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Voorwoord 
 
Al lezende door deze gemeentegids zie je dat vele mannen en vrouwen dag na dag, week 
na week hun ziel en zaligheid aan de ontwikkeling van deze gemeente van Jezus Christus 
geven. Ouderen, jongeren en kinderen ontvangen onderwijs vanuit de Bijbel. Voorgangers 
en ouderlingen bestuderen het Woord en delen Gods waarheid met jong en oud. Vele 
vrijwilligers dienen als koster, jeugdleider of kringleider.  
 
Zomaar een greep wat te vinden is in deze 
gemeentegids van 2022. 
 
Als gemeente zijn we rijk gezegend met 
vele activiteiten. De vraag aan u en jou is: 
welke keuze maak je hieruit? Als gemeente 
zijn we aan elkaar gegeven. Gegeven om te 
verdiepen in het geloof elkaar te 
bemoedigen en op te scherpen. 
 
Lezend in deze gemeentegids kom je 
nieuwe namen tegen. Ook zullen er namen 
uit verdwenen zijn. Dat is al eeuwen de 
gang die we als gemeente maken. In dit 
alles weten we “God is getrouw, zijn plannen falen niet, Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die 
allen, die 't heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand.” 
 
Met een hartelijke groet, 
Arjan Noorland 
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Kerkdiensten 
Iedere zondag 09.30 en 18.30 uur.  Op de 2e t/m de 5e zondag tijdens de zomervakantie 
zijn de kerkdiensten gezamenlijk met Hervormd Nieuwpoort. 
 
Adressen gebouwen 
Kerk   Lekdijk 151 
‘t Anker   Lekdijk 153    
 
Dagelijks beheer Kerk (kosters) 
Dhr. T. Noorland  Julianastraat 37   tel. 06-58967914 
Dhr. M. Hakkesteegt Menno van Coehoornsingel 46 tel. 0184-601838 
 
Beheer  't Anker:  Mevr. de Bruin Lekdijk 101 tel. 0184-601883  

Bankgegevens kerkrentmeesters 
Bankrelaties  : NL58 RABO 0334 5015 71 of NL70RABO0373702159  
 
Informeer u compleet via www.hervormdegemeentelangerak.nl. Op deze site vindt u 
onder bestuurlijke zaken het beleidsplan 2021-2025.  
  

http://www.hervormdegemeentelangerak.nl/
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2. Communicatie – Hoe en waar kunt u ons vinden 
 
Anno 2021 zijn er talrijke manieren om contact op te 
nemen en te informeren. De Hervormde Gemeente van 
Langerak gebruikt hiervoor deze gemeentegids, de 
Zaaier, de digitale Zaaier, de website, de afkondigingen in 
de kerk en de nieuwsbrief. Hieronder volgt een beknopte 
toelichting. De kerkdiensten van de gemeente zijn ook te 
beluisteren via de kabel / internet op het volgende adres: 
www.kerkomroep.nl en YouTube.nl (Herv. Gemeente 
Langerak). 
 

Kerkbode “De Zaaier” 
De Zaaier verschijnt wekelijks en bevat de programmering voor de volgende kerkdiensten 
en het nieuws uit zowel de eigen en de omliggende gemeenten.  Kopij kan worden 
ingeleverd via het mailadres zaaier@hervormdegemeentelangerak.nl, uiterlijk 
maandagmiddag 12:00 uur. Adreswijzigingen, nieuwe abonnees, opzeggingen gaarne zes 
weken van te voren schriftelijk doorgeven aan: Mw. G.C. de Lange-den Hartog, Hei- en 
Boeicopseweg 73, 4126 RE Hei- en Boeicop of via de e-mail info@kerkbode-dezaaier.nl. 
Abonnementsgeld € 29,50 per jaar. Bezorging in de gemeente: M.C. Versluis, tel. 0184-
601746. 
  

De digitale Zaaier 
Wilt u alleen digitaal het lokale nieuws van de Zaaier vernemen, stuur dan een mail naar 
zaaier@hervormdegemeentelangerak.nl. U ontvangt dan via de mail wekelijks het Zaaier 
nieuws van Langerak. Indien u het nieuws uit de omliggende gemeenten wilt weten is een 
abonnement op de Zaaier handig. Met een abonnement houdt u bovendien de Zaaier in 
stand en voor gemeenteleden die geen internet hebben betaalbaar.  Met een hogere 
oplage dalen de kosten per Zaaier. 
 

CONNECTIE  
Vanaf november 2021 verschijnt iedere 1e vrijdag van de maand CONNECTIE. Connectie 
vervangt het Signaal en verschijnt dus per jaar drie keer zoveel. De verschijningsfrequentie 
draagt naar wij hopen bij aan het verbinden. Vandaar CONNECTIE. De redactieraad bestaat 
momenteel uit Daniel Reitsma, Arie van der Heiden en Dirk Rietveld. Voor enkele vaste 
rubrieken wordt de redactie ondersteund door Manuela Terlouw en Marien Jongkind. 
Hiernaast vormen de trouwe bezorgers een essentiële schakel tussen de uitgever (ons) en 
u. Ten opzichte van het Signaal zult u misschien niet zoveel verandering zien. Misschien 
ervaart  u wel effect, en op dit effect heeft uzelf invloed. Door te lezen, erover te praten 
en bovenal om kopij aan te leveren. Eigenlijk plaatsen we alles. En waar wenselijk 
assisteren we.  Mail suggesties, reacties, kopij naar redactieconnectie@gmail.com. 
 

