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Voorwoord

Welkom in mijn (t)huis
Binnen onze gemeente is er een groot aantal commissies, kringen
en groepen voor ouderen, jongeren, kinderen, mannen en vrouwen.
Allemaal met hetzelfde doel: meer leren over God, het geloof en
samenzijn om te bouwen aan onze gemeente.
De kerk is het huis van God. Daar mogen wij samenkomen en Hem
eren en lofprijzen. Een levende gemeente is daarvoor de basis. Deze
vormen wij samen. Zodat wij mogen zeggen: Gods huis voelt als mijn (t)
huis. Onze gemeente is een actieve gemeente waar van alles gebeurt.
We zien dat de Geest van God werkt.
Ook jij hoort daarbij! In dit boekje wordt de Hervormde Gemeente
Vriezenveen
gepresenteerd. Waar staan we voor? Wie zijn we? En hoe geven we
daar uiting aan? Op deze manier heb je een handig hulpmiddel om
jouw plek binnen de
gemeente te vinden.
Meer informatie waaronder contactgegevens en programma’s zijn te
vinden op onze website hervormdvriezenveen.nl.
Je bent van harte welkom bij de kerkdiensten en activiteiten.
Graag tot ziens!
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2. Wat geloven wij?
De
Hervormde
Gemeente
van
Vriezenveen is onderdeel van de
wereldwijde gemeente van Jezus
Christus. Aan Hem ontlenen we onze
identiteit. Hij is de Koning van de Kerk
en dus ook van onze gemeente. Door
de Heilige Geest willen we ons laten
leiden in alles wat we organiseren
en bedenken, tot opbouw van Zijn
gemeente. Geloven in God is allang
geen vanzelfsprekendheid meer in
het leven van mensen. Mensen binden
zich minder makkelijk aan een kerk
en vrijblijvendheid overheerst. De
Hervormde Gemeente van Vriezenveen
heeft als doel het tijdloze evangelie
van Jezus Christus te verkondigen en
uit te dragen, rekening houdend met
de kenmerken van de huidige tijd. We
willen dit evangelie delen met iedereen
die al tot geloof is gekomen en ook
met iedereen die nog niet tot geloof
is gekomen. Dit willen we doen door
kerkdiensten te houden en daarnaast
allerlei andere activiteiten zoals
bijvoorbeeld jeugdwerk, groeigroepen
en gebedskringen.

Het beleid van de Hervormde
Gemeente van Vriezenveen is samen
te vatten in de volgende hoofdpunten:
-	We willen mensen van alle
leeftijden in contact brengen met
het evangelie van Jezus Christus.
	We willen samen bouwen aan de
relatie met Jezus Christus om zo
te groeien in geloof.
-	De gemeente wil een plaats zijn
waar leden kunnen uitgroeien tot
toegewijde christenen.
-	Ze wil een plaats zijn waar
mensen worden opgebouwd in
hun geloof door middel van 		
geloofsonderricht.
-	Het is de roeping van de gemeente
om naar elkaar om te zien.
-	Wij willen een gemeente zijn waar
mensen groeien in betrokkenheid
bij de kerk en bij elkaar.
-	Hierbij willen we werken aan
een goede onderlinge samenwerking tussen de verschillende
geledingen binnen onze
gemeente, die vorm proberen te
geven aan onze roeping.

3. Over Hervormd Vriezenveen
3.1 Protestantse Kerk
Nederland
De Protestantse Kerk Nederland
bestaat uit zo’n 1800 gemeenten en
is in 2004 ontstaan na een fusie van
de Nederlandse Hervormde Kerk,
de Gereformeerde Kerken en de
Evangelisch-Lutherse Kerk. Binnen
de Protestantse Kerk Nederland gaat
het er om wat ons wordt geschonken:
het leven dat aan ons wordt gegeven
en de genade van God. Wij geloven
dat Jezus is gestorven en opgestaan
om ons onze zonden te vergeven. De
Protestantse Kerk wil dit uitdragen
en vertelt hierover door bijvoorbeeld
verkondiging, pastoraal werk, zending
en solidariteit met onze naasten. Het
uitdragen gebeurt op basis van het
motto “Geloof, hoop en liefde”. Wij
geloven in God, hoop die geboden
wordt door de mooie beloften van God
en de grote liefde van God welke Hij
heeft laten zien door Zijn enige Zoon
naar onze wereld te sturen.
3.2 Algemene Kerkenraad
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De Algemene Kerkenraad is een
soort overkoepelende kerkenraad
voor de wijkgemeenten en maakt het
beleidsplan voor de gemeente als
geheel. De belangen van de gehele
gemeente staan hierin centraal.
Te denken valt aan het geven van
toestemming bij het kiezen van een
wijkpredikant, het opstellen van het
diensten- en collectenrooster en het
bepalen van het aantal wijkgemeenten.

De Algemene Kerkenraad bestaat uit
18 leden, de vier predikanten van onze
gemeente en 14 kerkenraadsleden. De
14 kerkenraadsleden worden volgens
een rooster gekozen uit en door de
verschillende wijkkerkenraden.
3.3 Het college van Kerkrentmeesters
Voor het materiële beheer, de ledenadministratie, financiën, gebouwenbeheer etc. is het College van
Kerkrentmeesters verantwoordelijk.
Elke wijkgemeente heeft 4 ouderlingen-kerkrentmeesters. De
ouderlingen-kerkrentmeesters uit
de vier wijken vormen samen het
College van Kerkrentmeesters. Het
onderhouden van onze gemeente
in materiële zin is veelomvattend.
Waarvoor veel financiële middelen
nodig zijn. Te denken valt aan:
+ 	Instandhouding van de
predikantsplaatsen
+ 	Salarissen van kerkelijke
medewerkers, kosters en
organisten
+ 	Onderhoud van kerkgebouwen,
het	Hervormd Centrum en de
pastorieën
+ 	Het voeren van een goede
administratie op het Kerkelijk
	Bureau
De inkomsten worden verkregen uit
de Actie Kerkbalans, Actie Dankdag,
de Solidariteitskas, Collectes, het
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Verjaardagsfonds, legaten en diverse
giften.
3.4 Diaconie
Diaconie betekent letterlijk ‘Dienst’.
Dienst aan God en elkaar. De diakenen
vervullen taken in de erediensten. Alle
diakenen uit de vier wijkgemeenten
samen vormen het College van
Diakenen voor de centrale gemeente.
Naast de taak in de erediensten zijn
er diverse taken zoals het beheer van
de diaconale gelden en het plaatselijk
beleid. Dienstverlenende commissies
zoals het vrijwilligerswerk en de
Vakantieweek gehandicapten vallen
ook onder de paraplu van het
diaconaat. Ook worden activiteiten
georganiseerd. De vakantieweek voor
echtparen en alleenstaanden in het
Roosevelthuis in Doorn is hier een
mooi voorbeeld van.
Contact:
diaconie@hervormdvriezenveen.nl

