
Vacaturematrix 
Hervormde Gemeente 

Andel  
Jeugd Volwassenen In en rond de 

kerkdienst 
Handen uit de 

mouwen 
Administratie, 

financieel, 
tekst 

Muziek Organisatie Kerkenraad Overig 

Kinderoppas 
 

Wijkteams 
Bloemengroet 

bezorgen 
Technische 

ondersteuning 

Verkoop 
collecte 
bonnen 

Organist 
Diaconale 

activiteiten 
commissie 

Ouderlingen 
Preek-

voorziening 

Kinderneven- 
dienst 

 

Verjaardags-
bakjes 

Koster 
Onderhoud 

tuinen 
Redactie 

Contactblad 
Muziekgroep 

Week- en 
Nacht van 

Gebed 
Diakenen 

Missionair 
werk / 

evangelisatie 

Spirit Kids 
(8-12 jr) 

 

Bijbeluurtje 
Notenhof 

Kerkauto 
Net-werk 
(diaconale 

werkgroep) 

Redactie 
Voetius 

Gelegenheids-
koor 

Oliebollen-
actie 

College van 
Kerkrent-
meester 

 

Kinder-
catechese 

 

Verjaardags-
fonds (alle 
leeftijden) 

Kerktelefoon 

Stichting-
bestuur Herv. 
Centrum “De 

Ark” 

Redactie 
website, 

Facebook etc. 
 Gemeentedag   

Tienerclub 
 

Gemeente 
Groei 

Groepen 
(coördinatie) 

Opname 
kerkdiensten 

(mp3) 
Bibliotheek 

Leden 
administratie 

(LRP) 
    

Follow Me  
(12-15 jr) 

 
Bijbelkring 

Koffie 
schenkers 

Bezorgen 
Voetius 

Administratie 
Voetius 

    

Follow Me 
next (16+) 

Mannen-
ontbijt 

Beeld en 
geluid (beamer 

en geluids-
installatie) 

Bezorgen 
Contactblad 

Communicatie 
en PR 

    

16+ club 
Vrouwen-
vereniging 
“Tabitha” 

Tentdienst 
Oud ijzer 

inzamelen 

Penning-
meester 

Jeugdraad 
    

Vakantie-
Bijbe-Club 

Jonge 
vrouwen-
vereniging 
“Martha” 

 Bloemenactie 
Secretariaat 
Jeugdraad 

    

Kinder-
diensten 

  

Autorijders 
voor 

verkoopacties 
(bijv. oliebollen, 

speculaas) 

  Legenda 

Kinder-
diensten Bid- 
en Dankdag 

  
Kerkbalans 

lopen 
    

dringend extra 
vrijwilligers nodig 

Jongeren-
diensten 

       extra vrijwilligers gewenst 

Jeugdraad        

niet dringend vrijwilligers 
nodig, maar 
belangstellenden kunnen 
zich altijd melden 

LEV kring   Je inzetten in de kerk is leuk en boeiend. Voor jezelf en voor anderen. 
Zowel volwassenen als jongeren zijn van harte welkom om mee te werken. 
 
Wil jij je steentje bijdragen in de gemeente? Neem dan contact op met een 
betrokkene of met Martin de Groot, tel. 442189. Challenge   



Klik hier om terug te gaan naar de vacaturematrix! 
E-mailadressen: Om te voorkomen dat internetcriminelen de e-mailadressen uit dit bestand kunnen misbruiken, is 

het @ in de mailadressen vervangen door de tekens [at]. Voor gebruik van de mailadressen, is het dus nodig om de 

tekens [at] te vervangen door @. 

Jeugd 

 

Kinderoppas 
Tijdens de ochtenddiensten en speciale kinderdiensten is er voor kinderen van 0 tot 4 jaar kinderoppasdienst in De 
Ark. Het biedt ouders van deze jonge kinderen de gelegenheid om naar de kerk te gaan. Er is speelgoed waar de 
kinderen vrij mee kunnen spelen. Daarnaast wordt er een eenvoudig programma voor de peuters aangeboden, 
waarbij een verhaal wordt gelezen, gezongen en muziek wordt geluisterd of zelf gemaakt. Twee of drie personen 
(een passende combinatie van ouders en tieners) zijn tijdens de oppasdienst aanwezig. Vanaf een half uur voor 
aanvang van de kerkdienst zijn de kinderen welkom in De Ark. 
 
Contactpersoon:  
Anthea Mouthaan 0183-616197 
e-mail: anthea[at]live.nl 
Huiberdine Bouman 0183 – 511091 
e-mail: huiberdine[at]hotmail.com  
 
Actuele vacatures: 
Voor de kinderoppas zijn enkele tieners en enkele volwassenen welkom die mee willen draaien bij de kinderoppas. 
Ongeveer eens per 6 weken ben je aan beurt voor het verzorgen van de kinderoppas. Tijdens de kinderoppas zorg je 
ervoor dat de kinderen (veilig) kunnen spelen en verzorg je hen, voor zover dat nodig is.  
Afhankelijk van het aantal en de leeftijd van de kinderen luister je naar of zing je met de kinderen bijbelse liedjes en 

lees je een eenvoudig bijbelverhaal uit een kinderbijbel. 

Voor het geval je daar aan twijfelt: ook jongens en mannen zijn van harte welkom. Bij elke geleding zoeken we 

namelijk het liefst naar zowel mannen/jongens als vrouwen/meisjes. 

