Programma Winterwerk 2018 - 2019
In deze flyer staat wat de kerk in Hien en Dodewaard u en jou de komende maanden te bieden
heeft. Wat er allemaal staat te gebeuren, wanneer, waar en door wie.
Als kerk willen we graag een open en gastvrije gemeente zijn
die Jezus als Redder belijdt. Iedereen is welkom om mee te
doen. Een keertje komen kijken, vaker langs komen, lid worden: alles is mogelijk. Ook is het mogelijk dat wij naar u toe
komen: bij voorbeeld voor een gesprek over het leven, geloven en God. Hopelijk vindt u in deze flyer wat u zoekt. En als
u iets zoekt, wat er niet in staat: ook dan horen we graag van
u. Wie weet: Tot ziens!
Ds. Martin (M.H.) Bil
PS: Grote kans dat wij elkaar nog niet kennen. Pas vanaf half
mei 2018 ben ik predikant geworden van de kerk in Hien en
Dodewaard. Een mooie gemeente in een prachtig dorp! Wilt
u meer over mij weten: neem dan een kijkje op onze website:
www.hervormddodewaard.nl

Startzondag 9 september

Alpha-cursus

De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. De cursus is
vrijblijvend en gratis.

leren | ontdekken | kiezen | twijfel |
samen | bemoediging | zoeken |
geloven | belijden

De Alpha-cursus is iets voor jou als je...
•

meer wilt weten over het christelijk geloof

•

wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde

•

nieuwe mensen wilt ontmoeten

• je kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen
In januari start weer een Alpha-cursus.
Inlichtingen: Dhr.H.J. de Haan. tel. 410551

Mentorcatechese voor jongeren
van 12 - 16 jaar

De data zijn:
13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12, 20/12,
10/1, 24/1, 7/2, 21/2, 7/3, 28/3, 11/4

Jongerengroep 16-25

De jongerengroep is bedoeld voor jongeren of jong-volwassenen van 17 tot en met 25 jaar.
Na de periode van het volgen van de mentorcatechese is nog niet iedereen zo ver om de stap te zetten naar het afleggen van belijdenis. Omdat onze gemeente deze jongeren toch graag vast wil houden en hen wil begeleiden tijdens hun
zoektocht in het geloof, worden deze avonden aangeboden.
Natuurlijk zijn ook jongeren uit buurgemeenten en niet kerkelijk aangesloten jongeren welkom.
Deze groep komt volgens rooster, dat is gemiddeld eens in de twee weken op zondagavond van 18.30u tot 20.00u, bij
elkaar in ‘De Hoeksteen’, Margrietlaan 13 te Dodewaard.
Op deze avonden praten we op een ontspannen manier met elkaar over geloof en leven.Aan de hand van een van te
voren gekozen thema maken de leidinggevenden of de jongeren zelf een centrale inleiding, waarna er meestal in kleine
groepjes uiteen wordt gegaan om dit verder te bespreken.
Heb jij interesse of ken jij iemand die interesse heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met:
Johan Verwoert 06-55838540 of Yenieke van Dorland 06-30745152

Jeugd

	
  

Hej, wij zijn een hele TOV’e club van
stoere jongens uit groep 5 en 6! Elke
week op woensdagavond komen we bij
elkaar in 'De Hoeksteen'. Om 18.30
uur komen we 'De Hoeksteen' binnenstormen en als iedereen er is, beginnen
we met een Bijbelverhaal en bidden we
samen voor een goede en leuke avond.
En wat er daarna gebeurt... dat is
altijd een verrassing. Eigenlijk altijd
wel iets actiefs of creatiefs zoals vogelhuizen bouwen, f iguurzagen, hout- en
meccano modellen in elkaar zetten
maar ook een f ilm kijken, een quiz
of bingo en natuurlijk nog veel meer
andere leuke dingen
Lijkt je dit ook TOV en heb je wel zin
in een uitdaging? Kom er ook bij!
Erwin en Dirk

	
  

	
  

	
  

DE PARELS
Zit je in groep 4,5 of 6 en ben je een stoere, leuke
of gezellige Meid kom je dan naar de Parels?
Weet je dat de vader je kent?
Ik weet dat de vader mij kent
Ik weet dat ik van waarde ben
Ik weet dat ik een parel ben
Een parel in Gods hand
Wij zijn de parels
Elke maandagavond van 18:30 tot 19:45 maken wij met elkaar
knutselwerkjes, lezen we uit de bijbel, zingen we samen liedjes
en hebben we eens per maand activiteiten zoals speurtochten,
tutavonden, quizzen en nog veel meer leuke dingen. Wil jij ook
meedoen aan deze gezellige avond meld je dan aan of loop eens
vrijblijvend binnen tijdens de bovengenoemde tijden. Om deze
activiteiten te bekostigen vragen we een kleine bijdrage van €
0,50 per avond.
Vind je dit gezellig dan maken we graag eens kennis!
Groetjes van de leiding: Christine, Evelien, Sandra & Yenieke