Jeugddiaconaat
De werkgroep Jeugddiaconaat wil
jongeren bewust maken van het
feit dat het belangrijk is om naar
elkaar om te zien. Er worden diverse
activiteiten georganiseerd zoals
bijvoorbeeld het bezoeken van een
verzorgingstehuis. De werkgroep
bezoekt alle eind examenkandidaten
om ze een steuntje in de rug te
geven.
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3.5 Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau voert een aantal
belangrijke administratieve taken uit.
Te denken valt aan het bijhouden van
de financiële administratie van de
Gemeente, het bijhouden van de
ledenadministratie, het abonnementsbeheer van de Kerkbode. U kunt bij het
Kerkelijk Bureau onder andere terecht
voor:
- regelen huwelijksbevestiging
- doopbewijzen
- het kopen van collectebonnen
- in- en uitschrijving bij de
	Gemeente
- abonnement Kerkbode.
- financiële en administratieve
aangelegenheden

daar tussenin. Deze functies zijn ook
betaalde functies. De Grote Kerk heeft
naast de vaste koster en reservekoster
nog een reservekoster in dienst voor
de avonddiensten.
Contact:
Grote Kerk: dhr. G.D. Brink
(0546-562095)
Westerkerk: dhr. R. Prins
(0546-802500)
Pollenkerk: mevr. T.J. Neurink-Jansen
(0546-562753)
Aakerk: mevr. H. Reefhuis-Bokdam
(0546-564728)

Openingstijden:
Maandag: 10.00-12.00 uur en
19.30-20.00 uur.
Dinsdag: 10.00-12.00 uur.
Woensdag: 10.00-12.00 uur.
Donderdag: 10.00-12.00 uur.
Vrijdag: 10.00-12.00 uur.

3.7 KERKBODE
De kerkbode van Hervormd
Vriezenveen verschijnt ongeveer
drieëntwintig keer per jaar om de
veertien dagen. Abonnementsprijs
is €17,50 per jaar. Wil je iets laten
plaatsen in de kerkbode? Kopij moet
in alle gevallen worden aangeleverd
bij de redactie. Kopij die niet op de
redactie komt, wordt niet geplaatst.

3.6 Kosters en organisten

Per e-mail:
kopij@hervormdvriezenveen.nl

De Hervormde Gemeente heeft vier
kosters en vier reservekosters in
dienst. Elke kerk heeft zijn eigen vaste
koster en één vaste reservekoster.
Deze
functies
zijn
allemaal
betaalde functies. De kosters zijn
verantwoordelijk voor de dagelijkse
zorg voor het kerkgebouw en het
klaarmaken van de kerk voor de
verschillende kerkdiensten. Ook zijn er
binnen de gemeente op dit moment 12
organisten actief, waarvan sommigen
elke zondag diensten begeleiden en
anderen één dienst per maand en alles

3.8 BEAMER
In onze kerken maken we gebruik
van beamers. Voorafgaand aan
de dienst worden soms korte
presentaties getoond van bijvoorbeeld
zendingswerk of activiteiten.
Voor meer informatie kun je
contact opnemen met een van de
onderstaande e-mailadressen. Er
is een protocol voor het plaatsen
van presentatieslides. Bijvoorbeeld:
Presentaties mogen maximaal

drie slides bevatten. Aangeleverde
bestanden dienen extentie ‘.ppt’ te
hebben. Dia´s mogen alleen vast
zijn en elkaar niet automatisch
opvolgen. Voor het volledige protocol
kun je terecht op onze website of
kun je aanvragen via een van de
onderstaande e-mailadressen.
Contact:
Grote Kerk: beamergrotekerk@
hervormdvriezenveen.nl
Westerkerk: beamerwesterkerk@
hervormdvriezenveen.nl
Pollenkerk: beamerpollenkerk@
hervormdvriezenveen.nl
Aakerk: beameraakerk@
hervormdvriezenveen.nl
3.9 Stichting Reflection
Al het jeugdwerk van onze kerk is
ondergebracht bij Stichting Reflection.
Het is de visie van Reflection om een
groeiende groep mensen te hebben
die het Koninkrijk van God léven
en beleven. Met dit doel worden
verschillende clubs en activiteiten
georganiseerd. Om al het jeugdwerk
mogelijk te maken zijn er flink wat
vrijwilligers nodig. Ook jouw hulp
is welkom! De inzameling van het
oud papier bij Stjäävelin vormt voor
Stichting Reflection een belangrijke
bron van inkomsten. De organisatie
van het jeugdwerk gaat vanaf het
winterseizoen van 2016 veranderen.
Hierover meer onder het kopje
jeugdwerk.
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3.10 De Christelijke Uitleenbibliotheek
Niets is zo ontspannend als het lezen
van een goed boek. Helemaal als dit
boek de waarden en normen uitdraagt
die wij zo belangrijk vinden. De
Christelijke Uitleenbibliotheek heeft
een groot aanbod van dergelijke
boeken dat telkens wordt aangevuld
met nieuw uitgebrachte boeken van

moderne christelijke schrijvers. Voor
de uitleen aan volwassenen wordt
een vergoeding van €0,15 per boek
gevraagd . Deze wordt gebruikt voor
de aanschaf van nieuwe boeken. De
bibliotheek is gevestigd in de kelder
van Stjäävelin.
Openingstijden:
Donderdagmiddag: 15.30-16.30 uur
Donderdagavond: 19.30-20.30 uur