 

Kindernevendienst 
De kindernevendienst is een onderdeel van de zondagse ochtenddienst. Kinderen uit groep 1 t/m 4 van de 
basisschool gaan een deel van de kerkdienst naar De Ark voor een dienst op hun eigen niveau. Na het eerste gebed 
in de dienst gaan de kinderen naar De Ark en voor de slotzang komen de kinderen weer terug in de kerk. In de Ark 
gaan de kinderen samen liedjes zingen, bidden en luisteren naar een Bijbelverhaal. Aansluitend bij het thema maken 
of doen de kinderen een verwerking samen met de leiding.  
Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom. 
Kinderen die nog geen 4 jaar zijn, die al wel bij het eerste deel van de kerkdienst zijn, kunnen ook met de kinderen 
van de kindernevendienst mee de kerk uit. Deze kinderen worden bij de kinderoppas gebracht. Daar blijven ze, tot 
aan het eind van de dienst. 
Contactpersoon: Armanda Bouman, tel.nr. 06 13 02 72 57 
e-mail: armandabouman[at]gmail.com 
 
Actuele vacatures: 
Voor de kindernevendienst zoeken we één of enkele jongeren of volwassenen die mee willen draaien in dit team. 
Ongeveer eens per 4 weken ben je aan beurt. Met de kinderen zing je liedjes bidden, je vertelt een verhaal uit de 
Bijbel en maakt met de kinderen hierover een verwerking. Je hoeft dit niet allemaal zelf te verzinnen. De methode 
Vertel het Maar biedt hiervoor heel praktische suggesties. 
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Spirit Kids 
Tussen oktober en april zijn er 7 educatieve, creatieve en zinderende, maar bovenal gezellige activiteiten voor de 
jongeren in Andel van groep 5-8. Het is een plaats waar kinderen op een leuke en ontspannende manier met het 
geloof bezig kunnen zijn. Het is laagdrempelig, zodat ook kinderen die niet gewend zijn naar de kerk te gaan en 
weinig van het geloof afweten, zich er thuis kunnen voelen. 
 
De leiding 
groep 5 en 6: Hanneke van Giessen, Lizanne van Maaren en Niels Bouman 
groep 7 en 8: Ewout Mouthaan, Arno Naaijen, Teunita Tankens 
 
Actuele vacatures: 
Voor het team van de jongste Spirit Kids (groep 5 en 6 van de basisschool), zijn we op zoek naar één of twee 
vrijwilligers. Samen met de andere vrijwilligers maak je een programma voor de verschillende avonden. Je zorgt met 
elkaar voor een afwisselend programma´s van gezellige, ontspannen, actieve en serieuze thema´s.  

Voor de coördinatie en vertegenwoordiging in de jeugdraad zijn we op zoek naar een vrijwilliger. Bij voorkeur 
iemand die zelf ook leiding geeft aan één van de groepen. Als coördinator ben je het eerste aanspreekpunt van het 
team en vertegenwoordig je de Spirit Kids in de jeugdraad. De jeugdraad is verantwoordelijk voor al het jeugdwerk in 
de gemeente en vergadert ongeveer 7x per jaar. 

Kindercatechese 
 
Elke zondagavond om 18.00 uur is er voor alle kinderen van 8 t/m 12 jaar (groep 5 t/m 8 van de basisschool) in De 
Ark Kindercatechese. De bijeenkomst duurt ongeveer een uur. De kinderen kunnen eventueel in De Ark blijven, tot 
de kerkdienst is afgelopen. Bij kindercatechese leren kinderen over God, de Bijbel, liederen, de kerk en de kerkelijke 
traditie. Omdat kinderen in de hoogste groepen leergierig zijn, willen we in deze leeftijd een fundament leggen voor 
hun verdere leerweg in het geloof. 
De kindercatechese is een kleine, maar leuke en intieme groep van kinderen. Vanwege leeftijdsverschil van de 
kinderen, is het goed om (een deel van) het programma hierop af te stemmen. Daarom wordt de leiding elke avond 
gevormd door twee personen. Met ingang van seizoen 2016-2017 bestaat elk team uit één volwassene en één 
tiener/jongere.  
 
De leiding: 
Frida de Fijter, Jannick Pelle, Rianne Vos, Pieter de Fijter, Sander Vos en Claudia de Fijter   
Contactpersoon: Pieter de Fijter, tel. 06-20676525, e-mail pieterdefijter[at]gmail.com 
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Tienerclub 
De 12+ club is er voor jongeren van 12 tot 16 jaar. De club komt één maal in de twee weken samen op vrijdagavond 
van 19:30 uur tot ongeveer 22:00 uur. Het doel is ontmoeting van elkaar en leren gemeente te zijn van de Heere. 
Vanuit de Bijbel behandelen we een bepaald thema op een actieve manier.  
Een avond bevat sport, spel, toneel, film of andere activiteit. Soms ondersteunt een activiteit het thema, soms is de 
activiteit een aanvulling op het samen zijn. 
Aan de tienerclub nemen zowel kerkelijk actief betrokken tieners deel, als tieners die weinig of geen kerkdiensten 
bezoeken. 
De contributie voor de 12+ club bedraagt totaal € 40, -, die in 2 termijnen wordt voldaan.  
  
De leiding: 
Tony Vos, Dimar Pelle, Merel LIevaart, André van Tilborg, Elvira en Jan van Beek, tel. 0625310864 e-mail 
l4alovesyou[at]hotmail.com 
  
Actuele vacatures: 
Ter versterking van het team zijn we op zoek naar vrouwelijke leiding. Er komen veel meiden naar de club. We 
zouden het gaaf vinden om een paar keer per seizoen speciale meiden en jongensavonden te organiseren. Voor de 
meidenavonden is het fijn om meer vrouwelijk bloed in te team te krijgen. 
Samen met de andere vrijwilligers maak je een programma voor het clubseizoen dat loopt van september tot april. 
Bij toerbeurt bereidt je samen met één of twee andere vrijwilligers een clubprogramma voor. Daarbij zorg je voor 
een afwisselend programma´s van gezellige, ontspannen, actieve en serieuze thema´s.  

 

Follow Me (12-15 jaar) 
Catechisatie vormt een belangrijk onderdeel van ons gemeentewerk. In de ontmoetingen op catechese gaan we in 
gesprek met onze tieners en jongeren over de vele aspecten van het christelijk geloof. De bijeenkomsten beginnen 
we plenair met zingen, gebed, collecte en een presentatie over het onderwerp. Tijdens het tweede deel van de 
bijeenkomst wordt het onderwerp in vaste kleine groepjes verder besproken onder leiding van een vaste mentor. 
 

