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Woord vooraf 
 
Er gebeurt heel veel in onze gemeente. Wanneer je een film zou 
maken en vastlegt wat er allemaal in één week of in één maand 
gebeurt, dan verveel je je echt niet. Het zou een film worden waarin 
gelachen wordt, maar waarin ook gehuild wordt. 
Je ziet fragmenten waarin hard gewerkt wordt aan het gebouw en 
waar druk gepraat wordt tijdens vergaderingen. Waar 
schoongemaakt wordt en waar mensen elkaar rond de kerk en thuis 
ontmoeten. Je ziet ook momenten dat mensen in de kerk of in een 
huiskamer hun handen vouwen, hun ogen dicht doen en zich 
richten tot God. 
In al die activiteiten is er een rode draad: We geloven dat God 
gesproken heeft en dat Hij nog steeds spreekt en dat het luisteren 
naar zijn stem goed is voor deze wereld en voor onszelf. Al ons 
bezigzijn is een antwoord op zijn stem. Daarom zijn we zo druk 
bezig. We hebben het niet zelf bedacht, maar we zijn ‘geroepen’.  
 
Of je nu al jaren actief bent in de kerk of af en toe deelneemt aan 
een kerkdienst of activiteit, ik hoop dat deze activiteitengids je even 
stilzet, en je jezelf de vraag stelt aan welke activiteit je dit seizoen 
zou willen deelnemen. 
Het is geen verplichting, sommigen hebben meer met het doen van 
praktische dingen dan in een huiskamer of kerkzaal na te denken 
over geloven. 
Weet je in ieder geval welkom! Samen je leven delen (thema 
startzondag) is een unieke kans die we aan elkaar mogen geven. 
En die we mogen ontvangen van God. 

 
Namens de kerkenraad, 
ds. Bartho Versteeg 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Samen eten  
Iedere laatste vrijdag van de maand (behalve december) wordt er 
gezamenlijk gegeten in De Steiger. Rond half zes staan de deuren 
open. Er is maximaal plaats voor 32 personen. Wie mee wil eten, 
kan intekenen op de lijst in de hal van de kerk. 
 
Wanneer:  iedere laatste vrijdag van de maand (behalve december)  

Tijd:   17.30 – 20.00  uur  

Waar:  De Steiger 
 

Kerst/ Paasviering  
Voor een ieder die het gezellig vindt om rond een broodmaaltijd 
samen een Kerst/Paasviering te beleven.  
 

Wanneer:  rond Kerst en Pasen, nadere informatie in het kerkblad  

 
Ouderenrit  
Op de laatste zaterdag van juni organiseren we een ouderenrit.  
Een toertocht met de auto van ongeveer 100 km. Onderweg 
gezellig koffiedrinken en bij thuiskomst hebben de bezoekdames  
de tafel gedekt om gezamenlijk brood te eten. 
 
Wanneer:  zaterdag 24 juni 2017 

Tijd:  volgt in het kerkblad van juni 2017 

Waar:   vanaf de Eben-Haëzerkerk 

 

Motorrit 
Na de laatste geslaagde motorrit hebben we afgesproken dat we in 
principe de zaterdag na de TT van Assen als vaste datum 
aanhouden voor onze jaarlijkse motorrit. 
 
Wanneer:  zaterdag 1 juli 2017 

Tijd:  9.00 uur koffie, vertrek om 9.30 uur 

Waar:   vanaf de Eben-Haëzerkerk 

DIACONIE   { helpen } 
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Kinderclub (ca. 8-12 jaar) 
 
We hopen dat jullie lekker hebben genoten van de zomervakantie! 
Zoals ieder jaar beginnen wij na de zomervakantie weer met een 
nieuw clubseizoen. Daar willen we jullie dan ook van harte voor 
uitnodigen!! 
 

Het is elke donderdagavond van 18.30 tot 19.45 uur in de Eben-
Haëzerkerk, m.u.v. de schoolvakanties. 
 

We hebben dit seizoen weer heel veel leuke dingen op het 
programma staan o.a.: 
avondboswandeling met kampvuur, kransen maken, sinterklaas en 
kerst vieren... Kortom, weer genoeg om er een heel mooi en 
gezellig seizoen van te maken! 
 

De eerste avond (startavond) beginnen we natuurlijk weer met de 
bingo. Er zijn voor iedereen weer leuke prijzen te winnen! 
De kosten per avond zijn  €1 en de eerste keer dat je komt is gratis. 
 

De startavond is op donderdag 22 september om 18.30 uur in de 
Eben-Haëzerkerk. We hopen dat jullie erbij zijn!! 
 

Natuurlijk mogen jullie ook vriendjes en vriendinnetjes meenemen. 
Wij hebben er weer zin in! Jullie toch ook? 
Je kunt je opgeven via het volgende mailadres: 
aenjguliker@zonnet.nl    (Jeanette Guliker) 
 

Groetjes van de clubleiding: Jeanette Guliker, Martrude v/d Kieft, 
Jantine Bouw, Sharon van Nieuwenhuizen, Henrianne Hijwegen, 
Bertina du Pree, Damon v/d Vuurst en Henriette Melissen. 
Voor vragen, bel gerust:  06-47 54 31 28 (Henriëtte) 
 
Wanneer:  elke donderdagavond  vanaf 22 september 2016 

(uitgezonderd de schoolvakanties) 

Tijd:   18.30 – 19.45 uur 

Waar:  Eben-Haëzerkerk

CLUBS   { spelend leren } 

mailto:aenjguliker@zonnet.nl
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Tienerclub Rock Solid van 11 tot 14 jaar!  
   