4.	De vier wijken
Onze gemeente is opgedeeld in vier
wijken. De indeling is gemaakt op basis
van de geografische ligging. Deze
verdeling is hiernaast weergegeven
in de afbeelding. Elke wijk heeft
zijn eigen predikant en zijn eigen
wijkkerkenraad. Binnen het beleid van
de Algemene Kerkenraad heeft elke
wijk de vrijheid om haar eigen profiel
te ontwikkelen. Hieronder is een
korte beschrijving van elke wijk te
vinden en ook de contactinformatie
van elke wijk. Ook is informatie te
vinden over het pastoraat en het
(groot)huisbezoek, dat elke wijk in
onze gemeente uitvoert.
4.1 Wijk Oost
In de kerkdiensten die onder
de verantwoordelijkheid van de
kerkenraad van wijk Oost vallen,
wordt de klassiek gereformeerde
liturgie gebruikt. Dit houdt in dat
Bijbel-gedeeltes uit de Herziene
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Staten-vertaling gelezen worden en
dat de Psalmen in de Oude Berijming
gezongen worden. Tijdens de diensten

op de christelijke feestdagen en tijdens
bijzondere diensten zingen we ook
liederen uit andere bundels. Dominee
Prins is onze wijkpredikant. Niet alle
activiteiten van de wijkgemeente
kunnen hier genoemd worden. Hiervoor
verwijzen we je naar hoofdstuk 6 t/m
9 van dit gemeenteboekje. Ook komt
alle informatie over onze activiteiten in
de Kerkbode en op de website van de
gemeente te staan. Er is vast iets voor
u/jou bij! Zoek je contact met onze
wijk? Dit kan via:
wijk-oost@hervormdvriezenveen.nl
4.2 Wijk Midden
Zoals de naam al aangeeft, is wijk
Midden gelegen in het midden van
Vriezenveen, rondom de Grote Kerk.
Wij willen graag een levende getuige
zijn van de blijde boodschap van God
en we willen ons laten inspireren
door de Heilige Geest. Onze missie
is dan ook de mensen in en buiten
de kerk uit te nodigen tot een leven
met God. Dit zowel door woorden als
door daden. Wij organiseren daarom
veel verschillende wijkactiviteiten. Op
www.hervormdvriezenveen.nl lees je
het beleidsplan van Wijk Midden.
In de kerkdiensten die onder
de verantwoordelijkheid van de
kerkenraad van wijk Midden vallen
wordt Gods aanwezigheid gevierd in
de prediking, in liederen, gebeden
en in de tekenen van de Heilige Doop
en het Heilig Avondmaal. We vinden
het dan ook belangrijk dat zoveel
mogelijk mensen de mogelijkheid
geboden wordt regelmatig een
eredienst mee te maken. Omdat
er verschil is in de beleving van de

verschillende erediensten is er binnen
onze wijk ruimte voor verschillende
liturgische vormen. Dominee Doorn
is onze wijkpredikant. Zoek je contact
met onze wijk? Dit kan via:
wijk-midden@hervormdvriezenveen.nl
4.3 Wijk West
Als leden van wijk West ontmoeten
wij elkaar vooral in de Westerkerk.
Wij willen een gezinswijk zijn met oog
voor vernieuwing en met respect voor
traditie. De onderlinge band tussen
gemeenteleden vinden we belangrijk
en willen we stimuleren. Dit doen
we onder andere door regelmatig
met elkaar koffie te drinken na de
dienst, maar bijvoorbeeld ook door
andere activiteiten en door het 1 op 10
pastoraat. We willen gemeenteleden
uitdagen om het geloof met elkaar te
delen om zo elkaar te versterken, te
bemoedigen en wanneer nodig ook in
praktische zin voor elkaar klaar te staan.
De eerste zondag van de maand is een
de ochtenddienst in de Westerkerk een
gezinsdienst. Gemeenteleden kunnen
actief input aanleveren voor deze
diensten en er is extra aandacht voor
de kinderen. In de ochtenddiensten
is er verder kindernevendienst en
daarnaast organiseren we één keer per
maand Next Door – een nevendienst
voor de groepen 5 tot en met 8 van de
basisschool.
Ds. H. de Jong is onze wijkpredikant.
Zoek je contact met onze wijk? Dit kan
via: wijk-west@hervormdvriezenveen.nl
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5. de kERKDIENSTEN
5.1 Erediensten

Samenzijn in het huis van God
4.4 Wijk Zuid
Onze wijk bestaat uit een gedeelte van
Vriezenveen-Zuid en het dorp Aadorp.
We zijn een confessionele
wijkgemeente met een evangelische
invalshoek.
Vanuit ons beleidsplan werd de wens
uitgesproken om niet alleen binnen
de kerkelijke gemeente actief te zijn,
maar ook wat te betekenen binnen
het dorp Aadorp zelf en in een later
stadium Zuid Vriezenveen. Vanuit deze
gedachte hebben we, samen met
andere instanties binnen Aadorp, het
project Noaberschap opgezet. Kort
samengevat houdt dit in, dat men
binnen een bepaalde wijk/straat door
middel van noabers meer contact krijgt
met elkaar. Dit kan zich o.a. uiten in
een boodschap doen voor iemand, de
tuin doen of wat grotere klussen. Het
uiteindelijke doel is om op deze manier
van Aadorp een hechtere gemeenschap
te maken en spreken we de hoop uit
om indirect ook evangeliserend bezig
te zijn.
Naast de zondagse ontmoetingen in
de Aakerk organiseren we een aantal
keren per jaar een activiteit zodat ook,
zowel de gemeenteleden als
niet gemeenteleden elkaar op een
andere manier kunnen ontmoeten.
Dit zijn bijvoorbeeld de Startzondag en
de jaarlijkse Kerstmarkt rondom de
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Aakerk.
Wanneer je contact zoekt met onze wijk
kan dit het beste via de mail:
wijk-zuid@hervormdvriezenveen.nl
4.5 Pastoraat
De kerkelijke gemeente is te vergelijken met één grote familie. We
leven met elkaar mee in blijde en in
droevige omstandigheden. Omdat de
gemeente groot is, is het belangrijk dat
de leden zelf initiatief nemen om de
gemeente te betrekken bij bijzondere
gebeurtenissen. Dit kan door contact
op te nemen met de predikant, de
sectieouderling of de scriba.

