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Waarom is er een kerk! 
Waarom is er een sportclub? Om je een sport te leren beoefenen. Waarom 
is er een school: om je op te leiden voor een plaats in de samenleving. En 
waarom is er een kerk?  
 
Die vraag moet je aan God stellen, want Hij heeft de kerk bij elkaar geroe-
pen. Wat is het doel van God daarmee?  
Een antwoord is: Om van ons mensen te maken die op de  Heere Jezus gaan 
lijken. Dat is echt niet het enige doel, maar  wel een heel mooi antwoord.  
 
Daarover gaat het dus in de kerk. Daarvoor komen we op allerlei manieren 
bij elkaar. En daarom is er dit gidsje om u/jou een beetje wegwijs te maken 
in de organisatie van de kerk. Van harte welkom! 
 
Ds. Aart Jan Hagedoorn 
 
 

ORGANISATIE 
De Hervormde Gemeente te Zegveld maakt deel uit van de Protestantse 
Kerk in Nederland en rekent zich tot de Gereformeerde Bond. De gemeente 
heeft ruim 700 leden. 
 

Kerkenraad  
De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen en diakenen. De predi-
kant en een aantal kerkenraadsleden zijn ook lid van het moderamen, een 
soort dagelijks bestuur van de kerkenraad. Het moderamen bereidt kerken-
raadsvergaderingen voor en zorgt ervoor dat kerkenraadsbesluiten ook wor-
den uitgevoerd. In situaties waarin snel gehandeld moet worden, hakt het 
moderamen zo nodig knopen door. 
 
De kerkenraad heeft onderscheid gemaakt tussen: 
a) een beknopt  vierjarig beleidsplan ; 
b) een statisch beleidsdocument hoe binnen de Hervormde gemeente te 
Zegveld, het gemeenteleven is georganiseerd; 
c) een beleidsmap, waarin genoemd beleidsdocument, voor zover van toe-
passing, nader is uitgewerkt en gedocumenteerd.  
d) een Plaatselijke Regeling 
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Predikant 
Ds. A.J. Hagedoorn  
 
Ouderlingen 
Wim Beukers 
Huibert Brak—Jeugdouderling 
Bernard van Dam – Ouderling Kerkrentmeester – Lid Moderamen 
Henk van Dam – Scriba – Lid Moderamen 
Rinus van der Does 
Edwin de Kruijf – Ouderling Kerkrentmeester 
Theo van Meijeren 
Maurits Schouten  
Kristian Spaanderman 
Dick Verburg—Evangelisatieouderling 
 
Diakenen 
Arie Brak 
Jeroen de Bruijn – Assessor – Lid Moderamen 
Arjan Verboom – Lid Moderamen 
 

Diaconie  
De diaconie ondersteunt iedereen die in moeilijkheden verkeert of zorg no-
dig heeft, zowel plaatselijk, regionaal, landelijk als wereldwijd. Wilt u het 
werk van de diaconie steunen? Maak dan een gift over naar NL64 RBRB 
0698 7155 86 t.n.v. Diaconie. 
 

Kerkrentmeesters  
De kerkrentmeesters dragen zorg voor de financiën en beheren de goederen 
van de kerkelijke gemeente te Zegveld, zoals het kerkgebouw, de pastorie, 
het kerkelijk centrum ‘De Voorhof’, het mortuarium en het kerkhof. Ook be-
heren zij de ledenadministratie, het kerkelijk archief en het verjaardags-
fonds. De kerkrentmeesters worden ondersteund door verschillende com-
missies, die een adviserende en uitvoerende taak hebben. 
 