De leukste tienerclub van 
Nijkerkerveen  
Rock Solid is de leukste 

tienerclub van Nederland, je 

komt hem op meer dan 230 

plaatsen in ons land tegen. 

Ook het komend seizoen 

start Rock-Solid weer in ons 

dorp!  
  

De Eben-Haëzerkerk en de Gereformeerde Kerk organiseren Rock 
Solid, één keer in de twee weken (op vrijdagavond). 
Te gekke spellen, films, veel nieuwe vrienden en elke keer weer 
interessante onderwerpen waar je je eigen mening over mag 
geven.   
 

Bij de Rock Solid avonden gaat het bijvoorbeeld over muziek, 
vriendschap, keuzes maken en geweld. Omdat God hele wijze 
dingen gezegd heeft over deze en alle andere Rock Solid 
onderwerpen, besteden we daar ook aandacht aan.  
 

Natuurlijk ben je enthousiast geworden en zien we je 23 
september. Neem gerust je vrienden of vriendinnen mee. Iedereen 
van 11 tot 14 jaar is van harte welkom. See you there! 
   

Kosten: slechts € 1 per avond.  
  
Heb je nog vragen?  
Neem contact op met Jantine Ruitenbeek (033-2570845 
henkenjantine@gmail.com of Annemieke van Ramshorst (033-
2536328 annemiekepoorter@hotmail.com, zij kunnen je vast nog 
meer vertellen over Rock Solid.  
  

Startavond!!! eerste avond staat gepland op vrijdag 23 
september 2016 om 19.32 uur in een zaal in de Gereformeerde 
kerk, Vrouwenweg 1 .  

mailto:annemiekepoorter@hotmail.com
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Wanneer, tijd en waar: locatie verschilt per week! 

 

 7 oktober, in een zaal vd Gereformeerde Kerk, Vrouwenweg 1  

 28 oktober, Buntwal 14a bij Cisca van Drie 

 11 november, in de schuur fam. vd Brink, Vrouwenweg 2 

 25 november, in een zaal vd Gereformeerde Kerk, Vrouwenweg 1 

 9 december, in de schuur fam. vd Brink, Vrouwenweg 2 

 23 december, in een zaal vd Gereformeerde Kerk, Vrouwenweg 1 

 13 januari, in de schuur vd fam. Vd Brink, Vrouwenweg 2  

 27 januari, in een zaal Gereformeerde Kerk, Vrouwenweg 1 

 10 februari, in de schuur vd fam. Vd Brink, Vrouwenweg 2 

 24 februari, in een zaal vd Gereformeerde Kerk, Vrouwenweg 1 

 10 maart, in de schuur vd fam. Vd Brink, Vrouwenweg 2 

 24 maart, slotavond. Locatie volgt nog.  

 
Maak niet de fout om niet 

te komen, want:  
Rock Solid, there’s 

nothing like it!   
www.rocksolid.nl  
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We gaan dit jaar van start met 3 groepen. De jongste groep, met de 
jongeren die voor het eerst naar catechese komen vanuit de 
kindernevendienst, samen met de jongeren die vorig jaar voor het 
eerst kwamen. De middengroep, de jongeren die nog geen 18 jaar 
zijn, oftewel de groep 14-17 jaar en daarnaast de 
volwassencatechese van 18 jaar en ouder. 
Met name in de middengroep hebben we het afgelopen jaar wat 
geëxperimenteerd met ontmoetingen met gemeenteleden.  
Dat willen we proberen dit jaar een vervolg te geven. 
 
In principe is er catechese om de 2 weken, maar door vakanties 
(herfst, kerst en voorjaar) zitten er soms meerdere weken tussen.   
 

Jongerencatechisatie 
 
Voor wie? Jongeren van 12-18 jaar 
Wanneer?  Om de week op donderdag van 19.00-20.00 uur 

 
Data:   
… voor de groep van 12 t/m 13 jaar:  
22 september / 6 en 27 oktober / 10 en 24 november /  
12 en 26 januari / 9 en 23 februari 
 
… voor de groep van 14 t/m 17 jaar: 
15 en 29 september /  13 oktober / 3 en 17 november / 
5 en 19 januari / 2 en 16 februari / 16 maart 
 
Leiding?  Beide groepen ds. Bartho Versteeg  
 
Wanneer:  om de week op donderdagavond  (data zie boven) 

Tijd:   19.00 – 20.00  uur 

Waar:  Jeugdhonk 
 

CATECHESE   { onderwijs } 
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Volwassenencatechisatie 

 
Deze groep is bedoeld voor jongeren die doorstromen uit de groep 
14-17 jaar én voor ‘herintreders’ van welke leeftijd dan ook!  
Iedereen die meer over geloven wil weten is welkom! 
 