De kerk is het huis van God. Tijdens
de erediensten op zondag mogen
we daar samenkomen om Hem te
eren, te lofprijzen en te luisteren
naar Zijn woord. Een levende
gemeente is daarvoor de basis. We
ontmoeten dus ook elkaar tijdens de
erediensten. Binnen onze gemeente
zijn er een aantal kerken met elk
eigen erediensten. Je bent van harte
uitgenodigd.

De Aakerk,
elke zondag om 10:00 uur

4.6 (Groot)huisbezoek
Het huisbezoek vindt thuis of in
kleinere kringen plaats samen met
de sectie-ouderling. Allereerst heeft
de ouderling een luisterend oor
voor alles wat je te zeggen hebt.
Daarnaast wordt er gesproken
over bepaalde geloofsthema’s, het
bezoeken van kerkdiensten en de
gemeente. Natuurlijk is het doel ook
elkaar steeds beter te leren kennen
en samen gemeente te zijn. De
huisbezoeken vinden tweejaarlijks
plaats.

De Westerkerk,
elke zondag om 9:30 uur

De Pollenkerk,
elke zondag om 9:30 uur

5.2 Kindernevendienst

Jezus roept alle kleine kinderen

De Grote Kerk,
elke zondag om 9:30, 14:30, 19:00 uur

Tijdens de kerkdiensten in de ochtend
is er Kindernevendienst. Voor de
preek gaan de kinderen naar een
eigen ruimte om samen te zingen, te
luisteren naar een bijbelverhaal en een
bijpassend knutselwerkje te maken.
Soms zijn er ook speciale projecten
zoals bijvoorbeeld met Kerst. De
leeftijden van de kinderen waarvoor er
Kindernevendienst is verschilt per kerk.
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5.3 Kinderoppas

In goede handen
Voor de allerkleinsten is er iedere
zondagochtend tijdens de eredienst
kinderoppas. Bij elke kerk staan
een aantal enthousiaste moeders
en meiden klaar om jouw kind op te
vangen. Voel je welkom!
Contactpersonen per kerk
Grote Kerk: bdnijland@caiway.nl
Westerkerk: jolien.entjes@gmail.com
Pollenkerk: annetkleinjan@gmail.com
Aakerk: sannepastink@hotmail.com
5.4 Kinderpraise

Samen zingen en toch op tijd
naar bed
Twee keer per jaar organiseren wij
een Kinderpraise in de Grote Kerk.
Iedere keer in een ander jasje en met
een nieuwe boodschap, zodat het voor
alle basisschoolleeftijden leuk is om te

komen. De praise begint om 18.30 uur
zodat de kinderen toch nog (redelijk)
op tijd naar bed kunnen.
Het mailadres van de Kinderpraise is:
kinderpraisevriezenveen@hotmail.com
5.5 De Jongerendiensten

Now we’re talking!
Elke derde zondag van de maand (juli en
augustus niet) is er een Jongerendienst
in de Grote Kerk. Deze speciale dienst
voor jongeren wordt georganiseerd
door de Jongerendienstcommissie.
Het doel is jongeren te bereiken door
laagdrempelige diensten te organiseren
met een duidelijke boodschap, die
aansluiten op de belevingswereld van
jongeren. Maar ook ouderen mogen
natuurlijk komen!
Contactpersoon voor de jongerendiensten is Jorinde Coes, haar
mailadres is: jorindecoes@gmail.com

5.6 Zangdiensten

Samen zingen in de Grote Kerk
Periodiek
worden
Zangdiensten
georganiseerd op zondagavond in
de Grote Kerk. Elke zangdienst heeft
een eigen thema. De begeleiding van
de dienst is in handen van één van de
predikanten.

‘praktisch’ door ruimte voor contact,
het thuisgevoel en koffie en anderzijds
‘geestelijk’ door geloof te delen tijdens
en na de dienst. Ook door beschikbaar
te zijn voor pastoraat gebed en nazorg.
Eén keer in de maand wordt er samen
koffie gedronken in CCK2.

5.7 Gemeenschap Grote Kerk

In liefde voor God en voor elkaar
Rondom de diensten in de Grote Kerk
is een gemeenschap gevormd zoals
de bijbel ons dat voorhoudt, in liefde
tot God en voor elkaar. Enerzijds
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6. Vorming en Toerusting
6.1 Catechisatie

Jong geleerd is oud gedaan
In de wintermaanden wordt er
wekelijks catechisatie gegeven. De
invulling hiervan verschilt per wijk.
Een actueel overzicht is te vinden op
onze website hervormdvriezenveen.nl.
Bij catechisatie kom je met een groep
leeftijdsgenoten bij elkaar om na te
denken over het geloof en te horen
wat de bijbel ons te zeggen heeft.
Catechisatie is een plek om te ontdekken wie God voor ons wil zijn en
wat Zijn bedoeling is met ons leven.
Basiscatechisatie
Voor de kinderen van groep 7 en 8
van de basisschool wordt er basiscatechisatie gegeven. Dit gebeurt bij
gemeenteleden thuis. Per wijk kun
je hiervoor contact opnemen met de
dominee.
E-mailadressen dominees:
Midden: ds. Doorn – ds.doorn@
hervormdvriezenveen.nl
Oost:
ds.
Prins
–
ds.prins@
hervormdvriezenveen.nl
West: ds. De Jong – ds.dejong@
hervormdvriezenveen.nl
Zuid: ds. Kranen – ds.kranen@
hervormdvriezenveen.nl
Mentorcatechisatie
Voor de jongeren van 12 t/m 15 jaar
is er mentor catechisatie. Jongeren
meer leren en met hun hart laten
geloven daar draait het om. Ook de
gezelligheid is belangrijk. De avond
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begint met een gezamenlijk gebed en
inleiding op een thema. Daarna gaan
de jongeren in groepen uit elkaar om
na te denken over het thema en samen
te discussiëren. Vanaf 16 jaar stromen
de jongeren door naar de reguliere
catechisatie.
Belijdeniscatechisatie
Ook is het mogelijk belijdeniscatechisatie te volgen. Deze vorm
van catechisatie bereidt voor op het
afleggen van de openbare geloofsbelijdenis: bewust kiezen voor God
en zo heel je hart en leven voor Hem
openstellen en bovenal Hem volgen.
Belijdeniscatechisatie wordt door de
wijkpredikant gegeven. We nemen
ruim de tijd tijdens de avonden om
samen te werken aan deze mooie
keuze die uiteraard niet verplicht is.
6.2 Alpha Cursus