Wilt u de kerk steunen? Dan kunt u op verschillende manieren geven: via 
een eenmalige gift, collectemunten, de vrijwillige (jaarlijkse) bijdrage of lega-
ten/erfenis. Giften kunt u opgeven bij uw jaaropgave aan de belastingdienst, 

mailto:kerkrentmeesters@hervormdzegveld.nl
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omdat de Hervormde Gemeente Zegveld een ANBI is. Door een periodieke 
gift vast te leggen, kunt u maximaal gebruik maken van belastingaftrek en 
geeft u de kerk meer financiële zekerheid. Ga voor meer informatie en reke-
ningnummers naar www.hervormdzegveld.nl 
 
Samenstelling College van Kerkrentmeesters 
Voorzitter (ouderling) – Bernard van Dam 
Secretaris (ouderling) – Edwin de Kruijf 
Penningmeester (lidmaat) – Map Uittenbogaard 
 
Ledenadministratie 
De administratie van de gemeenteleden wordt bijgehouden door het kerke-
lijk bureau. Namenlijsten voor kerkelijke doeleinden worden alleen verstrekt 
via de scriba of de secretaris van het College van Kerkrentmeesters. 
 
Contactpersoon: Jacco Beukers kerkelijkbureau@hervormdzegveld.nl  
 
Collectemunten 
Collectemunten kunnen online worden besteld via de 
webwinkel www.hervormdzegveld.nl, waarbij betaald 
wordt via iDeal. De bestelde collectemunten kunnen op 
maandag in de even weken worden opgehaald tussen 
9:00 – 10:30 uur in ‘De Voorhof’.   
Geen internetbankieren? 
Voor degenen die niet met internetbankieren werken, is het mogelijk om 
een eenmalige incassomachtiging te ondertekenen om het bedrag van de 
bankrekening te laten afschrijven. Na het invullen en inleveren van de mach-
tiging (eveneens op de maandochtenden in de even weken) worden de 
munten direct overhandigd.  
 
Belastingvoordeel 
Door gebruik te maken van collectemunten in plaats van contant geld, kan 
het uitgegeven bedrag aan collectemunten als gift worden afgetrokken 
bij de belastingaangifte. Dit voordeel is gemiddeld zo’n 35%. De kerkrent-
meesters hopen dat dit stimuleert tot het verhogen van uw collectegiften, 
zodat het belastingvoordeel ten goede komt aan zowel uw eigen portemon-
nee alsook de kerk. 
 

mailto:kerkelijkburo@hervormdzegveld.nl
mailto:kerkelijkburo@hervormdzegveld.nl
mailto:scriba@hervormdzegveld.nl
https://site.skgcollect.nl/150
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Verjaardagsfonds  
Als gemeenteleden jarig zijn, ontvangen zij een felicitatie en krijgen zij de 
gelegenheid om een geldbedrag te geven als uiting van dank aan God. De 
opbrengst is bestemd voor het interieur of exterieur van de kerk. 

Commissieleden 
Nel Verboom (voorzitter) 
Map Uittenbogaard (secretaris) 
Dineke Stofberg 

Medewerkers en straatindeling 
− Margriet Vermeij—Broeksloot, Korensloot, Nieuwstraat 
− Thera van der Knaap—Dorpsstraat, Lijsterbeslaan, Populierenlaan, Pru-

nuslaan 
− Geertje Kuijer—Hoofdweg 1-35 en 2-24, Julianalaan, Prinses Beatrix-

straat, Molenweg 
− Mathilde van der Knaap—Het Erf, Nieuwstraat 
− Corien de Kruijf—De Haak 2-28 en 17-39, Milandweg 1-7 
− Dineke Stofberg—Bernhardstraat, Dwarsweg, Meije, Middenweg, Oude 

Meije 
− Woudina Verdouw—Rondweg 
− Ria Vermeij—Boschsloot, Eikenlaan, Elzenlaan, Esdoornlaan, Hoofdweg 

26-92 en 37-135 
− Marijke Verboom—Hoofdweg 94-150 en 137-187, Nijverheidsbuurt 
− Nel Verboom—Branderpad, Broekerweg, Milandweg, De Haak 1-15, 

Nespad, Toegang, buitengebied (adressen buiten Zegveld) 
-    Mieke Würsten—Berkenlaan, Clausstraat, Kastanjelaan, Willem Alexan                                  
derstraat 
 

Wijkteams  
Om als kerkenraad contact te onderhouden met alle gemeenteleden en mee 
te leven met zowel blijde als verdrietige gebeurtenissen, zijn er 5 wijkteams. 
Ieder wijkteam bestaat uit een ouderling, een diaken en enkele gemeentele-
den. 
NB. Woont u buiten Zegveld, dan valt u onder wijkteam 6 (‘buitenwijken’). 
 
