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Woord vooraf 
 

 
Genieten kan het zijn wanneer iemand een goed verhaal vertelt.  
Op de preekstoel, op het podium, op tv, of zomaar op een 
verjaardagsfeest of op je werk. Sommige mensen hebben de gave om 
een goed verhaal te kunnen vertellen. 
Het thema dit jaar voor de startzondag is ‘Een goed verhaal’.  
Dit thema reikt de landelijke Protestantse Kerk aan. Natuurlijk zullen 
ook dit jaar weer predikanten, clubleiders en kringleiders hun best 
doen om een goed verhaal te vertellen. Maar het thema graaft toch 
nog wat dieper. Het gaat niet allereerst om hoe mooi of hoe goed er 
verteld wordt. Maar het verhaal van God zelf is een goed verhaal. 
Omdat de persoon waarover verteld wordt goed is. 
Gaaf is.  
Volmaakt is. 
 
Over Jezus raken we niet uitgepraat, niet uitgedacht en over Hem 
willen we graag meer leren. 
Soms kun je door een verhaal geraakt worden wat stotterend en 
hakkelend verteld wordt. We geloven dat God door mensen heen 
werkt met zijn Geest. Menselijke zwakheid zelfs wil gebruiken om ons 
te raken met zijn onvoorwaardelijke liefde. 
Daarom de uitnodiging om ook dit jaar mee te doen met kringen en 
bijeenkomsten. Om naar het verhaal van Jezus te luisteren.  
Je raakt nooit uitgeleerd in het geloof. En uw en jouw verhaal mag ook 
gehoord worden. Misschien  niet omdat je jezelf zo’n goede verteller 
vindt.  
Maar de Here God werkt niet alleen door professionele 
verhalenvertellers, maar door ons allemaal. 
 
Welkom dus op de bijeenkomsten van het komende seizoen! 
 
ds. Bartho Versteeg 
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INHOUD 
 

Activiteiten 
4 Diaconie | Samen eten | Kerst/Paasviering | 

Seniorenmiddag/Ouderenrit || Motorrit 
5 Gemeente-initiatieven 
6-14 Jeugd 0-18 jaar 
14-15 Kringen | Bijbelkring | Gebedskring 
15-18 Gesprekskring | Lidmatengroep | Samen luisteren in stilte | 

Kernthema’s christelijk geloof | Gemeentegroeigroepen | 
Israëlkring  

19-21 Alphacursus | Oliebollenactie | Eben-HaëzerFair 

 

Adressen 
22-33 Kerkelijke adressenlijst | ambtsdragers | pastoraal 

medewerkers | commissies | zending | kosters | bezoekdames | 
kerkblad | kerkelijk bureau, etc. 

34-35 Wijkindeling 
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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 samen een Kerst-/Paasviering 
te vieren, op een middag, met aansluitend een (brood)maaltijd.  
 

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

 
 
Seniorenuitje/Ouderenmiddag 
Dit wordt georganiseerd door de drie Veense kerken samen en vindt 
plaats in augustus/september. Nadere informatie te zijner tijd in het 
kerkblad 
 

Wanneer:  augustus/september 
Tijd:  volgt in het kerkblad van  juni 2020 
Waar:   n.t.b. 

DIACONIE   { helpen } 
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DIACONIE   { helpen } 
 

Motorrit 
De zaterdag na de TT van Assen houden we onze jaarlijkse motorrit. 
Zoals gebruikelijk staat de rit open voor ieder die mee wil rijden. 
Gemeenteleden uit onze plaatselijke kerken, vrienden, buren, ieder is 
welkom.  
Vertrek 9.30 uur en we hopen aan het begin van de middag terug te 
zijn om samen een kopje koffie te drinken en een broodje te eten. 
Graag vooraf opgeven bij ds. Bartho Versteeg (bgversteeg@hetnet.nl) 
of Evert Bloemendaal (evertbloemendaal@hetnet.nl). 
 

Wanneer:  zaterdag 4 juli 
Tijd:   vanaf 8.45 uur koffie in de (Gereformeerde of Eben-Haëzer)kerk. 
 
 
 

Activiteiten waar regelmatig groepen 
gemeenteleden aan deelnemen: 
 
Vrouwenconferentie Lunteren 27/28 sept. en 25/26 okt. 2019 
EVA Vriendinnenweekend 8-10 en 15-17 november 2019 (vol) 
Mannenconferentie Lunteren 24/25 jan. en 28/29 febr. 2020 
Mannenconferentie-Noord, Schiermonnikoog 20/21 maart 2020 
Mini-reveilweek, NEM, Voorthuizen 20-24 mei 2020 
Opwekking, Pinksteren, Biddinghuizen 29 mei-1 juni 2020 
EO Jongerendag 6 juni 2020 
Reveilweken zomer, NEM, Voorthuizen en Delden juli 2020 
Israëlcentrum Nijkerk, dagelijks geopend, behalve zondag 
Stichting Nijkerk voor Gruisor, bezoekt in december Gruisor en 
Csóka in Roemenië voor kerstpakketten en kleine projecten 
 

GEMEENTE-INITIATIEVEN 

mailto:bgversteeg@hetnet.nl
mailto:evertbloemendaal@hetnet.nl
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Kinderoppas  
Vanaf 0 jaar zijn kinderen van harte welkom in het Jerugdhonk bij de 
oppas tijdens de ochtenddiensten. Er is altijd een volwassene 
aanwezig, die wordt geassisteerd door een jonger gemeentelid (vanaf 
12 jaar). Er is allerlei speelgoed en materiaal aanwezig, zoals een box, 
wipstoeltje, maar ook Bijbelprentenboeken en kleurplaten speciaal 
voor deze leeftijdsgroep. Omdat de oppas samen met de 
kindernevendienst plaatsvindt, kunnen jonge  
kinderen al meedoen met de Bijbelverhalen en verwerkingen als ze 
daaraan toe zijn. Ook zal de overgang naar de nevendienst heel 
vanzelfsprekend verlopen. 
 