10Rclub

Ook dit seizoen is het bij ons weer ontzettend gezellig. We hebben leuke activiteiten en uitjes, praten
over dingen die wij als tieners belangrijk vinden.
Wil jij jezelf, ons en God beter leren kennen?
Doe dan met ons
mee!
Waar? De
Hoeksteen
Margrietlaan
13 Dodewaard
Wanneer? Op
vrijdagavond om
de week
Tijd? Van 19.30
tot 21.30 uur. Eerste keer: 14 september
Voor wie? Meiden & jongens van 12 tot 16 jaar

KOM OOK!
SAMEN LIEDEREN ZINGEN
DANKEN EN BIDDEN
KNUTSELEN OF SPELLETJES DOEN
JEZUS CHRISTUS
HOUDT VAN ONS!
WE LUISTEREN
NAAR ZIJN VERHAAL
KIDS CHURCH
GEWOON HEEL LEUK!
Wanneer? Zondag van 10.00 tot +/- 11.30 uur.
Eén keer per 2 weken, eerste keer 16/9
Voor wie? Alle kinderen van groep 1 t/m 8.

KRIS KRAS (2017/2018)
Een verslag van een aantal kinderen
van de gezellige avonden….
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Op deze pagina kunt u alle activiteiten zien

waar u welkom bent en waar u deel van uit
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Bijbelkring
Leiding: Ds. M.H. Bil
van 19.30-21.30 uur

Onze avonden waren elke keer weer verrassend en f ijn om samen te zijn. Genoeg
ruimte om na te denken over de Bijbel en
te luisteren naar getuigenissen….te lachen,
zingen, spannende dingen te doen, codes te
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“Als afsluiting zongen we elkaar een hele
mooie wens toe, het lied van trinity toe ik
wens jou…”Prachtige tekst”!!!
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data: 3/9, 1/10, 5/11,
3/12, 7/1, 4/2, 4/3,
1/4 en 6/5.
Huiskring
1x per maand bij een
deelnemer thuis.
Inlichtingen:
Oud. P.N. de Groot,
tel. 411598

Ouderenkring
Inlichtingen:
Dhr. S. de Vree.
van 14.30 - 16.30 uur
Data: 11/9, 25/9, 9/10,
23/10, 6/11, 20/11,
4/12, 18/12, 12/1, 29/1,
12/2, 26/2, 12/3, 26/3,
9/4, 23/4 en 7/5.

Vrouwenvereniging
'Bidt en werkt'
Om de 14 dagen op
donderdagavond van
19.30 -21.30 uur
Inlichtingen: Mevr.
A. van Laar,
tel. 411743.
Hervormd Kerkkoor
Elke dinsdagavond van
19.30 - 21.30 uur.
Plaats: 'Ons Dorpshuis',
Wilhelminalaan 3.
Inlichtingen:
Mevr. A. van Tintelen,
Westerengstr. 55,
tel. 06-25019204

Uur van gebed
Woensdagavond
van 19.00 tot
20.00u

Bezinningsuur Heilig Avondmaal
leiding: Ds. M.H. Bil
van 20.00 - 21.00 uur
Data: 22/10, 14/1, 17/6.

Namen en
adressen
Predikant: Ds. M.H. Bil,
Acaciastraat 1, 6669 EM
Dodewaard. Tel. 427411
bij voorkeur ‘s middags.
Woensdag is zijn rustdag.
predikant@hervormddodewaard.nl
Scriba Kerkenraad
• Oud H.J. de Haan
Matensestraat 68
tel.410551
Bijstand in het
Pastoraat
• Ds. J.H.de Vree
Achterbergsestraatweg 197,
3911 CS Achterberg
tel. 0317-612906

Kerkdiensten
Cassettebandjes
Aanvragen bij een van
de diakenen of bij:
• Dhr. J. Vermeer
Gandhistraat 55
tel. 452622
Kerkradio aansluiting
aanvragen
• Dhr. S. de Vogel
Lijsterhof 9
tel. 411149
Organisten
• Dhr. K. van Hal
tel. 412150
• Dhr. C. Meijering
tel. 442570
• Dhr. T. Vlastuin
tel. 482364
• Dhr. G. de Vogel
tel. 0344 641733
Kosters
• Dhr. J. van Schaik
Groenestraat 2
tel. 411297
• Dhr. W.F. Hermse
Rozenstraat 6
tel. 411937

pas

Kinderop

e morgen
Tijdens all
diensten
tingen:
Voor inlich
Verwoert
• Ditsy
seweg 41
Dalwagen
6
tel. 44322

Doneren
Collectebonnen zijn
verkrijgbaar in Boekwinkel 'De Ploeg'
De Diaconie
De administratie berust
bij: Dhr. J. Vermeer
Gandhistraat 55
tel. 452622
Banknr.: NL52 RABO
0314 2061 75 t.n.v.
diaconie Herv.Gem. te
Hien en Dodewaard p/a
Gandhistraat 55, Zetten
Het College van
Kerkrentmeesters
De administratie berust
bij Ouderling-kerkrentmeester: A.C. Wieringa,
Brittanjesingel 60, 6671
AZ Zetten. Tel. 769011
Banknummer: NL97
RABO 0314 2573 57
Postbanknummer: NL98
INGB 0000 9062 73
t.n.v.: C.V.K. Herv. Gem.
te Hien en Dodewaard
Zendingscommissie
Secr.
Mevr. H.v.d. Kuinder
Kalkestraat 87
tel.412735
Banknr.: NL69 RABO
0314 2081 00 t.n.v. zen-

dingscommissie H. en D.

