00-15.00 en 16.00-22.00 uur
Op dinsdag t/m vrijdag kan men deelnemen aan een gezamenlijke lunch
om 12.30 uur (aanmelden voor 11.00 uur). Op woensdag, donderdag en
vrijdag is er tevens gelegenheid voor het gebruik van een gezamenlijke
warme maaltijd (opgave voor 15.30 uur).
Iedere eerste zaterdag van de maand zijn er speciale activiteiten.

Commissie Kerk en Israël

De opdracht voor deze interkerkelijke commissie is in de christelijke
gemeente het bewustzijn levend houden en versterken dat haar oorsprong
ligt in het jodendom en dat zij daarom onopgeefbaar met Israël is
verbonden. De commissie tracht aan deze opdracht gestalte te geven door
onder meer aan de Israël-zondag (eerste zondag in oktober) een bijdrage te
leveren en door het organiseren van bijeenkomsten met onderwerpen die
de relatie tussen jodendom en christendom belichten.
Contactpersoon wijk West: dhr. Lucien Harthoorn
telefoon: 460619
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e-mail:
Contactpersoon wijk Noord:

harthoorn@casema.nl.
vacature.

Stichting Omroep Kerken Woerden

De Stichting heeft ten doel het produceren en uitzenden van
radioprogramma’s via de Stichting Lokale Omroep te Woerden om daardoor
gestalte te geven aan de missionaire opdracht van de aangesloten
kerkgenootschappen en daarnaast de inwoners van de regio Woerden
bekend te maken met het werk en de activiteiten van de plaatselijke kerken.
In de Stichting participeren de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde
Kerk en de Christelijke Gereformeerde Kerk/Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt.
De Stichting zendt gedurende drie uur per week uit op de radiofrequenties
van RPL/FM, het lokale radiostation van Woerden (ether 107,1 FM; kabel
101,9). Op zaterdag begint de uitzending om 18.00 uur en duurt tot 20.00
uur. De eerste 20 minuten zijn gericht op kinderen van de basisschool, en
gevuld met muziek en het lezen van een Bijbelverhaal. Daarna volgen
Nieuwsberichten uit de kerken in de regio en de rubriek Gastvrij. In Gastvrij
wordt een gesprek gevoerd met een al dan niet bekende Woerdenaar over
zijn of haar ervaringen, plannen of ideeën. Het tweede
programmaonderdeel, van 19.00 tot 20.00 uur, is ‘Revival’ met religieuze
popmuziek voor jongeren. Op zondagmiddag van 17.00 uur tot 18.00 uur
wordt het eerste uur van de zaterdaguitzending herhaald.
Contactpersoon: dhr. Sjoerd Plantenga
telefoon: 414584
e-mail: redactie@sokw.nl.
Meer informatie is te vinden op www.sokw.nl.
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Stichting Woerden helpt Roemenië en Oekraïne

Deze stichting is een initiatief van de diaconieën van de PKN en van de
Christelijke Gereformeerde Kerk / Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in
Woerden. De stichting heeft als doel om vanuit christelijke beginselen hulp
te verlenen aan de bevolking van de voormalige Oostbloklanden, in het
bijzonder de bevolking van Roemenië, Moldavië en Oekraïne. Elk jaar zijn er
enkele transporten met hulpgoederen gepland. Daarnaast wordt een aantal
projecten van de kerken, scholen, ziekenhuizen en kinder- en weeshuizen
financieel gesteund.
De stichting beschikt over een mooie verkoophal voor meubels,
huisinrichting en boeken aan de Jaap Bijzerweg 15, 3446 CR Woerden. Daar
is ook een ruimte voor opslag en verwerking van de aangeboden artikelen.
U kunt elke woensdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen van 9.30 tot 12.30 uur
hier uw waardevolle artikelen inleveren en inkopen doen. Contactadres voor
het aanbieden van goederen is tel. 06-22522181. Elke laatste zaterdag van
augustus is er de Roemeniëmarkt waaraan 200 vrijwilligers meewerken. In
december organiseren we een kerstconcert in de Petruskerk.
Twee keer per jaar bezoekt een delegatie van de stichting de plaatsen in
Roemenië, Moldavië en Oekraïne om de hulpverlening af te stemmen op de
behoefte. Er wordt dan ook verantwoording gevraagd m.b.t. de ontvangen
goederen. Het geld voor de transporten en projecten verkrijgen we door
verkoop van goederen, de Roemeniëmarkt, het kerstconcert, collecten en
giften.
Giften zijn zeer welkom op bankrekening NL23 INGB 0006 2105 16 van de
stichting.

Plaatselijke Raad van Kerken

De Plaatselijke Raad van Kerken wil het oecumenisch contact stimuleren
door samenwerking in getuigenis en dienst en door bevordering van
activiteiten die kerken gezamenlijk kunnen ondernemen. Dit gebeurt in de
vorm van oecumenische diensten, diensten voor speciale doelgroepen en
thematische projecten. In de Raad participeren de
samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk / Gereformeerde
Kerk Vrijgemaakt, de Evangelisch-Lutherse Gemeente, de Gereformeerde
Kerk, de wijken Noord en West van de Hervormde Gemeente en de RoomsKatholieke Parochie.
Vanuit onze wijkgemeenten zijn afgevaardigd:
wijk West: mw. Lenneke van Duuren
telefoon: 424873
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e-mail
wijk Noord:
telefoon:
e-mail:

lmvanduuren@kpnmail.nl
dhr. Gert van Vliet
tel. 419848
gert.van.vliet@hetnet.nl

Catechese voor jongeren en ouderen met een verstandelijke
beperking

Deze groep bestaat uit ongeveer 16 personen. We komen bij elkaar in de
Kruiskerk op de tweede en vierde maandag van de maand (19.00-20.30 uur).
De avond begint met het ontsteken van de paaskaars. Na het gebed wordt
er een bijbelverhaal verteld / bekeken (dia’s of powerpoint). In de vorm van
een rollenspel, collage of spel wordt het verhaal verder uitgewerkt.
Tussendoor wordt er veel gezongen; ook is er tijd voor koffie en luisteren we
naar elkaars belevenissen. Het catecheseseizoen wordt in april afgesloten
met een gezamenlijke maaltijd.
Contactpersoon: mw. Dia Dijs-van der Paauw
telefoon: 417007
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Gezamenlijke colleges en organisaties van Hervormd Woerden
Diakenen en diaconie

De diakenen uit alle vier wijken maken deel uit van het College van
Diakenen. Vanuit elke wijk zijn twee diakenen afgevaardigd in het
moderamen, het dagelijks bestuur. Het moderamen bereidt de
collegevergadering voor en stelt de agenda vast. Vragen om incidentele
hulp worden eerst in het moderamen behandeld, waarna een advies aan het
College van Diakenen wordt gegeven. Het College beslist vervolgens over
de hulpvraag.
Elk jaar wordt er in de Algemene Kerkenraad een jaarverslag over het
afgelopen kalenderjaar toegelicht en wordt het collecterooster voor het
nieuwe jaar besproken. De financiële verslaglegging wordt door de
accountant van de Algemene Kerkenraad beoordeeld.
Voor de wijken verzorgen de wijkdiakenen onder andere de seniorenreis
voor ouderen en gehandicapten die anders moeilijk op reis zouden kunnen
gaan, de kerstviering voor ouderen en gehandicapten, de bloemendienst en
de uitvoering van hulpverlening binnen de wijk.
Voorzitter: dhr. R.G. van Kesteren
telefoon: 415588
Secretaris: dhr. G.A. Spijker
telefoon: 422742
e-mail: gaspijker@tiscali.nl
Penningmeester: dhr. J. van der Velde
telefoon: 414009
bankrekening: NL43 FVLB 0699 7706 29 t.n.v.
Diaconie Hervormde Gemeente Woerden
Diaconale werkgroep voor kinderen met een beperking
Er zijn veel activiteiten gericht op allerlei verschillende doelgroepen. Voor
kinderen en jongeren is er bijvoorbeeld kindernevendienst, tienerkerk,
catechese en jeugdwerk. Toch zijn er sommige kinderen die moeilijk of
helemaal niet aan de kerkelijke activiteiten mee kunnen doen. Het gevaar
bestaat dat zij buiten beeld raken en niet (meer) door de gemeente gezien
worden. Toch zijn ook zij ‘onze’ kinderen.
De diaconale werkgroep Rondom het Bijzondere Kind is een werkgroep
vanuit de diaconieën van de PKN-gemeenten in Woerden, welke activiteiten
organiseert voor gezinnen met een bijzonder kind. Dit kunnen kinderen zijn
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met verstandelijke beperkingen, het syndroom van Down, maar ook
bijvoorbeeld een autismeverwante stoornis.
Zo worden er bijvoorbeeld gespreksavonden georganiseerd voor ouders,
zijn er pannenkoekenmiddagen voor de gezinnen en is er extra aandacht
voor deze bijzondere kinderen, rondom verjaardagen, vakanties, kerst etc.
Hebt u ook een kind dat tot de doelgroep behoort en wilt u zich aansluiten
bij deze werkgroep?
Meldt u zich aan bij: dhr. Patrick van der Veen
telefoon: 06-46083828
e-mail: kungfupanda@live.nl
of bij: dhr. Cor de Groot
telefoon: 411490
e-mail: cor.degroot@planet.nl

