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2 VOORWOORD  
 

Beste lezers, 

 

Informatie zoeken we steeds. Als we wat willen weten over een bank, een product, een vakantie etcetera. Ook 

in een christelijke gemeente zijn er heel veel momenten dat we ergens informatie over willen hebben. Een 

adres, een telefoonnummer. Voor de belangrijkste informatie hebben we een andere bron. In het Engels is de 

naam voor de Bijbel wel eens weergegeven als Best Information Before Leaving Earth (Bible). Dat betekent: de 

beste informatie voordat je de aarde verlaat. Die informatie is gelukkig steeds voorhanden. Die informatie 

wordt doorgegeven in de kerk, en op allerlei andere bijeenkomsten en activiteiten. 

Maar juist omdat we als gemeente met en voor elkaar zoveel organiseren, is er veel behoefte aan gegevens. 

Daarvoor dient deze informatiegids. Als je de vorige er nog eens bij pakt, zie je hoe in korte tijd informatie al 

weer veranderd of verouderd is. Om die reden wordt u deze nieuwe uitgave aangeboden. Geen overbodige 

luxe, ook niet in ons internettijdperk. Uiteraard is veel op het wereldwijde web te vinden, maar niet alles. En 

ook niet iedereen heeft toegang tot het internet. 

Deze gids zal geen lectuur zijn voor als we slapen gaan. Hij zal ergens zijn plek hebben waar hij liggen zal en te 

vinden zal zijn op de momenten dat we iets zoeken. Ik hoop dat hij zo een bijdrage zal leveren aan ons 

gemeente-zijn. En onwillekeurig kan zo maar een gevoel van dankbaarheid in je hart opkomen voor zoveel wat 

er in te lezen is, over zoveel wat er allemaal wordt gedaan. En met dat de gids gesloten wordt, worden de 

handen gevouwen in gebed om Gods zegen over dit alles. 

 

We hopen dat ons het leven en de gezondheid gegeven zullen zijn voor de periode dat deze gids bedoeld is. 

Laten wij bovenal de informatie uit die andere Gids tot ons nemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ds. F. Maaijen  

 

 

2.1 Kort bericht van de redactiecommissie 

In deze gemeentegids treft u geen namen aan van kerkenraadsleden, bestuursleden van (jeugd)verenigingen 

en commissies, aangezien deze met regelmaat wisselen. Wel is bij iedere ’taak’, (jeugd)vereniging en 

commissie een algemeen e-mailadres te vinden, waarop de contactpersoon of voorzitter is te bereiken. Op 

deze wijze blijft de gemeentegids actueel.  

Als bijlage is bij de gemeentegids een adressenlijst gevoegd van de huidige kerkenraadsleden, vanwege de 

privacy is het niet mogelijk om andere adressen op deze lijst te publiceren. Wilt u met één van de in deze gids 

genoemde clubs, verenigingen in contact komen dan kunt u het vermelde mailadres gebruiken. 

 

Contact 

De redactie van de Gemeentegids is per e-mail bereikbaar via Gemeentegids@oudekerkzwijndrecht.nl.  

 

mailto:Gemeentegids@oudekerkzwijndrecht.nl
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3 OUDE KERK ZWIJNDRECHT  |  WIJK CENTRUM 
 

De Hervormde Gemeente Zwijndrecht is ingedeeld in vier wijkgemeenten. De vier wijkgemeenten zijn: 

 Wijk 1 De Hoeksteen 

 Wijk 2 Centrum / Oude Kerk 

 Wijk 3 Open Hof Kerk 

 Wijk 4 Lindtse Kerk, Pietermankerk 

 

Onze wijkgemeente (wijk 2, Centrum) heeft een hervormd-gereformeerde signatuur. Dit houdt in dat bij de 

opbouw van het kerkelijk leven en de positiebepaling in de maatschappij het Woord van God onfeilbaar en 

volstrekt gezaghebbend voor leer en leven wordt geacht. Bijbelkritische relativering daarvan met een beroep 

op eigentijdse inzichten en ontwikkelingen wordt van de hand gewezen. De gemeente voelt zich verwant met 

de Gereformeerde Bond.  