Gods stem verstaan
Een Alpha cursus is een cursus over
het christelijk geloof. De cursus duurt
10 avonden en een weekend. In
een goede en open sfeer kun je zelf
ontdekken wat het betekent om christen
te zijn. Iedere avond begint met een
gezamenlijke maaltijd, gevolgd door
een inleiding. Daarna wordt in kleinere
groepjes verder gepraat en nagedacht
over het thema. De cursus biedt je de
mogelijkheid om vrijblijvend op zoek te
gaan naar antwoorden op vragen die
je hebt. Het is mooi om Gods stem te
verstaan in je leven!

Contact:
ginekeminkjan@hotmail.com
6.3 COMMISSIE VORMING EN
	TOERUSTING

Sterk in en door geloof
De commissie Vorming en Toerusting
organiseert het hele jaar door allerlei
cursussen en onderwijsavonden
om de gemeenteleden toe te
rusten. De thema’s zijn divers.
Ook kunnen gemeenteleden zelf

onderwerpen aandragen. Het doel
is dat gemeenteleden, door goede
toerusting, gaan groeien in geloof
en zich daardoor sterker voelen.
Daarnaast worden drie keer per
jaar samen met de Gereformeerde
Kerk (samen PKN) activiteiten
georganiseerd zoals thema-avonden
en het bezoeken van een kerk of
kunstvoorstelling.
Contact:
kerkelijkbureau@
hervormdvriezenveen.nl

7. Jeugdwerk
Wijk NEXT is de nieuwe virtuele
jeugdgemeente van Hervormd
Vriezenveen. Om het geheel
duidelijker te maken en geen
enkele club buiten de boot te laten
vallen is er gekozen voor een
klassieke opzet in de vorm van
een wijkgemeente. Hierbij is geen
dominee aangesloten of kerkenraad,
maar wijk NEXT is een virtuele wijk
waar de organisatiestructuur van een
wijkgemeente wordt gebruikt.
Iedere club of vereniging met jeugd
valt onder wijk NEXT. Het algemeen
bestuur van deze wijk is in handen
van het dagelijks bestuur, de
jeugdouderlingen en de jeugddiaken.
De algemene kerkenraad is
eindverantwoordelijk voor het geheel.
Onze jeugdwerkcoördinator Gineke
Abbes leidt wijk NEXT en coördineert

de dagelijkse gang van zaken. Voor
vragen, opmerkingen of gewoon
een praatje, stuur een mailtje naar
reflection@hervormdvriezenveen.nl of
bel Gineke op 06-37478297.
Het jeugdwerk is opgedeeld in 4
leeftijdsgroepen, iedere groep heeft
haar eigen activiteiten. Voor de eerste
groep van 0-4 jaar is er kinderoppas,
zoals eerder besproken in hoofdstuk 5.

Kom in de kring. Je hoort erbij.
Er is voor jou een plekje vrij,
want Jezus zegt: Ik hou van jou!
De kring wordt al groter en groter.
Wie meedoet wordt vrolijk en blij.
Voor alle kinderen wil Hij zorgen
en daarom zegt Hij: Kom bij Mij
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voor kinderen
4 t/m 12 jaar
7.1	KINDERNEVENDIENST
Voor de kinderen van de groepen
1 t/m 8 is er kindernevendienst of
Next Door. Per kerk is het verschillend
in welke leeftijd kinderen naar de
kindernevendienst mogen.
7.2 Kingsclub

Samen zingen, samen spelen
Elke derde woensdagmiddag van de
maand is er Kingsclub voor alle kids
van de basisschool. Groot of klein,
jongen, meisje, iedereen is welkom!
Samen zingen we liedjes en horen we
verhalen uit de Bijbel. Ook poppenkast
en een leuk werkje knutselen staan
vast op het programma.
Samen maken we zo veel plezier.
Kom je ook?
Elke derde woensdagmiddag van de
maand, Stjäävelin
14:00 – 15:45 uur

woensdagmiddag
een
gezellige
middag. Hier luisteren we samen
met de Kingsclub naar een verhaal
uit de bijbel, zingen we liedjes en
knutselen we een mooi werkje. Ook de
poppenkast ontbreekt natuurlijk niet.

jongens van groep 3 t/m 8 van de
basisschool. Niet alleen luisteren we
samen naar mooie Bijbelverhalen
en zingen we liedjes, ook wordt er
geknutseld, getimmerd of spelen we
een spannend spel.

Elke derde woensdagmiddag van de
maand, Stjäävelin
13:30 – 15:45 uur

Vrijdagavond, Stjäävelin
18:30 – 19:45 uur

Contactpersoon voor De Parels is
Jeanette Prins, haar mailadres is:
blprins59@gmail.com
7.4 Meisjesclub "de Rankjes"

Voor alle gezellige meiden
De Rankjes is speciaal voor alle
gezellige meiden van groep 3 t/m 8 van
de basisschool. Samen lezen we uit de
Bijbel en zingen we liedjes. Het tweede
deel van de avond knutselen we iets
moois of doen we spelletjes. Neem
gezellig al je vriendinnetjes mee!
Groep 3 t/m 6: Maandag- en
dinsdagavond, diverse locaties
Groep 7 en 8: Vrijdagavond, Stjäävelin
18:30 tot 19:45 uur

Contactpersoon voor De Kingsclub
is Ellen Kerkdijk, haar mailadres is:
ellenkerkijk7@hotmail.com

Contactpersoon voor Meisjesclub
de Rankjes is Ans Goossen, haar
mailadres is:
g.goossen3@kpnplanet.nl

7.3 De parels

7.5 Jongensclub "Benjamin"

Weet je dat je een parel bent?