Centrale Zendingscommissie

Behalve de fondswerving voor de organisaties KerkInActie en de
Gereformeerde Zendingsbond (GZB) verzorgt de commissie ook contacten
en nieuws uit het zendingsveld. Regelmatig worden rondzendbrieven
uitgedeeld van zendingswerkers die met onze gemeente verbonden zijn.
Bij de uitgang van de Maranathakerk en de Petruskerk vindt u ook de
zendingsbussen.
Voorzitter: dhr. K. Visser
telefoon: 448406
e-mail: kenvisser@kpnmail.nl
Secretaris: mw. E. Langerak-Bouma
telefoon: 786092
e-mail: elisabethbouma@hotmail.com
Penningmeester: dhr. J. Zwijnenburg
telefoon: 421393
e-mail: j.a.zwijnenburg@online.nl
bankrekening: NL86ABNA0930773861 t.n.v.
Centrale Zendingscommissie Woerden
Vanuit onze wijken zijn afgevaardigd:
Wijk West: dhr. G. Turkenburg
telefoon: 411914
e-mail: gturkenburg@gmail.com
Wijk Noord: mw. C.H. Treur-van Dam
telefoon: 419040
e-mail: cenhtreur@kpnplanet.nl
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Kerkbeheer

De financiële belangen worden in een Hervormde Gemeente beheerd door
het College van Kerkrentmeesters. Het College van Kerkrentmeesters
bestaat uit 12 leden. Iedere wijk wordt vertegenwoordigd door 2 ouderlingkerkrentmeesters en 1 kerkrentmeester.
De belangrijkste bron van inkomsten is de kerkelijke bijdrage, waarvoor u in
de maand januari in het kader van de actie “Kerkbalans” benaderd wordt.
Daarnaast zijn er natuurlijk de zondagse collecten voor het werk van de kerk
in onze gemeente en de diaconale doelen. U kunt bovendien ’s zondags uw
geld deponeren in de maquettes voor het onderhoud van de Petruskerk, de
Maranathakerk en Het Baken. Bij de uitgang hangen de busjes voor de
zending.
Giften aan Kerkbalans en uw zondagse giften kunnen fiscaal aftrekbaar zijn.
Bij het kerkelijk bureau kunt u collectebonnen verkrijgen. Voor jaarlijkse
schenkingen is bij notariskantoor Westdam Netwerk Notarissen een
standaard-akte beschikbaar voor een notariële bodemprijs. Sinds 1 januari
2014 is het ook mogelijk om dit rechtstreeks via de belastingdienst te
regelen (zie www.belastingdienst.nl onder Periodieke giften).
Voorzitter: dhr. F.J. Willemze
telefoon: 433642
Secretaris: mw. H.H. Bruggeman-Smit
telefoon: 410187
e-mail: kerkrentmeesters@hervormdwoerden.nl
Penningmeester: dhr. H. de Vries
telefoon: 06-53389177
Collectebonnen
Op het kerkelijk bureau of via de bestelbon die u vindt bij de in- en
uitgangen van de Petrus- en Maranathakerk zijn collectebonnen
verkrijgbaar op kaarten van: € 11,00 met 20 bonnen van € 0,55
€ 16,00 met 20 bonnen van € 0,80
€ 22,00 met 20 bonnen van € 1,10
€ 20,00 met 8 bonnen van € 2,50.
Bij aankoop van de kaarten ontvangt u een kwitantie; deze is fiscaal
aftrekbaar. De collectebonnen kunnen gebruikt worden voor alle collectes
in kerkdiensten van de Hervormde Gemeente Woerden en PKN-diensten en
ook voor giften zoals het verjaardagsfonds.
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Wijkkassen
Wijkkassen zijn er voor uitgaven ten behoeve van het werk in de wijk. Giften
worden in het kerkblad Hervormd Woerden vermeld.
Voor wijk Noord wordt de kas beheerd door:
dhr. G. Lekkerkerker
Jan Sluijtersstraat 20
3443 HR Woerden
telefoon: 415224
e-mail: g.lekkerkerker1@hetnet.nl
bankrekening : NL74 FVLB 0226 8065 10
t.n.v. penningmeester Wijkkas.
De wijkkas van wijk West wordt beheerd door
dhr. Erwin Meijer
Spinellilaan 5
3446 HJ Woerden
telefoon: 432530
e-mail: meijere@casema.nl
bankrekening: NL23 FVLB 0225 4265 36 t.n.v. Hervormde
Gemeente Woerden inz. wijkkas west.
Organisten
Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente heeft vijf
organisten in dienst die bij toerbeurt diensten vervullen in de Petrus- en
Maranathakerk:
dhr. C.J. Bruggeman, tel. 410187
dhr. N.A. van der Kooi, tel. 423446
drs. J.A. van Pelt, tel. 421884
dhr. M.A. van der Ploeg, tel. 460970
mw. A. van Zoelen-Kuus, tel. 402837

Kerkblad

“Hervormd Woerden” is het officiële orgaan van de Hervormde Gemeente.
Het geeft informatie over de kerkdiensten en over het kerkelijk leven in de
centrale gemeente en in de wijken. Het blad verschijnt in de regel om de 21
dagen en wordt verspreid onder geabonneerde gemeenteleden.
Hoofdredactie: mw. T. van Selm
telefoon: 423671
en: dhr. C.P. Veerman
telefoon: 415416
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Eindredacteur:
telefoon:
Redactieadres, e-mail:

dhr. W. den Hertog
418449
redactie@hervormdwoerden.nl

Een abonnement kost € 24,50 per jaar en dient opgegeven te worden bij
het Kerkelijk Bureau:
Beneluxlaan 3
3446 GS Woerden
telefoon: 483750
Het kerkblad is ook online te lezen of te downloaden via de website
www.hervormdwoerden.nl. Bij klachten over de bezorging gaarne contact
opnemen met het kerkelijk bureau.
Als advertenties worden alleen familieberichten opgenomen.
Wijkberichten voor de wijken West en Noord kunt u, bij voorkeur per e-mail,
zenden aan:
dhr. D. van ’t Zelfde
telefoon: 414799
e-mail: d.vant.zelfde@hetnet.nl
De deadline voor het inzenden wordt in iedere uitgave vermeld.
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De wijkgemeenten Noord en West
Onze wijkgemeenten rekenen zich tot de confessionele modaliteit.
Hedendaagse vragen en ontwikkelingen komen aan de orde om het woord
van God te verbinden met de dagelijkse praktijk.
De gemeente staat open voor nieuwe liturgische vormen en we streven
naar variatie in de diensten om zodoende verschillende doelgroepen te
bereiken.
De Muziekcommissie verzorgt regelmatig speciale vormen van muziek: een
zanger(es) of muzikant(en) of een andersoortige begeleiding van de
gemeentezang.