 

 

3.1     Adres en contactgegevens 

Oude Kerk (+ wijkgebouw Eltheto) 

Kerkstraat 49 

3331 XL  Zwijndrecht  

078 - 6126065   

 

Contact koster en beheerder wijkgebouw Eltheto  

 De koster is per e-mail bereikbaar via Koster@oudekerkzwijndrecht.nl.  

 De beheerder van het wijkgebouw Eltheto is per e-mail bereikbaar via Eltheto@oudekerkzwijndrecht.nl.  

 

Huur van de Oude Kerk en/of wijkgebouw Eltheto 

Het is mogelijk de Oude Kerk en het wijkgebouw Eltheto te huren. Voor meer informatie hierover kunt u 

contact opnemen met kerkbeheer, per e-mail bereikbaar via Verhuur@oudekerkzwijndrecht.nl.  

 

Website 

Meer informatie over onze wijkgemeente is te vinden in het beleidsplan en  op onze website 

www.oudekerkzwijndrecht.nl. 

 

 

3.2     Kerkelijk bureau Hervormde Gemeente Zwijndrecht 

 

Bezoekadres 

Kerkstraat 49a     

3331 XL  Zwijndrecht 

Postadres 

Postbus 150 

3330 AD  ZWIJNDRECHT 

Telefoonnummer  078 - 6128246 

Fax nummer  078 - 6128264 

E-mailadres  kbz@hervormdzwijndrecht.nl 

 

Het kerkelijk bureau is geopend op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. 

  

Website PKN Zwijndrecht 

Op de website van de Hervormde gemeente Zwijndrecht, www.pkn-zwijndrecht.nl , vindt u informatie over alle 

wijkgemeenten.  

mailto:Koster@oudekerkzwijndrecht.nl
mailto:Eltheto@oudekerkzwijndrecht.nl
mailto:Verhuur@oudekerkzwijndrecht.nl
http://www.oudekerkzwijndrecht.nl/
mailto:kbz@hervormdzwijndrecht.nl
http://www.pkn-zwijndrecht.nl/
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4 KERKENRAAD 
 

4.1     Ambten 

De kerkenraad wordt gevormd door: 

 Predikant 

 Ouderlingen 

 Ouderlingen-kerkrentmeester 

 Diakenen 

 

Taken 

 De taken van de predikant zijn o.a. het leiden van de erediensten met daarin centraal de verkondiging van 

het Woord van God, de bediening van de sacramenten en de gebeden, het geven van pastorale zorg, 

onderricht en toerusting. 

 De ouderlingen zijn mede verantwoordelijk voor de erediensten en het juiste gebruik van de sacramenten. 

Een belangrijke taak van de ouderlingen is de pastorale zorg. In de praktijk is dit het zogenaamde 

huisbezoek bij de leden van de gemeente. Dit zal minstens eenmaal per twee jaar plaatsvinden. Het 

huisbezoek is naast het onderhouden van contacten vooral bedoeld de leden te vragen naar hun geestelijk 

welzijn. Een aantal ouderlingen heeft een specifieke taak, zoals scribaat, jeugdwerk, evangelisatie en 

vorming en toerusting. 

 De ouderlingen-kerkrentmeester dragen zorg voor de materiële en personele belangen in de gemeente. De 

inkomsten van het kerkbeheer bestaan uit de jaarlijkse actie kerkbalans, collecten en giften. 

 De diakenen dragen zorg voor het inzamelen en uitdelen van liefdegaven en zijn geroepen tot de dienst 

der barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld. Tevens dienen zij, overeenkomstig hun ambt, 

aan de Avondmaalstafel. 

 

Secties 

 De Hervormde Gemeente Zwijndrecht bestaat uit vier wijkgemeenten. 

 Iedere wijkgemeente is verdeeld in secties. 

 In onze wijkgemeente hebben twee  ouderlingen een sectie waarin zij, soms samen met een 

bezoekbroeder, huisbezoeken afleggen. 

 

De sectie-indeling van wijk Centrum is te vinden in hoofdstuk 5. 

 

Contact 

 De predikant is per e-mail bereikbaar via Predikant@oudekerkzwijndrecht.nl.  

 De voorzitter van de kerkenraad is per e-mail bereikbaar via Kerkenraad@oudekerkzwijndrecht.nl.  

 De scriba van de kerkenraad is per e-mail bereikbaar via ScribaoudeKerk@pkn-zwijndrecht.nl . 