Voor wie?  
Voor iedereen in onze gemeente vanaf 18 jaar  
 
Wanneer?  
22 september 
6 en 27 oktober 
10 en 24 november 
12 en 26 januari 
9 en 23 februari 
 
Leiding?   
Ds. Bartho Versteeg 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Wanneer:  om de week op donderdagavond  (data zie boven) 

Tijd:   20.00 – 21.30  uur 

Waar:  Jeugdhonk 
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Bijbelkring 
 
Eénmaal in de maand op maandagavond van 20.00 uur tot 21.30 
uur in het Jeugdhonk. 
We behandelen het boekje “Kom tot rust” van André F. Troost. 
Ondertitel: ‘Het bijbelboek Hebreeën: medicijn tegen stress’. 
Dit boekje ontvang u voor de eerste bijeenkomst, zodat u vast de 
introductie kunt lezen. 
Elke avond behandelen wij een hoofdstuk. 
Let op: de Bijbelkring op dinsdagmorgen is vervallen. 
De Bijbelkring start op maandagavond 12 september.  
De overige data zullen in overleg worden vastgesteld. 
 
Wilt u meedoen?  
Meld u dan aan bij Gert van den Ham, tel. 06- 51 55 70 39 /  
info@bbfmetaal.nl. 
Of kom vrijblijvend eens kijken. 
U/jij bent welkom! 
 
Data 
vanaf 12 september maandelijks t/m mei 2017. Data worden 
vastgesteld op 12/9. 
 

 

 

 

 

 

 

Wanneer:  maandelijks op maandagavond  

   (data zie boven) 

Tijd:   20.00 – 21.30  uur 

Waar:  Jeugdhonk 

 
 
 

KRINGEN   { inzicht | gebed } 

mailto:info@bbfmetaal.nl
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Gebedskring 
 

Gebedskring 
We geloven dat bidden de kurk is waarop ons geloven drijft.  
Er wordt tijdens allerlei activiteiten gebeden. Twee keer per maand 
komen een aantal gemeenteleden bij elkaar om samen te bidden. 
Voor onze eigen gemeente, voor de kerk wereldwijd en voor deze 
wereld. Van harte welkom. 
- Elke 2e dinsdag van de maand in de consistorie om 18.45 uur 
- Elke 4e dinsdag van de maand in het jeugdhonk om 13.30 uur 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Wanneer:  elke tweede dinsdag van de maand   

Tijd:   18.45-19.15 uur 

Waar:  Consistorie  
 
Wanneer:  elke vierde dinsdag van de maand   

Tijd:   13.30-14.00 uur 

Waar:  Jeugdhonk  
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Gespreksgroep lidmaten 
Sinds oktober 2002 worden er toerustingsavonden gehouden voor 
lidmaten van onze kerk, oftewel gemeenteleden die belijdenis van 
hun geloof hebben afgelegd en verder willen groeien in het geloof 
(het is overigens niet strikt noodzakelijk belijdenis te hebben 
gedaan, ook niet-belijdende leden zijn van harte welkom).  
Aan de hand van een jaarprogramma worden belangrijke thema's 
uit de bijbel of het dagelijks leven ingeleid en besproken. Ook is er 
ruim gelegenheid om vragen te stellen en geloofservaringen uit te 
wisselen. Er is op dit moment nog één lidmatengroep die al vele 
jaren samenkomt op maandagavond. De andere lidmatengroepen 
zijn opgegaan in de Gemeentegroeigroepen.  
 
Contactpersoon 
Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij Gert van den Ham  
tel. (033) 258 25 11. 
 

Wanneer:  eerste maandag van de maand bij een van de groepsleden 

Tijd:   20.00 – 22.00  uur 

Waar:  bij een van de groepsleden thuis 

 
 
Kring ‘Het boek van vergeving’ 
De Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu schreef samen met 
zijn dochter Mpho ‘Het boek van vergeving’. Tutu was voorzitter van 
de Waarheids- en Verzoeningscommissie na de val van het 
apartheidsregime. Door de inzet van deze commissie vond er 
verzoening plaats zonder vergelding en daardoor wist men veel 
onrecht en bloedvergieten te voorkomen.  
Tutu en zijn dochter hebben ook op persoonlijk vlak te maken 
gekregen met de noodzaak van vergeven. Zij kunnen met recht 
ervaringsdeskundigen genoemd worden. Deze ervaring hebben ze 
gebundeld in dit boek en zij hebben geprobeerd een praktisch boek 
te schrijven om uit te leggen hoe vergeven in zijn werk kan gaan.  

GESPREKSKRING   { geloofsgroei } 
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Tijdens 4 avonden willen we naar de belangrijkste punten uit dit 
boek luisteren. Elke avond begint met een inleiding. We lezen 
daarna gedeeltes, waarbij natuurlijk de mogelijkheid bestaat om 
daarop te reageren.  
 
Wanneer: Maandag 24 en 31 oktober en 7 en 14 november. 

Tijd:   Inloop 19.15 uur, start 19.30 uur 

Plaats:   Gereformeerde Kerk 

Leiding:  ds. Bartho Versteeg 

 
 

Rouwkring ‘Verder na verdriet’ 
Rouwen is hard werken. En iedereen rouwt op zijn of haar eigen 
manier. Tegelijk kunnen juist mensen veel herkennen bij elkaar en 
daardoor bemoedigd worden. We proberen deze kring een veilige 
groep te laten zijn waar je mag delen wat je wilt delen. En we 
luisteren naar elkaar en naar Bijbelverhalen.  
Graag even opgave bij ds. Versteeg (maximaal 8 deelnemers). 
 