Wijkteam 1 
Rinus van der Does (ouderling) rinus.vanderdoes@hervormdzegveld.nl  
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Arjan Verboom (diaken) 
Jannette Kastelein 
Marjan Kastelein 
Dirk de Wit 
 
Straten: Berkenlaan, Clausstraat, Elzenlaan, Kastanjelaan, Populierenlaan, 
Willem-Alexanderstraat 
 
Wijkteam 2 
Theo van Meijeren (ouderling) theo.vanmeijeren@hervormdzegveld.nl 
Arie Brak (diaken) 
Arjan van Dam 
Laurens van de Giessen 
Teuna de Heer 
 
Straten: Branderpad, Broekerweg, Dwarsweg, Het Erf, Meije, Milandweg, 
Molenweg, Nespad, Oude Meije, Rondweg, Toegang 
 
Wijkteam 3 
Kristian Spaanderma (ouderling) kristian.spaanderman@hervormdzegveld.nl 
Arjan Verboom (diaken) 
Jannie van Amerongen 
Arie de Bruijn 
Dick Verburg 
 
Straten: Boschsloot, Hoofdweg, Nijverheidsbuurt 
 
Wijkteam 4 
Maurits Schouten (ouderling) maurits.schouten@hervormdzegveld.nl 
Jeroen de Bruijn (diaken) 
Gert Ton 
 
Straten: Bernhardstraat, Eikenlaan, Esdoornlaan, Julianalaan, Lijsterbeslaan, 
Middenweg, Nieuwstraat, Prunuslaan 
 
Wijkteam 5 
Wim Beukers (ouderling) wim.beukers@hervormdzegveld.nl 
Arie Brak (diaken) 
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Rosemarijn van Meijeren 
Aart Verburg 
 
Straten: Broeksloot, De Haak, Dorpsstraat, Korensloot, Prinses Beatrixstraat 
 
Wijkteam 6 
Henk van Dam (scriba) henk.vandam@hervormdzegveld.nl 
Jeroen de Bruijn (diaken) 
 
Straten: ’t Oude Land, Hofplein,  
gemeenteleden die buiten Zegveld wonen 

 
Wat te doen bij?  
Om mee te kunnen leven met de blijde en verdrietige gebeurtenissen vra-
gen wij u om de predikant, scriba en wijkouderling hiervan op de hoogte te 
houden, bijvoorbeeld door het sturen van een geboorte-, trouw- of rouw-
kaart. Zo kan tijdens de kerkdienst en in de gemeente voorbede voor u wor-
den gedaan. Indien gewenst kunt u ook bezoek ontvangen. 
 
Geboorte & Doop 
Wanneer er een kindje wordt geboren, is dat een geweldig geschenk van 
God. De gemeente wil graag delen in deze vreug-
de of meeleven als zaken anders gaan. Een ge-
boortebericht wordt dan ook zeer op prijs gesteld. 
Doopdiensten worden naar behoefte gehouden. 
Vooraf (ca. 2 weken van tevoren) doen de ouders 
doopaangifte, waarbij een gesprek plaatsvindt 
met de predikant en de wijkouderling over de be-
tekenis van de doop. Als doopcadeau van de ge-
meente mogen de ouders een boekje voor hun kind uitzoeken. 
 
Huwelijk 
Bruidsparen die hun huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen  
en inzegenen, dienen vroegtijdig (ca. 10 weken van tevoren)  
contact te zoeken met de predikant of de kerkenraad.  
Vooraf wordt dan met het bruidspaar een gesprek gehouden over de bete-
kenis van deze dienst. Het bruidspaar neemt zelf contact op met één van de 
organisten of bespreekt de mogelijkheid om iemand anders het orgel te la-

http://www.hervormdzegveld.nl/organisatie/kerkenraad/
http://www.hervormdzegveld.nl/zondag/
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ten bespelen. 
 