Follow Me Next (16+) 
Catechisatie vormt een belangrijk onderdeel van ons gemeentewerk. In de ontmoetingen op catechese gaan we in 
gesprek met onze tieners en jongeren over de vele aspecten van het christelijk geloof. De bijeenkomsten beginnen 
we plenair met zingen, gebed, collecte en een presentatie over het onderwerp. Tijdens het tweede deel van de 
bijeenkomst wordt het onderwerp in vaste kleine groepjes verder besproken onder leiding van een vaste mentor. 
Het team van catecheten/mentoren bestaat uit: 

Martin de Groot (contactpersoon) 0183-442189, degroot.martin[at]planet.nl 
Niels van Giessen 
Ingrid den Dekker 
Imke van Ballegooijen 
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16+ Club 
Ongeveer eens per drie weken wordt er zondags voor jongeren vanaf ongeveer 16 jaar een clubavond 
georganiseerd. Het programma bestaat uit een afwisseling van het behandelen van serieuze onderwerpen en 
gezellige en ontspannen activiteiten die zo veel mogelijk door de jongeren zelf worden georganiseerd.  
Kom een keer langs en/of meld je aan voor de Whatsapp of Facebook groep om op de hoogte te blijven van de 
avonden. 
Contactpersoon: Pascal Tankens, 0627072796, ptankens1[at]hotmail.com 
 
Actuele vacatures: 
De 16+club bestaat momenteel uit een kleine groep jongeren. Het zou mooi zijn als deze groep wat zou kunnen 
groeien om met elkaar leuke, maar ook serieuze dingen te doen. Welke jongeren willen energie steken in een club 
voor hun eigen leeftijd? 
 

Vakantiebijbelclub 
Ieder jaar wordt een Vakantiebijbelclubdag georganiseerd in de herfstvakantie. De Vakantiebijbelclub is 
laagdrempelig, bedoeld voor alle kinderen van de basisschool, en heeft een evangeliserend karakter. Het 
ochtendprogramma richt zich op de jonge kinderen en het middagprogramma op de oudere kinderen. In beide 
groepen staat een verhaal uit de Bijbel centraal. Daaromheen worden liedjes gezongen, spellen gespeeld, geknutseld 
en workshops gedaan. 's Avonds is er een programma voor ouders en kinderen. De zondag voor of na de 
Vakantiebijbelclub wordt in de kerk aandacht besteed aan het thema. 
De VakantieBijbelClub wordt georganiseerd door een kernteam onder leiding van coördinator is Rianne Vos, tel. 

0613047328 E-mail rianne_dekok[at]hotmail.com. 

 

Kinderdiensten 
Twee keer per jaar zijn er speciale kinderdiensten voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Natuurlijk zijn bij 
deze diensten ook volwassenen welkom, maar de liturgie is speciaal gericht op de kinderen. Er wordt geprobeerd om 
de hele dienst af te stemmen op het niveau en de leefwereld van kinderen. Kinderen zelf krijgen zo veel mogelijk zelf 
een actieve rol. 
De organisatie van deze kinderdiensten is in handen van Anetta Scheurwater en Mariska de Groot, tel. 0183-442189, 
e-mail aadegroot71[at]gmail.com. Samen met de voorganger bereiden zij de dienst voor. 
 
Actuele vacatures: 
Voor de creativiteit en verdeling van het werk, zoeken we uitbreiding van het team met ten minste één persoon. 
Samen met de anderen bereid je de dienst voor. Met elkaar verdelen jullie de taken. Daarbij moet je denken aan het 
kiezen van een thema, uitzoeken van passende liederen en Bijbelgedeelte, bedenken en uitwerken van creatieve 
vormen in de dienst, contact met de predikant en de PR voor de dienst. 
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Kinderdiensten Bid- en Dankdag 
Op bid- en dankdag organiseren de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente een middagdienst speciaal 
voor kinderen. Voor de dienst op Dankdag werkt ook basisschool `De Zaaier` mee. Van maandag tot en met 
woensdag wordt het thema van de dienst ook op school behandeld en worden verwerkingen gemaakt. Deze 
verwerkingen krijgen vaak weer een plaats in de dienst op woensdagmiddag.  
De diensten worden afwisselend gehouden in de Gereformeerde en de Hervormde Kerk en wordt geleid door de 
predikant van de betreffende kerk. 
De diensten worden voorbereid door Sylvia Millenaar en Marlou Versteeg namens de Gereformeerde Kerk en Lia van 
Giessen en Mariska de Groot , tel. 0183-442189, e-mail aadegroot71[at]gmail.com namens de Hervormde 
Gemeente. 
 
Actuele vacatures: 
Voor de vertegenwoordiging namens de Hervormde Gemeente, zijn we op zoek naar versterking van het team. De 
taken zijn vergelijkbaar met die van de Kinderdiensten die hierboven genoemd staan.  

 

Jongerendiensten 
Ook voor tieners en jongeren worden enkele speciale jongerendiensten georganiseerd. Deze diensten voor jongeren, 
maar ook door jongeren. Jongeren worden namelijk actief betrokken bij de voorbereiding van de diensten.  In de 
dienst worden de aanwezigen ook aangespoord om zo veel mogelijk een actieve bijdrage te leveren. De dienst richt 
zich speciaal op jongeren van 12 t/m 25 jaar, maar uiteraard is iedereen welkom. In de liturgie worden onderdelen 
ingebouwd, waardoor de dienst zo goed mogelijk aansluit bij de leefwereld van tieners en jongeren. 
 
Hoewel er een vaste kern van jongeren betrokken is bij de organisatie van de jongerendiensten, is de samenstelling 
bij elke dienst weer iets anders. De laatste jongerendienst (5 juni 2016) werd georganiseerd door: 
Jannick Pelle, Anteun de Groot, Rhodé Bouman, Jasmin Verwijs, Pieter de Fijter, Annemarie van Wijnen en Martin de 
Groot 
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Jeugdraad 
De jeugdraad coördineert het jeugdwerk binnen de gemeente. Geledingen binnen het jeugdwerk zijn: 

 kinderoppasdienst voor 0 tot 4 jaar 

 kindernevendienst voor groep 1 t/m 4 van de basisschool 

 kindercatechese voor groep 5 t/m 8 van de basisschool 

 jeugdclubs voor groep 5 t/m 8 van de basisschool 

 tienerclub voor 12-15 jarigen 

 jeugdvereniging 16+, voor jongeren vanaf 16 jaar  

 Challenge, voor jongeren vanaf 18 jaar  
 
Naast deze geledingen is de jeugdraad verantwoordelijk voor de organisatie van de bibliotheek, vakantiebijbelclub, 
kinder- en jongerendiensten.  
 