 
Kindernevendienst  

Vanaf ongeveer 4 jaar (t/m 10 à 12 jaar) doen de kinderen mee met de 
kindernevendienst in het Jeugdhonk. De kinderen luisteren naar én 
praten over een Bijbelverhaal met een bepaald thema uit de methode 
Vertel het maar. Hierbij maken ze een verwerking, zoals een knutsel-, 
teken-, puzzel- of schrijfopdracht. De nevendienst is voor alle kinderen 
tot en met groep 8.  
Kinderen van groep 7 en 8 mogen echter ook kiezen om in de kerk te 
blijven. Regelmatig ligt er een werkboekje of werkblad voor deze 
kinderen in een speciaal mandje in de hal. Dit kunnen de kinderen in 
de dienst gebruiken.  
Tijdens bijzondere diensten en periodes, zoals Advent en 40- 
dagentijd, zal er altijd extra leiding aanwezig zijn in de nevendienst. 
Als er dan genoeg kinderen zijn, kunnen we de groep voor die 
dienst(en) splitsen in een onder- en bovenbouwgroep. 
En natuurlijk is er op 2e Kerstdag en met Pasen een speciale 
kinderviering voor alle kinderen. 
In de ochtenddiensten gaan alle kinderen (van de oppas en 
nevendienst) na de preek de kerk in voor het kinderlied en de zegen. 
 

JEUGD   { 0-18 jaar } 
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Helpen 
Vind je het leuk om bij de oppas of kindernevendienst  te helpen?  
Dan ben je vanaf 12 jaar van harte welkom. Je wordt ingedeeld met 
een volwassene en je hebt dan gemiddeld één keer in de 6 weken 
dienst. Vanaf 18 jaar mag je in principe zelfstandig leidinggeven. 
Om te helpen bij de beamer moet je 14 jaar zijn en dan heb je ook één 
keer in de 6 weken dienst. 
 

Interessante diensten voor kinderen en/of jeugd 
voor alle 3 de kerken 

Let op: ochtenddiensten in HK en GK beginnen om 9.30 uur! 
 

Datum Wat Kerk 

15 september  2019 Sing-in, ‘s avonds EHK 

22 september 2019 Jeugddienst, ’s avonds   EHK 

6 oktober 2019 Kinderdienst EHK 

6 oktober 2019 Jeugddienst GK 

27 oktober 2019 Vakantiebijbelclub HK 

3 november 2019  Kinderdienst GK 

17 november 2019 Sing-in, ‘s avonds EHK 

1-22 december Adventsproject in KND EHK 

24 december 2019 Kerstmusical GK 

26 december 2019 Inspiration zangdienst HK 

26 december 2019 Kinderkerstfeest EHK 

26 januari 2020 Kerk-School-Gezinsdienst ?? 

2 februari 2020 Jeugddienst, ’s avonds  EHK 

23 februari 2020 Sing-in, ’s avonds EHK 

1 maart 2020 Kinderdienst GK 

23 mrt-12 april 2020 40-dagenproject in KND GK + EHK 

5 april 2020 Palmtakken maken in KND GK 

13 april 2020 Inspiration dienst HK 

26 april 2020 Jeugddienst GK 

26 april 2020 Sing-in, ‘s avonds EHK 

24 mei 2020 Kinderdienst EHK 

 7 juni 2020 Jeugddienst, ’s avonds  EHK 

21 juni 2020 Openluchtdienst HK/ EHK/GK 

5 juli 2020 Sing-in, ’s avonds EHK 

12 juli 2020 Overstapdienst EHK 
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Spirit              Together  

 

Dé 2 clubs van de 3 Veense kerken 
Wij, van de Hervormde Kerk, de Eben-Haëzerkerk en de 

Gereformeerde Kerk, werken steeds meer samen, omdat we vinden 
dat we bij elkaar horen en eigenlijk één zijn. We zijn tenslotte allemaal 

kinderen van één en dezelfde God.  
Daarbij vinden we het heel fijn, handig en gezellig om dingen samen te 

doen. We maken gebruik van elkaars talenten en ervaringen en 
verdelen de taken onderling. 

Ook zien we hoe mooi en goed het is dat er nu één school is. 
Als leiding van de drie kerken gaan we samen zorgen voor twee 

superleuke clubs: KinderClub & Spirit. 
 

We nodigen jullie van harte uit bij:  
 

KinderClub 
Wie:  Groep 4/5/6  

Waar:   Eben-Haëzerkerk, De Steiger (Nieuwe Kerkstraat 106) 
Wanneer: Donderdag, 18.30-19.45 uur, start 26 september 2019 
Wat:   Bijbelverhaal,  knutselen, een speurtocht,  een spel en nog veel meer 

 

Spirit 
Wie:  Groep 7/8 
Waar:   De Voorpost bij de Grote Kerk (Nieuwe Kerkstraat 81) 
Wanneer: Maandag, 18.45-20.00 uur, start 23 september 2019 
Wat:   Bijbellezen, zingen, bidden, bakken, knutselen en nog veel meer 

 
Kosten: €1,-  (1e keer gratis) 

De eerste keer doen we bingo! 
 

Iedereen is van harte welkom en neem gerust een vriendje of 
vriendinnetje mee! 

Groetjes van de clubleiding 
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Aanmelden/vragen:   
Groep 4/5/6:   Jeanette: aenjguliker@zonnet.nl of 033-253 83 39  

Aanmelden/vragen  
Groep 7/8:  Daniek: daniek97@live.nl of (06) 28 95 61 66 

 

 

 

 

 

Rock Solid-  De gezelligste tienerclub van Nijkerkerveen. 

Zit jij in groep 8, klas 1 of klas 2, dan ben je van harte welkom bij Rock 
Solid. 
 
Rock Solid…? Rock Solid...? Rock Solid…? 
Je hebt er misschien wel van gehoord of over gelezen.  
 
De drie kerken uit Nijkerkerveen organiseren samen Rock Solid.  
(Eben-Haëzerkerk, Gereformeerde kerk en de Hervormde kerk)  
Eén keer in de twee weken op vrijdagavond ben jij van harte welkom 
samen met andere leeftijdsgenoten, zodat we er elke keer weer een 
gezellige avond van kunnen maken. 
De gezellige avonden bij Rock Solid houden in: 
 

 Elke avond een eigen thema 
 Spellen doen met elkaar 
 Je eigen mening geven in de gesprekken die we gaan hebben 
 Op stap met de hele groep voor een activiteit op een andere 

plek 
 Bespreken wat God betekent in jouw leven 

 
Deze avonden gaan we samen ontdekken en zoeken naar wat God 
voor ons/jou betekent. 
Een avondje kost je maar €1,-, maar het geeft je zo veel meer terug. 
 