Wanneer:  Woensdag 1,8, 15 en 22 februari 2017 

Tijd:   9.30 – 12.00 uur 

Plaats:   Jeugdhonk 

Leiding:  ds. Bartho Versteeg 

 
 
Gemeentegroeigroepen 
Op vijf verschillende avonden in de week (niet op vrijdag en 
zaterdagavond) komen er gemeentegroeigroepen bij elkaar in de 
huiskamer. Aan de hand van een boekje wordt er met elkaar 
doorgepraat over de praktijk van geloven. Hoe geef je het geloof 
een plaats in het leven van elke dag? Doelstelling is niet om te 
discussiëren en te kijken wie gelijk heeft. Het is meer de bedoeling 
te luisteren naar elkaar, van elkaars zienswijze te leren, en samen 
ook te luisteren naar de Bijbel. Wanneer je op die manier met 
elkaar optrekt, geloven we dat je als persoon groeit en geloven we 
ook dat God ruimte krijgt. Heb je belangstelling om aan zo’n groep 
deel te nemen, geef je op bij ds. Versteeg. 
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Wanneer:  iedere avond van de week (behalve vrijdag- en zaterdagavond)  

Tijd:   20.00 – 21.30  uur  

Waar:  bij een van de groepsleden thuis 

 
 
Israëlkring 
Naast de lidmatengroepen en de Gemeentegroeigroepen is er nog 
een kring. Binnen deze kring willen we kijken naar de plaats van 
Israël in Gods plan met deze wereld. Is de Kerk het volk van het 
nieuwe verbond, het nieuwe Israël? Of heeft het volk Israël nog 
steeds een bijzondere rol? Wat zegt de bijbel over actueel-politieke 
vragen over de spanningen in het Midden-Oosten? Over deze en 
andere vragen willen wij met elkaar in gesprek gaan.  
Omdat we het vorige seizoen ons onderwerp nog niet helemaal 
hebben afgerond, willen we dit seizoen nog een paar avonden 
kijken naar een dvd van ds. Glashouwer (‘Waarom Israël?’) waarna 
we de rest van de avond hierover willen doorpraten.  
Daarna willen we ons richten op de Joodse feestdagen. Welke zijn 
het, waarvoor zijn ze ingesteld, wat kunnen wij ermee (of is het 
alleen kennis) en zijn ze bepalend voor de toekomst? 
 
Wil jij ook meepraten over dit onderwerp, meld je dan aan bij Heidi 
van der Sluijs (06-10 60 61 36) of An Anderiesen (033-245 38 09/ 
an.anderiesen@upcmail.nl). 
De avonden zullen zijn bij An en Arnoud Anderiesen, Vlinderlaan 75 
(Nijkerk), op woensdag van 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur.  
 
Heb je zelf een prangende vraag rondom Israël? Laat het ons 
weten en misschien wijden we er een avond aan waarop jij er ook 
bent. 
 
Wanneer: elke vierde woensdag van de maand van september 2016 t/m 

juni 2017 (m.u.v. Kerstvakantie 28/12, die slaan we over, en 

26/4 wordt 19/4) 

Tijd:  20.00 – 21.30 uur 

Waar:  Vlinderlaan 75, Nijkerk 

mailto:an.anderiesen@upcmail.nl
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Alphakring 
 

In januari zal opnieuw in samenwerking met de Grote Kerk en de 
Gereformeerde Kerk in Nijkerkerveen een Alpha-cursus worden 
georganiseerd. 
De Alpha-cursus is een kennismakingscursus over het christelijk 
geloof voor mensen die hier geen kennis van hebben en die er wel 
meer over zouden willen weten, en voor mensen die de 
grondbeginselen van het geloof weer eens willen ophalen.  
Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door 
een inleiding. In deze inleidingen wordt ingegaan op diverse 
kernpunten van het christelijk geloof. In kleine groepjes wordt 
hierover doorgepraat. 
 
Alpha is er voor iedereen! Speciaal voor: 
- mensen die geen christelijke achtergrond hebben; 
- mensen die pas christen zijn geworden; 
- mensen die nieuw zijn in de kerk; 
- mensen die de basiselementen van het christelijk geloof 

weer eens willen doornemen. 
 
De Alpha-cursus is helemaal gratis. 
U krijgt een werkboekje dat bij de cursus hoort. Hoewel het een 
“cursus” betreft, hoeft u geen huiswerk te maken. In het werkboekje 
kunt u, als u dit wenst, aantekeningen maken. 
 
De Alpha-cursus wordt vanaf januari gedurende tien avonden 
gegeven. Leiding ds. Bartho Versteeg, samen met leden van de 
Alpha-commissie. 
 
 

 

Wanneer:  10 avonden vanaf januari 2017 (zie dan het kerkblad) 

Tijd:   19.00 – 22.00  uur (incl. maaltijd) 

Waar:  Gereformeerde Kerk 
 

ALPHACURSUS   { ontdekken } 
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En verder … 
 

… zullen er 20.000 oliebollen worden gebakken ten bate van onze 

kerk.  
Op 29, 30 en 31 december zal deze oliebollenactie worden 
gehouden. Inmiddels een vaste traditie. Ook dit jaar zal er een 
groot aantal oliebollenbakkers en verkopers nodig zijn. Reserveert 
u vast een aantal uren in uw agenda? Het is oergezellig, leuk en 
een goede gelegenheid om (nieuwe) mensen te leren kennen.  
 