De jeugdraad zorgt ervoor dat de verschillende geledingen en activiteiten kunnen worden georganiseerd en 
ondersteunt de vrijwilligers in de organisatie. 
 
Met een jaarverslag legt de jeugdraad jaarlijks verantwoording af aan de kerkenraad ten aanzien van het 
functioneren van het jeugdwerk. Dit jaarverslag is op te vragen bij de secretaris van de jeugdraad. 
 
De samenstelling van de jeugdraad is als volgt: 

Voorzitter/jeugdouderling 
Martin de Groot 

 
degroot.martin[at]planet.nl 

 
0183 – 442189  

Secretaris 
kinderoppasdienst 
Anthea Mouthaan 

 
 
anthea[at]live.nl 

 
 
0183 – 616197  

Penningmeester 
Lia van Giessen 

 
meeuwisenlia[at]gmail.com 

 
0416 – 724932  

Jeugddiaken 
Niels Bouman 

nielsbouman[at]hotmail.com 0183 – 511091 

Kindernevendienst 
Armanda Bouman 

 
armandabouman[at]gmail.com 

 
06-13027257 

Kindercatechese 
Jannick Pelle 

jannickpelle[at]outlook.com 
 

06-55773345 
 

12- club 
Marion Kant 

marionkant[at]kpnplanet.nl 0183 – 511212 

12+ club 
Bert Vos 

 bert-vos[at]live.nl 0183 – 443193 

Overig lid 
Ingrid den Dekker 

 
ingriddendekker[at]hotmail.com 

 
06-41844552 

 
Actuele vacatures: 
Met ingang van het seizoen ontstaat er een vacature penningmeester. Als penningmeester beheer je de financiën 
van het jeugdwerk. Eén keer per jaar stel je een jaarrekening op ter verantwoording aan de kerkenraad en de 
gemeente. Samen met de andere leden van de jeugdraad stel je de begroting voor het nieuwe seizoen op. Je neemt 
deel aan de vergaderingen van de jeugdraad en bent daarin mede verantwoordelijk voor het beleid en de organisatie 
van het jeugdwerk van de gemeente. 
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LEV-kring 
De LEV-kring is opgericht voor jonge, belijdende leden. Als je belijdenis gedaan hebt en je zoekt naar verdieping, 
ontmoeting, gesprek en geloof, dan ben je op de LEV-kring op de juiste plek. Op LEV komen gemeenteleden in de 
leeftijd van 19-39 jaar. Het woord ‘LEV’ staat voor ‘Leren En Vieren voor jongeren’. Leren en Vieren Wie God is, wat 
het Evangelie inhoudt en wat dat betekent voor het leven van elke dag. LEV is ook een Hebreeuws woord, wat ‘hart’ 
betekent: op deze kring is er ruimte om van hart tot hart met elkaar te spreken over je relatie met God, wat je 
moeite ermee is en wat je hoop geeft. Mooi om zo in gesprek te zijn met leeftijdsgenoten in een ontspannen sfeer. 
We zingen, bidden, lezen, praten, discussiëren en lachen met elkaar. We gebruiken een actueel bijbelstudieboekje 
voor de inleidingen. We zien ernaar uit om ook jou hier te ontmoeten: je bent van harte welkom!  
 
De LEV-kring wordt 1x per drie of vier weken gehouden op vrijdagavond van 20.30-22.30 uur bij één van de 
deelnemers thuis. 
 
Voor verdere informatie en vragen: 
Esther Verlee, tel. 06-51279019 
 

Challenge 
Challenge is opgezet voor jonge mensen in de doelgroep 18–30 jaar. Vanuit een gezamenlijk initiatief van de 
Gereformeerde- en Hervormde gemeente. Eén keer in de 2 weken komen ze op maandagavond samen om met 
elkaar na te denken over allerlei dingen die te maken hebben met het Christelijk geloof. Elke avond zal er een thema 
behandeld worden waarbij een presentatie wordt verzorgd door één groepje en daarna wordt er in kleine vaste 
groepjes door gepraat over dit thema. Ook komen er gedurende het seizoen een aantal gastsprekers, om over een 
bepaald onderwerp een presentatie te houden. Voor, tijdens en na afloop is er genoeg tijd om met elkaar bij te 
praten onder het genot van drinken en wat lekkers om te eten. De locatie van de samenkomsten is in ‘De Schutskooi’ 
bij de Gereformeerde kerk. 
 
Aanvang 19.30 u. en duurt tot 21.00 u. 
Iedereen van bovengenoemde doelgroep is van harte welkom. 
De leiding is in handen van Rian Verbeek (Geref. Kerk), Sijke Pelle (Herv. Gemeente) en Martin van Tongerlo (Herv. 
Gemeente) Voor info kun je contact opnemen met Martin 06 – 23717491, mvantongerlo[at]ziggo.nl 
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Volwassenen 

 

Wijkteams 
Sinds een jaar of vijf zijn in onze gemeente een aantal mensen actief in de wijkteams. Doel van deze teams is om, 
naast de ouderling, bezoeken te doen bij u als lid van onze gemeente. Dit kan variëren van het brengen van een 
fruitbakje bij de oudere tot een pastoraal bezoek. Doel is om het contact tussen u, als gemeentelid, en de 
wijkouderling te intensiveren. De bezoekbroeders/zusters werken dan ook onder verantwoordelijkheid van de 
kerkenraad en brengen daar waar nodig verslag uit aan de wijkouderling.  
 