  

http://www.kerkomroep.nl/
file:///D:/Kerkvoogdij/Gemeentegids2021/YouTube.nl
mailto:redactieconnectie@gmail.com
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Website www.hervormdegemeentelangerak.nl 
Op de website van de kerk staat vrijwel alles omtrent onze gemeente.  Van het 
beleidsplan tot en met foto’s van het jeugdweekend. Ook het plaatselijke nieuws uit de 
Zaaier wordt wekelijks op de website geplaatst. Verder kunnen er ook collectebonnen 
worden besteld via de webshop. De redactie en het bijhouden van de website is in 
handen van Hans Huisman. Berichten voor de website kunt u  mailen naar: 
webmaster@hervormdegemeentelangerak.nl.  
 

3. De activiteiten / programma’s voor het seizoen 2021/2022 
 

Catechisaties 
Hallo! De vakantie is weer voorbij! Naast het nieuwe schooljaar beginnen we ook weer 

met de catechisatie. Ik zie er naar uit om jou deze avonden te ontmoeten en met elkaar in 

gesprek te gaan over het geloof en onze God. We werken weer met de methode van de 

HGJB: ‘Leer en leef’. Het is een mooi boekje waarin diverse onderwerpen die te maken 

hebben met het geloof aan bod komen. Gaandeweg leren we steeds meer wie de Heere 

God is. En als we Hem beter leren kennen, dan leren we ook onszelf en elkaar beter 

kennen. Zo mag je groeien in het geloof. Hij heeft Zich in de doop aan jouw leven 

verbonden, zo mag jij Hem steeds meer leren kennen! 

 

In het overzicht hieronder kun je zien waar en 

wanneer je verwacht wordt. Als je vragen hebt 

over de catechisatie kun je contact met mij 

opnemen. Ik hoop jou te ontmoeten in het 

Hervormd Centrum in Nieuwpoort of in ‘t Anker 

in Langerak. Van harte welkom! 

 

Hartelijke groet, ds. C.M. Baan 

(dominee@kerkvannieuwpoort.nl)  

 

Tot de kerst ben je welkom bij ds. Baan in het Hervormd Centrum. Op maandag 27 

september is een gezamenlijke opening om 19:30 uur. De andere avonden zijn de volgende 

maandagen:4, 11, 25 oktober, 8, 15, 22, 29 november, 6 & 13 december. Na de kerst ben 

je welkom in Langerak in ‘t Anker op de volgende maandagen: 10, 17, 24 & 31 januari, 7, 

14 & 21 februari 14 & 21 maart. Noteer ook alvast de slotavond op 28 maart. We zullen 

richting die datum kijken wat de mogelijkheden zijn i.v.m. corona. 

 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT5ZL2hLnOAhVJPBQKHe29CRsQjRwIBw&url=http://www.bijbelgetrouw.nl/uncategorized/nbg-haalt-biblija-net-offline/&psig=AFQjCNH-zFnfYbTkZWRX3tqMdoBiBysurA&ust=1470993756991157
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Hieronder een schema van de verschillende catechisatiegroepen: 
 

 

Belijdeniscatechisatie 
Elk jaar ben ik weer verwonderd, dankbaar en blij dat er zich weer nieuwe mensen 
aanmelden om de catechisatie te volgen. De één doet dit vanuit een verlangen en 
overtuiging om belijdenis te doen. De ander doet dit om dit verlangen of soms twijfel wat 
meer te ontdekken. Linksom of rechtsom mogen we echter in het seizoen wat voor ons 
ligt bezig zijn met wie God voor ons is, meer en meer ontdekken dat Hij met Zijn Geest 
ons leidt en steeds opnieuw verrast worden in wat Hij ons aanreikt in de Bijbel, in het 
boekje en in de gesprekken.  
 
De eerste helft van het seizoen is op de volgende maandagen: 4, 11, 18, 25 oktober, 8, 
15, 22, 29 november, 6, 13 & 20 december. Op deze avonden beginnen we om 20:30 uur. 
Na de jaarwisseling hebben we de tweede helft van het seizoen op de volgende 
maandagen: 10, 17, 24 & 31 januari, 7, 14 & 21 februari, 7, 14 & 21 maart & 4 april. Op 
deze avonden beginnen we om 20:00 uur. Een eventuele belijdenisdienst zal dit jaar op 
D.V. zondag 10 april gehouden worden. 
 
We werken dit jaar met de methode van de HGJB: ‘Hou(d)vast’. Het is een mooi boekje 
waarin diverse onderwerpen die te maken hebben met het geloof aan bod komen. 
Gaandeweg leren we steeds meer wie de Heere God is. En als we Hem beter leren 
kennen, dan leren we ook onszelf en elkaar beter kennen. Zo mag je groeien in het 
geloof. Hij heeft Zich in de doop aan jouw leven verbonden, zo mag jij Hem steeds meer 
leren kennen! Als je vragen hebt over de catechisatie kun je contact met mij opnemen. Ik 
hoop jou te ontmoeten in het Hervormd Centrum in Nieuwpoort. Van harte welkom! 
 
Hartelijke groet, ds. Christiaan Baan (dominee@kerkvannieuwpoort.nl) 
 

Gesprekskring 
We praten met elkaar over een gedeelte uit de Bijbel aan de hand van het boekje 
‘Inburgeren in het Koninkrijk´. Natuurlijk kletsen we ook gezellig bij met een bak koffie of 
thee. De startavond is op dinsdagavond 5 oktober, daarna 1x per maand. Voor meer 
informatie kunt u/kun jij terecht bij Bastiënne Vermeulen 
(bastiennevermeulen@gmail.com)  of Ellen Versluis. 
 