Overlijden 
Rouwdiensten vinden plaats in de kerk of in het kerkelijk centrum ‘De Voor-
hof’. De invulling van de liturgie vindt plaats in overleg met de predikant. 
Via de website kunt u een uitvaarttestament downloaden dat u of uw nabe-
staanden kan helpen wat u belangrijk vindt rondom de begrafenis. 
 
Uitvaartverzorger: Jan de Kat 
U bent vrij om een eigen uitvaartverzorger  te kiezen.  
 
Verhuizing 
Verhuizing wordt via de gemeentelijke administratie automatisch verwerkt.  
Het is fijn wanneer u de wijkouderling op de hoogte brengt van uw verhui-
zing.  Alle nieuwe inwoners van Zegveld krijgen bezoek van een lid van de 
welkomstcommissie. Indien u lid wilt worden vanuit een ander kerkverband 
dient u contact op te nemen met de predikant of de scriba. 
 
Commissieleden 
Jennita van Dam 
Nel Verboom 
 
 

ZONDAG  
Elke zondag worden er twee kerkdiensten gehouden, om 9:30 uur en 18:30 
uur. In de dienst wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling en 
de Psalmberijming van 1773. Daarnaast zingen we tijdens reguliere eredien-
sten een lied uit de bundel Weerklank (2016) en wordt er voorafgaand aan 
de morgendienst ook een kinderlied gezongen.  
 
Organisten 
Arco Baelde 
Dennis de Bruijn 
Ard van Dam 
Michiel Mans  
Frank Dannenberg 
 
Contact met de organisten loopt via het College van Kerkrentmeesters. 

http://www.hervormdzegveld.nl/organisatie/kerkenraad/
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Kosters 
Henk en Dicky Oskam 
Marcel & Florentina Immerzeel 
 
Kinderoppas 
Tijdens de morgendienst is er kinderoppas in ‘De Voorhof’ voor kinderen van 
0-3 jaar. Voor kinderen van 4-6 jaar is er de Opstapgroep, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van HGJB-materiaal. De kinderen beginnen in de kerk (tot de 
collecte) en lopen onder begeleiding naar ‘De Voorhof’. 
 
Contactpersoon kinderoppas: Janneke van Draanen 
Contactpersoon Opstapgroep: Jovanka Dekker 
 
Kerkauto 
Indien nodig, kunt u gebruik maken van vervoer naar en van de kerk. 
Contactpersoon: Arie Brak 
 

MEDIA  
Website 
De meest actuele informatie, nieuwsberichten en foto's zijn te vinden op 
www.hervormdzegveld.nl. Berichten of wijzigingen voor de website kunnen 
gestuurd worden naar webredactie@hervormdzegveld.nl. Wilt u per e-mail 
direct op de hoogte worden gesteld van nieuw geplaatste berichten? Meldt 
u dan aan via de website. 
 
Kerkdiensten beluisteren 
Elke kerkdienst is rechtstreeks te beluisteren via de website of via 
www.kerkomroep.nl.  
 
Kerkradio 
Ouderen en zieken kunnen via hun wijkouderling een aanvraag doen voor de 
kerkradio (€ 40,- per jaar). Via de kerkradio zijn niet alleen kerkdiensten 
rechtstreeks te beluisteren, maar ook gemeenteavonden. Verder is er om de  
dinsdagavond om 19:00 uur een uitzending met 
een muzikaal programma door het Zonklankteam. 
Contactpersoon storingen: Bert Ton 
Zonklankteam:  Rens Houtman, Ans van Ingen, 
Anlya Spaanderman 

http://www.hervormdzegveld.nl
mailto:webredactie@hervormdzegveld.nl
http://www.kerkomroep.nl/index.php#kerk.php?mp=21067
http://www.hervormdzegveld.nl/organisatie/kerkenraad/
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Kerkbode 
De kerkbode verschijnt elke drie weken op vrijdag. De kopij kan tot en met 
zaterdag voorafgaande aan het verschijnen van de kerkbode digitaal worden 
aangeleverd bij Lianne Beukers op kerkbode@hervormdzegveld.nl. Ook de 
bijlagen bij  de kerkbode dient u digitaal op dit adres aan te leveren. 
 