… zal er ook in 2017 een Eben-HaëzerFair worden gehouden. Er 

zal voor jong en oud van alles te doen zijn. Voor de kinderen het 
kidsplaza, voor de ouderen o.a. de verkoop in de kerkzaal en 's 
avonds het Rad van Avontuur. Ook de opbrengst van deze dag zal 
ten goede komen aan de kerk.  
 

… kunt u alle activiteiten met bijbehorende data nalezen op de 

website van onze kerk, www.eben-haezerkerk.nl 

{ ontspanning door inspanning } 

http://www.eben-haezerkerk.nl/
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PREDIKANT De heer ds. B.G. Versteeg (033) 2583920 

Van Noortstraat 61, 3864 ET Nijkerkerveen 
E-mail: bgversteeg@hetnet.nl                                   

  

VOORZITTER  De heer G. Doornhof (033) 2571646 

Nwe Kerkstraat 57a, 3864 EB Nijkerkerveen 
E-mail: gdoornhof@planet.nl  

 

SCRIBA  De heer C. Bos  (033) 2582844             

Laakweg 78, 3864 LD Nijkerkerveen 
E-mail: scriba@eben-haezerkerk.nl  

 

 
OUDERLINGEN- Mevrouw J. Ruitenbeek (jeugdouderling)                           

RAAD   (033) 2570845 

   Schoolstraat 39, 3864 MB Nijkerkerveen 
   E-mail: henkenjantine@gmail.com 
   

Mevrouw H. Melissen (jeugdouderling)                              
(033) 2570833  
Domstraat 54, 3864 PR Nijkerkerveen 
E-mail: sp926212@telfort.nl 
        
Mevrouw K. van Halen  (033)2451335 
Vreugdenhilstraat 5, 3864 PJ Nijkerkerveen 
E-mail: wenkvanhalen@hotmail.com 
  
De heer M.J. Nederhand (033)2458306 
Roetgensgoed 60, 3863 BN Nijkerk 
E-mail: nederhand@live.nl 

 
De heer S. van Drie (033) 2580898 
Nwe Kerkstraat 20, 3864 ED Nijkerkerveen 
E-mail:  gans3@live.nl 
 

{ adressen Kerkenraad & commissies } 
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Mevrouw R. van der  Schuur (033) 8446613 
Nieuwe Kerkstraat 60, 3864 EE Nijkerkerveen 
E-mail:  riavanderschuur@gmail.com 
 
Mevrouw I. Willems  
(033) 2536678 / (06) 42352145 
Jacob de Boerweg 21, 3864 EZ Nijkerkerveen 
E-mail:  hermanwillemssr@gmail.com 

 

DIACONIE  De heer R. van den Akker (voorzitter)   

   (033) 2572281 
Domstraat 40, 3864 PR Holkerveen 
E-mail: r.akker25@upcmail.nl 
 
De heer E. Veldhuizen (penningmeester)                           

   (033) 2470790 
Lorenzhof 20, 3863 AM Nijkerk 
E-mail: e.veldhuizen90@upcmail.nl 
 
Mevrouw M. van de Bunt  (033) 2572734 
Mr. Folkertsstraat 11, 3864 GC Nijkerkerveen 
E-mail: a.bunt4@chello.nl 
 
Mevrouw T. Heiwegen (033) 2458300 
Barend Kuisstraat 34, 3861 HS Nijkerk 
E-mail: t.heiwegen@live.nl 
 

KERKRENT-  De heer C. Bos  (033) 2582844 (voorzitter)  

MEESTERS  Laakweg 78, 3864 LD Nijkerkerveen 
E-mail: kees.bos@bureaubos.nl 
 
De heer A. van Drie (secretaris)  

   (033) 2459963                                                 
Buntwal 14a, 3864 MZ Nijkerkerveen 
E-mail: a.van.drie@kpnplanet.nl 
 
Mevrouw A.F. van Bruggen-van Dijk  

   (033) 2452913 
Ark 8, 3863 EB Nijkerk 

mailto:riavanderschuur@gmail.com
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E-mail: h.vanbruggen9@upcmail.nl 
 
De heer A. van de Bunt (0342) 462517 
Schoolstraat 82A, 3864 MK Nijkerkerveen 

   E-mail: arie.vandebunt@kpnplanet.nl 
 
De heer R.J. Idema (033) 2460956 
Moorselaar 57, 3862 VA Nijkerk 
E-mail: rj.idema@lijbrandt.nl 
 

KOSTERS  Koster voor huwelijken en begrafenissen: 

Mevrouw J.J. Blankestijn (033) 2572591   
Vanenburg 23, 3864 DJ Nijkerkerveen           

     
Coördinatie parttime kosters: 
De heer A. van Drie  (033) 2459963 
Buntwal 14a, 3864 MZ Nijkerkerveen 

    E-mail: a.van.drie@kpnplanet.nl 
 
Parttime kosters:  
de heer T. Ruitenbeek   (033) 2580189 
de heer W. van Wessel  (033) 2571708 
de heer G. Geurtsen      (033) 2463599 
de heer A. Anderiesen   (033) 2453809 
de heer M. Boerema info@hairxclusive.nl 