  

Groep Dag Tijdstip Start 
datum 

Locatie 

12-18 jaar Maandag 19.00-19.45 uur 27 sept Hervormd 
Centrum/’t Anker 

Belijdenis 
catechisatie 

Maandag Tot 31-dec 
starten om 20:30 
uur, vanaf 1-jan 
om 20.00 uur 

20 sept Hervormd 
Centrum 
Nieuwpoort 

mailto:bastiennevermeulen@gmail.com
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Bijbelkring 
De Bijbel bestuderen. Het klinkt misschien saai. Maar dat is het niet! De Bijbel zit vol 
verrassingen en door de Bijbel te bestuderen ontdek je hoe dicht de Bijbel bij ons leven 
staat. Iedere avond vragen we ons af: Wat staat er nu echt? Wat zegt het over God? En 
hoe passen we het toe in ons eigen leven? Doet u mee? Ga jij mee op zoek naar voeding 
in Gods Woord? Kom gewoon een keer kijken, weet je welkom! Iedere 3 weken hopen 
we bij elkaar te komen. De avond ziet er ongeveer zo uit: eerst bestudeert ieder kort 
voor zichzelf het Bijbelgedeelte. Daarna bespreken we het Bijbelgedeelte in groepjes en 
ter afsluiting beantwoorden we een aantal verdiepende vragen. Uiteraard doen we 
vooraf en tussendoor een bakkie.  
 
De voorlopige planning (iedere drie weken) is: 23 november, 14 december, 4 januari, 25 
januari, 15 februari, 8 maart,  29 maart, 19 april, 10 mei, 31 mei. 
Voor meer informatie: Dirk Rietveld dirkrietveld@live.nl of 06-42787851 

 
Gemeente Groeigroep 
De GroeiGroep komt circa 1x per 3 weken bij elkaar van 20.00 - 22.00 uur in ´t Anker. We 
hopen dit seizoen te starten op D.V. donderdag 7 oktober, overige data worden in overleg 
ingevuld  Dit seizoen behandelen we het boekje ´Durf Daniël te zijn’. In de Zaaier wordt 
steeds aangegeven wanneer er weer een Groeigroep-avond is. Wel interesse maar heeft 
u de eerste avond gemist, u kunt tussentijds altijd aanhaken. Van harte welkom! Behoefte 
aan meer informatie? Neem dan contact op met Adrie den Hartog (06-46884502). 
 
 

Jeugdclub "Het Visnet" 
Hoi allemaal, één keer in de twee weken willen we op donderdagavond van 18.30-19.30 
weer club houden met elkaar. Afgelopen seizoen zijn helaas weer niet alle avonden 
doorgegaan. Ook hebben we geen afsluitende middag/avond kunnen vieren, dus daarom 
willen we dit jaar starten met gelijk een 
leuke clubavond. We gaan namelijk onze 
eerst avond op 16 september gezellig 
met elkaar bowlen!!! (graag wel opgeven 
i.v.m. de auto’s die nodig zijn) 
Zouden de kinderen waar we nog geen 
e-mailadres van hebben, het e-mailadres 
van hun ouders door willen geven? De ouders kunnen ook even een mailtje sturen naar: 
kinderclubhetvisnet@hotmail.com. Zet de volgende clubdata vast in je agenda: 
 
16/9 (1e avond bowlen), 30/9, 14/10, 28/10, 11/11, 25/11, 9/12, 16/12 (kerstviering), 
13/1, 27/1, 10/2, 4/3, 10/3, 24/3, 7/4 (laatste clubavond).  
 
Wij hopen op weer een leuk, leerzaam en heel gezellig clubseizoen! Neem gerust een 
vriend of vriendin mee naar de club! 
 
Wij vragen dit jaar geen bijdrage voor het komende clubseizoen, omdat we al 
verschillende avonden af hebben moeten zeggen. Groetjes Arno, Carolien en Frederike!  
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Jeugdclub “Menorah” 
Afgelopen tijd zijn we weer een aantal keer samengekomen in het anker. We hebben hele 
mooie avonden gehad met een mooie en trouwe groep tieners. De avonden beginnen met 
een serieus gedeelte waarin we actuele thema’s 
behandeld hebben en samen opzoek zijn gegaan 
naar antwoorden op levensvragen.  
 
Na het serieuze gedeelte hebben we altijd nog 
voldoende tijd voor ontspanning met elkaar. Zo 
kunnen de tieners alle verhalen en dingen die zij 
meegemaakt hebben op school/werk met elkaar 
delen. De avonden worden daarna dan vaak ook 
afgesloten met een leuk groepsspel. 
 
Dit jaar hopen we elkaar weer te ontmoeten in 
het Anker. Dus ben je in de leeftijd van 12-16 jaar 
en denk je, dit is wat voor mij. Zoek dan even 
contact met de leiding en kom dan zeker eens 
langs op de vrijdag avond! 
 
Namens de leiding tienerclub Menorah, 
 
Marit en Thomas 
 

Jeugdvereniging 16+ 
Het winterwerk is weer begonnen en er staat weer een nieuw clubjaar voor de deur! De 
eerste clubavond van jeugdvereniging 16+ is op zondag 10 oktober 2021, na de 
avonddienst in 't Anker van 20:00 – 21:30 uur. Op de eerste clubavond zullen we een 
planning voor het nieuwe clubjaar verspreiden. We zullen elke 2e zondag van de maand 
bij elkaar komen voor een gezellige en leerzame avond. Naast de bekende gezichten, 
hopen we ook weer nieuwe gezichten te mogen ontvangen! Bij vragen: 
marjolijngerben@gmail.com of 0639511833. 
 