Abonnementsprijs per jaar: € 12,50 / € 23,00 (per post) 
Contact kerkbode: Lianne Beukers 
Contact bezorging: Dirk van Amerongen 

 
MISSIONAIR  
 
Evangelisatie- en zendingscommissie 
De Heere Jezus gaf zijn volgelingen de opdracht om de boodschap van de 
Bijbel in woorden én daden door te geven aan anderen. Dit is een opdracht 
voor de hele gemeente en voor iedere christen. Om de gemeente daarin te 
helpen, te begeleiden en te motiveren zijn er de evangelisatiecommissie en 
de zendingscommissie. 
 
Evangelisatiecommissie 
De evangelisatiecommissie heeft de taak en het doel om dorpsgenoten voor 
het eerst of opnieuw in aanraking te brengen met het Evangelie van Jezus 
Christus. Daarnaast wil de commissie gemeenteleden bewust maken van de 
mogelijkheden en middelen die er zijn voor evangelisatie. 
Activiteiten die in ons dorp worden 
georganiseerd zijn: 

- Vakantie Bijbel Week 
- Koffie ochtenden 
- Kerkdiensten met genodigden 

 
Samenstelling evangelisatiecommissie 
Dick Verburg (voorzitter/ouderling) 
Laurens van de Giessen 
Rosemarijn van Meijeren  
Vacature  
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUoP2z66HLAhUBS5oKHWbGA8UQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.studiozomooi.nl%2Fhouten-stempel-youre-invited.html&bvm=bv.115339255,d.d24&psig=AFQjCNFzeRjf1o7fBg4-1-wd0ZGCjp
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Zendingscommissie  
De zendingscommissie heeft de taak om het werk van de zending onder de 
aandacht van de gemeente te brengen en te houden. Een belangrijke taak is 
het verwerven van financiële middelen om het zendingswerk mogelijk te 
maken. Op dit moment ondersteunen zij de fam. Vogelaar in Sulawesi 
 
Commissieleden 
Kristian Spaanderman (voorzitter/ouderling) 
Ard van Dam 
Jennita van Dam 
Marleen de Groot 
Marinka Stofberg 
Sonja Verboom  
Stefan de Vink 

 

Alpha cursus 
De Alpha cursus is een gezamenlijk initiatief van leden van verschillende ker-
ken in Zegveld/Woerden. De cursus is vooral bedoeld voor dorpsgenoten, 
maar een gast van buiten Zegveld is natuurlijk ook welkom.  
 
De Alpha cursus bestaat uit 12 interactieve bijeenkomsten – ’s avonds -
 waarin deelnemers het gesprek aangaan over het leven, geloof en God. In 
een weekend wordt de Alpha cursus afgesloten.  
 
De cursus is gratis, voor iedereen goed toegankelijk, leerzaam en ook ge-
woon leuk. Elke avond start om 19.00 uur met een maaltijd. 
We streven ernaar om de cursus 1 tot 2 keer per jaar te organiseren.  
 

Vakantie Bijbel Week  
Door het jaar heen worden er door de stuurgroep van de Vakantie Bijbel 
Week (VBW) verschillende activiteiten georganiseerd. In de herfstvakantie 
zijn er op dinsdag, donderdag en vrijdag activiteiten en in de voorjaarsva-
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kantie is er op de laatste zaterdag een VBW-
middag.  
 
Daarnaast is er op Tweede Paasdag een kerk-
dienst gericht op kinderen en is er in de zomer-
vakantie een VBW-sportdag. Het doel van alle 
activiteiten is om kinderen met de basisschool 
leeftijd te ontmoeten en hen (en hun ouders) in aanraking te brengen met 
het Evangelie, zodat zij God leren kennen en Hem gaan eren.  Alle onderde-
len die plaats vinden, zoals zingen, vertellen, verwerken en bidden, zijn daar-
op gericht. 
  