Gezamenlijke activiteiten en organisaties van beide wijken
Kerkdiensten
De wijken Noord en West houden hun morgendiensten gezamenlijk. Omdat
er twee Hervormde kerkgebouwen zijn voor vier wijken, wisselen de
diensten wekelijks tussen de Petruskerk en de Maranathakerk. Kijkt u
daarom in het kerkblad of op www.kerkpleinwoerden.nl welke wijk er in
welke kerk dienst heeft.
In de Maranathakerk wordt na afloop van iedere ochtenddienst de
mogelijkheid geboden van persoonlijke ontmoeting onder het genot van
een kop koffie, thee of limonade. Voor de kinderen zijn er spelletjes in een
van de zalen.
De derde zondag van september is de startzondag. We openen het
winterseizoen met een presentatie van de activiteiten van clubs en kringen.
De tweede zondag van oktober houden we de oogstdienst waarin we
danken voor de zegeningen die we ontvingen.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, eind november tijdens de
eeuwigheidszondag, herdenken we degenen die in het voorgaande jaar zijn
overleden.
De avonddiensten worden gezamenlijk met de Lutherse Gemeente en de
Gereformeerde Kerk gehouden. Deze diensten worden aangeduid als PKNdienst. Deze PKN-avonddienst heeft ongeveer 15 keer per jaar een
bijzondere liturgie: Uur van Lofprijzing, Vesper of Cantatedienst. De diensten
worden afwisselend gehouden in de Hervormde en Gereformeerde
kerkgebouwen. In de vakantietijd zijn de avonddiensten in de Lutherse kerk.
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Ook de diensten op oudjaarsdag, nieuwjaarsdag, biddag, dankdag en
Hemelvaartsdag worden gezamenlijk met de Lutherse Gemeente en de
Gereformeerde Kerk gehouden.
Er zijn nog meer bijzondere diensten die tot stand komen in samenwerking
tussen verschillende kerkgenootschappen in Woerden. Een overzicht van
zulke diensten is te vinden op de website kerkpleinwoerden:
www.kerkpleinwoerden.nl/jml33/index.php/bijzondere-diensten.
Doopdiensten
De wijken Noord en West houden gezamenlijk vijfmaal per jaar een
doopdienst. Als ouders een geboortekaartje sturen naar de predikanten dan
brengt een van de predikanten een kraambezoek en kan in een persoonlijk
gesprek de wens om hun kind te laten dopen kenbaar gemaakt worden.
Enkele weken voor de doopbediening is er een avond met alle ouders
waarop er, naast een nadere kennismaking met alle betrokkenen, een
gesprek plaatsvindt over de betekenis van de doop en de voorbereiding van
de dienst. In de loop van het seizoen na de doopbediening wordt er een
avond gehouden onder leiding van een van de predikanten of kerkelijk
werkers over geloofsopvoeding.
Trouwdiensten
Bruidsparen dienen reeds bij de vaststelling van hun huwelijksdatum
contact op te nemen met de predikant, het kerkelijk bureau en de koster
van de kerk waarnaar de voorkeur uitgaat. In gezamenlijk overleg worden
datum en tijdstip vastgesteld. Samen moet ook afgesproken worden welke
kerkenraad verantwoordelijk is voor de huwelijksdienst. Doorgaans is dat de
kerkenraad van de voorganger. Naast een kennismakingsgesprek vinden er
in de regel nog twee uitgebreide gesprekken met de predikant plaats: over
de betekenis van het huwelijk en over de invulling van de trouwdienst.
Rouwdiensten
De predikant of de (senioren)pastor worden, indien mogelijk en gewenst,
betrokken bij het proces van afscheid nemen en sterven. Indien men
daaraan toe is, kan reeds in die fase over de inhoud van een afscheidsdienst
gesproken worden. Wanneer het levenseinde onverwacht komt zal het
eerste contact met de familie pas op de dag van overlijden plaatsvinden. De
familie dient persoonlijk contact op te nemen met de voorganger, voordat
de begrafenisondernemer vaste afspraken maakt over tijd en plaats van de
begrafenis- of crematieplechtigheid.
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Avondmaal
Op vier zondagen per jaar en op Witte Donderdag en Goede Vrijdag wordt
het Heilig Avondmaal gevierd. Aan de avondmaalsvieringen van Noord en
West kunnen kinderen en andere doopleden deelnemen. Het Heilig
Avondmaal staat ook open voor mensen die in een andere kerkelijke
gemeente daartoe worden toegelaten. Aan kinderen uit onze gemeente
wordt een gerichte, korte avondmaalscatechese aangeboden.
Bloemendienst
Tijdens onze diensten staan er bloemen in de kerk, die na afloop van de
dienst bij een gemeentelid worden bezorgd als blijk van medeleven en als
groet van de gemeente. Enkele mensen hebben zich daarvoor beschikbaar
gesteld.
Coördinator wijk West: mw. Lia Spelt-Smit
telefoon: 411176
e-mail: spelt.wl@casema.nl
Coördinator wijk Noord: mw. Gerda Muijt-Breedijk
telefoon: 691771
e-mail: g.breedijk@hetnet.nl
Autodienst
Voor hen die naar de kerk willen en niet zo goed ter been zijn, staat er zowel
’s morgens als ’s avonds een auto klaar waarmee men gehaald en gebracht
kan worden. De namen en telefoonnummers staan telkens vermeld in het
wijkbericht van het kerkblad.
Coördinatie wijk West: dhr. Gert Vos
telefoon: 422237
e-mail: familievos@hotmail.com
Coördinatie wijk Noord: dhr. K. Chardon
telefoon: 688268
e-mail: k.chardon@kymail.nl
Kerkradio en internet
Wie niet in staat is de diensten bij te wonen kan kerkradio aanvragen.
Hiermee kunnen de Petrus- en de Maranathakerk ontvangen worden, maar
ook de andere kerkgebouwen van de PKN in Woerden. Als u kerkradio wilt
aanschaffen dan kunt daartoe contact opnemen met
dhr. M. van der Does
Lindenlaan 7
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3442 GD Woerden
telefoon: 420235
e-mail: rinusvddoes@zonnet.nl
Het is ook mogelijk om de kerkdiensten live of na afloop te beluisteren via
internet. Op www.kerkomroep.nl klikt u op de provincie Utrecht. Vervolgens
zoekt u op de lijst de betreffende kerk in Woerden op.
Ook via uw smartphone of tablet-pc kunt u een kerkdienst volgen. De
Kerkomroep-app voor Android-apparatuur is gratis beschikbaar via Google
Play onder de zoekopdracht Kerkomroep. Binnen deze app zijn er diverse
zoekmogelijkheden, zoals provincie, plaats of specifiek op
beelduitzendingen. Met de button “Mijn kerken” is het mogelijk favoriete
kerken snel te kiezen. De app voor iPhone en iPad is beschikbaar in de
Appstore onder de categorie Lifestyle of de zoekopdracht Kerkomroep.
Kinderoppas
Iedere morgendienst is er oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Zo kunnen
de ouders zonder zorgen de dienst bijwonen.
Coördinatie: Erica Turkenburg-Verheul
telefoon: 411914
e-mail: th.verheul@zonnet.nl
en: Marleen de Vos-Boelhouwer
telefoon: 425072
e-mail: mc.boelhouwer@hetnet.nl
Kindernevendienst
Tijdens de morgendiensten is er de kindernevendienst voor de kinderen van
de basisschool. Het doel daarvan is om kinderen op een speelse manier
vertrouwd te maken met het geloof en de Bijbel. Hierbij wordt
gebruikgemaakt van de methode “Vertel het maar …”. Deze methode volgt
het rooster van het kerkelijk jaar en geeft inhoud aan en vertaling van
verhalen en thema’s uit de Bijbel. De kinderen worden in de kerk vaak voor
de schriftlezing naar voren geroepen voor een kort gesprekje en gebed met
de predikant. Daarna krijgen de kinderen het licht van de paaskaars in de
vorm van een brandend lantaarntje mee naar hun eigen ruimte.
De opbouw van een kindernevendienst is meestal als volgt: een inleiding,
het lezen van de schrift of het vertellen van het bijbelverhaal met de uitleg
en een verwerking in de vorm van een activiteit met de kinderen.
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In de weken voor Pasen en Kerst werken we met de wijkpredikanten aan
een project dat in de eredienst een plaats krijgt en dat wordt afgesloten met
een gezinsviering in de kerk.
Er zijn drie groepen, gerekend naar de indeling van de basisschool:
kinderen van groep 1 en 2
kinderen van groep 3, 4 en 5
kinderen van groep 6, 7 en 8.
Voor de zomervakantie geven we de oudste kinderen van groep 8 in een
kerkdienst gelegenheid om afscheid te nemen van de nevendienst en heten
we hen welkom in de ‘gewone’ dienst, de catechese en de tienerkerk.
De kindernevendienst valt onder verantwoordelijkheid van de
wijkkerkenraden West en Noord en wordt geleid door een team van
vrijwilligers uit beide wijken.
Coördinatie: Margreeth Rozendaal
e-mail: margreethvb@hotmail.com
en: Maaike van Oosterom
e-mail: maaikeoosterom@hotmail.com
en: Maron Roelofsen
e-mail: mkoerselman@hotmail.com
Contactmiddagen senioren en belangstellenden
Iedere eerste dinsdag van de maand van 14.30 uur tot 16.30 uur in de
Maranathakerk, gedurende de maanden september tot en met juni, wordt er
een contactmiddag gehouden voor oudere en alleenstaande
gemeenteleden. Een aantal medewerksters zorgt voor een afwisselend,
onderhoudend en gezellig programma.
Contactpersonen zijn: mw. M. van Beek-van Halen
telefoon: 422949
e-mail: marjanvanbeek@ziggo.nl
en: mw. A. van Bijlevelt-Dongen
telefoon: 415274
en: mw. H. den Boer-Rietveld
telefoon: 418087
Evangelisatiecommissie
Deze werkgroep is meer en meer gericht op het “missionair gemeente zijn”.
Concreet betekent dit: open naar buiten (naar de samenleving), niet
gesloten maar aanwezig zijn. Evangelisatie is niet uitsluitend iets van de
ouderlingen in functie maar van ieder gemeentelid. De werkgroep tracht
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een en ander vorm te geven door contacten met het gemeentelijk
wijkplatform en participatie in de Centrale Evangelisatiecommissie.
Via de Interkerkelijke Evangelisatiecommissie (Hervormde Gemeente,
Gereformeerde Kerk, Christelijke Gereformeerde Kerk / Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt) steunt de Evangelisatiecommissie activiteiten tijdens het
Straattheaterfestival, de Gospel-Praise tijdens de Woerdense Vakantieweek
en Kerstzang op straat. Contacten verlopen via de scriba’s van de wijken.
Gebedsbrief
Elke drie weken wordt er een gebedsbrief gemaakt. In de brief vindt u
gebedspunten uit de wijk, de kerk, de stad en de wereld. In de brief staat ook
altijd een Bijbelgedeelte genoemd om te overdenken. Zo’n twintig mensen
bidden op deze manier met elkaar. De bedoeling is om in tweetallen één
keer per drie weken samen te komen om te bidden. U kunt dat doen op een
tijdstip en een plaats die u past. Een aantal keren per jaar komen we met alle
mensen die meebidden bij elkaar. U kunt de gebedsbrief ontvangen via de
mail of via de brievenbus. U kunt hem ook meenemen uit de kerk. Als u
niemand weet om samen mee te bidden dan helpen we graag om iemand
te vinden. Als u mee wilt bidden meldt u dan aan bij:
ds. Gerrit Schouten
telefoon: 412952
e-mail: gschouten@solcon.nl
Vorming & Toerusting
Het aanbod kan per jaar verschillen; daarom raden we u aan het kerkblad
Hervormd Woerden te raadplegen. Actuele informatie is ook te vinden op de
websites www.hervormdwoerden.nl of www.kerkpleinwoerden.nl.
Belangrijke informatiebronnen zijn de programma’s van de Werkgroep
Geloof en Cultuur en van het Protestants Jeugd Overleg (zie hierna).