Voor alle stoere jongens

Voor alle anders begaafde kinderen
is er een keer in de maand op de

Jongensclub Benjamin wordt elke
vrijdagavond gehouden voor alle
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Contactpersoon voor Jongensclub
Benjamin is Rick Fokke, zijn mailadres
is: fokkerick@gmail.com

georganiseerd, samen maken we er
een leuke avond van. Jij komt toch
ook?
Eerste donderdagavond van de
maand, basisschool De Tweeklank
18:30 – 19:45 uur
Contactpersoon voor de Kinderclub
in Aadorp is Sanne Kuilder, haar
mailadres is:
sannepastink@hotmail.com
7.8 Vakantiebijbelweek

7.6 Jeugdclub "Mirjam"

Jij hoort erbij
In de Pollenkerk is er op maandagavond
club voor alle kids van groep 3 t/m 8
van de basisschool. Luisteren naar een
Bijbelverhaal, mooie liedjeszingen,
samen praten en een mooi werkje
maken…. Bij Jeugdclub Mirjam is
het altijd heel gezellig en maken we
samen veel plezier. Jij komt toch ook?
Maandagavond, de Pollenkerk
18:30 tot 19:45 uur
Contactpersoon
voor
Jeugdclub
Mirjam is Willian Hoff, zijn mailadres
is: willianhoff@hotmail.com
7.7 KINDERCLUB AADORP

Laat het feest zijn!

Elke eerste donderdagavond van de
maand is het feest in Aadorp want
dan is er speciaal voor alle kids van
groep 3 t/m 8 van de basisschool club.
Elke keer is er een leuke activiteit

Zingend de vakantie in
In de zomervakantie wordt elk
jaar op 6 verschillende locaties de
vakantiebijbelweek georganiseerd voor
alle kids van de basisschool. Samen
bijbel lezen, zingen en knutselen maar
ook lekker snoepen en samen buiten
spelen bij mooi weer. Ook ’s middags
zijn er allerlei gezellige activiteiten.
Een goed begin van de vakantie!
Contactpersoon voor de
Vakantiebijbelweek is Ans Goossen,
haar mailadres is:
g.goossen3@kpnplanet.nl
7.9 BASISCATECHESE
Voor de kinderen van groep 7 en
8 van de basisschool wordt er
basiscatechisatie gegeven. Dit gebeurt
bij gemeenteleden thuis.
Contactpersoon voor de
Basiscatechese is Bart Sportel, zijn
mailadres is: bartsportel@gmail.com
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Voor tieners
12-16 JAAR

naar SJ als je tussen de 12 en 16 jaar
bent.

7.10 CATECHISATIE

Contactpersoon voor de SJ is Niels
Koerssen, zijn mailadres is:
niels@koerssen.eu

Er zijn verschillende vormen van
Catechisatie in onze gemeente. Wijk
oost heeft catechisatie bij Ds. Prins
op verschillende tijden, dagen en
locaties. Deze zijn te vinden op www.
hervormdvriezenven.nl.
Voor de jongeren van 12 t/m 15 jaar in
wijk midden, west en zuid is er mentor
catechisatie. Jongeren meer leren
en met hun hart laten geloven daar
draait het om. Ook de gezelligheid is
belangrijk. De avond begint met een
gezamenlijk gebed en inleiding op een
thema. Daarna gaan de jongeren in
groepen uit elkaar om na te denken over
het thema en samen te discussiëren.
Vanaf 16 jaar stromen de jongeren door
naar de reguliere catechisatie.
Contactpersoon voor de catechisatie
is Bart Sportel, zijn mailadres is:
bartsportel@gmail.com

7.12 TIENERCLUB

Samen praten en plezier maken
Ben je tussen de 12 en 15 jaar oud
en lijkt het je wat om samen met
leeftijdsgenootjes op een leuke en
ontspannen manier met het geloof
bezig te zijn en meer te leren over
God? Dan is Tienerclub Spirit op
vrijdagavond wat voor jou! Naast
samen praten, maken we ook samen
plezier. Er zijn activiteiten zoals
schaatsen, zwemmen en koken.

haar mailadres is:
reflection@hervormdvriezenveen.nl

Voor jongeren
16+
“En wie ben ik, volgens jullie”
Een vraag die Jezus stelde.
Ooit, toen Hij samen was met zijn
vrienden die altijd bij Hem waren.

Contactpersoon voor de Tienerclub is
Niek Zomer, zijn mailadres is:
niek_zomer@hotmail.com

7.14 BELIJDENISCATECHISATIE
Het is naast de catechisatie
besproken in 7.10 ook mogelijk om
belijdeniscatechisatie te volgen. Deze
vorm van catechisatie bereidt voor
op het afleggen van de openbare
geloofsbelijdenis: bewust kiezen voor
God en zo heel je hart en leven voor
Hem openstellen en bovenal Hem
volgen. Belijdeniscatechisatie wordt
door de wijkpredikant gegeven. We
nemen ruim de tijd tijdens de avonden
om samen te werken aan deze mooie
keuze die uiteraard niet verplicht is.

7.13 FLAME

7.15 JEugd Vereniging Psalm 119:9

Samen chillen

Een gezellige groep jongeren

Flame is een plek waar jongeren
lekker kunnen chillen, tv kijken,
gezellig bijkletsen, internetten en
niet te vergeten tafelvoetballen en
poolen. Flame is voor iedereen van 12
jaar en ouder, dus neem gezellig al je
vrienden mee. De openingstijden zijn
te vinden op hervormdvriezenveen.nl.
Contactpersoon voor Flame is onze
jeugdwerkcoördinator Gineke Abbes,

De JV is een groep jongeren van 15
jaar en ouder die op zondagavond
samenkomen om te discussiëren over
het geloof en de Bijbel. Ook worden
er Opwekkingsliederen gezongen.
In de pauze wordt er natuurlijk een
bakje koffie gedronken en bijgekletst.
Ook zijn er regelmatig gezellige
(ongeplande) avonden. Kom eens
langs, de koffie staat klaar!