Tot dan! Dirk & Gerben 
 

Jeugdraad 
De jeugdraad bestaat uit de volgende gemeenteleden: Marjolijn Dubbeldam, Ellen Versluis 
en Aart Kok. 
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Zondagsschool Rehobôth  
Onze zondagsschool draagt de naam Rehobôth. Deze naam betekent ‘ruimte’ (Genesis 26 
vers 22). De Heere geeft ons de ruimte om van Hem en van Zijn grote daden te vertellen 
aan de kinderen. Op zondagmiddag komen we van 14:00 tot 15:00 uur bij elkaar in ’t Anker. 
Alle kinderen van 4 tot 12 jaar zijn dan van harte welkom! Er zijn momenteel drie groepen: 
groep A (komt overeen met groep 1, 2 en 3 van de basisschool), groep B (groep 4, 5 en 6) 
en groep C (groep 7 en 8). Tijdens het zondagsschooluur wordt een Bijbelse vertelling 
gehouden, zingen we met elkaar en we maken een puzzel of doen een quiz. Ook leren de 
kinderen een Bijbeltekst en een psalmvers. Hiervoor krijgen ze een plaatje, waarmee ze 
voor een boek kunnen sparen. Met Kerst, Pasen en Pinksteren wordt in de kerk een viering 
gehouden. Hierbij zijn alle ouders, andere familieleden, gemeenteleden en 
belangstellenden hartelijk welkom. Het is ook mogelijk om dan via de kerktelefoon of 
kerkomroep.nl mee te luisteren.  
 
Bestuur en leiding: 
Cornelis Stam, voorzitter                        
Elizabeth Visser, secretaris                                                                                                     
Corianne Voets, penningmeester                                                         
Jeanet Korevaar 
Céline Spelt 
 
Voor meer informatie kunt u/kun jij terecht bij Elizabeth Visser. Een mail sturen kan ook: 
zondagsschoolrehoboth@gmail.com. 
 

Vijverhofkring 2021/2022 
We zijn blij en dankbaar dat de grote zaal weer open is voor activiteiten. Daarom nodigen 
we u graag uit om deel te nemen aan de Vijverhofkring. Op deze kring bestuderen we 
samen een gedeelte uit de Bijbel. Dit seizoen willen we weer Psalmen behandelen. De 
Psalmen zijn zo uit het leven gegrepen en verwoorden veel van het geloof in de Heere 
God. De kring wordt gehouden in de grote zaal van 14.30 uur tot 15.45 uur. Uiteraard 
zullen we de maatregelen m.b.t. de bestrijding van het coronavirus op de voet volgen. 
We hopen dat we dit seizoen in de mogelijkheid blijven om samen te komen. Er zijn 
beperkt plaatsen beschikbaar. We gaan er van uit dat er genoeg plek is, maar het kan 
voorkomen dat er op een gegeven moment geen mensen meer bij mogen. 
 
D.V. hopen we dit seizoen op de volgende woensdagen bij elkaar te komen:  

• 29 September 2021 (ds. Baan) 

• 27 Oktober  2021 (ds. Post)  

• 24 November 2021 (ds. Baan) 

• 12 Januari 2022 (ds. Post) 

• 16 Februari 2022(ds. Post) 

• 2 Maart 2022 (ds. Baan) 
 
We zien ernaar uit u deze middagen te ontmoeten, om samen bijeen te zijn rondom de 
geopende Bijbel.  Hartelijke groeten, ds. C.M. Baan en ds. G.J. Post 
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4. De kerkdiensten Hervormde Gemeente Langerak 
Sinds 1 mei 2004 zijn de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in 
Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk verenigd tot de Protestantse Kerk in Nederland 
(PKN). Omdat wij hechten aan onze eigenheid qua geloofsbeleving en vormgeving van de 
erediensten, hebben wij ervoor gekozen om binnen het verband van de PKN als 
Hervormde Gemeente voort te bestaan. Om 
aan te geven op welke manier wij als 
gemeente binnen het landelijke verband onze 
plaats innemen, heeft de kerkenraad in de 
vergadering van mei 2003 de ‘Verklaring 
inzake verbondenheid aan het gereformeerd 
belijden’ ondertekend, die in diezelfde maand 
is opgesteld door het moderamen van de 
hervormde synode. Sinds ruim 10 jaar is onze 
identiteit hetzelfde. Eind 2022 is het 
beleidsplan voor de komende 4 jaar na 
consultatie van de gemeente vastgesteld. 
Naast de psalmen en de gezangen worden 
ook psalmen en liederen uit de bundel 
Weerklank gezongen. 
  

Kerkdiensten 
Iedere zondag 09.30 en 18.30 uur.  Op de 2e t/m de 5e zondag tijdens de zomervakantie 
zijn de kerkdiensten gezamenlijk met Hervormd Nieuwpoort. 
Bidstond op de tweede woensdag in maart om 19.30 uur. 
Dankstond op de eerste woensdag in november om 19.30 uur. 
Goede Vrijdag om 19.30 uur, Hemelvaartsdag om 09.30 uur, eerste kerstdag om 09.30 en 
om 18.30 uur. Oudejaarsavond om 19.00 uur en nieuwjaarsmorgen om 10.00 uur. 
Kinderdiensten worden voor bid– en dankstond en Goede vrijdag worden gezamenlijk met 
de Hervormde gemeente van Nieuwpoort georganiseerd. 
 

Kindercrèche 
Iedere zondagmorgen is er oppas voor de kleine kinderen die nog niet mee naar de kerk 
kunnen. U kunt uw kind(eren) dan in 't Anker brengen waar vanaf 10 minuten over 9 drie 
mensen aanwezig zijn, die tijdens de kerkdienst goede zorg dragen voor uw kind(eren). 
Wie dat zijn kunt u lezen in "De Zaaier". Mocht u vragen hebben of ook graag zelf op willen 
passen dan kunt u zich wenden tot Bathilde Lakerveld of Marianne Jongkind. 
 

Kerkauto 
Voor het bijwonen van beide diensten kunt u desgevraagd worden opgehaald. Indien u 
deze vervoersservice wenst kunt u zich via de diaconie opgeven, contactpersoon Eric 
Jongkind. 
 