 
 

mailto:aenjguliker@zonnet.nl
mailto:daniek97@live.nl
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Wanneer begint Rock Solid vraag jij je nu vast af. Rock Solid start 
vrijdag 20 september 19.32 uur in de Voorpost, Nieuwe Kerkstraat 81 
in Nijkerkerveen (en duurt tot 21.32 uur). 
 
Alle data op een rijtje: 

 20-9 Startavond 
 4-10 
 18-10 
 1-11 
 15-11 
 29-11 
 13-12 

 10-1 (2019) 
 24-1 
 7-2 
 21-2 
 6-3 
 20-3 
 3-4 slotavond 

 
Nieuwsgierig geworden? Of blijf je na al deze informatie toch 
met vragen zitten? 
Neem contact op met Anita Nederhand (06) 38 31 26 50 of Gerda 
van de Beek (06) 23 51 68 27, zij kunnen je nog meer vertellen 
over Rock Solid. Als je een van deze dames een appje stuurt, 
kunnen zij jou alvast toevoegen aan de groepsapp van Rock Solid. 
Deze gebruiken we voor korte berichtjes over de Rock Solid-
avonden. Op die manier weet je ook zeker dat je de startavond niet 
gaat vergeten! 
Tot vrijdagavond 20 september om 19.32 in De Voorpost! 

 
 
 
 
 
 

 

 

KOM JE OOK? 
 
 

 

GEZELLIGHEID KENT GEEN TIJD 
 
 

 

NEEM JE VRIENDEN MEE 
 
 

 VOEL JE WELKOM BIJ ROCK SOLID 
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Vakantiebijbelclub 
In de herfstvakantie wordt op woensdag 23 oktober en donderdag 
24 oktober opnieuw de Vakantiebijbelclub georganiseerd.  
Het thema van dit jaar is Schatrijk! Kinderen vanaf groep 1 tot en 
met groep 8 zijn van harte uitgenodigd voor de activiteiten in 
Dorpshuis Concordia in Nijkerkerveen. 

Op woensdag 23 oktober start de ochtend om 10 uur, maar de 
inschrijving start al om 10 over half 10. De dag wordt gevuld met 
een dagopening waarbij we met elkaar zingen en luisteren naar een 
verhaal uit de Bijbel. Vervolgens gaan we lekker aan de slag met 
elkaar door iets te maken of te doen rondom het thema.  
Om kwart over 12 sluiten we de ochtend af. 

Donderdag 24 oktober starten we opnieuw 
om 10 uur en is er van tevoren weer de 
mogelijkheid om je nog in te schrijven. 
Opnieuw doen we een leuke activiteit. We 
lunchen met z’n allen en daarna kunnen de 
kinderen gaan genieten van een 
toneelstuk. We sluiten om 14.15 af. Op 
zondag 27 oktober wordt de themaweek 
afgesloten in de Hervormde kerk in 
Nijkerkerveen. 

Voor de Vakantiebijbelclub in 
Nijkerkerveen zijn we nog op zoek naar 
volwassenen die het leuk vinden om te 
helpen bij het begeleiden van de activiteiten. Bijvoorbeeld bij het 
inschrijven, het bereiden van de lunch, het lunchen en het 
begeleiden van de spel- en knutselactiviteiten. De organisatie zorgt 
voor alle voorbereidingen. Mocht u beschikbaar zijn om op 
woensdag 23 oktober en/of donderdag 24 oktober te helpen, mail 
dan naar vbcnijkerkerveen@gmail.com of bel Gerda van 
Zomeren 033-253 46 28. Voor de kinderen zijn er geen kosten 
verbonden aan de Vakantiebijbelclub. Voor de activiteiten zijn we 
afhankelijk van sponsoring en de fooienpot. Mocht u een financiële 
bijdrage willen geven, dan kunt u ook contact opnemen met de 
organisatie via mail of telefoon.  

mailto:vbcnijkerkerveen@gmail.com
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                        HELP! 
 

 

 

 

 
 

 
 

Is dit wat voor jou?           Jij kunt kiezen…. 
Voor bovenstaande activiteiten zijn we nog  

op zoek naar leiding. 

Het gaat om activiteiten voor kinderen/jeugd waarbij we per direct 
meer leiding nodig hebben of waarbij een aanvulling op de leiding 
gewenst is. 
Rock Solid en Club 
Deze activiteiten vinden plaats in de maanden september tot en 
met april. Het gaat dan om een bepaalde avond in de week/om de 
twee weken. 
Kindernevendienst en kinderoppas 
Deze activiteiten vinden plaats op zondag, tijdens de 
ochtenddienst. 
Voor meer informatie over de verschillende activiteiten verwijzen wij 
je naar wat er over deze activiteiten wordt vermeld in deze gids. 
Mocht jij nu denken: daar wil ik meer van weten, neem dan contact 
op met Henrianne of met Steffie en zij helpen je verder. Het is ook 
mogelijk om bij de activiteiten een keer mee te lopen om te zien of 
het bij jou past. 
 
Zonder leiding: 
GEEN kindernevendienst,                                                  
De kinderen 
GEEN Rock Solid,                                                                
de jeugd                                                            
GEEN Club en GEEN kinderoppas                                                                                             
Wij kunnen niet zonder jou!                                                           
                                                         
De jeugdouderlingen Steffie en Henrianne 

Kindernevendienst 

Rock Solid 

Club 

Kinderoppas 
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Catechese 
In het komende seizoen gaan we als drie kerken de catechese 
gezamenlijk doen. Dit jaar schuiven we de groepen in elkaar.  
Het is de bedoeling dat we ons daarnaast dit jaar bezinnen 
over de vormgeving van catechese in de toekomst.  
In principe is er dit seizoen catechese om de 2 weken, afgestemd 
op Rock Solid. Door vakanties (herfst, kerst en voorjaar) zitten er 
soms meerdere weken tussen.   
Jongeren krijgen enkele weken voor de catechese een persoonlijke 
uitnodiging. 
 