Vrijdagavond, Stjäävelin
19:00 – 20:15 uur

7.11 Stjäävelin Junior

Voor alle unieke tieners
Stjäävelin Junior (SJ) organiseert
activiteiten voor jongeren om met elkaar
in contact te komen. SJ wil jongeren
in een veilige omgeving ontspanning
bieden, waarbij we het belangrijk
vinden dat je jezelf kunt zijn. De drie
kernwoorden van SJ zijn: “Samenzijn,
Ontspanning en Vriendschap”.
SJ heeft eens per maand op
zaterdagavond een programma. Je mag
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Zondagavond, Stjaavelin
18:30 – 20:30 uur
Contactpersoon voor de JV is Han
Smelt, zijn mailadres is:
hanjolan@planet.nl
7.16 LET’S CLOUD

Naar Stjäävelin Junior geweest
en dan?
Voor jongeren vanaf 16 jaar is er eens
in de zoveel tijd op zaterdagavond
een superleuke activiteit. Kijk voor
informatie, foto’s en meer op de
facebook van Let’s Cloud!
Contactpersoon voor Let’s Cloud
is Koen Teunis, zijn mailadres is:
koen97@hotmail.com
7.17 DABARWERK
Vanuit onze gemeente, samen
met de Gereformeerde Kerk van
Vriezenveen, doen wij DABARwerk
op camping Het Berkenven. Tijdens
het pinksterweekend en in de
zomervakantie zijn er teams om
activiteiten te organiseren en een
luisterend oor te bieden voor de
campinggasten. Door de aanwezigheid
en activiteiten willen we iets laten zien
van de liefde die God voor deze wereld
heeft. Elk jaar is de commissie op zoek
naar jongeren, die bereid zijn om een
deel van hun vrije tijd te besteden aan
dit stukje werk in Gods Koninkrijk.
Het mailadres van Dabarwerk is:
dabarvriezenveen@hotmail.com
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8. Verenigingen
8.1	Hervormde Vrouwendienst
(HVD)

Omzien naar elkaar
De Hervormde Vrouwendienst (HVD)
is een vorm van dienstbetoon aan
ouderen, alleenstaanden en zieke
gemeenteleden binnen onze gemeente.
Het werk wordt gedaan in overleg met
de betrokken wijkkerkenraad en/of
sectie-ouderling en sectie-diaken. De
kerntaak is het afleggen van bezoeken
meestal in teams van twee dames.
Daarnaast organiseert de HVD, samen
met de diaconie, tweemaal per jaar
een ontmoetingsmiddag in de Suite
bij de Grote Kerk. Daarvoor worden
uitgenodigd alle Vriezenveners die in
één van de verpleegtehuizen verblijven.
De HVD bestaat uit ongeveer 65 dames
uit de vier wijkgemeenten. De HVD valt
onder de diaconie en is onderdeel van
het vrouwenwerk binnen de PKN in
haar geheel.
Contact:
ginabrink60@gmail.com

8.2 Eetmee Vriezenveen

Schuif gerust aan!
Een keer in de maand organiseert een
groep vrijwilligers Eetmee. Eetmee
staat voor ontmoeting, tijd voor elkaar
en een lekkere maaltijd tegen een lage
prijs. Dus heb je zin om erop uit te
gaan en de gezelligheid op te zoeken?
Schuif dan gerust aan! Eetmee wordt
gehouden in Seven. Meer informatie
op: www.eetmeetwenterand.nl

Speciaal voor vrouwen
Zendingskrans Monica bestaat uit een
groep vrouwen die bij elkaar komen
om samen te praten over het geloof,
er meer van te leren en daarnaast ook
gezellig samen te zijn. Zendingskrans
Monica is ook bekend vanwege de
jaarlijkse verkoop die samen met
Damaris wordt georganiseerd.
Tweewekelijks op woensdagavond, in
de Suite van de Grote Kerk
Contact:
Mevr. J.H. Mulder-Brink johannimulder@gmail.com

8.3 Mannenverenigng “Naar
	Schrift en Belijdenis”

8.5 Vrouwenvereniging "Eunice"

Speciaal voor mannen

Gezellig en leerzaam

De mannenvereniging komt
tweewekelijks samen voor bijbelstudie
over actuele onderwerpen. Het
programma is te vinden op
hervormdvriezenveen.nl.
Alle mannen van harte welkom!

Eén keer per maand komt vrouwenvereniging Eunice in de Pollenkerk bij
elkaar om te zingen, uit de bijbel te
lezen en samen na te denken over het
geloof. Natuurlijk is de gezelligheid
ook een belangrijk aspect. Samen
worden leuke activiteiten ondernomen
zoals bingo en bloemsierkunst. Eens
per jaar wordt een rommelmarkt en
bazar georganiseerd.

Tweewekelijks op woensdagavond,
Stjäävelin
Contact:
fwcaalderink@hotmail.com

In Gods werkplaats….
Gods mooiste creatie
is zijn eeuwige plan
om zijn kinderen te bereiken
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8.4 Zendingskrans "Monica"

8.6	Hervormde vrouwen	vereniging "Idelette"

De koff ie staat klaar
Een groep dames komt maandelijks bij
elkaar en kent een vast programma.