 
KERKELIJK  Mevrouw A. Berrevoets  (033) 2534549    

BUREAU   (tussen 20.00 - 21.30 uur) 

Vrouwenweg 13, 3864 DX Nijkerkerveen  
    E-mail: annetteberrevoets@kpnmail.nl 

 

KINDEROPPAS Mevrouw J. van Dasler 

E-mail: janinevandasler@outlook.com 
 
Mevrouw M. van der Kieft   

   (0342) 461856 
 

KINDERNEVEN- Organisatie en verzorging van de  

DIENST  kindernevendienst is in handen van een 
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aantal gemeenteleden.Coördinatie: 
Mevrouw  S. Vlugter                                                               

   (033) 2582844  
Laakweg 78, 3864 LA Nijkerkerveen 
E-mail: svlugter@gmail.com 

                     Met assistentie van jongeren uit de gemeente 
 

HEILIG AVONDMAAL viering in beide diensten van: 

2016: 30 oktober 
2017: 15 januari, 14 april (Goede Vrijdag),  
11 juni, 27 augustus en 22 oktober 

 

HEILIGE DOOP Doopdiensten staan gepland, om 10.00 uur:  

2016: 18 september, 4 december 
2017: 5 februari, 14 mei, 13 augustus, 17 
september en 12 november                   
Datum voor het voorbereidend doopgesprek  
af te spreken met ds B.G. Versteeg. 

 

KINDERDIENST 2016: 23 oktober 10.00 uur  
2017: 21 mei 10.00 uur en 1 okt. 10.00 uur 
 

JEUGDDIENST 2016:  25 september 18.45 uur  

EHK      2017:  2 apr. 18.45 uur en 24 sept. 18.45 uur  
 

JEUGD- Jeugdouderlingen: 

COMMISSIE  Mevrouw J. Ruitenbeek (jeugdouderling)                            

   (033) 2570845 

   Schoolstraat 39, 3864 MB Nijkerkerveen 
 E-mail: henkenjantine@gmail.com  
Tevens coördinatie tienerclub Rock Solid 
 

Mevrouw H. Melissen  (033) 2570833  
Domstraat 54, 3864 PR Nijkerkerveen 
E-mail: sp926212@telfort.nl 
Tevens coördinatie kinderclub 
  

ORGANISTEN De heer M.A. van Boeijen, (hoofdorganist)                

   (033) 2459781 / (06) 17012324 
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Brede Beek 9, 3861 BC Nijkerk 
E-mail: rivabo@live.nl 

       
Mevrouw N. Vlijm  (033)2452881 
Heinencamp 40, 3861 LM  Nijkerk 
E-mail: a.vlijm1@kpnplanet.nl 
    

De heer H.J. van Ramshorst (06) 38312644  
Van Duinenerf 8, 3861 CB Nijkerk 
E-mail: jannievanramshorst@hotmail.com 
 
De heer G. Kalkman (033) 7522795 
Kompas 24, 3863 TC Nijkerk 
E-mail: ginokalkman@hotmail.com 
 

THUIS DE DIENST VOLGEN / KERKDIENST GEMIST 
Dit kan via internet op www.kerkdienstgemist.nl. Via de zoekfunctie 
komt u via Nijkerkerveen bij de Eben-Haëzerkerk.  
Als u niet in het bezit bent van een computer of laptop, dan kunt u 
een zogenaamd “Lukas” (luisterkastje) in bruikleen krijgen van de 
kerk. U dient hiervoor wel een internetabonnement te hebben.  
Met vragen hierover kunt u terecht bij:  

De heer E. Veldhuizen  (033) 2470790 
Lorenzhof 20, 3863 AM Nijkerk 
E-mail: e.veldhuizen90@upcmail.nl 
 

ACTIVITEITEN VOOR OUDEREN 
Coördinatie van o.a. de Paas- en Kerstmiddag: 
Vacature 
Coördinatie van de Ouderenrit/broodmaaltijd 
in juni: 
De heer E. Veldhuizen (033) 2470790 
Lorenzhof 20, 3863 AM Nijkerk 
E-mail: e.veldhuizen90@upcmail.nl 
 

ADOPTIEKIND Coördinatie: 

Stichting Nijkerk voor Gruisor 
De heer G. van den Ham  (06) 51557039 
http://nijkerkvoorgruisor.nl/ 

 

http://nijkerkvoorgruisor.nl/
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COMMISSIE LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN 
Coördinatie: 
Mevrouw  W. Rozendaal  (033) 2571489 
Jacob de Boerweg 16, 3864 EZ Nijkerkerveen 
E-mail: willyroos@lijbrandt.nl 
 

BEZOEKDAMES VAN DE EBEN-HAËZERKERK 
Coördinatie: (interim) 
Mevrouw  T. van Soeren  (033) 2571825 
Schoolstraat 67a, 3864 MB Nijkerkerveen 

 
Bezoekdames:    
Mevrouw  T. van Soeren  (033) 2571825 
Schoolstraat 67a, 3864 MB Nijkerkerveen 
 
Mevrouw D. van Doornik  (033) 2572467 
Ds. Hugenholtszstraat 11, 3864 GH N’veen 
                  
Mevrouw T. van Dusschoten  (033) 2571200 
Van Dijkhuizenstraat 66, 3864 DW N’veen 
                  