Groep 12-15 jaar 

Tijd:   donderdagavond 19.00  uur;  
Waar:   Jeugdhonk Eben-Haëzerkerk 
Leiding:  ds. Bartho Versteeg 
Data:   12, 26 september  

10 oktober 
7, 21 november 
16, 30 januari 
13, 20  februari 
12, 26 maart 

 

Gesprekskring 16+ 

Tijd:   maandag- of dinsdagavond 
Waar:    De Voorpost 
Leiding:   ds. Leendert van der Sluijs 
Data:   start op 9 of 10 september  
 

Gesprekskring 18+  

Tijd:    donderdagavond 20.00  uur;  
Waar:   huiskamer familie Versteeg 
Leiding:   ds. Bartho Versteeg 
Data:   12, 26 september  

10 oktober 
7, 21 november 



14 
 

16, 30 januari 
13, 20  februari 
12, 26 maart 

 
Gesprekskring 20+ 

Tijd:   donderdagavond 
Waar:    De Voorpost 
Leiding:   ds. Leendert van der Sluijs 
Data:   uitnodiging via bestaande app 
 

 
 

 
 
Bijbelkring  
Eénmaal in de maand op de 2e maandagavond van 20.00 uur tot 
21.30 uur in het Jeugdhonk.  
We behandelen het bijbelboek Handelingen (deel 2).  
 
De Bijbelkring start op maandagavond 9 september.  
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  9/9, 14/10, 11/11, 9/12, 13/1, 10/2, 9/3, 20/4 en 11/5.  
 

Wanneer:   Elke tweede  maandagavond van de maand 
Tijd:   20.00 – 21.30 uur  
Waar:   Jeugdhonk 
 

 

Gebedskring 
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en 
dank Hem in al uw gebeden.  
Filippenzen 4:6 
  
We geloven dat God gebeden wil worden en dat Hij gebeden 
verhoort. Niet alleen is Hij betrokken bij onze persoonlijke situatie, 

KRINGEN   { inzicht | gebed } 
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maar juist ook bij de gemeente, zijn bruid. Daarom vinden we het 
belangrijk om specifiek voor onze eigen gemeente te bidden en 
voor de activiteiten die er zijn. Ook voor de zieken, de zending en 
de kerk wereldwijd bidden we. Als u ook op deze manier betrokken 
wilt zijn, dan bent u van harte welkom op de gebedskring. 
-Elke 2e dinsdag van de maand om 18.45u 
-Elke 4e dinsdag van de maand om 13.30u  
We komen in het Jeugdhonk bij elkaar. 
  
Naar aanleiding van de enquête tijdens de gemeenteavond kan het 
zijn dat er binnenkort wijzigingen optreden in de tijden, houdt u 
daarom het kerkblad in de gaten.  
 

 

Wanneer:  elke tweede dinsdag van de maand   
Tijd:   18.45 uur 
Waar:  Jeugdhonk  
 
Wanneer:  elke vierde dinsdag van de maand   
Tijd:   13.30 uur 
Waar:  Jeugdhonk  

 
 

 
 
 
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).  
 
Er worden belangrijke thema's uit de bijbel of het dagelijks leven 
ingeleid en besproken, dit kunnen onderwerpen zijn die door de 
deelnemers zelf worden aangedragen. Ook is er ruim gelegenheid 
om vragen te stellen en geloofservaringen uit te wisselen.  

GESPREKSKRING   { geloofsgroei } 
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Contactpersoon  
Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij Gert van den Ham,  
tel. (06) 51 55 70 39 / info@bbfmetaal.nl. 
 

Wanneer: eerste maandag van de maand  
Tijd:   20.00-22.00 uur  
Waar:   bij een van de groepsleden thuis 

 
 

Samen luisteren in stilte 
Eén keer per maand komen we bij elkaar voor een rustmoment. 
Even tot stilstand komen in de drukte van elke dag. We zetten een 
kaars neer in het midden van de kring. We luisteren naar een kort 
Bijbelgedeelte. In de stilte luisteren we ernaar en delen wat ons 
raakte en aansprak. Er zullen tussendoor korte teksten gelezen 
worden uit het boek ‘Samen luisteren in de stilte – Lectio Divina met 
40 oefeningen’ van Jos Douma en Anselm Grün.  
Geen discussiekring, maar een luisterkring.  
We trekken er maximaal 1,5 uur vooruit. Maar mochten we na ruim 
een uur het idee hebben dat het zo goed is, dan ronden we na een 
uur ook af. 
 

Wanneer:  dinsdagen 24 september, 29 oktober, 26 november,  
   17 december, 28 januari, 18 februari, 24 maart. 
Tijd:  19.30-21.00 uur 
Waar:   De Steiger 
Leiding:   ds. Bartho Versteeg 
 

 
Kernthema’s Christelijk geloof 
Onlangs kwam de ‘Gewone Catechismus’ uit, het Christelijk geloof 
in 100 vragen en antwoorden. De ouderen kennen de Heidelbergse 
Catechismus nog wel, die een paar eeuwen lang het onderwijsboek 
van de kerk was. Tot we niet meer zo goed uit de voeten konden 
met dit leerboek van enkele eeuwen oud. De opzet van vragen en 
antwoorden blijkt echter nog steeds een heel bruikbaar instrument 
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om wat te leren. De antwoorden blijken ook te helpen om niet weg 
te zakken in het moeras van meningen en ideeën, maar geven  
duidelijke informatie over de kernthema’s van christelijk geloven.  
In 4 avonden willen we luisteren naar de vragen en antwoorden uit 
deze eigentijdse Catechismus, maar natuurlijk leggen we daar ook 
onze eigen antwoorden naast. Niet echt een gesprekskring dus, 
maar meer een leerkring over de kernthema’s van geloven vanuit 
de traditie van de Reformatie. 
 

Wanneer:  maandagen 13, 20, 27 januari en 3 februari 
Tijd:   19.30-21.30 uur 
Waar:   De Voorpost Hervormde Gemeente (!) 
 