Voor de pauze staat de avond in het
teken van bijbel lezen, een inleiding
en samen psalmen zingen. Na de
pauze worden gezellige activiteiten
ondernomen zoals bingo of het maken
van bloemstukjes. Alle dames binnen
onze gemeente zijn van harte welkom,
de koffie staat klaar!
Maandelijks op donderdagavond,
in het gebouw bij de Westerkerk
Contact:
Mevr. J. Aalderink-Koppelman j.j.aaldering@gmail.com
8.7 Koffie-ochtend commissie

Toerusting en ontmoeting
De koffie-ochtend commissie
organiseert verschillende activiteiten
zoals koffieochtenden voor vrouwen,
vrouw-zijn avonden of man/vrouwzijn avonden. De commissie is een
onderdeel van de commissie Vorming
en Toerusting. Het doel is door de
activiteiten mannen en vrouwen
toe te rusten en te bemoedigen
en door ontmoeting mensen met
elkaar in contact te brengen. Het zijn
open activiteiten die voor iedereen
toegankelijk zijn.
8.8 Gemeente Groei Groepen

Samen groeien
De Gemeente Groei Groepen zijn
bedoeld om het kringwerk binnen
PKN gemeenten te laten opbloeien. De
visie is duidelijk, groeien in geloof en
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openheid naar de wereld om ons heen.
De meeste groepen komen eens per
twee weken bij elkaar, enkele groepen
komen iets minder vaak samen. Het
studiemateriaal verschilt per groep.
Binnen de groepen heerst een open en
vertrouwelijke sfeer. Iedereen is welkom
om mee te groeien!

Joh. de Heer en het liedboek gezongen.
Dat alles natuurlijk met muzikale
begeleiding. Er wordt niet geprobeerd
een ‘topkoor’ te vormen, het is vooral fijn
om samen te zingen!

Contact:
Ariska Smelt - edarsmelt@outlook.com
tel: 0546-561159

Samen Gods naam lofprijzen

8.9 Gemeente Groei Groepen
	voor vrouwen

Groeien in geloof
De maandelijkse bijeenkomsten van de
Gemeente Groei Groepen voor vrouwen
staan in het teken van gezelligheid,
bezinning en onderlinge aandacht. De
opzet van de bijbelstudies is zo, dat je
er op verschillende niveaus mee aan de
slag kunt. Dat maakt het toegankelijk
voor ‘beginners’ en aantrekkelijk voor
‘gevorderden’. Juist als er iets begon
tussen God en jou kan dat door deze
studies verder groeien. De doelstelling
is elkaar te bemoedigen, op te bouwen
en te groeien in geloof in gemeenschap
en getal. Er zijn verschillende groepen
waarbij je kunt aansluiten.
Contact:
Ariska Smelt - edarsmelt@outlook.com
tel: 0546-561159
8.10 Samen zingen

Muzikaal geloof belijden
Ongeveer vier dinsdagmiddagen per jaar
is er gelegenheid om samen te zingen.
Er worden o.a. liederen uit de bundel van
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8.11 Interkerkelijk Gemengd
Koor

Samen Gods naam lofprijzen en zingen
wat is er mooier dan dat…Het koor
bestaat uit mannen en vrouwen, die
graag kerkelijke en klassieke liederen
zingen. Er wordt
gezongen tijdens (kerk)diensten, in het
Meulenbelt, in het ziekenhuis en op
speciale concerten. Maar natuurlijk niet
zonder te repeteren.
Elke maandagavond om 20:00 uur, in
de suite van de Grote Kerk
8.12 KRINGEN
Binnen onze gemeente zijn er diverse
bijbel- en gebedskringen.Een overzicht
van alle kringen is te vinden op
hervormdvriezenveen.nl.

9. Zending & Evangelisatie
9.1	Missies, werkgroepen en
	projecten
Vanuit onze gemeente kennen wij
verschillende zendingsmissies,
werkgroepen en projecten. Doel
hiervan is de liefde van God te laten
zien in de wereld door deze handen
en voeten te geven. Een actueel
overzicht is te vinden op
hervormdvriezenveen.nl, klik dan op
het kopje ‘Zending’ in het hoofdmenu
9.2 De Zendingscommissie
De Zendingscommissie bestaat uit
20 leden. Jaarlijks houden wij vaste
collecten, waaronder de Pinksterzendingscollecte. Het zendingsgeld
wordt verdeeld tussen de GZB en
KerkinActie, elk 50%. Tevens steunen
wij mensen die vanuit onze gemeente

uitgezonden zijn om in het buitenland
zendingswerk te verrichten. Als
commissie verzamelen we ook
postzegels en oude ansichtkaarten.
Dit levert jaarlijks een mooi bedrag
op om het zendingswerk extra te
ondersteunen.
9.3 Evangelisatiecommissie
De Centrale Evangelisatie Commissie
(EC) wil het Woord van God bekend
maken binnen onze eigen gemeente
maar vooral ook daarbuiten.
Verschillende activiteiten vallen onder
de EC. Hierbij valt te denken aan
Alpha, Dabarwerk, Gemeente Groei
Groepen en de verspreiding van de
Elisabethbode. Daarnaast probeert de
EC door ludieke acties de Naam van
God bekend te maken binnen
Vriezenveen en omgeving.

Bijbelkring de Vriezenhof
Bijbelkring de Vriezenhof is bedoeld
voor alle bewoners van de Vriezenhof,
de Grevinckhoff en de Buterhof. Er
worden liederen gezongen en een
meditatie gehouden. Het afsluitende
gedicht wordt altijd erg gewaardeerd
door de deelnemers. De missie van de
kring is: “Samen op weg”.
Tweewekelijks op maandag, in de
Robijnzaal van de Vriezenhof
Contact:
dhr. A. Fikkert - afikkert@home.nl
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Ik geloof in God de Vader,
Schepper, die de schepping draagt.
In zijn Zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd,
aan het kruis de wereld redde,
onze zonden op zich nam.
Opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand.
Jezus, Hij is Heer
Naam aller namen,
Ik geloof in God de Trooster,
gaven van de Heil'ge Geest,
die Gods woord aan ons bevestigt:
gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan.
Dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt zijn naam:
Jezus, U bent Heer,
Naam aller namen.

facebook.com/hervormd
twitter.com/hervormd

hervormdvriezenveen.nl

Kerkelijk Bureau
Krijgerstraat 57
7671 XX Vriezenveen
Telefoonnummer: 0546-561726
kerkelijkbureau@hervormdvriezenveen.nl
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