Extra zang– en lofprijzing na de avondkerkdienst 
4 keer per jaar vindt na afloop van de avonddienst extra zang– en lofprijzing plaats. 
Liederen kunnen bij mevr. J. Hakkesteegt en mevr. A. Versluis  worden opgegeven.  
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Internet  kerkomroep.nl 
De kerkdiensten van onze gemeente worden via internet beschikbaar gesteld via 
www.kerkomroep.nl. U kunt via deze site de diensten live beluisteren. Ook kunnen 
kerkdiensten tot ongeveer 5 maanden terug worden beluisterd en opgeslagen. Naast de 
diensten op zondag zijn ook de uitzendingen van de kerktelefoon op vrijdagavond via dit 
kanaal te beluisteren.  
 
Naast de webpagina is van kerkomroep.nl ook een app beschikbaar voor gebruik op uw 
mobiele telefoon of tablet. Deze is gratis te downloaden via de appstore.  Indien u niet 
over internet beschikt en graag een preek op cd zou willen ontvangen is dat mogelijk. 
Hiervoor kunt u terecht bij de diaconie. 
 

Uitzendingen kerktelefoon 
Naast de uitzending van de kerkdienst is er, in samenwerking met Nieuwpoort, elke 
vrijdagavond om 19.15 uur een uitzending, waarin CD’s worden gedraaid o.a. voor jarigen. 
De uitzending wordt aangevuld met meditatie en gedichten.  
 
De verzorging van de uitzendingen is in handen van J.Blom, Melkweg 7, tel. 0184-602186 
en Jopie Hakkesteegt, M. van Coehoornsingel 46, tel. 0184-601838. 
 

Doopdienst, Avondmaalsdienst 
De datum van de doopdienst wordt vastgesteld door de predikant wanneer er één of meer 
doopaanvragen zijn. De avondmaal dienst wordt 5x per jaar gehouden. In de week 
voorafgaand is er censura morum en vindt in het Anker een bezinningsavond plaats. Voor 
hen die niet in staat zijn de avondmaal dienst in de kerk bij te wonen is er de mogelijkheid 
aan huis avondmaal te vieren. Hiervoor neemt men contact op met de predikant of 
wijkouderling.  
 
De viering van het Heilig Avondmaal vindt na de viering in de kerk ook plaats in de 
Vijverhof, waar dit samen met gemeenteleden uit Nieuwpoort wordt gevierd. Uiteraard 
kunnen ook gemeenteleden buiten de Vijverhof zich bij deze viering aansluiten.   

5. Aanvragen voor doop en huwelijk 
Ouders, die hun kind willen laten dopen, kunnen dit 
aanvragen bij de predikant. Zij worden uitgenodigd voor een 
doopbezoek door de kerkenraad in de pastorie waar wordt 
nagedacht over de doop en zijn betekenis. 
 
Huwelijksbevestiging. Bruidsparen die hun huwelijk willen 
laten bevestigen, kunnen zich wenden tot de predikant. Zij 
worden uitgenodigd voor het huwelijksgesprek door de 
predikant in de pastorie, waar nagedacht wordt over het 
huwelijk en haar betekenis. Voor het gebruik van de kerk en 
het orgel/organist wordt een kostenvergoeding van €115,00 
gevraagd.  De collecte die wordt gehouden wordt in overleg 
met het bruidspaar diaconaal bestemd. 
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6. Pastorale zorg 
Voor pastorale zorg kunt u terecht bij de predikant of uw wijkouderling. Maak hiervoor via 
de telefoon of de mail een afspraak. De telefoonnummers en mailadressen staan in deze 
gemeentegids. Via de mail kunt u ook de volgende algemene mailadressen gebruiken. 
 
Predikant:   predikant@hervormdegemeentelangerak.nl 
Scriba:   scriba@hervormdegemeentelangerak.nl 
 
Predikant 
Vacant     Slotlaan 6   tel. 0184-701361 
 
Ouderlingen 
A.T. Zwijnenburg  Lekdijk 51  Wijk 1 tel  0184-602659 
G. de Bruin  Lekdijk 101  Wijk 2 tel. 0184-601883 
D. Rietveld  Melkweg 1b  Wijk 3 tel. 06-42787851 
 
Jeugdouderling: 
A. Kok   Slotlaan 12    tel. 06-12465683 
 

Wijkindeling 
Voor het contact van de gemeenteleden met de kerkenraad en voor berichten van ziekte, 
jubileum e.a., is er de volgende wijkindeling voor ouderlingen gemaakt: 
Wijk 1:  Lekdijk, Wielweg, Melkweg, Waal, Nieuwpoortseweg 3, Slotplein,  Nieuwpoort, 
Groot-Ammers, Ameide.  
Wijk 2: Slotlaan, W. van Langherakelaan, van Goyehof, Menno van Coehoornsingel, van der 
Willighlaan, van der Heydenstraat, Het Slot, Hennepstraat, Heulkamp, Vlietzicht en de 
Vuurkruidstraat. Voor Vlietzicht kunt u ook bij Maarten Hakkesteegt terecht (0184-601838) 
Wijk 3: Emmastraat, Nassaustraat, van Stolbergstraat, Wilhelminastraat, W. de 
Zwijgerstraat, v.d. Boetzelaerlaan, Julianastraat, Oranjeplein, Dillenburgstraat, Waterlinie, 
Schootsveld, het Schoolplein en Langerak-Zuid. 
 

Huisbezoek 
Door de kerkenraad wordt huisbezoek gedaan in de maanden september tot en met maart. 
Elk gezin, echtpaar of alleenwonende krijgt eens per jaar / twee jaar aandacht. De 
wijkouderlingen maken een afspraak. De predikant probeert tweemaal per jaar een bezoek 
bij de kerktelefoon luisteraars te brengen die niet naar de kerk kunnen. Alle ouderen van 
75 jaar en ouder bezoekt hij rond hun verjaardag. 
 