 

Gemeentegroeigroepen 
In een Gemeentegroeigroep staat de onderlinge ontmoeting 
centraal. Aan de hand van een Bijbelgedeelte wordt met elkaar 
doorgesproken over de praktische betekenis in het eigen  
leven. Op dit moment zijn er een aantal groepen waar in totaal 28 
personen naartoe gaan. Het zou mooi zijn wanneer er een nieuwe 
groep samengesteld zou kunnen worden. 

 
Het thema dit seizoen is ‘Dit is mijn lichaam’. Het gaat over de 
realiteit dat wij als broeders tot één lichaam behoren. We zijn leden 
van één gezin. Een mooi thema. Juist in deze tijd waarin het  
individu vaak tot norm wordt verheven, is het ook een oefening om 
lichaam van Christus te zijn. We hebben elkaar heel hard nodig als 
gemeenteleden om Jezus te blijven volgen. 
In de  avonddienst van 13 oktober wordt een GGG-dienst 
gehouden. Vooraf zal er begonnen worden met een broodmaaltijd 
en tijdens de dienst zal er iets worden verteld over en door  
de groepen. 
Wil je komend seizoen voor het eerst, of weer opnieuw deelnemen 
aan een groep, laat het weten aan ds. Versteeg, zodat we dit 
seizoen een nieuwe groep kunnen opstarten! 
 

Wanneer:  woensdag-, donderdag- en zondagavond  (1x per maand) 
Tijd:   20.00-21.30  uur  
Waar:  bij een van de groepsleden thuis 
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Israëlkring 
Binnen de Israëlkring kijken we met elkaar naar 
de plaats van Israël in Gods plan met deze 
wereld. We zoeken samen naar de diepere 
betekenis van Joodse feesten en gebruiken en 
naar de lessen die wij hieruit kunnen leren. Ons 
geloof komt immers hieruit voort. Over vragen die 
opkomen, willen wij met elkaar in gesprek gaan. 
We beginnen komend seizoen met een nieuw 

onderwerp. Heeft u vragen n.a.v. Israël en wilt u daarover samen 
op zoek naar de antwoorden? U bent van harte welkom om 
(vrijblijvend een avond) mee te doen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Heidi van der 
Sluijs (06)10 60 61 36, of An Anderiesen (033) 245 38 09/ 
an.anderiesen@upcmail.nl). 
De avonden worden gehouden bij An en Arnoud Anderiesen, 
Vlinderlaan 75 (Nijkerk), op woensdag van 20.00 uur tot ongeveer 
21.30 uur.  

 

Wanneer: veelal elke vierde woensdag van de maand van september 2019 
t/m juni 2020 (behalve 26/12): 

 
25/9 
30/10 
27/11 
22/1 
26/2 
25/3 
22/4  
27/5 
 24/6 

 
Tijd:  20.00-21.30 uur 
Waar:  Vlinderlaan 75,  Nijkerk 

mailto:an.anderiesen@upcmail.nl
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Ook het komende seizoen zal in Nijkerkerveen een interkerkelijke 
Alpha-cursus worden georganiseerd.  
Alpha is een kennismaking met het christelijk geloof voor mensen 
die geen of weinig kennis hebben van, of ervaring hebben met het 
christelijk geloof, maar daar wel meer van zouden willen weten. 
Alpha wordt in meer dan achthonderd kerken in Nederland 
aangeboden en bestaat uit tien samenkomsten in de avond en een 
dagvullend programma op een zaterdag.  
 
In een goede en open sfeer kunnen belangstellenden zelf 
ontdekken wat het betekent om christen te zijn. Iedere avond begint 
met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een inleiding van 
maximaal een half uur. In deze inleidingen wordt ingegaan op 
diverse kernpunten van het christelijk geloof. In kleine groepjes 
wordt daarover doorgepraat. Deze opzet heeft als voordeel dat er 
volop ruimte is voor onderling gesprek en ontmoeting.  
 
Alpha biedt mensen de gelegenheid om binnen de context van de 
christelijke gemeente op vrijblijvende wijze te zoeken naar 
antwoorden op de vragen van hun leven. De te behandelen 
onderwerpen zijn door iedereen te volgen en zet in bij de persoon 
en het werk van Jezus Christus en gaat vervolgens in op wat het 
betekent om te leven in een relatie met God.  
 
Voor wie?  
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 (opnieuw) kennis willen maken met het christelijke 
geloof  

 
Luisteren, leren, uitwisselen en ontdekken! 
 
Kosten?  
Alpha is helemaal gratis. Ook de maaltijd kost niets. 

ALPHACURSUS   { ontdekken } 
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Wanneer?  
De uiteindelijk data volgen nog, maar de avonden beginnen om 
18.30 uur en duren tot 22.00 uur (maaltijd inbegrepen). De nieuwe 
Alpha gaat op dinsdag 14 januari om 20.00 uur van start met een 
kennismakingsavond. Tijdens deze kennismakingsavond zal op 
basis van de aanmeldingen de definitieve avond worden 
vastgesteld. 
 
Waar? 
In een van de zalen van de Gereformeerde kerk, Vrouwenweg 1, 
Nijkerkerveen.    
 
Leiding?  
De Alpha zal worden geleid door een team bestaande uit de 
predikant en leden van de gemeente vanuit de Veense kerken. 
Mocht u of jij het leuk vinden om als teamlid mee werken aan deze 
Alpha, geef dat aan ons door.  
 
Informatie en opgave  
Voor nadere informatie en opgave neem contact op met ds. Judith 
Visser (j.visser@gknijkerkerveen.nl (06) 23 37 47 26). 

 
Wanneer:  10 avonden vanaf  14 januari 2019 (nadere info in het kerkblad) 
Tijd:   18.30-22.00 uur (incl. maaltijd) 
Waar:  Gereformeerde Kerk, Vrouwenweg 1, Nijkerkerveen 
 

 
 

 
 
 

 
Veens bakje 
Iedere vrijdagochtend kunt u in de Eben-Haëzerkerk,  
Van Noortstraat 106, een kopje koffie of thee komen drinken en 
voor de kinderen is er limonade.  
De deur is open van 10.00-11.45 uur! Leeftijd speelt geen rol. 
Iedereen is welkom! 