Gezamenlijke activiteiten met Gereformeerde en Lutherse kerk
Zo vaak als nodig maar in ieder geval twee keer per jaar, vergaderen de
moderamina van de Gereformeerde Kerk, de Lutherse Gemeente en de
Hervormde wijken Noord en West. In deze vergadering worden
gezamenlijke onderwerpen besproken en gecoördineerd.
De gezamenlijke moderamina hebben het jeugdwerk ondergebracht bij het
Protestants Jeugd Overleg (PJO).
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Kerkdiensten
De gezamenlijke kerkdiensten zijn genoemd in het hoofdstukje
Gezamenlijke activiteiten en organisaties van beide wijken.
Werkgroep Geloof en Cultuur
De werkgroep organiseert, stimuleert en coördineert een scala aan
activiteiten op kerkelijk-cultureel gebied. De kleurrijke folder wordt bij elk
gemeentelid bezorgd, ligt in de PKN-kerken en staat ook op de website
www.kerkpleinwoerden.nl/jml33/index.php/wgc.
Jeugdwerk
Het jeugdwerk van de Hervormde wijken Noord en West, de Gereformeerde
Kerk en de Lutherse Gemeente wordt, onder verantwoordelijkheid van de
gezamenlijke moderamina, georganiseerd door het Protestants Jeugd
Overleg (PJO). Op de website www.jongwoerden.nl staat uitvoerige
informatie over de activiteiten van het PJO. Van catechese tot jeugdkampen
en van World Servants en Kids Rock tot het YMCA / FCJV. Te veel om in deze
wijkgids op te noemen! Aan het begin van het seizoen wordt ook een folder
uitgegeven die te krijgen is in de deelnemende kerken.
Behalve natuurlijk de activiteiten voor de jeugd, organiseert het PJO ook
cursussen en kringen voor ouders. Behalve in de folder van het PJO worden
deze ook vermeld in het kerkblad en de folder van de Werkgroep Geloof en
Cultuur.
The Burning Candles
The Burning Candles is een kinderkoor van kinderen in de leeftijd van 5-12
jaar. Er wordt op maandagavond gerepeteerd van 19.00 tot 19.45 uur in de
Maranathakerk. Houd je van zingen en van de Here God? Kom dan zingen
bij kinderkoor de Burning Candles. Onze dirigente Yvonne Bastmeijer leert je
liedjes over de mooie dingen die in de Bijbel staan. Over wie God is en wat
Hij voor ons doet. Een paar keer per jaar zingen we de liedjes samen met
een band in een kerkdienst. Meestal is dat in een kerkgebouw in Woerden,
maar soms ook in het ziekenhuis of in een verzorgingstehuis. Dat is heel
bijzonder om mee te maken. Kom gerust een keertje meezingen!
Contactpersoon is: Yvonne Bastmeijer
telefoon: 417115
e-mail: rob.yvonne@casema.nl
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Tienerkerk
De Tienerkerk is een dienst voor tieners in het voortgezet onderwijs (12-16
jaar). De dienst is op dezelfde tijd als de reguliere ochtenddienst. In de
Tienerkerk wordt gelezen uit de Bijbel, gebeden, en er is ook tijd voor
ontspanning, in de vorm van een spel, film, muziek en discussie. De diensten
zijn echt gericht op tieners en we proberen hen actief te betrekken in ons
programma. De Tienerkerk is elke eerste zondag van de maand
(uitgezonderd juli en augustus) in “Het Arendsnest”, dit is de ruimte op de
eerste verdieping van de Opstandingskerk.
Contactpersoon: Patrick van der Veen
telefoon: 06-46083828
e-mail: kungfupanda@live.nl
website: www.jongwoerden.nl
facebook: www.facebook.com/ TienerkerkPknWoerden
ZIN!
Het Protestants Jeugd Overleg organiseert op de derde zondag van elke
maand (uitgezonderd juli, augustus en december) en op kerstavond de ZIN!diensten voor jongeren van 12-25 jaar. De diensten beginnen om 10:30 uur.
Het kerkgebouw wisselt per seizoen: in 2015-2016 de Kruiskerk en in 20162017 de Opstandingskerk.
Contactpersoon: Michel Koekkoek
telefoon: 06-51311102
e-mail: jeugdwerker@jongwoerden.nl
website: www.jongwoerden.nl/activiteiten/
jongeren-16-25-jaar/zin-diensten/
Catechese voor de jeugd
Catechese wordt onderscheiden in huiscatechese voor jongeren van 12-15
jaar en catechese door een van de PKN-predikanten voor jongeren vanaf 16
jaar. Zie hiervoor het programma van het PJO op www.jongwoerden.nl.
Contactpersoon voor alle jeugdwerk is
Michel Koekkoek
telefoon: 06-51311102
e-mail: jeugdwerker@jongwoerden.nl
Belijdeniscatechese
Elk jaar wordt een belijdenisgroep gevormd. De wijken Noord en West doen
dit samen met de Gereformeerde Kerk. Wie Openbare Belijdenis wil doen in
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een dienst tussen Pasen en Pinksteren is van harte welkom. Maar ook wie
dat nog niet zo zeker weet of zeker weet er nog niet aan toe te zijn, is
natuurlijk van harte welkom.
Meld je aan bij: ds. Gerrit Schouten
telefoon: 412952
e-mail: gschouten@solcon.nl,
of: ds. Hans Berkheij
telefoon: 795233
e-mail: j.a.berkheij@hervormdwoerden.nl
Kring geloof en opvoeding
Ouders komen eenmaal per maand bij elkaar om over de
(geloofs)opvoeding van onze kinderen te praten. De kring is bedoeld voor
de ouders van kinderen van 0 tot 16 jaar en dankzij het Protestants
Jeugdoverleg PKN-breed. Bij voldoende aanmeldingen wordt een
groepsindeling gemaakt op basis van de leeftijd van de kinderen. De kring
komt samen bij een van de leden thuis, nader te bepalen. Per toerbeurt
wordt er een onderwerp voorbereid. Je bent van harte welkom!
Contactpersonen: Elma Meijers
telefoon: 467967
e-mail: familiemeijers@versatel.nl
en: Karin ter Horst
telefoon: 430816
e-mail: karinterhorst@ziggo.nl
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Wijk Noord
Wijk Noord ziet zichzelf als ‘open confessioneel’. Dat wil zeggen: we weten
ons gebonden aan de Bijbel en de traditie van de kerk, maar we zijn gericht
op de mensen en de wereld van nu en van de toekomst. Dat is ook te
merken in onze kerkdiensten: die zijn gericht op het leven van alledag. We
vermijden daarbij onnodig ingewikkelde taal. In de diensten zingen we uit
het Liedboek (zingen en bidden in huis en kerk) en uit andere liedbundels.
Ook in de rest van de week laten we zien dat we een open gemeente zijn.
We willen dat iedereen, hoe die ook denkt en gelooft, zich bij ons thuis kan
voelen. In ons omzien naar mensen zijn we zeker niet alleen gericht op
kerkgangers. Als daarom gevraagd wordt zijn we er ook voor iedereen die
zelden of nooit een kerk bezoekt. U mag een beroep op ons doen in tijden
van vreugde maar zeker ook in tijden van moeilijkheden of verdriet. Zo
hopen we kerk te zijn van Jezus, die als de goede Herder omzag naar allen.