Mevrouw R. Morren (033) 2572361 
Sparrenboomstraat 44, 3863 DX Nijkerk 
 
Mevrouw  R. Willems (033) 2571770 
Jacob de Boerweg 25, 3864 EZ N’veen 
 
Mevrouw H. Bouwmeester (033) 2465172 
Gondel 14, 3864 EP Nijkerk 
 
Mevrouw M. van de Bor  (033) 2572692 
Meester Folkertsstraat 24, 3864 GD N’veen  
 
Mevrouw A.M. van Groningen (033) 2464844 
Fenteler 10, 3863 BK Nijkerk  
 
Mevrouw B. Elbertsen (033) 2453752                                     
Wikke 19, 3863 DL Nijkerk  
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Mevrouw J. van Esveld-Bakker (033)7850890 
Buntwal 12, 3864 MZ Nijkerkerveen    
 
Mevrouw R. van Ravenhorst (033) 2538075 
Nwe Kerkstraat 105, 3864 EC Nijkerkerveen 
E-mail: riavanravenhorst@hotmail.com 
                      

WEBSITE  Mevrouw A. Anderiesen (033) 2453809                        

Vlinderlaan 75, 3863 GH Nijkerk 
E-mail: an.anderiesen@upcmail.nl 

 
FACEBOOK  vacant 

TWITTER  

 
KERKBLAD Abonnement: Kosten 2016: €18,00.  

Een abonnement kunt u aanvragen bij de 
kerkrentmeesters. 
 

Adreswijzigingen en opzeggingen:  
De heer A. van Dunschoten  (033) 2571943                    
De Bruynhof 45, 3864 DH Nijkerkerveen 
 
Redact ie: 

   Mevrouw A. Anderiesen (033) 2453809                        
Vlinderlaan 75, 3863 GH Nijkerk 
E-mail: an.anderiesen@upcmail.nl  
Inleverdatum kopij: de maandag vóór het 
laatste héle weekend van de maand 
 
Coördinatie drukwerk en verzendklaar maken: 
De heer G. van Drie (033) 2572420 
Nieuwe Kerkstraat 55, 3864 EB Nijkerkerveen 

 
EBEN-HAEZERFAIR   
    Coördinatie: 

De kerkrentmeesters      

 

file:///C:/Users/gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SZ51PWF5/riavanravenhorst@hotmail.com
mailto:an.anderiesen@upcmail.nl
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SAMEN ETEN Coördinatie:   

Mevrouw T. Doornhof   (033) 2571646 
Nwe Kerkstraat 57a, 3864 EB Nijkerkerveen 
 
Mevrouw W. Versteeg (033) 2583920 
Van Noortstraat 61, 3864 ET Nijkerkerveen 
 
De heer A. Anderiesen  (033) 2453809                        
Vlinderlaan 75, 3863 GH Nijkerk 
E-mail: vlinderlaan75@gmail.com 

 
OLIEBOLLEN BAKKEN 

Voorzitter:   
De heer R.J. Idema (033) 2460956 
Moorselaar 57, 3862 VA Nijkerk 
E-mail: rj.idema@lijbrandt.nl 

 
Coördinatie:   
Mevrouw A. Anderiesen (033) 2453809                        
Vlinderlaan 75, 3863 GH Nijkerk 
E-mail: an.anderiesen@upcmail.nl  

 
KERKBALANS 2017 

Aktie Kerkbalans 2017 
van 21 januari t/m 5 februari. 
Coördinatie:   
De heer R.J. Idema (033) 2460956 
Moorselaar 57, 3862 VA Nijkerk 
E-mail: rj.idema@lijbrandt.nl 

 
KLUSPLOEG EN SCHOONMAAKDIENST 

Coördinatie:   
De heer A. van Drie (033) 2459963  
Buntwal 14a,  3864 MZ Nijkerkerveen  
E-mail: a.van.drie@kpnplanet.nl 
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POSTBEZORGING NIJKERK 
De heer B.L.G. van der Horst 
(033) 2452814 
Dennenlaan 36, 3862 HR Nijkerk 

 
POSTBEZORGING NIJKERKERVEEN 

De heer A. van de Bunt  (0342) 462517 
Schoolstraat 82a, 3864 MK Nijkerkerveen 

   E-mail: arie.vandebunt@kpnplanet.nl 
 

VERJAARDAGSFONDS 
Coördinatie:   
De heer en mevrouw Du Pree (033) 2450882 
Meester Folkertsstraat 6, 3864 GD N’veen 
 

ZENDINGSCOMMISSIE  
Voorzitter: 
Mevrouw B. van den Brandhof                                

   (0341) 492131 
Ridderwal 4, 3882 LN Putten 
  
Penningmeester: 
De heer E.R. Kalkman  (033) 2572258  
Nwe Kerkstraat 36a, 3864 EE Nijkerkerveen 
 
Leden: 
De heer G. van den Ham   (06) 51557039 
Van Zuylenlaan 18, 3871 BH Hoevelaken 

   E-mail: info@bbfmetaal.nl  
 
De heer E. Bouw  (033) 2580491 
Vreugdenhilstraat 17, 3864 PJ  Nijkerkerveen 
 
Mevrouw G. Mostert  (033) 2571790  
Brouwerspad 1, 3864 DN Nijkerkerveen 
 
De heer W. van Leeuwen (033) 8807498 
Grote Vos 1, 3863 GB Nijkerk 
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TUSSENPERSOON VOOR DE  
VAN ROOTSELAARSCHOOL 

