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Dit informatieboekje geeft een inkijkje in wat we 

als (samenwerkende) kerken in Nijkerkerveen doen. 

 

Onze activiteiten cirkelen om drie kernwoorden: 

verbinden, verdiepen en vieren. 

 

We zijn er voor God, voor u en voor jou! 

Welkom in de kerk! 

 

 

 

 

 



 

 

De kerk is een plek 
die gericht is op verbinden, 
door onderlinge ontmoeting, toewijding en gastvrijheid. 
We ontmoeten God, elkaar en anderen, 
en we bieden elkaar en anderen een thuis. 
We ONTMOETEN u/jou graag! 
Welkom bij deze activiteiten. 

 

DE EBEN-HAËZERKERK BIEDT:  
na de kerkdienst koffiedrinken / de zondagse bloemengroet / pastorale bezoeken / twee keer per maand gebedskring 
Meer info: www.eben-haezer.protestantsekerk.net 
DE GEREFORMEERDE KERK BIEDT: 
op de eerste zondag van de maand koffiedrinken na de kerkdienst / de zondagse bloemengroet / pastorale bezoeken / 
gebedskring 
Meer info: www.gknijkerkerveen.nl 
DE GROTE KERK BIEDT: 
op de eerste zondag van de maand koffiedrinken na de morgenkerkdienst / op de tweede zondag van de maand zingen na 
de avondkerkdienst / de wekelijkse bloemengroet / pastorale bezoeken / eens per maand gebedskring 
Meer info: www.hervormdnijkerkerveen.nl 
 

GEZAMENLIJK BIEDEN WE: 
- KinderClub (voor groep 4, 5, 6) 
- jeugdclub Spirit (voor groep 6, 7, 8) 
- tienerclub Rock Solid (voor groep 8 en VO) 
- Vakantie Bijbelclub, in de herfstvakantie 
- seniorenmiddagen op woensdagmiddagen 
- Kerst- en Paasmiddagen voor senioren, met diner of broodmaaltijd 
- seniorenreisje, met maaltijd 
- Veens Bakje op vrijdagochtenden in ‘t Veense Hart 
- Veense Prak op donderdagavonden in De Voorpost 
- zendingsproject ‘fam. Oudshoorn in Namibië’ 
Meer info: www.WelkomInOnzeKerken.nl 

 

 

http://www.welkominonzekerken.nl/


 
 
 
 

De kerk is een plek 
die gericht is op verdiepen, 
op toerusting, met kringen en cursussen voor in- en outsiders 
en onderling gesprek over geloofsthema’s. 
We leren God, elkaar en onszelf kennen en ontdekken 
wat de waarheid van God is voor ons leven. 
Voor wie wil LEREN: welkom bij deze activiteiten! 

 

 
DE EBEN-HAËZERKERK BIEDT: 
eens per maand Bijbelstudie of gesprekskring over geloofsonderwerpen / eens per maand een Israël-gesprekskring 
Meer info: www.eben-haezer.protestantsekerk.net 
DE GEREFORMEERDE KERK BIEDT: 
op drie avonden per keer korte series Bijbelstudies 
Meer info: www.gknijkerkerveen.nl 
DE GROTE KERK BIEDT: 
vrouwenkring op woensdagavonden / vrouwenstudiekring op woensdagochtenden / mannenvereniging op dinsdagavonden / 
eens per maand Bijbelstudiekring op donderdagavonden 
Meer info: www.hervormdnijkerkerveen.nl 
 

GEZAMENLIJK BIEDEN WE: 
- gespreksgroepen voor 12+, 15+, 18+ en 20+ en belijdenisgroepen 
- leerkring Kernthema’s van het christelijk geloof 
- de Alphacursus voor kennismaking en/of verdieping van het christelijk geloof 
Meer info: www.WelkomInOnzeKerken.nl 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

De kerk is een plek die gericht is op vieren, 
in de zondagse diensten, en in de onderlinge 
aandacht voor elkaar en voor de wereld. 
We luisteren naar Gods stem in ons leven 
en we oefenen het luisteren naar elkaar, 
om ons te VERWONDEREN over al het goede. 
Welkom in de kerk! 