Doordeweekse activiteiten

Alle wijken mogen voor hun activiteiten gebruikmaken van de beschikbare
ruimten van de PKN-kerken. Wijkgemeente Noord gebruikt voor haar
activiteiten meestal de Kruiskerk. Sommige activiteiten vinden plaats in de
Maranathakerk en in Het Baken. Het jeugdwerk van de YMCA / FCJV vindt
plaats in het verenigingsgebouw “De Badkuip”. De adressen van alle
kerkelijke gebouwen vindt u op de laatste pagina’s van deze gids.

Kerkenraad en pastorale en diaconale ondersteuning

De kerkenraad bestaat uit de predikant, de pastor, ouderlingen en diakenen.
Deze zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken in de wijk. De
kerkenraad is zelf bevoegd tot het verkiezen van ouderlingen en diakenen.
Moderamen
Uit de kerkenraad wordt het moderamen (dagelijks bestuur) gekozen dat
bestaat uit de wijkpredikant en 5 à 6 leden.
Voorzitter: dhr. P.M. Boevée
telefoon: 499166
Scriba: mw. J. Schilling
telefoon: 411341
e-mail: j.schilling@hervormdwoerden.nl
Tweede scriba: vacature
Diaken: dhr. C. de Groot
WIJKGIDS HERVORMDE GEMEENTE WOERDEN NOORD en WEST

- 30 -

TERUG

telefoon:
Ouderling:
telefoon:
Predikant:
Predikant en pastores
Predikant:
telefoon:
e-mail:
Pastor:
telefoon:
e-mail:
Jongerenwerker:

411490
dhr. G. van Vliet
419848
ds. J.A. Berkheij
ds. J.A. (Hans) Berkheij
Herman van Swaneveltplein 7
3443 HZ Woerden
795233
j.a.berkheij@hervormdwoerden.nl
mw. D. (Diny) Wolters
Annie M.G. Schmidtweg 14
3446 ZJ Woerden
460064
d.wolters@hervormdwoerden.nl
vacature

Ouderlingen
Ouderlingen en pastorale bezoekers werken samen met enkele wijkdames
die namens de wijkgemeente in hun sectie bezoeken afleggen bij
verjaardagen, nieuw-ingekomenen, geboorten en jubilea e.d. In de secties
werkt eveneens het verjaardagsfonds met felicitaties rond verjaardagen.
In enkele secties is zowel een ouderling als een pastoraal bezoeker
werkzaam. Er zijn ook pastoraal bezoekers met een eigen sectie. Indien
nodig kunnen ouderlingen en pastoraal bezoekers de hulp inroepen van
een diaken.
dhr. P.M. Boevée, tel. 499166
mw. J. Schilling, tel. 411341
dhr. W.L. Hoogerbrugge, tel. 691309
dhr. H. Ton, tel. 691761
dhr. H. Treur, tel. 419040
dhr. G.K. van Vliet, tel. 419848
mw. M. Roelofsen-Koerselman, tel. 746237
mw. A.M. Smit-Dorrepaal, tel. 417088
mw. W. Mooij, tel. 414323
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Er zijn ook ouderlingen met een speciale opdracht:
Jeugdouderling: vacature
Ouderling-kerkrentmeester: dhr. J. Zwaneveld, tel. 401765
vacature
Kerkrentmeester: dhr. H. Smit, tel. 417088
Pastoraal bezoekers

Diakenen

mw. N. Appeldoorn, tel. 413093
mw. Y. Bastmeijer-Blonk, tel. 417115
mw. A.R.V. van Bijlevelt-Dongen, tel. 415274
mw. E.E. v.d. Hoven-Bijlsma, tel. 691795
mw. M. Kruithof-Deinum, tel. 417083
mw. E. de Leeuw, tel. 416020
dhr. J. de Leeuw, tel. 416020
dhr. T. van Oosterom, tel. 480101
dhr. E.M. Amahorsija, tel. 419432
dhr. R.G. van Kesteren, tel. 415588
dhr. K. Chardon, tel. 688268
dhr. C. de Groot, tel. 411490
dhr. C. Kazius, tel. 0610236740
mw. C. van Kesteren-Wessels, tel. 415588
mw. A.L. Hoogerbrugge-Uittenboogaard, tel.
691309

Collectanten
Zij zijn behulpzaam bij het collecteren in de eredienst.
dhr. I. van Bijlevelt, tel. 06-40750143
dhr. M. Dekker, tel. 691631
mw. F. van Herel-Kram, tel. 480774
dhr. A. Hoogerbrugge, tel. 506726
Wijkdames
De wijkdames bezoeken, namens de wijkgemeente, de nieuw-ingekomenen,
gemeenteleden in hun sectie bij verjaardagen, bij geboorten en jubilea e.d.
De namen van de wijkdames, waarvan u bezoek kunt verwachten, staan
vermeld onder de diverse secties.
Contactpersonen: mw. G. Tienhoven-van der Markt
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telefoon:
en:
telefoon:

418651
mw. A.R.V. van Bijlevelt-Dongen
415274

Verjaardagsfonds
Doopleden van 18 jaar en ouder worden op hun verjaardag bezocht door
de vrijwilligers van het verjaardagsfonds en krijgen een felicitatie. U heeft
dan de mogelijkheid om voor het verjaardagsfonds een gift te geven. De
opbrengst wordt gebruikt voor bijzondere uitgaven ten behoeve van de
gemeente.
Alle kinderen van 1 t/m 17 jaar krijgen bij hun verjaardag een felicitatiekaart
namens onze wijkgemeente. De namen van de bezoekers/sters die de
kaartjes bij alle jarige gemeenteleden bezorgen, staan vermeld onder de
diverse secties.
Contactpersoon: mw. A.M. Smit-Dorrepaal
telefoon 417088

Sectie-indeling

Om het werk te kunnen verdelen over de medewerkers in de kerkenraad en
andere commissies en het werk in de wijk overzichtelijk te houden is onze
wijk verdeeld in 12 secties en is er één toegevoegd voor chronische
patiënten, sectie 13. Binnen de secties worden activiteiten georganiseerd
zoals bezoekwerk, diaconale bijstand en “groothuisbezoek”. Hierna worden
de secties genoemd met de medewerkers die er hun pastorale of diaconale
werk doen.
Sectie 1

Straten
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jeroen Boschstraat
Dirk Boutsplantsoen
Pieter Breughelstraat
Campinstraat
Alb. Cuypstraat
Gerard Doustraat
Gebr. Van Eijckstraat
Aert van Gelderstraat
’s-Gravensloot

10 Corn. Ketelstraat
11 Lucas van Leydenstraat
12 Nicolaas Maesstraat
13 Hans Memlingstraat
14 Gabriël Metsustraat
15 Jan van Scorelstraat
16 Corn. Troostlaan
17 Ferd. Bolstraat
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Bijzonder pastoraat:
Pastoraal bezoekers:
en:
Diaken:

ds. J.A. Berkheij
mw. M. Kruithof-Deinum
dhr. T. van Oosterom
mw. C. van Kesteren-Wessels

straten 1, 5, 6, 10-15:
straten 2-4, 7-9:
straten 16, 17:

mw. Kruithof-Deinum
vacature
mw. Van der Does-van den Dool

Wijkdames

Verjaardagsfonds

straten 1-4, 6-11, 13-16:
straten 5, 12:
straat 17:

vacature
mw. Mooij
mw. De Jong-Deurhof

Sectie 2

Straten
1
2
3
4
5
6

Baanstraat
De Brauwstraat
Pieter de Hooghstraat
Jan Kriegestraat
Rembrandtlaan 87-203
Rembrandtlaan 42-88
Bijzonder pastoraat:
Ouderling:
Diaken:

Wijkdames

straten 1, 2, 10:
straten 3, 7-9:
straten 4-6:
straat 11:

Verjaardagsfonds

straten 1, 2, 4,
5 nrs. 3-95, 6, 10:
straten 3, 8, 9:
straat 5 nrs. 96-148:
straat 7:
straat 11:

7 Adr. van Ostadestraat
8 Jacob Ruysdaelstraat
9 Gerard Terborchstraat
10 Tournoysstraat
11 Tournoysveld
ds. J.A. Berkheij
dhr. H. Treur
mw. C. van Kesteren-Wessels
mw. Den Daas-Beijeman
mw. Van Vliet-Pos
mw. Den Hollander-Koenekoop
mw. Tienhoven-v.d. Markt
mw. Otto
vacature
mw. Smolders
mw. Mooij
mw. Makkink-van Halen
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Sectie 3