De samenstelling van de teams is als volgt 

Wijk 1 Henk Kraaij 
   
Johan de Cloe 
Corrie Naijen 

Wijk 4 Jeroen Lubbertsen 
 

Wijk 2  Izak Koedoot 
Wijk 7  
  
Sija Hoesen  
 
 

Wijk 5 Cor Naaijen 
 
 
Adrie v Tilborg  
Sija de Fijter 
 

Wijk 3 Sjoerd Wiersma 
   
Annie Smits  
Janny van der Perk 
Elli van ’t Sant   

Wijk 6 Ton van den Assem 
 
 

 

Verjaardagsbakjes 
 

 

Bijbeluurtje Notenhof 
Om toerbeurt met de Gereformeerde Kerk wordt in ‘De Witte en Zwarte Zwaan’ van de Notenhoff maandelijks een 
bijbeluurtje verzorgd. Met de aanwezige ouderen wordt onder meer uit de Bijbel gelezen, gezongen en gebeden. 
Namens onze gemeente wordt het uurtje verzorgd door Bertha van den Bogerd en Margriet van Tilborg. 
 

 

Verjaardagsfonds (alle leeftijden) 
Sinds vele jaren is er het Verjaardagfonds. Met middelen uit dit fonds worden bijzondere uitgaven voor concrete 
éénmalige doelen gedaan. De organisatie en administratie ervan wordt verzorgd door Sija de Fijter, Mr. S. Naaijen-
straat 14, tel. 0183 – 442081. Zij is er, met andere vrijwilligers, ook verantwoordelijk voor dat de jarigen een 
felicitatiekaartje krijgen. 
 

 

Alpha cursus 
Met ingang van het seizoen 2016-2017 is de Alpha cursus in ons dorp gestopt. Mogelijk dat de cursus opnieuw wordt 
gestart als blijkt dat hier belangstelling voor is. 
Neem eventueel contact op met de scriba, Gerrit Versteeg 
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Gemeente groei groepen 
De Gemeente Groei Groep (GGG) is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om te groeien in geloof & 
gemeenschap. De groep bestaat uit gelovige en geïnteresseerde mensen die regelmatig samenkomen om te 
luisteren naar Gods Woord. Maar ook om samen te bidden en te spreken over het geloof, dit naar aanleiding van 
een boekje.  
 
Wat is het doel van de GGG? 
Het groeien in ons geloof en in gemeenschap.  
 
Wat houd de GGG in? 
Eens in de veertien dagen komen we bij iemand thuis samen. Eerst drinken we gezamenlijk koffie met wat lekkers. 
Daarna wordt de avond geopend met gebed, stukje lezen uit de Bijbel en eventueel het zingen van een lied. De 
leiding van de avond rouleert onder de leden. Aan het einde van de avond wordt er afgesloten met gebed. Daarna 
kan men eventueel nog even napraten.  
Zou u/jij een avond bij willen wonen of meer informatie, schroom niet en bel naar  
Johan van ’t Sant 0416 – 696070.  
 

Bijbelkring 
Belangrijk voor een christen is dat hij of zij zich persoonlijk verdiept en bezig houdt met het Woord van God. Daarbij 
is het goed te weten dat de boeken in de Bijbel oorspronkelijk bedoeld om te worden voorgelezen en besproken in 
een gemeenschap van gelovigen. De Bijbelkring is een goede gelegenheid om dit in de praktijk vorm te geven om als 
gemeenteleden te luisteren naar Gods Woord en daar met elkaar over door te spreken. In 2 Timotheüs 3.16-17 staat 
dat 'heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en 
op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk 
volkomen toegerust.' 
 
Er zijn twee Bijbelkringen: 
De Bijbelkring op maandagmiddag wordt verzorgd door ds. A. Naijen (15.00-16.30 uur). Deze kring is in het bijzonder 
voor de wat oudere gemeenteleden. Als u vervoer nodig heeft, mag u contact opnemen met ds. Naijen. 
 
De Bijbelkring komt 1x per maand op dinsdagavond samen in De Ark, onder leiding van pastoraal medewerker 
Willem Meerkerk. De Bijbelkring is wat betreft leeftijd heel breed: van jong volwassenen tot en met ouderen. U en jij 
zijn van harte welkom! 
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Mannenontbijt 
De Mannenkring is een ontmoetingsplek voor mannen van verschillende leeftijden (van jong tot oud en alles 
daartussenin), die samen komen op zaterdagochtend van 08.00-10.00 uur. We beginnen met een lekker stevig 
ontbijt en ontspannen ontmoeting. Na het ontbijt gaan we met elkaar in gesprek over een Bijbels thema. We willen 
een gesprek voeren van hart tot hart over ons leven met God en alles wat daarmee samenhangt: vallen en opstaan, 
strijd en dankbaarheid, tijd om te lachen en tijd om te huilen, moeite, zorg en blijdschap. Daarbij gaat de Bijbel open 
en verlangen we ernaar dat deze ontmoeting ons bemoedigt, leert en inzichten geeft wat het Evangelie met ons 
leven doet. Het zijn altijd mooie ochtenden en zeker de moeite waard om je weekend met deze andere mannen te 
beginnen. De kring staat altijd open voor nieuwe gezichten! Kom gerust een keer kijken, mee-eten en meepraten! 
 
De mannenkring wordt 1x per maand gehouden op zaterdagochtend van 08.00-10.00 uur in de Ark.  
 
Voor verdere informatie en vragen: 
Martin van Tongerlo 0183-443795 
mvantongerlo[at]ziggo.nl 
 
Wim den Dekker 
Tel. 0416-691277 

 

Vrouwenvereniging Tabitha 
Sinds januari 2017 gaat Vrouwenvereniging ‘Tabitha’ in afgeslankte vorm verder. De vrouwen kom één keer per 
maand op maandagavond bijeen in De Ark voor een gezellig samenzijn.  
 
Contactpersoon: Diny van Andel, tel. 0183-441774, e-mail basdiny.vanandel[at]hetnet.nl 
 

Vrouwenvereniging Martha 
Sinds het seizoen 2016/2017 is Vrouwenvereniging Martha opgericht. De vrouwenvereniging komt één keer per 
maand op woensdagochtend samen voor een creatieve bijeenkomst en één keer per maand op woensdagavond 
voor Bijbelstudie. Voor moeders met jonge kinderen is er tijdens de creatieve ochtenden kinderoppas.  
De vrouwenvereniging organiseert in december een Kerstmarkt en kort voor Pasen een Lentefair. 
 