Kerkblad

Opgave voor (post)
abonnementen bij:
• Dhr. W. Timmer
Dorpsplein 38
tel. 411324
• kerkblad@hervormddodewaard.nl
Kosten postabonnement
€ 22,50 en digitaal € 10.per jaar

Banknr.: NL47 FVLB
0699 5424 13 t.n.v.
Fonds kerkbode

Inleveren kopij bij:
Oud. P.N. de Groot
Wilhelminalaan 13
tel. 411598
kopij@hervormddodewaard.nl

Gebouwen

Wijk 3

Kerkgebouwen
• Dodewaardse kerk
Waalbandijk 58
• Hiense kerk
Waalbandijk 95
Verenigingsgebouw
'De Hoeksteen'
Margrietlaan 13
tel. 411406
Sleutel af te halen bij:
•
•

Fam H. Mathijssen
Oranjelaan 5
tel. 412931
Fam. J.H. Breunisse
Brederode 30
tel. 412447

In overleg worden bijeenkomsten met elkaar
afgesproken en doorgegeven aan:
• Dhr. J.H. Breunisse
Brederode 30
tel. 412447

Ouderling H.J. de Haan
tel. 410551. Bezoekbroeder
S. de Vree. tel. 452601
Dalwagen 1-11 en 2-18,
Dorpsplein, Molenpad, Hogehofstraat,
Kalkestraat 1-25 en 2-18,
Kersenbongerd, Lijsterhof,
Merelhof, Molenpad, Nachtegaallaan, Putterhof, Rozenstraat, Steegakker, Wilgenlaan, Zelkweg.

Wijk 4

Ouderling J. Vroegindeweij
tel. 412603
Anna van Burenlaan, Brederode, Emmalaan, Frederik
Hendriklaan, Gieser Wildeman, Irenelaan, Juttepeer,
Margrietlaan, Mauritslaan,
Nassaulaan, Willem de Zwijgerlaan, IJsbout.

Wijk 5

Pastorale bezoekers:
Mw. M.E. van Brenk
Dhr. H.P. Drost

Ouderling F.C. Winkel
tel. 443052
Acaciastraat, Bonegraafseweg, Dalwagen vanaf 58
en 33 t/m einde, Fruitstraat
vanaf nr. 17 en 18 t/m einde,
Houtmanskampweg, Industrieweg, Lindenhof, Lindenlaan, Matensestraat,
Vorenswei, Westerengstr.
vanaf 58 en 95 t/m einde.

Wijk 1

Wijk 6

Website:

aard.nl

www.hervormddodew

Wijkindeling
pastoraat

Ouderling P.N. de Groot
tel. 411598
Achtmorgenstraat, De
Steeg, Engelandstraat,
Groenestraat, Horstweg, Kerkstraat, Molenhofstraat, Nieuwedijk,
Torenstraat, Waalbandijk
92 t/m 132, Welysestraat,
Zandvoort.

Wijk 2

Ouderling P.N. de Groot
tel. 411598
Beatrixlaan, Bernhardlaan, Bloemee,
Dr. P.A.Cornethof,
Eindakkers, Goudreinet,
Jasappel, Julianalaan,
Koningszuur, Marijkelaan,
Notarisappel, Oranjelaan,
Pluimenburgsestraat,
Sterappel, Waalbandijk
75 - 90a, Wilhelminalaan,
Wilhelminahof.

Ouderling H.J. de Haan
tel. 410551
Dalwagen nr 13 t/m 31 en
20 t/m 56, Fruitstraat 1 t/m
15d, en 2 t/m 16, Vinkenpark,
Westerengstr. 2 t/m 56 en 1
t/m 93, Wielewaalhof.

Wijk 7

Ouderling J. Vroegindeweij
tel. 412603. Bezoekbroeder
S. de Vree. tel. 452601
De Dreef,
Kalkestraat vanaf 10 en 27
t/m einde, Keizerstraatje,
Lange Akkerstraat, Melkdreef,
Waalbandijk 1 t/m 72.

Wijk 8

Ouderling F.C. Winkel
tel. 443052
Alle adressen buiten de gemeente Dodewaard die kerkelijk wel zijn aangesloten bij
onze Hervormde gemeente.