{ ontspanning door inspanning } 

mailto:j.visser@gknijkerkerveen.nl
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Kom gewoon langs voor een praatje, om van gedachten te wisselen 
of om mensen te leren kennen in ons dorp. Krantje lezen, 
breien/haken. Misschien een spelletje doen?  

 
En verder … 
 

… zullen er zo’n 15.000 oliebollen worden gebakken ten bate van 

onze kerk.  
Op 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 2020 een Eben-Haëzer Fair 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. 

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

 (033) 258 39 20 
Van Noortstraat 61  
3864 ET  Nijkerkerveen 
E-mail: bgversteeg@hetnet.nl                                   

  

VOORZITTER           De heer G. van der Schuur  

 (06) 39 56 42 28 
Nieuwe Kerkstraat 60 
3864 EE  Nijkerkerveen 
E-mail:   
gertvanderschuur@gmail.com 

 

SCRIBA  De heer C. Bos   

(06) 18 51 92 05         
Laakweg 78 
3864 LD  Nijkerkerveen 
E-mail:  
scriba@eben-haezerkerk.nl  

 
OUDERLINGEN- Mevrouw H. Hijwegen  

RAAD   (06) 30 87 77 00 

   (jeugdouderling)                             
   Dokter van de Kolkstraat 1 

3864 HA  Nijkerkerveen 
   E-mail:  

henrianne_henno@hotmail.com 
   

Mevrouw  S. Vlugter  
(jeugdouderling) 
(06) 15 47 65 43                                                                           
Laakweg 78  
3864 LA  Nijkerkerveen 
E-mail: svlugter@gmail.com 
 

{ adressen Kerkenraad & commissies } 

mailto:gertvanderschuur@gmail.com
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De heer S. van Drie  
(033) 258 08 98 
Nieuwe Kerkstraat 20 
3864 ED  Nijkerkerveen 
E-mail:   
gans3@live.nl 
 
Mevrouw R. van der Schuur  
(06) 48 28 41 10 
Nieuwe Kerkstraat 60 
3864 EE  Nijkerkerveen 
E-mail:   
riavanderschuur@gmail.com 
 
Mevrouw C. Akkerman  
(06) 42 16 75 13 

  Schoolstraat 109 
  3864 MD  Nijkerkerveen 
  E-mail:  
  clara_akkerman@hotmail.com 

 
De heer H. Willems  
(033) 253 66 78 of  
(06) 42 35 21 45 
Jacob de Boerweg 21 
3864 EZ  Nijkerkerveen 
E-mail:   
hermanwillemssr@gmail.com 

 

 
DIACONIE De heer R. van den Akker  

(voorzitter)      
(033) 257 22 81 
Domstraat 40 
3864 PR  Holkerveen 
E-mail: r.akker25@upcmail.nl 
 
 

mailto:riavanderschuur@gmail.com
mailto:hermanwillemssr@gmail.com
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De heer E. Veldhuizen  
(penningmeester)                             

    (033) 247 07 90 
Lorenzhof 20, 3863 AM  Nijkerk 
E-mail: e.veldhuizen90@t-mobilethuis.nl 
 
Mevrouw M. van de Bunt   
(033) 257 27 34 
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 A(lex) van de Bunt  

MEESTERS   (voorzitter)  

(033) 257 27 34   
   Mr. Folkertsstraat 11 

3864 GC  Nijkerkerveen 
E-mail: a.bunt4@chello.nl 

 
De heer A(rie) van de Bunt (secretaris) 
(0342) 46 25 17 
Schoolstraat 82A 
3864 MK  Nijkerkerveen  
E: arie.vandebunt@kpnplanet.nl 
 
De heer R.J. Idema  
(penningmeester) 
(033) 246 09 56 
Moorselaar 57 
3862 VA  Nijkerk 
E-mail: rj.idema@lijbrandt.nl 
 

mailto:rj.idema@lijbrandt.nl
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De heer P. van der Sluijs  
(033) 785 19 45 
Kajuit 12 
3863 VS  Nijkerk 
E-mail: pieter@vandersluijs.email 

 

FINANCIËN 
   De heer B. de Groot 
   Barend Kuisstraat 34 
   3861 HS  Nijkerk 
   E-mail: b.de.groot@zonnet.nl 
 
PASTORAAL MEDEWERKERS 
 

  Mevrouw L. Idema (06) 29 47 74 04 
Moorselaar 57, 3862 VA  Nijkerk 

  E-mail: linaidema@hotmail.com 
 

Mevrouw J. van Drie (033) 258 08 98 
Nwe Kerkstraat 20, 3864 ED  Nijkerkerveen 

  E-mail: jokevandrie@hotmail.com 
 
  De heer T. Ruitenbeek  (033) 258 01 89 

  Westerveenstraat 57, 3864 EH  Nijkerkerveen 
  (voor de tehuizen) 

 
  De heer J. van Kasteel (033) 257 18 33 

Dirk Ruitenbeekstraat 5  
3864 GA  Nijkerkerveen 

  E-mail: j.kasteel2@upcmail.nl 

 
KOSTERS  Koster voor huwelijken en begrafenissen: 

Mevrouw J.J. Blankestijn (033) 257 25 91   
Vanenburg 23, 3864 DJ  Nijkerkerveen           

     
Coördinatie parttime kosters: 
De heer A(lex) van de Bunt (033) 257 27 34 
Mr. Folkertsstraat 11, 3864 GC  Nijkerkerveen 
E-mail: a.bunt4@chello.nl 

mailto:b.de.groot@zonnet.nl
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Parttime kosters:  
de heer T. Ruitenbeek   (033) 258 01 89 
de heer W. van Wessel   (033) 257 17 08 
de heer G. Geurtsen       (033) 246 35 99 
de heer A. Anderiesen    (033) 245 38 09 
de heer T. Bouw  (033) 257 14 89 

 
KERKELIJK  Mevrouw A. Berrevoets (033) 253 45 49    

BUREAU  (tussen 20.00-21.30 uur) 

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

KINDEROPPAS Mevrouw J. van Dasler, (06) 41 99 64 14 

E-mail: janinevandasler@outlook.com 
 

KINDERNEVEN- Coördinatie: 

DIENST  Mevrouw  S. Vlugter                                                               

   (06) 15 47 65 43 
Laakweg 78, 3864 LA  Nijkerkerveen 
E-mail: svlugter@gmail.com 

                      

AVONDMAAL viering in beide diensten van: 

2019: 1 september 
   10 november 

2020:  16 februari 
   10 april (Goede Vrijdag) om 19.30 uur

  28 juni  
 

DOPEN  Geen vastgestelde data, maar op verzoek. 