Contactpersoon is Corine Timmermans, corinetimmermans[at]hotmail.com. 
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In en rond de kerkdienst 

 

Bloemengroet bezorgen 
De diaconie verzorgt de organisatie van de bloemengroet. De bloemen zullen ‘s zondags voor in de kerk staan. Met 
een hartelijke groet van de gemeente worden de bloemen naderhand bezorgd bij: bijvoorbeeld aan huis gebonden 
of zieke mensen uit de gemeente of het dorp, of iemand die iets te vieren heeft, die steun kan gebruiken, of die de 
gemeente om een andere reden in de bloemen wil zetten. De praktische organisatie van de bloemengroet wordt 
verzorgd door Bas en Ans van Andel 
  
Huidig bezorgteam: A. van Andel, J. van Andel, S. Hoesen, M. van Tilborg en B. Versluys  
 

Kosters 
Onze gemeente kent een team van vrijwillige kosters. Dat wil zeggen dat er geen betaalde koster is, maar al het werk 

in en rond de kerk door vrijwilligers wordt verzorgd.  

Het kosterwerk wordt beurtelings gedurende een week (van zondag t/m zaterdag) uitgevoerd door van de hieronder 

genoemde personen: Bas van Andel (Burg. v.d. Schansstraat 5), John van Heusden, Wim Kraaij, Adriaan Kuijpers, 

Leen van Tilborg en Arnold van Andel (coördinator), tel. 441484 

Kerkauto 
Voor gemeenteleden die, om welke reden ook, niet op eigen gelegenheid de kerkdiensten kunnen bezoeken bestaat 
de mogelijkheid gebruik te maken van de kerk auto, die elke zondag voor beide kerkdiensten rijdt. Dit geldt ook voor 
speciale diensten zoals feestdagen en bid- en dankdagen. Zij die hiervan gebruik wensen te maken kunnen zich in 
verbinding stellen met de chauffeur die wekelijks in 'Voetius' vermeld wordt. Ook kunnen autobezitters welke zich 
hiervoor beschikbaar willen stellen zich opgeven bij diaken C.N. Bouman, 0183-511091 
 

Kerktelefoon 
Bejaarden en langdurige zieken of diegenen die tijdelijk de gang naar de kerk niet (meer) kunnen maken kunnen 

worden aangesloten op de kerktele-foon. Het kerktelefoon systeem werkt via het internet (telefoon aansluiting ter 

plaatse is voldoende) waar de luisteraars op eenvoudige wijze kunnen inbellen. De kosten worden in principe door 

de luisteraars zelf betaald, maar de diaconie zorgt voor een luisterkastje en komt dat ook plaatsen. Op de 

aangesloten adressen wordt een collectebus geplaatst ten bate van de diaconie en voor de kerkrentmeesters. 

Aanvragen kunnen worden ingediend bij diaken C.N. Bouman 0183-511091 of dhr. H. Bouman, tel. 0183 – 443364. 

Naast de kerktelefoon kunt u de diensten ook live meeluisteren via onze website www.hervormdandel.nl of op een 

later tijdstip tot enkele weken na de dienst. 

Opname kerkdiensten (mp3) 
Van de kerkdiensten worden altijd opnamen gemaakt. Indien u achteraf een kerkdienst wilt beluisteren kunt u 

contact opnemen met diaken A.D. Pelle, tel. 0183-443615. 

CD’s van een kerkdienst kunt u bestellen bij H. Bouman tel. 0183 – 443364. 

Koffieschenkers 
Ongeveer 8 keer per jaar is er na de ochtenddienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Ark onder het genot 

van een kopje koffie, thee of een glas fris. Een team van vrijwilligers zorgt ervoor dat iedereen voorzien wordt van 

wat lekkers.  

De coördinatie hiervan is in handen van Diny van Andel, tel. 441774. 
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Beeld en geluid (beamer en geluidsinstallatie) 
Bij enkele bijzondere diensten, zoals kinderdiensten, jongerendiensten en huwelijksdiensten wordt gebruik gemaakt 
van een speciale geluidsinstallatie en beamers. Met de geluidsinstallatie is het mogelijk om zang en 
muziekinstrumenten te versterken en om bijvoorbeeld geluid te laten horen van een MP3 bestand of een filmpje. 
Met twee beamers kunnen beelden en filmpjes worden geprojecteerd op de schermen naast de preekstoel. 
  

Tentdienst 
Tijdens de feestweek van Oranjevereniging “Juliana” organiseren de drie plaatselijke kerken een laagdrempelige 
dienst met een missionair karakter. Deze dienst wordt gehouden in de feesttent. 
 
Namens de Hervormde Gemeente, neemt Arno Naaijen deel aan de organisatie van deze dienst. 
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Handen uit de mouwen 

 

Technische ondersteuning 
De Kerkrentmeester die het technisch beheer uitvoert wordt ondersteund door een groep van 3 personen met 

technische kennis van bouwconstructies: 

 Gerrit Versteeg Hoge Maasdijk 52 tel. 0183 – 512944 

 Johan de Cloe Hoofdgraaf  19   

 Henk Kraay Dr. Oosteromstraat 25 

Onderhoud tuinen 
Voor het onderhoud van de tuinen behorende bij kerk en pastorie is steeds een groep van meerdere personen 

beschikbaar die al naar gelang de grootte van de klus opgeroepen kunnen worden. 

Net-werk (Diaconale werkgroep) 
Enkele jaren geleden is vanuit de diaconie van de Gereformeerde Kerk en de Nederlands Hervormde Kerk in ons 
dorp een vrijwilligers organisatie opgezet onder de naam Net-Werk. Het doel van Net-Werk is dat we naar elkaar 
omzien, kerkelijk of niet kerkelijk, samen een gemeenschap vormen en elkaar steunen en helpen op het moment dat 
het even wat moeilijker gaat. 
 
Op welke manier kan Net-Werk hulp bieden? 