Ziekenbezoek 
Bij ziekte thuis, of bij opname in een ziekenhuis gaarne bericht aan de predikant en/of uw 
wijkouderling. 
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7. Hervormde Vrouwendienst HVD 
Ook wel genoemd de contact dames. Deze dienst is opgericht om de kerkelijke band te 
verstevigen, medeleven te betonen en contacten te leggen. De kerkelijke gemeente 
Langerak is verdeeld in 5 wijken. 10 Dames doen daarin hun werk, dat bestaat uit: 
felicitaties bij geboorte, verjaardag boven de 75 jaar, huwelijk en jubilea, bezoek aan nieuw 
ingekomen, langdurig zieken en bij terugkeer uit het ziekenhuis. Ook wordt er twee keer 

per jaar een ouderenmiddag georganiseerd in samenwerking met de predikant. In de 
maand mei of juni wordt door de HVD een gemeentereis georganiseerd. Met het kerstfeest 
brengen zij een kerstattentie bij de ouderen en langdurig zieken. 
 

8. Kerkrentmeesters 
  

Ouderlingen-kerkrentmeester 
M. Versluis        Waal 17A   tel. 06-18070052 
voorzitter, internet, webwinkel, financiën, multimedia 
 
P.D. Vermeulen  Melkweg 16    tel. 06-25008669 
ledenadministratie en medewerkers 
 

Kerkrentmeester  
H. Korevaar    Slotplein 38  tel. 0184-602717 
gebouwenbeheer en veiligheid 
 
Digitaal bereikbaar via kerkvoogdij@hervormdegemeentelangerak.nl 
 

Administrateur 
M.C. Versluis  Waal 17   tel. 0184-601746 
Begroting, jaarrekening e.d. 

 

Commissie van advies en beheer 
De kerkrentmeesters worden door de volgende leden van de commissie voor beheer en 
advies ondersteund: 
 

J. Blom (voorzitter)  Melkweg 7  tel. 0184-602186 
A. Pek   Lekdijk 48  tel. 0184-600224 
H.J.C. van Huuksloot Schoolplein 4  tel.  
A.J. Hakkesteegt  Stellingmolen 7A,   tel. 06-23126420 

Groot-Ammers 
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Organisten 
Het zingen van de liederen tijdens de kerkdiensten wordt door een van de vijf organisten 
begeleid. Ook zijn de organisten in principe  voor het begeleiden van bijzondere diensten 
beschikbaar, U kunt hiertoe met de organisten contact opnemen. 
 
Organisten: 
H. Korevaar        Slotplein 38     tel. 0184-602717 
J. Huisman         M. van Coehoornsingel 43    tel. 0184-602220 
J. v.d.  Vlies         Waal 16                   tel. 0184-602118 
W. Korevaar Hennepstraat, Nieuwpoort                                 tel. 06-13312933 
R. Noorland  Lekdijk 145                                                               
 

Huren van de kerk en het Anker 
Het huren van de kerk voor een huwelijksbevestiging of een uitvaart kost inclusief de inzet 
van de koster en de organist € 115,00 . Over aanvragen beslist het college van 
kerkrentmeesters. Voor het gebruik van de kerk voor een uitvaart op verzoek van 
gemeenteleden wordt niets in rekening gebracht. De tarieven voor het gebruik van het 
Anker staan op de website. Voor het huren van ‘t Anker kunt u met de beheerder, 
mevrouw de Bruin contact opnemen.  
 

Collectebonnen 
Het gebruik van collectebonnen heeft ten opzichte van contant geld veel voordelen. Het is 
veiliger, belastingtechnisch voordeliger en handiger. U hoeft namelijk nooit op zondag 
naar geld te zoeken. Collectebonnen zijn bij iedere eredienst geldig en kunnen ook voor 
het verjaardagsfonds of voor bijzondere diaconale acties worden gebruikt. Kortom, 
collectebonnen zijn binnen onze gemeente een volledig geaccepteerd betaalmiddel. Ook 
bij de Hervormde Gemeente van Nieuwpoort kunt u bij de gezamenlijke diensten met onze 
collectebonnen betalen. Collectebonnen kunnen onder andere via de webwinkel worden 
besteld en betaald. Op verzoek wordt uw bestelling binnen 5 werkdagen thuis afgeleverd. 
U kunt de collectebonnen ook afhalen bij Maurits Versluis (Waal 17), Arie van der Heiden 
(Wouter van Langherakelaan 42) en Piet Vermeulen (Melkweg 16). Op deze adressen kunt 
u de collectebonnen ook contant afrekenen. De collectebonnen zijn er in waardes van € 
1,00 en € 1,50. Per vel van 20 kosten de bonnen respectievelijk € 20,00 en € 30,00. 
 

Actie kerkbalans 2022 
Op zaterdag 15 januari 2022 start voor onze gemeente de 
landelijke actie kerkbalans 2022. Eén van de leden van 
kerkrentmeesters of commissie van beheer komt langs en 
vraagt om uw medewerking in de vorm een schriftelijke 
toezegging om het werk van de kerk financieel te steunen. 
Uw antwoord wordt in overleg weer opgehaald. De bijdrage 
mag uiteraard in termijnen worden voldaan. 
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Tellen van de collecteopbrengsten 
Alle collecten worden wekelijks na afloop van de kerkdienst door tenminste twee 
gemeenteleden, niet zijnde de ouderling-kerkrentmeesters die het geld bij de bank storten, 
in het Anker geteld. Het is fijn indien niet iedere keer dezelfde gemeenteleden tellen. U 
kunt zich opgeven bij Piet Vermeulen of kom gewoon na afloop van de avonddienst eens 
langs in het Anker. 