Datum voor het voorbereidend doopgesprek  
af te spreken met ds. B.G. Versteeg. 

 

KINDERDIENST & JEUGDDIENST zie pag. 7 
 

JEUGD- Jeugdouderlingen: 

COMMISSIE  Mevrouw H. Hijwegen 

   Dokter van de Kolkstraat 1 
3864 HA  Nijkerkerveen 

   E-mail: henrianne_henno@hotmail.com 
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Mevrouw  S. Vlugter                                                        
(06) 15 47 65 43 
Laakweg 78, 3864 LA  Nijkerkerveen 
E-mail: svlugter@gmail.com 
  

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

   (033) 245 97 81 / (06) 17 01 23 24 
Brede Beek 9, 3861 BC  Nijkerk 
E-mail: rivabo@live.nl 

       
Mevrouw N. Vlijm, (06) 27 53 09 48 
Heinencamp 40, 3861 LM  Nijkerk 
E-mail: a.vlijm1@kpnplanet.nl 
    

De heer H.J. van Ramshorst (06) 57 75 39 00  
Van Duinenerf 8, 3861 CB  Nijkerk 
E-mail: jannievanramshorst@hotmail.com 
 
De heer G. Kalkman (033) 752 27 95 
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 Gelderland, 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) 247 07 90 
Lorenzhof 20, 3863 AM  Nijkerk 
E-mail: e.veldhuizen90@t-mobilethuis.nl 
 

ACTIVITEITEN VOOR OUDEREN 
Coördinatie van o.a. de Paas- en Kerstmiddag: 
Diaconie i.s.m. bezoekdames 
De heer E. Veldhuizen (033) 247 07 90 
Lorenzhof 20, 3863 AM  Nijkerk 
E-mail: e.veldhuizen90@t-mobilethuis.nl 
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ADOPTIEKIND en verspreiding van Hongaars- en  
Roemeenstalige kinderbijbels voor 
zigeuner- en weeskinderen. 
Coördinatie: 
Stichting Nijkerk voor Gruisor 
De heer G. van den Ham (06) 51 55 70 39 

   Secretaris: 
   De heer G. van der Schuur (06) 39 56 42 28 

https://www.facebook.com/NijkerkvoorGruisor/  
 
COMMISSIE LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN 

Coördinatie: 
Mevrouw  H. Langman  (033) 245 60 97 
Rijstegoed 65, 3863 BS  Nijkerk 
E-mail: h.langman@kpnmail.nl 
 

BEZOEKDAMES VAN DE EBEN-HAËZERKERK 
    Wat doen onze bezoekdames? 
    Bent u al 75 jaar? 
Want vanaf deze leeftijd komt er rond uw verjaardag een 
bezoekdame bij u op bezoek. Deze dame komt bij u aan met een 
attentie van de kerk/diaconie. Wat vanaf september 2019 nieuw 
wordt, is dat u een riante attentie krijgt op de leeftijd van 75, 80, 85, 
90, enz. (dus om de 5 jaar). Wel zullen de dames ieder jaar rond 
uw verjaardag bij u op bezoek komen en mocht u vaker bezoek van 
deze dames willen, geef dit dan duidelijk aan! 
Ook tijdens huwelijksjubilea van 12½ , 25, 40, 50, 55, 60, 65 jaar, 
enz. zal de bezoekdame bij u komen met een attentie. Als u daar 
geen prijs (meer) op stelt, geef dit dan aan ons door, dan kunnen 
wij dat verwerken in de administratie. 

Coördinatie: (vacant) 
Bezoekdames:    
Mevrouw  T. van Soeren  (033) 257 18 25 
Schoolstraat 67a, 3864 MB  Nijkerkerveen 
 
Mevrouw W. de Bruin-vd Pol (0342) 46 25 99 

    Eendrachtstraat 19, 3784 KA  Terschuur 
               

https://www.facebook.com/NijkerkvoorGruisor/
mailto:h.langman@kpnmail.nl
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Mevrouw T. van Dusschoten  (033) 257 12 00 
Van Dijkhuizenstraat 66, 3864 DW  N’veen 
 
Mevrouw R. Morren (033) 257 23 61 
Sparrenboomstraat 44, 3863 DX  Nijkerk 
 
Mevrouw  R. Willems (033) 257 17 70 
Jacob de Boerweg 25, 3864 EZ  N’veen 
 
Mevrouw T. Bonenberg (033) 245 63 57 
Reigerlaan 11, 3862 KX  Nijkerk 
 
Mevrouw A.M. van Groningen (033) 246 4844 
Fenteler 10, 3863 BK  Nijkerk  
 
Mevrouw B. Elbertsen (033) 245 37 52                                     
Wikke 19, 3863 DL  Nijkerk  

 
Mevrouw M. Kas (033) 257 13 78 
Van Rootselaarstraat 2, 3864 EX  N’veen    
 
Mevrouw J. van Drie (033) 258 08 98 
Nieuwe Kerkstraat  20, 3864 ED  N’veen 
 
Mevrouw H. Bouwmeester  
De Boomgaard 10, 3861 TB  Nijkerk 
 

WEBSITE Coördinatie: 
Mevrouw A. Anderiesen (033) 245 38 09                        
Vlinderlaan 75, 3863 GH  Nijkerk 
E-mail: an.anderiesen@upcmail.nl 

  
KERKBLAD Abonnement: kosten 2019/2020 €18,00.  

Een abonnement kunt u aanvragen bij de 
kerkrentmeesters. 
 