Administratie Hulp bij het bijhouden van de correspondentie met instanties 

Maaltijden Hulp bij tijdelijke uitval bij de voorbereiding van de maaltijd 

Klusjes Hulp bij kleine klusjes waarvoor geen gespecialiseerde kennis nodig is, 
bijvoorbeeld het wisselen van een lamp of een lijstje ophangen 

Vervoer Verzorgen van vervoer voor een bezoek aan het ziekenhuis, de tandarts, de 
fysiotherapeut, doktersbezoek of begeleiding wanneer de hulpvrager moeilijk 
ter been is 

Gezelschap Een bezoekje en een gesprek, samen op pad gaan, naar de film of een hobby 
beoefenen 

Hebt u hulp nodig of wilt u hulp bieden aan degene die dit nodig heeft? 
Neem dan contact op met: 
Erik Pelle                0183-443615 
Mari Groenenberg    06 3227 3721 
E-mail                    netwerk.andel[at]gmail.com 
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Stichtingbestuur Herv. Centrum “de Ark” 
Hervormd Centrum “de Ark” wordt beheerd en geëxploiteerd door een zelfstandige stichting. Het stichtingsbestuur 

bestaat uit de volgende personen: 

dhr. H.D. Kraaij 

voorzitter 

Dr. Oosteromstraat 25 tel. 0183 – 442464  

dhr. P.J. van Andel 

secretaris 

Abr. Kuyperstraat 21  

dhr. J. Pullen 

penningmeester 

Dr. Oosteromstraat 13  

dhr. P. de Fijter 

algemeen bestuurslid 

Mr. S. Naaijenstraat 16  

dhr. M.M.C. Colet 

algemeen bestuurslid 

Bronkhorst 3  

 

Bankrekeningnr: NL24 RABO 0341 5077 17 

t.n.v. Stichting Hervormd Centrum “de Ark”. 

 

Voor het bespreken van een zaal in “De Ark” kunt u zich wenden tot: 

 dhr. J. Pullen, tel. 0183 – 443972. 
 

Bibliotheek 
De bibliotheek is iedere woensdagavond geopend van 18.30 uur tot 19.30 uur op de bovenverdieping van de Ark. 

Alleen in de zomervakantie is de bibliotheek gesloten. 

Elke eerste maandag van de maand zijn we ook geopend, gelijktijdig met de verkoop van collectebonnen. De 

openingstijden zijn eveneens 18.30 – 19.30 uur.  

Er zijn ongeveer 4000 boeken om te lenen.  

Dit zijn jeugdboeken en voorleesboeken maar ook heel veel romans.  

We doen ons best om steeds de nieuwste boeken in te kopen zodat er altijd wat te lezen blijft. Een boek lenen voor 

de eerste week is € 0,20 de weken daarna € 0,10  

Kom gewoon eens even kijken of er voor u/jou ook iets bij is. 

 

Medewerkers: 

Bep Versluys 0183 – 442133  bep.versluys[at]hetnet.nl 

Aria den Dekker 0416 – 691277   

Diny van Andel 0183 – 441774   

Nellie Hobo 0183 – 442340     

Leni van Andel 0183 – 443332    

Wijnie Naaijen 0183 – 440491    

Anthea Mouthaan 0183 – 616197    
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Voetius 
Het gemeentenieuws wordt wekelijks gepubliceerd in het kerkblad Voetius. Voor een abonnement en informatie 

kunt u terecht bij diaken A.D. Pelle, tel. 0183 – 443615. 

Enkele (jonge) gemeenteleden bezorgen Voetius bij gemeenteleden in Andel aan huis. De coördinatie van de 
bezorging wordt verzorgd door Arnold van Andel, tel. 441484. 
De tekst voor Voetius wordt verzorgd door de Wim Hoesen, Kamperfoelie 8, hoesenww[at]hetnet.nl. 

 

Bezorgen Contactblad 
Voor de eerste zondag van de maand, wordt bij alle gemeenteleden het Contactblad bezorgd. Het Contactblad bevat 

meer en wat gedetailleerdere informatie met betrekking tot de gemeente. De redactie wordt verzorgd door Wim 

Hoesen, Kamperfoelie 8, hoesenww[at]hetnet.nl. 

De bezorging wordt verzorgd door de mensen die ook de bezorging van Voetius verzorgen. 

 

Oud ijzer verzamelen 

Oude metalen kunnen weer hergebruikt worden door middel van recycling en aangezien de prijs van grondstoffen 

nog steeds stijgt worden oude metalen ook steeds meer waard. 
Daarom is het zeker de moeite waard om die te verzamelen en van tijd tot tijd aan te bieden aan handelaren die 
hiermee hun kost verdienen. 

Het is voor hen interessant om grotere partijen 'in eens' op te kopen en te transporteren. 
Om als kerkelijke gemeenschap hier ook een graantje van mee te pikken heeft het College van Kerkrentmeesters 
gezocht maar een mogelijkheid om oude metalen in te zamelen en dit te gelde te maken ten bate van onze kerk. 
Bas van Andel (Burgemeester v.d. Schansstraat 46) wil hiervoor als tussenpersoon fungeren. Op zijn erf kunnen 

de oude metalen worden gesorteerd en opgeslagen. 
Als u oude metalen zoals ijzer, roestvrijstaal, aluminium, koper, zink etc, heeft kunt u die dus voortaan bij hem 
afgeven. 
 

Er is geen vaste inname-tijd, dus u kunt er altijd terecht als Bas thuis is. Het is wel aan te bevelen om vooraf even 
telefonisch contact met hem op te nemen. 

Als de partij te groot is en u hebt assistentie nodig voor het transport, dan kunt u Bert Vos vragen om het 
transport te regelen. 

De opbrengst vloeit in de kas van het College van Kerkentmeesters, dat jaarlijks de opbrengst zal verantwoorden. 
Even de gegevens nog op een rijtje: 
- Inname van oude metalen zoals: oud ijzer, roestvrijstaal, zink, alluminium, koper etc. 

Inname/opslag-adres: Bas van Andel, Burg. v.d. Schansstraat 46. Tel 441774 
Geen vaste innametijden; wel advies om vooraf even Bas te bellen. 

Indien hulp nodig bij vervoer: Bert Vos, Tel 443193 
 

Bloemenactie 
 

Autorijders voor verkoopacties 
 

Kerkbalans lopen 
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Administratie, financieel, tekst 

 

Verkoop collecte bonnen 
 

Redactie contactblad 
 

Redactie Voetius 
 

Redactie website, facebook etc. 
Naast de traditionele papieren informatiebronnen, wordt er in de gemeente steeds meer gebruik gemaakt van 
digitale middelen, zoals de website en de eigen facebookpagina.  
 