Zie voor meer informatie: 
www.vbwzegveld.nl en www.facebook.nl/vbwzegveld 
Voor contact: vbwzegveld@gmail.com 
Doelgroep: Kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool 
Wanneer: 
In de herfstvakantie, op de laatste zaterdag van de voorjaarsvakantie, op 
Tweede Paasdag en in de zomervakantie 

 
IZB/Ark boekentafel  
U kunt IZB/ARK steunen door uw bijbels en boeken te bestellen bij 
www.kameel.nl. Dit is een website met een uitgebreid christelijk assorti-
ment. Bij een bestelling gaat er 5% naar het goede doel. De boekentafel kan 
de bestelling voor u doen, dan gaat er nog 10% extra naar de IZB. Mail dan 
uw bestelling naar marryvandam@solcon.nl of bel Marry van Dam op 
691724. 
 

Kerk Open  
In de zomermaanden (mei t/m september) is de kerk op zaterdag open voor 
publiek van 14:00 –16:00.  Kom gerust eens langs! 
 
 

ACTIVITEITEN  
Naast de kerkdiensten zijn er binnen de Hervormde gemeente te Zegveld 
verschillende activiteiten voor jong en oud. In deze activiteiten staan ont-
moeting en verdieping van het christelijke geloof centraal. 

http://www.kameel.nl
mailto:marryvandam@solcon.nl
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Zondagsschool 
Elke zondagmiddag wordt er zondagsschool gehouden van 14:00 - 15:00 uur 
in het kerkelijk centrum ‘De Voorhof’. Het seizoen start in januari, maar ook 
tussentijds zijn nieuwe kinderen van harte welkom. De zondagsschool is be-
doeld voor kinderen van groep 1-8 van de basisschool.  Er zijn 2 groepen: 
Onderbouw: groep 1-4 van de basisschool  
Bovenbouw: groep 5-8 van de basisschool  
 
Leiding: Jannie van Amerongen, Emmy van Ingen, Elsina van der Knaap, Bea 
Pak en Loïse van Meijeren.  
 
 

Catechese 
Catechisatie is een op onderricht, kennisoverdracht en (geestelijke) relatie-
vormig gerichte ontmoeting met God en met elkaar. Met een groep 
leeftijdsgenoten nadenken over wie Hij is, wat Hij zegt, wat Hij doet. Samen 
ontdekken hoeveel God van ieder van ons houdt en wat Hij van ons vraagt. 
Met als uitgangspunt: Zijn Woord.  
 
Groepen  
Leerlingen groep 8   – maandag vanaf 16:15 uur (vanaf januari)  
12-15 jaar*    – maandag vanaf 19:30 uur  
16-17 jaar   – maandag vanaf 19:30 uur 
18+    – maandag vanaf 20:45 uur 
*Deze groep krijgt mentorcatechese met de HGJB methode ‘Follow Me‘.  
 
Belijdeniscatechese 
Op verzoek wordt er per seizoen ook belijdeniscatechisatie gegeven voor 
iedereen die overweegt om geloofsbelijdenis te gaan doen.  
 
Catecheseteam  
Leerlingen groep 8  
Ds. Hagedoorn 
 
Mentorcatechese  
Huibert Brak (organisatie)  
Annette van Dam  
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Nelleke van Dam  
Mieke Meijer  
Ds. Hagedoorn  
 
16-17 jaar  
Maurits Schouten  
 
18+  
Ds. Hagedoorn 
 
Voor vragen over de catechese kunt u contact opnemen met de jeugdouder-
ling, Huibert Brak. 
 

Clubs  
De jeugdclubs komen iedere week op een vaste avond bij elkaar in ‘De Voor-
hof’. Elke club is bestemd voor een bepaalde leeftijdsgroep. Tijdens de avon-
den staat een Bijbelverhaal met verwerking centraal. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van materiaal van de HGJB. Daarna wordt er een knutsel of spel 
gedaan.  
 