Adreswijzigingen en opzeggingen:  
De heer K. Bos (06) 18 51 92 05         
Laakweg 78, 3864 LD  Nijkerkerveen 
E-mail: kees.bos@bureaubos.nl 

mailto:an.anderiesen@upcmail.nl
mailto:kees.bos@bureaubos.nl
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Redact ie: 

   Mevrouw A. Anderiesen (033) 245 38 09                        
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) 257 24 20 
Nieuwe Kerkstraat 55, 3864 EB Nijkerkerveen 
g.van.drie.1@kpnmail.nl 

 

 
EBEN-HAËZERFAIR   
    Coördinatie: de kerkrentmeesters      
 
SAMEN ETEN Coördinatie:   

Mevrouw T. Doornhof   (033) 257 16 46 
Nieuwe Kerkstraat 57a, 3864 EB  N’veen 

   truusdoornhof@hotmail.com 
 
Mevrouw W. Versteeg (033) 258 39 20 
Van Noortstraat 61, 3864 ET  Nijkerkerveen 
 
De heer A. Anderiesen  (033) 245 38 09                        
Vlinderlaan 75, 3863 GH  Nijkerk 
E-mail: vlinderlaan75@gmail.com 

 
OLIEBOLLEN BAKKEN 

Voorzitter:   
De heer R.J. Idema (033) 246 09 56 
Moorselaar 57, 3862 VA  Nijkerk 
E-mail: rj.idema@lijbrandt.nl 

 
Coördinatie:   
Mevrouw A. Anderiesen (033) 245 38 09                        
Vlinderlaan 75, 3863 GH  Nijkerk 
E-mail: an.anderiesen@upcmail.nl  

mailto:g.van.drie.1@kpnmail.nl
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KERKBALANS 2020 

Aktie Kerkbalans 2020 
van 18 januari t/m 1 februari 
Coördinatie: vacant 

 
KLUSPLOEG EN SCHOONMAAKDIENST 

Coördinatie:   
De heer A(lex) van de Bunt (033) 257 27 34 
Mr. Folkertsstraat 11, 3864 GC  Nijkerkerveen 
E-mail: a.bunt4@chello.nl 
 

POSTBEZORGING NIJKERK 
De heer B.L.G. van der Horst 
(033) 245 28 14 
Dennenlaan 36, 3862 HR  Nijkerk 

 
POSTBEZORGING NIJKERKERVEEN 

De heer A. van de Bunt (0342) 46 25 17 
Schoolstraat 82a, 3864 MK  Nijkerkerveen 

   E-mail: arie.vandebunt@kpnplanet.nl 
 

VERJAARDAGSFONDS 
Coördinatie:   
De heer en mevrouw Vd Kieft (0342) 46 18 56 
Buntwal 17, 3864 MX  Nijkerkerveen 
 

ZENDINGSCOMMISSIE  
Voorzitter: 
Mevrouw B. van den Brandhof                                

   (0341) 49 21 31 
Ridderwal 4, 3882 LN  Putten  
Penningmeester: 
De heer E.R. Kalkman (033) 257 22 58  
Nwe Kerkstraat 36a, 3864 EE  Nijkerkerveen 
 
Leden: 
De heer G. van den Ham (06) 51 55 70 39 
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Van Zuylenlaan 18, 3871 BH  Hoevelaken 
   E-mail: info@bbfmetaal.nl  

 
De heer E. Bouw  (033) 258 04 91 
Vreugdenhilstraat 17, 3864 PJ  Nijkerkerveen 
 
De heer W. van Leeuwen (033) 880 74 98 
Grote Vos 1, 3863 GB  Nijkerk 

 
TUSSENPERSOON VOOR DE BASISSCHOOL 

Contactpersoon: 
Mevrouw  J. van Drie (033) 258 08 98  
Nieuwe Kerkstraat 20, 3864 ED Nijkerkerveen 

 
COÖRDINATIE BEAMERGEBRUIK 

De heer P.W. van der Sluijs                                                 
   (06) 51 58 32 30 

Kajuit 12, 3863 VS  Nijkerk 
E-mail: pieter@vandersluijs.email 
 
De heer S. van Drie (033) 258 08 98 
Nieuwe Kerkstraat 20, 3864 ED Nijkerkerveen 
E-mail: gans3@live.nl 
 
De heer A. Anderiesen (033) 245 38 09                        
Vlinderlaan 75, 3863 GH  Nijkerk 
E-mail: vlinderlaan75@gmail.com  

 

 
OVERLEGORGAAN KERKEN NIJKERK (O.O.K.) 

Contactpersoon: de heer G. van der Schuur 
(contactgegevens: zie elders) 

 
 

 

RING NIJKERK EN CLASSIS VELUWE 
Contactpersoon: de heer G. van der Schuur 
(contactgegevens: zie elders) 
De heer A(rie). van de Bunt  
(contactgegevens: zie elders). 
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ALPHACURSUS Contactpersoon: 

De heer en mevrouw Van der Schuur 
(06) 48 28 41 10 of  
(06) 39 56 42 28  
Nieuwe Kerkstraat 60, 3864 EE Nijkerkerveen 
E-mail:   gertvanderschuur@gmail.com 
 riavanderschuur@gmail.com  

 
BIJBELSTUDIEGROEPAVOND 

Eens per maand op maandagavond, zie  
    elders in dit blad 

 
Coördinatie:   
De heer G. van den Ham (06) 51 55 70 39 
Van Zuylenlaan 18, 3871 BH  Hoevelaken 

   E-mail: info@bbfmetaal.nl  
 

  

  

mailto:gertvanderschuur@gmail.com
mailto:riavanderschuur@gmail.com
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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.  
Oudere gemeenteleden, vanaf 75 jaar, worden bezocht. Bent u nog 
geen 75 maar heeft u wel behoefte aan contact met een ouderling, 
dan kunt u contact opnemen met een van de twee coördinerende 
ouderlingen: 
 
 De heer S. van Drie (033) 258 08 98 

Nieuwe Kerkstraat 20, 3864 ED Nijkerkerveen 
E-mail:  gans3@live.nl 
 
Mevrouw R. van der  Schuur (06) 48 28 41 10 
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, 
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Vrouwenweg, Dr. Van de Kolkstraat, Stienstrastraat, 
Eekmastraat, Goldschmidtstraat, Buntgras 
 

Wijk 7:          Postcodes die beginnen met 3863 in Nijkerk 
 
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  
                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

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

 
HERVORMDE GEMEENTE ‘EBEN-HAËZERKERK’ NIJKERKERVEEN 