Straten

1
2
3
4
5
6
7

Hobbemastraat even
J. Israëlslaan 1-29 oneven
J. Israëlslaan 2-52 even
Leidsestraatweg 88-1 t/m 90
Leidsestraatweg 92-128
Leidsestraatweg 130-134
Leidsestraatweg 133-147
Bijzonder pastoraat:
Pastoraal bezoekers:
en:
Diaken:

Wijkdames

straten 1, 11, 12:
straten 2-10:
straat 13:

Verjaardagsfonds

straten 1, 11, 12:
straten 2, 3 nrs. 1-29,2-20:
straten 2, 3 nrs. 22-52:
straten 4-10 en 13:

8 Leidsestraatweg 149-223
9 Leidsestraatweg 227-237
10 Leidsestraatweg 41-119
en 64-86
11 Mesdagplein
12 Mesdagstraat
13 Pannebakkerijen

ds. J.A. Berkheij
mw. E. de Leeuw
dhr. J. de Leeuw
dhr. K. Chardon
mw. Broere-Vermeulen
mw. Meijer
mw. Tienhoven-van der Markt
mw. Makkink-van Halen
mw. Smolders
mw. Mooij
mw. Gorter

Sectie 4

Straten
1
2
3
4
5
6

Joh. Bosboomstraat
Hendrik Chabotstraat
Joh. Jongkindstraat
Coba Ritsemastraat
Jan Sluijtersstraat
J. Steenstraat 25-77 oneven
Bijzonder pastoraat:
Ouderling:
Diaken:

Wijkdames

straten 1, 4, 9-12:
straten 2, 3, 6, 8:

7 J. Steenstraat 79-161
8 J. Steenstraat 40-92 even
9 Herman van Swaneveltplein
10 Willem Tholenstraat
11 Floris Versterstraat tot nr. 14
12 Jan Voermanstraat
ds. J.A. Berkheij
dhr. H. Ton
dhr. C. de Groot
mw. Vonk-Smit
mw. Menthen-Schouten
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Verjaardagsfonds

straat 5:
straat 7:

straten 1-4, 9, 10, 12:
straten 5, 11:
straat 6:
straten 7, 8 vanaf nr. 81:
straat 8:

mw. Den Hollander-Koenekoop
mw. De Jong-Potuyt
mw. Griffioen-Visser
mw. Lekkerkerker-van Hal
vacature
mw. De Jong-Deurhof
mw. Makkink-van Halen

Sectie 5

Straten

1. Rietveld

2. Zegveldse Uitweg

Bijzonder pastoraat:
Ouderling:
Diaken:

Wijkdames

straten 1, 2:

Verjaardagsfonds

straat 1 nrs. 65-132:
straat 1 nrs. 3-64, 2:

ds. J.A. Berkheij
mw. J. Schilling
dhr. C. de Groot
mw. Plomp-v.d. Panne
vacature
mw. Kemp-Verduyn

Sectie 6

Straten
1
2
3
4
5

Breitnerstraat
Derkinderenstraat
Vincent van Goghlaan
Hobbemastraat oneven
Roland Holststraat
Bijzonder pastoraat:
Ouderling:
Diaken:

Wijkdames

straten 1-3, 5-7:
straat 4:
straten 8-10:

6 Gebr. Marisstraat
7 Anton Mauvestraat
8 Rembrandtlaan 88-134 even
9 Rembrandtlaan 136-148 even
10 Jan Tooropstraat
ds. J.A. Berkheij
mw. A. Smit-Dorrepaal
dhr. C. de Groot
mw. Treur-van Dam
vacature
mw. Hage-Blijleven
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Verjaardagsfonds

straten 1, 2, 5,
6, 7 even, 10:
straat 3:
straat 4:
straat 7 oneven:
straten 8, 9:

mw. De Jong-Deurhof
dhr. en mw. Van Eck-Smits
mw. Makkink-van Halen
mw. Gorter
mw. Smolders

Sectie 7

Straten
1
2
3
4
5
6

Marius Bauerstraat
Kees van Dongenstraat
Paul Gabriëlstraat
Leo Gestelstraat
Dick Ketstraat
Corn. van Leeuwenstraat
Bijzonder pastoraat:
Pastoraal bezoeker:
Diaken:

Wijkdames

straten 1-3, 8, 12:
straten 4, 6, 10, 11:
straten 5, 7:
straat 9:

Verjaardagsfonds

straten 1-3, 8, 9, 12:
straten 4-7, 10, 11:

7 Pieter Mondriaanlaan
8 Wijnant Nuyenstraat
9 Floris Versterstraat 14-54
10 Vreedenburghstraat
11 A.C. Willinkstraat
12 Willem de Zwartstraat
ds. J.A. Berkheij
mw. E.E. van den Hoven-Bijlsma
dhr. R.G. van Kesteren
mw. Van Bezooijen-Koedam
mw. Van Bijlevelt-Dongen
mw. Hage-Blijleven
mw. De Jong-Potuyt
mw. Lekkerkerker-van Hal
dhr. en mw. Van Eck-Smits

Sectie 8
(indien overgeschreven naar wijk Noord)
1
2
3
4

Wijk Centrum
’t Oude Landt
Harmelen, Driebruggen, Linschoten, Oudewater, Kockengen
Wijk West
Bijzonder pastoraat:
Ouderling:

mw. D. Wolters, pastor
dhr. G.K. van Vliet (voor 1 en 3)
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Diaken:
Pastoraal bezoekers:
en:

Wijkdames

voor 1:
voor 1 en 4:
voor 2:
voor 3:

Verjaardagsfonds

dhr. R.G. van Kesteren
mw. N. Appeldoorn
mw. A. van Bijlevelt-Dongen (voor 2)
mw. Kruithof-Deinum
mw. Van Vliet-Pos
mw. Winkel
vacature
mw. Otto

Sectie 9
(indien overgeschreven naar wijk Noord)
1 Wijk Oost

2 Hofplein

Bijzonder pastoraat:
Ouderling:
Diaken:
Pastoraal bezoeker:

Wijkdames

Verjaardagsfonds

voor 1:
voor 2:

mw. D. Wolters, pastor
mw. M. Roelofsen-Koerselman
dhr. K. Chardon
mw. Y. Bastmeijer-Blonk
mw. v.d. Bogaard-Vedder
mw. Huizinga-Groeneveld
mw. Winkel-Smoorenburg

Sectie 10
(indien overgeschreven naar wijk Noord)
Kamerik
Bijzonder pastoraat:
Diaken:
Pastoraal bezoeker:

Wijkdames

Verjaardagsfonds

mw. D. Wolters, pastor
dhr. K. Chardon
mw. J. Benschop-Meijers
vacature
mw. Van Stam-van Dam
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Sectie 11
(indien overgeschreven naar wijk Noord)
Zegveld
Bijzonder pastoraat:
Ouderling:
Diaken:
Contactpersonen:
en:

Wijkdames

Verjaardagsfonds

mw. D. Wolters, pastor
vacature
mw. A.L. Hoogerbrugge-Uittenboogaard
mw. H. de Jong, tel. 691908
mw. N. Dekker, tel. 691631
mw. Hoogerbrugge-Uittenbogaard
mw. Dekker-van Walbeek
mw. Spelt

Sectie 12
(indien overgeschreven naar wijk Noord)
Snel en Polanen en Waterrijk
(In deze sectie werken wijk Noord en wijk West samen. Coördinator van wijk
West is dhr. J. Verweij, tel. 431092.)
Bijzonder pastoraat:
Ouderling:
Diaken:

Wijkdames

Verjaardagsfonds

mw. D. Wolters, pastor
dhr. W.L. Hoogerbrugge
mw. A.L. Hoogerbrugge-Uittenboogaard
mw. Huizinga-Groeneveld
mw. Kloet
mw. Hoogerbrugge

Sectie 13
(indien overgeschreven naar wijk Noord)
Careyn Weddesteyn
(Sectie 13 is vooral bestemd voor pastorale zorg aan chronisch zieken.)
Bijzonder pastoraat: mw. D. Wolters, pastor
Ouderling: mw. W. Mooij
Diaken: dhr. R.G. van Kesteren
Verjaardagsfonds
mw. Winkel-Smoorenburg
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Wijk West
Onze wijkgemeente is een confessionele gemeente die een
verscheidenheid kent in geloofsbeleving, van behoudend tot evangelisch.
De gemeente stelt prijs op een bijbelse prediking, waarbij het woord van
God centraal staat. Hedendaagse vragen en ontwikkelingen komen aan de
orde om het woord van God te verbinden met de dagelijkse praktijk.
De gemeente staat open voor nieuwe liturgische vormen en we streven
naar variatie in de diensten om zodoende verschillende doelgroepen te
bereiken. Voor randkerkelijken, nieuwe gemeenteleden, jeugd, ouderen en
mensen die de weg naar de kerk wat minder goed weten te vinden, willen
wij een inspirerende en uitnodigende gemeente zijn. De missionaire rol in
onze gemeente wordt door alle facetten van het werk beter herkenbaar
gemaakt.