Contactpersoon: 
Mevrouw  S. Vlugter                                                               

   (033) 2582844  
Laakweg 78, 3864 LA Nijkerkerveen 
E-mail: svlugter@gmail.com 
 

COÖRDINATIE BEAMERGEBRUIK 
De heer P.W. van der Sluijs                                                 

   (033) 7851945 
Kajuit 12, 3863 VS Nijkerk 
E-mail: pieter@sluijsjes.nl 
 
De heer S. van Drie (033) 2580898 
Nieuwe Kerkstraat 20, 3864 ED Nijkerkerveen 
E-mail: gans3@live.nl 
 
De heer A. Anderiesen (033) 2453809                        
Vlinderlaan 75, 3863 GH Nijkerk 
E-mail: vlinderlaan75@gmail.com  

 
ALPHACURSUS Contactpersoon: 

Mevrouw C. Akkerman (06) 42167513 
Schoolstraat 109, 3864 MD Nijkerkerveen  

   E-mail: clara_akkerman@hotmail.com 

 
BIJBELSTUDIEGROEPAVOND 

Eens per maand op maandagavond, zie  
    elders in dit blad 

 
Coördinatie:   
De heer G. van den Ham (06) 51557039 
Van Zuylenlaan 18, 3871 BH Hoevelaken 

   E-mail: info@bbfmetaal.nl  
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WWIIJJKKIINNDDEELLIINNGG 
In de nieuwe opzet van het pastorale werk hebben de verschillende 
wijken geen vaste ouderling meer. Hieronder laten we nog wel de 
wijkindeling zien omdat wijkavonden nog wel per wijk worden 
gehouden. Heeft u behoefte aan contact met een ouderling, dan 
kunt u contact opnemen met één van de twee coördinerende 
ouderlingen: 
 De heer S. van Drie (033) 2580898 

Nwe Kerkstraat 20, 3864 ED Nijkerkerveen 
E-mail:  gans3@live.nl 
 
Mevrouw R. van der  Schuur (033) 8446613 
Nieuwe Kerkstraat 60, 3864 EE Nijkerkerveen 
E-mail:  riavanderschuur@gmail.com 

 

Wijk 1:         Amersfoortseweg, Domstraat, Laakweg,  
Hoevelakerveenweg, Hooglandseweg,  
Koolhaaspark, B.G. Ruitenbeekerf, 
Vreugdenhilstraat 
 

Wijk 2:         Birkenhof, Nieuwe Kerkstraat, De Bruijnhof 
 

Wijk 3:         Blokhuizersteeg, Hoevelakenseweg, Buntwal,  
Klaarwaterweg, Naaldenkoperweg,Schoolstraat 
 

Wijk 4:         Brouwerspad, Van Noortstraat,  
 Van Rootselaarstraat, Westerveenstraat, 

Winkelmanstraat, Zonnehof 
 

Wijk 5:         Jacob de Boerweg, Meester Folkertsstraat,  
Freule Helenastraat, Hofweg, Ds. Hugenholtzstraat, 
Wouter van de Kampstraat,  Dirk Ruitenbeekstraat, 
Prof. Scholtenstraat 
 

Wijk 6:         Oude Amersfoortseweg, Wouter Blomstraat, 
Van Dijkhuizenstraat, Talmastraat, Vanenburg, 
Vrouwenweg, Dr. Van de Kolkstraat, Buntgras 
 

Wijk 7:          Postcodes die beginnen met 3863 in Nijkerk 
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Wijk 8:          Postcodes die beginnen met 3862 in Nijkerk 
 

Wijk 9:          Postcodes die beginnen met 3861 in Nijkerk 
en alle adressen buiten Nijkerkerveen en Nijkerk  
                                     

PASTORAAL MEDEWERKERS 
 

Mevrouw R. van Ravenhorst                                                
(033)2538075 
Nwe Kerkstraat 105, 3864 EC Nijkerkerveen 
E-mail: riavanravenhorst@hotmail.com 

 
Mevrouw C. Akkerman  (06)42167513 
Schoolstraat 109, 3864 MD Nijkerkerveen 
E-mail: clara_akkerman@hotmail.com 
 
De heer G.G. Elbertsen  (033)2453752 
Wikke 19, 3863 DC Nijkerk  
E-mail: g.g.elbertsen@kpnmail.nl 
 
De heer T. Ruitenbeek  (033)2580189 

Westerveenstraat 57, 3864 EH Nijkerkerveen 
 

De heer J. van Kasteel  (033)2571833 
Dirk Ruitenbeekstraat 5, 3864 GA Nijkerkerveen 
E-mail: j.kasteel2@upcmail.nl 
 

En verder de ouderlingen mevrouw K. van Halen, de heer 
M.J. Nederhand, de heer S. van Drie, mevrouw I. Willems 
en mevrouw R. van der  Schuur. (zie voor contactgegevens 
bij “ouderlingenraad”) 

 
 
 
 
Wijzigingen in dit boekje graag doorgeven aan:  
scriba@eben-haezerkerk.nl 

 
HERVORMDE GEMEENTE ‘EBEN-HAËZERKERK’ NIJKERKERVEEN 
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