 

 
DE EBEN-HAËZERKERK BIEDT: 
kerkdiensten, elke zondag om 10.00 uur, ook online / jeugd- en kinderdiensten / Sing-in op zondagavonden 
Meer info: www.eben-haezer.protestantsekerk.net 
 
DE GEREFORMEERDE KERK BIEDT: 
kerkdiensten, elke zondag om 9.30 uur, ook online / jeugd- en kinderdiensten / Kerstmusical op kerstavond 
Meer info: www.gknijkerkerveen.nl 
 
DE GROTE KERK BIEDT: 
kerkdiensten, elke zondag om 9.30 en 18.30 uur, ook online / jeugddiensten 
Meer info: www.hervormdnijkerkerveen.nl 
 
GEZAMENLIJK BIEDEN WE: 
- themadiensten, in voor- en najaar en op Hemelvaartsdag 
- zomerse openluchtdienst 
Meer info: www.WelkomInOnzeKerken.nl 

 

 

 

 

 

http://www.eben-haezer.protestantsekerk.net/


 

 

 
 
 

 

 

 
Dé clubs van de 3 Veense kerken 

Wekelijks worden er super gezellige avonden georganiseerd met allerlei leuke 
activiteiten voor kids van 7 t/m 15 jaar. Kijk gauw welke club er voor jou is! 

 

KinderClub: Groep 4/5/6 
In De Steiger van de Eben- Haëzerkerk (Nieuwe Kerkstraat 106) 

  o.a. Bijbelverhaal,  knutselen, spelletjes, speurtocht, bingo 
Info: svlugter@gmail.com 

 

Spirit:: Groep 6/7/8 
In De Voorpost bij de Grote Kerk (Nieuwe Kerkstraat 81) 

o.a. Bijbellezen, zingen, bidden, bakken, bingo, knutselen 
Info: g.beek873@upcmail.nl 

 

Rock Solid: Groep 8/VO 
In De Voorpost bij de Grote Kerk (Nieuwe Kerkstraat 81) 

o.a. Bijbelteksten bespreken, wekelijks ander thema, spelletjes, kletsen 
Info: e.pol48@upcmail.nl 
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Welkom bij ‘t Veens Bakje 
Elke laatste vrijdag van de maand bent u namens de kerken vanaf 10.00 – 11.30 uur welkom in ‘t Veense 
Hart, voor een gezellig praatje, ontmoeting bij een kopje koffie (eerste kopje is gratis).  

 

Welkom bij de Veense Prak 
Op iedere eerste donderdag van de maand voor een gezellige gezamenlijke maaltijd met alles wat daarbij 
hoort… U bent welkom vanaf 16.30 – 19.30 uur in De Voorpost. Er zijn geen kosten aan verbonden. Een 
vrijwillige bijdrage is natuurlijk altijd fijn. 
Opgeven kan bij Lia Hendriksen, 06-24992223, janenliahendriksen@gmail.com. Er is een maximum aantal 
deelnemers, wij laten u zo snel mogelijk weten of deelname lukt, maar anders noteren wij uw naam alvast 
bovenaan de lijst voor de volgende maand. 

 

Adressen kerken en gebouwen 

Eben-Haëzerkerk, Nieuwe Kerkstraat 106, Nijkerkerveen 

Gereformeerde Kerk, Vrouwenweg 1, Nijkerkerveen 

Grote Kerk, Nieuwe Kerkstraat 75, Nijkerkerveen 

Kerkelijk gebouw De Voorpost, Nieuwe Kerkstraat 81, Nijkerkerveen 

Dorpshuis ‘t Veense Hart, Van Noortstraat 36, Nijkerkerveen 

 

www.WelkomInOnzeKerken.nl voor actuele info, in samenwerking met 

www.Nijkerkerveen.org 
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