 

Verjaardagsfonds 
Ieder jarig gemeentelid ontvangt bij zijn of haar verjaardag een felicitatie. Vanaf 18 jaar 
wordt ter gelegenheid van de verjaring een envelopje toegevoegd  waarin een gift kan 
worden gedaan. Het envelopje kan zondag via de collectezak worden meegegeven. De 
opbrengst hiervan is bestemd voor het onderhoud van de gebouwen.  
 

Oud-papiercommissie 
Onze kerk haalt in opdracht van de gemeente en de reinigingsdienst Waardlanden het oud 
papier in Langerak en Nieuwpoort op. De financiële opbrengst over 9 inzamelrondes 
bedraagt circa € 3.700 en is bestemd voor de exploitatie van de kerk. Het jaarlijks 
inroosteren van de vrijwilligers en  coördineren e.d. gebeurt door Herman Korevaar (0184-
602717). Als vrijwilliger ben je ongeveer één keer in de drie maanden aan de beurt en dan 
kost het ongeveer 2 uur tijd. Als vrijwilliger verdien je zodoende € 45,00 per uur voor de 
kerk!   

 

Rommelmarktcommissie 
Deze commissie organiseert elk jaar in de maand mei een rommelmarkt, waarvan de 
opbrengst bestemd is voor de kerkvoogdij. Meubels en andere dingen worden enige weken 
van tevoren huis aan huis opgehaald, maar u kunt natuurlijk het hele jaar bellen naar J. 
Blom, in overleg wordt dan het e.e.a. opgehaald. Ook als u op andere tijden wat wilt kopen 
is dit mogelijk. Neemt u dan contact op met J. Blom, tel. 0184-602186. Ook is de kerkschuur 
op Lekdijk 56 iedere dinsdagmorgen open van 9.00 tot 12:00 uur, waar Gerda de Vries, tel. 
0184-601575 dan aanwezig is om het een en ander te verkopen. 
 

Kerkelijke ledenadministratie 
De kerkelijke ledenadministratie is door de PKN volledig geautomatiseerd. De kerkelijke 
ledenadministratie wordt bestuurlijk door Piet Vermeulen bijgehouden en wordt daarbij 
door Gijsbertine Verhoef geholpen. Adreswijzigingen kunt u aan Gijsbertine of Piet 
kenbaar maken en ook voor overzichten ten behoeve van bijvoorbeeld huisbezoek kunt u 
bij hen terecht. Gijsbertine is bereikbaar onder 06-10547448. 
 

Financieel toezicht en controle 
Jaarlijks legt het kerkbestuur haar begroting en jaarrekening ter inzage van de 
gemeenteleden. De gemeenteleden hebben het recht om zienswijze in te dienen. 
Vervolgens wordt de jaarrekening en begroting ter vaststelling bij de PKN ingediend. Onze 
gemeente is namelijk lid van de PKN.  Bij het indienen van de jaarrekening is het overleggen 
van een controleverklaring door de accountant of een verslag van bevindingen van 
deskundige gemeenteleden verplicht.  
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De administratie en de  jaarrekening van onze diaconie en kerkvoogdij wordt door Frank 
van Vuuren  tel. 0184-602081 en Arie van der Heiden tel. 06-10537485 nagekeken. Frank 
en Arie stellen ook het verslag van bevindingen op. 
 

Informatie aftrek giften via belastingsdienst 
Giften zijn  belastingaftrekbaar en dat betekent dat u doorgaans via uw belastingaangifte 
geld terug kunt krijgen. Het financieel voordeel kan oplopen tot 49,5%..  Indien u van de 
belastingtechnische maximaal wilt benutten, kunt u dit regelen in een overeenkomst. Wilt 
u hiervan meer weten, neem dan contact op met Maurits Versluis (06-18070052). Op uw 
belastingaangifte moet u voor de belastingdienst het volgende RSIN nummer vermelden 
813612809. 
 

Veiligheid in en rondom de kerk 
Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het is voor uw veiligheid wettelijk 
voorgeschreven. Neem hierbij het volgende in acht: 
1. Bereikbaarheid van hulpdiensten. Parkeer de auto’s op het grint en NIET op het 

bestrate pad tot de kerk. Anders gesteld hou de toegang tot de kerkdeur en het Anker 
voor de hulpdiensten zoals ambulances vrij.  

2. Bij gevaar, calamiteit of persoonlijk letsel rondom de kerkdiensten, is de koster het 
eerste aanspreekpunt. De koster zal als eerste maatregel een bedrijfshulpverlener 
(BHV’er) inschakelen. 

 
Onze gemeente beschikt over 8 BHV’ers:  

• Dianne Ouwerkerk 

• Albert den Besten 

• Jaap Blom (alleen reanimatie) 

• Ewoud en Patricia van Arum 

• Arjan Noorland 

• Maurits en Ellen Versluis 
 
Daar zijn we blij mee maar meer BHV’ers zijn welkom. Wanneer u zich wilt aanmelden kan 
dit bij de coördinerende kerkrentmeester Herman Korevaar, tel. 0184-602717. Bent u voor 
uw bedrijf BHV’er meldt u zich dan gewoon aan. Wanneer er namelijk voldoende zijn dan 
is het werken met een rooster overbodig. De kans dat in de kerk één of meer BHV’ers 
aanwezig zijn is dan namelijk 100% en onze koster weet u dan heus wel te vinden.  Sinds 
2016 hangt  in het portiek van ‘t Anker een defibrillator  (AED).  In geval van nood ontvangt 
iedere BHV er vanuit de meldcentrale in Rotterdam een oproep. Bij het oproepen  worden 
de BHV’ers geïnformeerd waar zij een AED kunnen ophalen en bij wie zij deze moeten 
toepassen indien de ambulance er nog niet is. De defibrillator is het eigendom van onze 
kerk en kan voor alle inwoners worden ingezet.  
 