De jeugdouderling Huibert Brak coördineert het jeugdwerk. 
Contact via huibert.brak@hervormdzegveld.nl 
 
Meisjesclub Esther 
Doelgroep: meisjes uit groep 5-6 van de basisschool  
Wanneer: woensdagavond  
Tijdstip: 18:30 – 19:45 uur  
 
Leiding  
Thera van der Knaap  
Carola van Schajik 
Maria Soede 
 
Jongensclub Juda  
Doelgroep: jongens uit groep 5-6 van de basisschool  
Wanneer: woensdagavond Tijdstip: 18:30 – 19:45 uur  
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Leiding  
Wouter Brak  
Jelle Verkerk  
 
Meisjesclub Mirjam  
Doelgroep: meisjes uit groep 7-8 van de basisschool  
Wanneer: vrijdagavond  
Tijdstip: 19:15 – 20:30 uur  
Leiding  
Laura Bergman  
Florentina Immerzeel  
Liesbeth de Vink  
Heidi de Groot 
 
Jongensclub Obadja  
Doelgroep: jongens uit groep 7-8 van de basisschool  
Wanneer: woensdagavond  
Tijdstip: 19:00 – 20:15 uur  
 
Leiding  
Corné Brak 
Peter Kastelein  
 
Tienerclub Discover  
Doelgroep: tieners uit klas 1-2 van de middelbare school  
Wanneer: vrijdagavond Tijdstip: 19:30 – 20:45 uur  
 
Leiding  
Linda Brak 
Anouk de Vink 
Ron Kuijer 
Peter Spaanderman 
Hans v/d Weerdt 
 
Tienerclub Het Visnet  
Doelgroep: tieners uit klas 3-4 van de middelbare school  
Wanneer: vrijdagavond  
Tijdstip: 19:30 – 20:45 uur  
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Leiding  
Christa de Groot 
Babette den Bleker 
Huibert Brak  
 

Verenigingen 
Mannenvereniging Onderzoekt de Schriften  
Wanneer: om de drie weken op maandagavond om 20:00 uur 
Locatie: ‘De Voorhof’ 
 
Bestuur 
Theo van Meijeren – voorzitter 
Gijs Blok—tweede voorzitter 
Rinus van der Does—secretaris 
Cok Hoogerbrugge—penningmeester 
 
Vrouwenvereniging Lydia  
Wanneer: 10 woensdagavonden van september t/m april om 20.00 uur 
Locatie: ‘De Voorhof’ 
 
Bestuur 
Emmy van Ingen – voorzitter 
Neeltje van Dam—2e voorzitter 
Thea van Meijeren – secretaresse 
Teuna de Heer – penningmeester 
Sonja Verboom 
 
Jeugdvereniging De Rank  
Doelgroep: jongeren vanaf 16 jaar  
Wanneer: iedere zondagavond van 20:00 – 22:00 uur  
Locatie: ‘De Voorhof’  
www.courank.nl  
 
Bestuur  
Paul van Meijeren – voorzitter  
Elsina van der Knaap – 2e voorzitter 
Christiaan Dekker – Penningmeester  
Corien Quaak – secretaris 
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Rosalie van der Knaap – tweede secretaris 
Aron Verburg - algemeen adjunct  
Wijnan van Ingen – algemeen adjunct 
 
Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden op www.courank.nl 

 
Bijbel– en gesprekskringen 
Jongerenkring  
Doelgroep: jongvolwassenen die belijdenis hebben afgelegd 
Wanneer: 1 keer per maand van 20.00 uur  - 22.00 uur 
Locatie: 'De Voorhof'      
Leiding:  
Theo van Meijeren  
 
Groeikring 
Wanneer: 1 keer per 3 weken 
Tijdstip: 20:00 – 22:00 uur 
Locatie: bij een van de leden thuis 
 
Leiding 
Annette van Dam 
 
Lidmatenkring 
Doelgroep: jongvolwassenen die belijdenis hebben afgelegd 
Wanneer: 1 keer per maand van 20:00 – 22:00 uur 
Locatie: bij een van de leden thuis 
Leiding 
Benno van Dam 
 