De website dient als een informatiebron voor zowel gemeenteleden als geïnteresseerden van buiten de gemeente. 
De site is voor veel mensen ook een portaal naar Kerkdienstgemist.nl om diensten live mee te luisteren, later te 
beluisteren of te downloaden. 
 
De facebookpagina wordt gebruikt om korte berichten te delen. Dat kan een nieuwsbericht zijn, een aankondiging 
van een activiteit of een verslag van een activiteit. 
Jeroen Lubbertsen is beheerder van de website en facebookpagina. 
 
Actuele vacature 
Er is voor de digitale media geen centrale (tekst)redactie. Het zou fijn zijn als een tekstredacteur informatie, die door 
gemeenteleden wordt doorgegeven, formuleert tot een prettig leesbaar artikel.  

 

Leden administratie (LRP) 
 

Administratie Voetius 
Het kerkblad Voetius wordt – met uitzondering van vakanties en feestdagen – wekelijks verspreid onder abonnees in 
Andel. Administratie en bezorging vallen onder verantwoording van de diaconie van onze gemeente. 
De bezorging in Andel wordt verzorgd door enkele gemeenteleden. Coördinator hiervoor is Arnold van Andel,  tel. 
441484. 
De administratie wordt – tot nu toe – gevoerd door diaken Erik Pelle, tel. 0183-443615 
 

Communicatie en PR 
Schrijven en aandacht vragen voor bepaalde onderwerpen of activiteiten is een vak apart. De communicatiekanalen 
zijn in de loop van de jaren flink uitgebreid. Naast kerkblad, Contacblad en soms plaatselijke kranten, communiceren 
we steeds vaker ook via digitale media zoals e-mail en Facebook. En ook beeld is daarbij belangrijk geworden.  
 
Actuele vacatures: 
De communicatie wordt tot nu toe meestal verzorgd door de organisatie van een activiteit. Om deze berichtgeving 

verder te verbeteren, zoeken we mensen die aansprekend kunnen schrijven voor de verschillende media en/of 

creatief zijn met beeldmateriaal om uitnodigingen en posters te ontwerpen. Uiteraard hoef je niet zelf de inhoud te 

bedenken. Die wordt je aangereikt door de organisatie. Het is fijn als je actief mee wil denken over de manieren en 

momenten waarop de communicatie zo goed mogelijk kan gebeuren. 
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Organist 

 

Muziekgroep 
Zingen en spelen voor Hem, opgaan in de muziek, nieuwe liederen leren, grenzen verleggen, teamwork. Enorm leuk ( 
en leerzaam!) om in een muziekgroepje te spelen. Bij bijzondere gelegenheden, zoals een kinder- of jongerendienst, 
is het erg mooi als liedjes een extra ‘muzikale omlijsting’ krijgen. 
 
Actuele vacatures: 
Ben jij muzikaal? Bespeel je een instrument? Of houd je van zingen. Dan is het voor jou misschien een leuke 
uitdaging om te gaan meedraaien in een muziekgroepje. In het bijzonder wordt gezocht naar een pianist, maar 
iedereen die een muziekinstrument bespeelt is welkom.  
Bij bijzondere gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens een kinder- of jongerendienst, kan de muziekgroep gevraagd 
worden om liedjes muzikaal te ondersteunen.  

 

Gelegenheidskoor 
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Organisatie 

 

Diaconale activiteiten commissie 
De Diaconale Activiteiten Commissie heeft als doel er zijn voor onze naasten en het geloof uitdragen naar anderen. 

Dit komt tot uiting in het organiseren van diverse activiteiten zoals: een zangdienst op Tweede Paasdag, een 

stampottenbuffet voor 65 plussers binnen de gemeente en het helpen en/of ondersteunen van projecten van de 

GZB of HGJB. Een aantal leden zitten in de commissie van de drie kerken in Andel. Deze drie kerken organiseren ook 

gezamenlijk nog een aantal activiteiten zoals: de jaarlijkse enveloppenactie voor een goed doel, het uitreiken van de 

Kerstgroet aan het einde van het jaar en de actie Voedselbank met Dankdag. 

Actuele vacatures 

Ter versterking  is de commissie op zoek naar twee personen, waarvan er één het secretariële werk op zich wil 

nemen. Dat houdt met name in dat er notulen van de vergaderingen worden geschreven. 

Contactpersoon voor deze vacatures is  Bas van Andel (Kerkstraat), tel. 0183-442834, e-mail 

bvanandel46[at]gmail.com 

Oliebollenactie 
In de laatste week van het jaar, organiseert het jeugdwerk een oliebollenactie. Daarbij worden via de plaatselijke 

supermarkt Spar oliebollen verkocht en worden op 30 december huis-aan-huis oliebollen en appelbeignets verkocht. 

De verkoop (venten) wordt verzorgd door kinderen uit het jeugdwerk, aangevuld met vrijwilligers uit de gemeente. 

Coördinatie en organisatie van de verkoop is in handen van Machiel van Veen. 

 

Gemeentedag 
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Kerkenraad 

 
 

Ouderlingen 
 

Diakenen 
 

College van kerkrentmeester 
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Overig  

 

Preekvoorziening 

 

Missionair werk / evangelisatie 
Onze gemeente heeft geen actieve commissie die zich richt op het missionaire werk (evangelisatie) van de 

gemeente. De kerkenraad vind het jammer dat dit stukje gemeentewerk weinig aandacht heeft.  

Actuele vacatures 

De kerkenraad zou het erg op prijs stellen als enkele gemeenteleden zich willen opwerpen als een soort missionaire 

werkgroep die nadenkt over het missionaire werk in de gemeente. Het werk van deze werkgroep kan in overleg met 

de kerkenraad (ouderlingen) worden afgestemd. Dat kan variëren van een bezinning in de gemeente tot de 

organisatie van missionaire activiteiten. Al dan niet in samenwerking met andere (plaatselijke) kerken. 