Het schoonhouden van de kerk 
Rina den Hartog maakt wekelijks de kerk schoon. Om de twee jaar vindt een grote 
schoonmaakbeurt plaats. De volgende grote schoonmaak staat gepland voor april 2022.  
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9. Diaconie 
 
Diakenen 
A.N. Jongkind  Slotlaan 14   tel. 06-42082092 
W.A. Wink    Melkweg 2b    tel. 06-30908498  
Vacature 
 

Mailadres diaconie:      diakonie@hervormdegemeentelangerak.nl 
Bankrelatie:  NL 41 RABO 0323 563 090 

RSIN/Fiscaal nummer:  824113676 

Kerktelefoon 
Voor hen die, door ziekte of vanwege leeftijd, niet meer in staat zijn de kerkdiensten te 
bezoeken, bestaat de mogelijkheid om aansluiting van de kerktelefoon te vragen. opgeven 
kan bij de diaconie. Daarnaast is het mogelijk om de diensten via het 
internet of via een app te beluisteren of te bekijken, zowel live als op een 
later moment. 
 
Internetsite:  www.kerkomroep.nl  (luisteren) 
Youtubekanaal: Hervormde Gemeente Langerak - YouTube 
App: te downloaden via Google Playstore of Apple-store, ook handig tijdens vakanties. 
 

Zendings- en evangelisatiecommissie 
De zendings- en evangelisatiecommissie heeft een tweeledige taak. Enerzijds denkt zij na 
over de manier waarop mensen in deze tijd, zowel binnen als (ver) buiten onze 
gemeentegrenzen met het evangelie van Jezus Christus bereikt kunnen worden. 
Anderzijds probeert zij het zendingsbewustzijn binnen de gemeente te vergroten.  
Ten dienste van deze doelen worden o.a. de volgende activiteiten georganiseerd.: 
Ieder seizoen wordt er samen met Nieuwpoort  een zendingsavond georganiseerd. 
In samenwerking met onze buurgemeente Nieuwpoort wordt op 24 december  een 
kerstnachtdienst gehouden. De kerstnachtdienst 2021 vindt plaats in Nieuwpoort.  
 
Heeft u vragen, ideeën, suggesties of opbouwende kritiek, schroom dan niet contact op 
te nemen met een van de volgende commissieleden:  Corrie Blom, Joniette Pek, Dorien 
de Pender, Marja Renes en Ellen Versluis.  
 

Diaconaal Platform Langerak-Nieuwpoort 
Dit betreft een interkerkelijke samenwerking van de diaconieën in Nieuwpoort en 
Langerak voor noodhulp aan inwoners van Langerak en Nieuwpoort, met name waar 
gemeentelijke basisvoorzieningen niet aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Neem hiervoor 
contact op met Jan Vink (tel. 06-46884548). 

 
  

http://www.kerkomroep.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCPuhTUgzYCUJI3PQDSZbUtA
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fgereformeerdekerkenter.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2Fkerkomroep-1030x1030.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fgereformeerdekerkenter.nl%2F2018%2F09%2F15%2Fkerktv-cameras-en-aktie%2F&docid=Jf2OULQXZy15lM&tbnid=u80byieYjwYJmM%3A&vet=10ahUKEwiax-HejbnkAhXS1qQKHZv6CQIQMwhFKAMwAw..i&w=1030&h=1030&bih=655&biw=1366&q=kerkomroep&ved=0ahUKEwiax-HejbnkAhXS1qQKHZv6CQIQMwhFKAMwAw&iact=mrc&uact=8
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Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging Passage 
Samen met Nieuwpoort vergadert de Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging 
Passage in het winterseizoen op elke eerste woensdag van de maand om 19.30 uur in het 
Arsenaal te Nieuwpoort. Voorzitter: Mery van Nielen, tel. 0184-602452. 
Secretaresse: Ria Korevaar-Vonk,  tel. 0184-600203. 
 

Woon– en zorgcentrum ‘Open Vensters’ en maaltijden thuis 
Naast de bestemming van een tehuis voor ouderen, die niet meer op zichzelf kunnen 
wonen, verzorgt Open Vensters de maaltijden voor ‘Stichting Maaltijden Thuis’, deze 
maaltijden worden bijna dagelijks bezorgd. Voor Langerak en Nieuwpoort kunt u hierover 
inlichtingen krijgen bij mevrouw J. v. Middelkoop, v.d. Boetzelaerlaan 1, tel. 0184-601715. 
  

Thuiszorg 
Voor het verkrijgen van passende hulp kunt u terecht bij veel organisaties. De meest 
voorkomende in deze regio zijn: 

• Rivas Thuiszorg   tel. 0900-8440 

• Present (Open Vensters)  tel. 088-4080100 
Laatstgenoemde heeft een christelijke identiteit. Door de invoering van de WMO (wet 
maatschappelijke ondersteuning) valt huishoudelijke verzorging onder verantwoording 
van de gemeente. Voor het regelen van deze zorg moet u bij de gemeente zijn, deze heeft 
een WMO-loket. 
 

Adressen ziekenhuizen en zorgcentra 
Voor wie een ander eens een kaartje wil sturen...  
  
• Present zorggroep voor thuis en maaltijdvoorziening  (voorheen ‘Open Vensters’) 

Prinses Marijkeweg 34, 4233 HM Ameide 

• Beatrix Ziekenhuis Banneweg 57, 4204 AA, Gorinchem 

• Zorgcentrum Emma  Raadsliedenstraat 120, 4142 BV Leerdam 

• Verpleeghuis Lingesteyn Koningin Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam 

• Verpleeghuis Het Gasthuis Banneweg 61, 4204 AA, Gorinchem 

• APZ De Grote Rivieren  Wijnkopersstraat 2, 4202 HK Gorinchem 

• Pastorale centrum De Herberg  Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek 

• Hof van Ammers Bernhardstraat 15 2964 BC  Groot Ammers 
  

 