Doordeweekse activiteiten

De doordeweekse activiteiten van onze wijk vinden plaats in de
Maranathakerk.
Koster: dhr. L.W. (Leen) van der Have
Berkenlaan 24
3442 EV Woerden
telefoon: 410111 of 413880
e-mail: kosterijmaranathakerk@
hervormdwoerden.nl

Kerkenraad en pastorale en diaconale ondersteuning

De kerkenraad bestaat uit de predikant, de pastores, ouderlingen en
diakenen. Deze zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken in de wijk. De
kerkenraad is zelf bevoegd tot het verkiezen van ouderlingen en diakenen.
Moderamen
Ieder jaar wordt vanuit de wijkkerkenraad een moderamen (dagelijks
bestuur) gekozen. Dit moderamen heeft als voornaamste taak het
voorbereiden van de kerkenraadsvergaderingen. Het moderamen van de
kerkenraad bestaat momenteel uit de volgende leden:
Voorzitter: dhr. Jan Bosman
telefoon: 424887
Scriba: dhr. Arjan Polderman
telefoon: 422390
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e-mail:
Ouderling:
telefoon:
Diaken:
telefoon:
Predikant:
Predikant en pastores
Predikant:
telefoon:
e-mail:
Pastor:
telefoon:
e-mail:
Seniorenpastor:
Jongerenwerker:
Diakenen

Jeugddiaken:

a.polderman@hervormdwoerden.nl
dhr. Jaap van Ingen
501766
dhr. Arjan Neels
413427
ds. Gerrit Schouten
ds. G. (Gerrit) Schouten
Haagwindeveld 22
3448 EM Woerden
412952
g.schouten@hervormdwoerden.nl.
mw. D. (Diny) Wolters
Annie M.G. Schmidtweg 14
3446 ZJ Woerden
460064
diny.wolters@planet.nl.
vacature
vacature
mw. Lenneke van Duuren, tel. 424873
mw. Rineke van Heeringen-Gorter, tel. 423090
dhr. Ben Lekkerkerker, tel. 411156
dhr. Arjan Neels, tel. 413427
mw. Karin van Riel-Kooijman, tel. 421498
dhr. Arthur van Rooijen, tel. 444909
mw. Hanneke Veldhuijzen-Broos, tel. 420056
dhr. Patrick van der Veen, tel. 06-46083828

Collectanten
De diakenen worden bij het collecteren tijdens de eredienst bijgestaan door
de volgende collectanten.
mw. Agnes Boelhouwer, tel. 460467
mw. Annemieke Burger-de Valk, tel. 425444
dhr. Rik Gorter, tel. 433879
mw. Ellen Verweij-Verhage, tel. 431092
dhr. Otto Verwer, tel. 453580
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dhr. Gert Vos, tel. 422237
Ouderlingen

Ouderling-scriba:
Jeugdouderlingen:
Seniorenouderling:
Dovendiensten:
Kerkrentmeesters
Ouderling-kerkrentmeester:
Kerkrentmeester:

dhr. Jan Bosman, tel. 424887
mw. José van Geutselaar, tel. 430652
dhr. Jaap van Ingen, tel. 501766
mw. Margriet Schotanus-Verheul, tel. 418392
dhr. Jaap Verweij, tel. 431092
dhr. Arjan Polderman, tel. 422390
mw. Janneke van Vliet-van der Molen, tel.
448605
dhr. Sjors van Vliet, tel. 448605
mw. Marjan van Beek-van Halen, tel. 422949
dhr. Harry van der Veen, tel. 460469
mw. Hermien Bruggeman-Smit, tel. 410187
dhr. Piet Veerman, tel. 417316
dhr. Chris Nieuwpoort, tel. 415975

Pastoraal bezoekers
De kerkenraad wordt in het pastoraat ondersteund door pastoraal
bezoekers.
dhr. Arie Beukers, tel. 06-44464370
mw. Annuska van Duuren-Kole, tel. 423953
dhr. Lucien Harthoorn, tel. 460619
dhr. Henk de Heer, tel. 431007
dhr. Pieter de Korte, tel. 413964
dhr. Joop Teeuwen, tel. 745542
mw. Rina Teeuwen-van der Ende, tel. 745542
dhr. Henk de Valk, tel. 416867
dhr. Kees Verduijn, tel. 784113
dhr. Jacques Verkaik, tel. 501798
mw. Susanne Versloot-Vermeulen, tel. 434919
mw. Annemarie de Vries, tel. 432105
mw. Letta Willemsen, tel. 401026
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Verjaardagsfonds
Ook op vreugdevolle momenten in het leven wil de kerk present zijn.
Vandaar dat belijdende leden en doopleden van 18 jaar en ouder op hun
verjaardag bezocht worden door de vrijwilligers van het verjaardagsfonds.
Alle kinderen van 1 t/m 17 jaar krijgen bij hun verjaardag een felicitatiekaart
namens onze wijkgemeente. De namen van de bezoekers die de kaartjes bij
alle jarige gemeenteleden bezorgen, staan vermeld onder de diverse secties.
De mogelijkheid om voor het verjaardagsfonds een gift te geven is daarbij
aanwezig. De opbrengst wordt gebruikt voor bijzondere uitgaven ten
behoeve van de gemeente.
Contactpersoon: mw. Ria van Arnhem-van der Vliet
Waaloord 76
3448 BH Woerden
telefoon: 414146
e-mail: riavanarnhem@ziggo.nl

Sectie-indeling

Om het werk te kunnen verdelen over de medewerkers in de kerkenraad en
andere commissies en het werk in de wijk overzichtelijk te houden is onze
wijk verdeeld in 20 secties, die zijn gegroepeerd in drie clusters:
West 1 (secties 1.1-1.8)
West 2 (secties 2.1-2.8) en
West 3 (secties 3.1-3.4).
Binnen de secties worden activiteiten georganiseerd zoals bezoekwerk,
diaconale bijstand en “groothuisbezoek”. Bij de secties worden de
medewerkers genoemd die er hun pastorale of diaconale werk doen.
West 1

Sectie 1.1

Appelstraat
Berkenlaan
Boerendijk
Esdoornlaan
Goudenregenstraat
Hazelaarstraat
Hoge Rijndijk
Jaagpad
Meidoornstraat

Prunuslaan

Sectie 1.2

Acacialaan
Barwoutswaarder
Bierbrouwersweg
Daggeldersweg
Elzenlaan
Gildenweg
Jasmijnlaan
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Klompenmakersweg
Kuipersweg
Lindenlaan
Magnolialaan
Seringenlaan
Pottenbakkersweg
Rietdekkersweg
Touwslagersweg
Wagenmakersweg

Sectie 1.3

Abeellaan
Berberisstraat
Eikenlaan
Essenlaan
Haagbeukenpad
Iepenlaan
Kastanjelaan
Kromwijk
Kromwijkerdijk
Populierstraat
Ribeslaan
Sierkersstraat
Vuurdoornpad
Waardsedijk
Wilgenpad

Sectie 1.4

De Berkel
De Dieze
De Donge
De Linge
De Regge
Stromenlaan

Sectie 1.5

Bekenlaan
De Geul
De Grebbe
De Hunze
De Jeker
De Roer
De Vecht

Sectie 1.6

De Beerze
De Dinkel
De Eem
De Geer
De Gouwe
De Kuinder
Polderbaan
Het Spaarne
De Vlist
De Waver
De Zaan
De Zoom

Sectie 1.7

Lekoord
Molenvlietbaan
IJsseloord

Sectie 1.8

Amsteloord
Maasoord
Waaloord
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Diakenen:
Ouderling:
Seniorenouderling:
Pastoraal bezoekers:

Seniorenbezoekers:

Verjaardagsfonds

Sectie 1.1
Sectie 1.2:

Sectie 1.3:
Sectie 1.4:
Sectie 1.5:
Sectie 1.6:
Sectie 1.7:
Sectie 1.8:

mw. Rineke van Heeringen-Gorter, tel. 423090
dhr. Arjan Neels, tel. 413427
dhr. Jaap van Ingen, tel. 501766
mw. Marjan van Beek-van Halen, tel. 422949
dhr. Arie Beukers, t el. 06-44464370
dhr. Joop Teeuwen, tel. 745542
mw. Rina Teeuwen-van der Ende, tel. 745542
dhr. Kees Verduijn, tel. 784113
mw. G. de Bil-van Heems, tel. 415860
mw. J.A. van der Graaf-Verkuil, tel. 498782
mw. H.C. Hendriks-Spierenburg, tel.
06-46532518
mw. M.P. Klein-Vermeij, tel. 692004
mw. G. Swieb-van der Linden, tel. 413194
dhr. W. Verwer, tel. 412656
mw. A.W. Burger-de Valk, tel. 425444
mw. H. van Ingen-Zwijnenburg, tel. 501766
mw. G. Klein-Meenks, tel. 416802
mw. M. van der Veen-Hagoort, tel. 413696
mw. G. Beukers, tel. 422542
mw. A.A. Nieuwpoort-Pels, tel. 415975
mw. A. de Krijger-Westerhout, tel. 415557
mw. N.W. Lekkerkerker-Boon, tel. 415673
mw. A.A. Nieuwpoort-Pels, tel. 415975
mw. G. Klein-Meenks, tel. 416802
mw. A. de Krijger-Westerhout, tel. 415557
mw. C. van Pelt-van der Velden, tel. 421884
mw. L. Harting-van der Most, tel. 416907
mw. G. Westeneng-Griffioen, tel. 420320
mw. E.J. de Wachter-van Aalst, tel. 482484
mw. E. Loeve-van den Bergh, tel. 423365
mw. A.M.L. Bergsma-Floor, tel. 422867
dhr. G. Schouten, tel. 412952
mw. E.J. de Wachter-van Aalst, tel. 482484
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West 2

Sectie 2.1

Akkerwindeveld
Bereklauwveld
Hondsdrafveld
Kamilleveld
Molenvlietbrink
Speerdistelveld
Weidebloemenlaan 1-97 en 2-104

Sectie 2.2

Valeriaanveld
Wederikveld
Weidebloemenlaan, 99-125 en
106-156

Sectie 2.3

Ganzerikveld
Haagwindeveld
Herikveld
Veldbloemenlaan
Vogelwikkeveld
Weidebloemenlaan
vanaf 127 en nr. 158

Sectie 2.4

Boterbloemweide
Madeliefweide
Paardebloemweide
Pinksterbloemweide

Sectie 2.5

Akeleiweide
Ereprijsweide
Fluitekruidweide
Gentiaanweide
Hoefbladveld
Klaverweide
Klaproosweide 1-59 en 2-50

Salieweide
Sleutelbloemweide
Weegbreeweide
Zevensterweide
Zuringweide

Sectie 2.6

Schoener
Schokker
Schouw
Schuit
Skûtsje
Sleper
Sloep
Stuurboordlaan
Vaartuigenlaan even nrs.

Sectie 2.7

Bakboordlaan
Barkas
Beuger
Bezaanjacht
Blazer
Boeier
Bomschuit
Botter
Brander
Vaartuigenlaan oneven nrs.

Sectie 2.8

Bijlander
Bottelroosweide
Brigantijn
Brik
Duinroosweide
Dwergroosweide
Heggeroosweide
Klaproosweide vanaf 52 en 61
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Parklaan
Stokroosweide
Theeroosweide

Trosroosweide

Diakenen:
Ouderling:
Pastoraal bezoekers:

Seniorenbezoekers:

Verjaardagsfonds

Sectie 2.1:
Sectie 2.2:
Sectie 2.3:
Sectie 2.4:
Sectie 2.5:
Sectie 2.6:
Sectie 2.7:
Sectie 2.8:

mw. Lenneke van Duuren, tel. 424873
mw. Karin van Riel-Kooijman, tel. 421498
mw. José van Geutselaar, tel. 430652
dhr. Lucien Harthoorn, tel. 460619
dhr. Pieter de Korte, tel. 413964
dhr. Henk de Valk, tel. 416867
mw. Annemarie de Vries, tel. 432105
mw. H. Boekenstein, tel. 420549
mw. N. Groeneveld-Ruizeveld de Winter,
tel. 410615
mw. H.C. Hendriks-Spierenburg,
tel. 06-46532518
dhr. B. van der Lek, tel. 415886
mw. M. van der Lek-Borman, tel. 415886
mw. H. Plomp-Nieuwpoort, tel. 410928
mw. G. Swieb-van der Linden, tel. 413194
mw. C.C. de Vries-Noordergraaf, tel. 418662
mw. A. van ’t Zet-Bosje, tel. 460241
mw. J.C. Schippers-Bouman, tel. 417664
mw. D. Pellicaan-Vink, tel. 414397
dhr. R. Verwer, tel. 415779
mw. N. van Duuren, tel. 06-63393994
mw. T. Schouten-Elsinga, tel. 412952
dhr. R. Verwer, tel. 415779
vacature
mw. B.E.J. Doornebal-Wong A Soij, tel. 448355
mw. B. Neels-van de Kraats, tel. 413427
mw. G. van Otterloo-Verdel, tel. 460484
mw. M.A. Ligthart Schenk-Boon, tel. 413435
dhr. B. van der Lek, tel. 415886
dhr. R. Verwer, tel. 415779
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West 3

Sectie 3.1

Sectie 3.3

Linschoten
Waarder
Driebruggen
Kamerik
Zegveld

Snel & Polanen
Waterrijk

Sectie 3.4

Sectie 3.2

Woerden Centrum (tussen Singel
en Boerendijk)
Diakenen:
Ouderling:
Pastoraal bezoekers:

Seniorenbezoekers:

Verjaardagsfonds

Staatsliedenkwartier
Woerden Centrum (ten noorden
van de Van Kempensingel)

dhr. Ben Lekkerkerker, tel. 411156
dhr. Arthur van Rooijen, tel. 444909
mw. Hanneke Veldhuijzen-Broos, tel. 420056
dhr. Jaap Verweij, tel. 431092
mw. Annuska van Duuren-Kole, tel. 423953
dhr. Henk de Heer, tel. 431007
dhr. Jacques Verkaik, tel. 501798
mw. Susanne Versloot-Vermeulen, tel. 434919
mw. Letta Willemsen, tel. 401026
mw. H.C. Hendriks-Spierenburg,
tel. 06-46532518
dhr. P. van den Heuvel, tel. 432970
mw. H. van Ingen-Zwijnenburg, tel. 501766
mw. G. van Pelt-van der Velden, tel. 421884
mw. J. van Rootselaar-van Hierden, 420634
mw. G. Swieb-van der Linden, tel. 413194
mw. J. de Valk-Rodenburg, tel. 416867
mw. T. Vermaak, tel. 411150
mw. H. van Ingen-Zwijnenburg, tel. 501766
mw. M.P. Klein-Vermeij, tel. 692004
mw. N.F. Roseboom-Troost, tel. 415645
mw. J. Veldhuijzen-Broos, tel. 420056
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Gebouwen die voor kerkelijke activiteiten worden gebruikt
Voor het reserveren van ruimte voor activiteiten van kerkenraad en
pastorale en diaconale ondersteuning moet vooraf contact opgenomen
worden met de scriba van uw wijkgemeente. De kosten van deze
activiteiten komen in principe voor rekening van de kerk. Voor overige
activiteiten kunt u rechtstreeks met de beheerder of koster contact
opnemen.
De Badkuip
Boerendijk 32, 3442 AH Woerden, tel. 418772
beheerder: dhr. G. van Vliet, tel. 419848
e-mail: gert.van.vliet@hetnet.nl
Het Baken
Beneluxlaan 3, 3446 GS Woerden, tel. 410438
beheerder: dhr. H. Veldhuyzen
e-mail: hetbaken@kerkpleinwoerden.nl
Concordia
Kerkplein 7, 3441 BG Woerden, tel. 417429
beheerder: mw. T. Lodder-van Noordenne
e-mail: verhuurconcordia@hervormdwoerden.nl
Maranathakerk
Molenvlietbaan 10, 3448 DC Woerden, tel. 410111
koster: dhr. L.W. van der Have, 413880
e-mail: kosterijmaranathakerk@
hervormdwoerden.nl
Petruskerk
Kerkplein 5, 3441 BG Woerden, tel. 498741
koster: dhr. J. Vroedsteijn (coördinatie), tel. 423134
e-mail: jan.vroedsteijn@versatel.nl
Lutherse Kerk
Jan de Bakkerstraat 11, 3441 ED Woerden, tel. 481900
beheerder: mw.A. van Stavel, tel. 420835
e-mail: adavanstavel@zonnet.nl
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Kruiskerk
Mesdagplein 4, 3443 CD Woerden, tel. 424825
beheerder: dhr. A.J. Uythoven
e-mail: kruiskerk@kerkklanken.nl
Opstandingskerk
Wilhelminaweg 8, 3441 XC Woerden, tel. 424823
beheerder: dhr. C. van Klinken
e-mail: opstandingskerk@kerkklanken.nl
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