Bijbelkring Voorhof 
Wanneer: 1 keer per maand op woensdag  
Tijdstip: 20:00uur 
Locatie: ‘De Voorhof’ 
 
Leiding 
Henri van Dam 
Dick Verburg 
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Hartslag 
Wanneer: 1x per maand op dinsdagavond 
Tijdstip: 20:00 uur 
Locatie: ‘De Voorhof’ of bij Maurits Schouten thuis 
Leiding: 
Maurits Schouten 

 
Bijbel– en krantkring 
Tijdens kringavonden worden actuele thema’s en praktische, uit het leven 
gegrepen geloofsvragen behandeld, waarbij de Bijbel naast de krant of 
ander lezenswaardig materiaal wordt gelegd. Hoofddoel is het in Bijbelse 
zin duiden van de tijd waarin we nu leven, om zo mensen (opnieuw) bekend 
en enthousiast te maken met/voor de Bijbelse boodschap en hen te laten 
ervaren dat we geestelijk in een bijzonder actuele en boeiende tijd leven. 
 
Doelgroep: (inter)kerkelijk  
Wanneer: elke maand op de maandagavond 
Locatie: bij een van de deelnemers of bij Maurits Schouten thuis 
Tijdstip: 20.00 uur 
Leiding:  
Maurits Schouten 
 
Bijbelleesuur 
Op het bijbelleesuur gaat het om het lezen van de bijbel.  
Voor bijbellezen zijn er verschillende methoden en die 
worden in dit uur geoefend.  
Wanneer: Op donderdagmorgen, 1 x per maand van 
10:15-11:30 
Zie kerkbode en jaarrooster welke donderdag dit is.  
Leiding:  
Ds. Hagedoorn 
 

Gebedskring  
Een keer per maand komt de gebedskring bij elkaar om te bidden voor de 
dingen die er in de kerkelijke gemeente en in ons dorp gebeuren en voor de 
scholen. 
Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand (m.u.v. augustus) 
van 19:00 – 20:00 uur 
Locatie: ‘De Voorhof’ 
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Ouderencontactmiddagen  
Tijdens het winterseizoen wordt er voor de 
gemeenteleden van 60 jaar en ouder een aan-
tal ouderencontactmiddagen georganiseerd. 
Meestal begint de middag met een meditatie 
door de predikant, gevolgd door bijvoorbeeld 
een lezing of presentatie. Er is altijd voldoende 
tijd voor contact met elkaar! De laatste bijeenkomst van het seizoen wordt 
georganiseerd door de Jeugdvereniging. 
 
Commissieleden 
Arie Brak (diaken/contactpersoon vervoer) 
Eeltje van Oosterom 
Nel Verboom 
 
 

Familiemarkt  
Elk voorjaar wordt er een Familiemarkt georganiseerd, waarvan de op-
brengst bestemd is voor een jaarlijks te bepalen goed doel.  
 
Commissieleden 
Robbert Beukers 
Desie den Braber 
Esther van Brenk 
Benno van Dam 
Arie van der Knaap 
Ard van Dam 
Aron Verburg 
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CONTACT  
 

Adressen 
 
Hervormde Kerk 
Hoofdweg 72 
T. 0348 691922 (consistorie) 
www.hervormdzegveld.nl 
 
Kerkelijk centrum ‘De Voorhof’ 
tevens mortuarium 
Hoofdweg 48 
T. 0348 691410 / 06-27413410 
Beheerders:   
Arie Schippers  
Dirk Meijer 
 
Pastorie 
Ds. Aart Jan Hagedoorn 
Lijsterbeslaan 1 
3474 HE Zegveld 
T. 0348 701316 
E. dshagedoorn@hervormdzegveld.nl 
 
Uitvaartverzorging 
Onze vaste uitvaartverzorger is Jan de Kat. 
Goejanverwelle 52  
3467 PR Hekendorp (Gem. Oudewater) 
T. 06 20421247 dag/nacht bereikbaar 
E. dekathekendorp@gmail.com  
 
 
 
 
 

mailto:dekathekendorp@gmail.com
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