 De voorzitter van het kerkbeheer is per e-mail bereikbaar via Kerkbeheer@oudekerkzwijndrecht.nl.  

 De voorzitter van de diaconie is per e-mail bereikbaar via Diaconie@oudekerkzwijndrecht.nl.  

 

 

4.2     Moderamen 

Het moderamen van de kerkenraad is belast met het voorbereiden van de kerkenraadsvergaderingen en het 

uitvoeren van de door de kerkenraad genomen besluiten. Het moderamen bestaat uit de predikant, de scriba, 

een ouderling, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken. 

 

 

 

mailto:Predikant@oudekerkzwijndrecht.nl
mailto:Kerkenraad@oudekerkzwijndrecht.nl
mailto:ScribaoudeKerk@pkn-zwijndrecht.nl
mailto:Kerkbeheer@oudekerkzwijndrecht.nl
mailto:Diaconie@oudekerkzwijndrecht.nl
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4.3     Classis 

 De classicale vergadering geeft leiding aan het leven en werken van de classis en geeft daarin gestalte  aan 

de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar en voor de gehele kerk, alsmede aan de 

verantwoordelijkheid  van de kerk voor de gemeenten. 

 Vanuit de kerkenraad is één lid afgevaardigd naar de classicale vergadering. De classicale vergadering 

bepaalt welke ambten vanuit de kerkenraad moeten worden afgevaardigd. Daarvoor is een rooster 

opgesteld. 

 Vanuit classicale vergadering is één lid  afgevaardigd naar de generale synode. 
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5 GEOGRAFISCHE SECTIE-INDELING VAN WIJK CENTRUM 
 

Sectie 1 ’t Anker, De Kring (inclusief De Lichtkring), De Lindonk, Nebo, Norderstedtplein, De Werf, 

alle leden van 75 jaar en ouder.   

 

Sectie 2 De Botvink, Eikeboomstraat, Gerbrandyplein, Jan van der Heydenstraat, Kruisstraat, Groene 

Kruispad, Leeghwaterstraat, Doctor Lelystraat, Meepad, Noteboomstraat, P.J. Oudplein, 

Pruylenborg, Rotterdamseweg (m.u.v. Lindonk), Van Schaikstraat, Schoolstraat, Slagveld, De Snel, 

Wadden, Wilgenstraat, Wilhelminastraat, 

geperforeerde leden uit de wijken Nederhoven, Kort Ambacht en Volgerlanden.  

 

Sectie 3 Afslag, Willem-Alexanderhof, Prins Bernhardstraat, Bospeenhof, Charlotte de Bourbonstraat, 

Burgemeester de Bruïnelaan, Burgemeester Doornlaan, Burgemeester Doornplein, Burgemeester 

Doornstraat, Emmastraat, Johan Willem Frisostraat, Prins Hendrikstraat, Julianastraat, 

Koninginneweg, Lindelaan, Prins Mauritsstraat, Adolph van Nassaustraat, Jan van Nassaustraat, 

Lodewijk van Nassaustraat, Onderdijkserijweg, Willem van Oranjelaan, Oranjeplein, Anna 

Paulownastraat, Raadhuisplein, Rabarberhof, Radijshof, Stationsplein, Stationsweg, Juliana van 

Stolbergstraat, Tomatenplein, Veldslahof, Tuinderij, Veilingdreef, 

geperforeerde leden uit de wijk Walburg.  

 

Sectie 4 Breewijd, Delta, Eems, Grevelingen, Jollensteiger, Klippershaven, Krammer, Lauwers, 

Maasboulevard, Maaspad, Maasplein, Marsdiep, Nieuwstraat, Noordpark, Oosterschelde, 

Oostkeetshaven, Ringdijk, Rozand, Scheepmakerij, Schipperskade, Schokkerhaven, Schuitenwal, 

Texelstroom, Tolhuis, Veerplein, Vliestroom, Volkerak, Westerschelde, Westpier, 

geperforeerde leden uit de wijk Heer Oudelands Ambacht. 

  

Sectie 5 Grote Beerstraat, Jeroen Boschlaan, Breitnerstraat, Gerard Doustraat, Van Goghstraat, Frans 

Halsstraat, Hobbemastraat, Pieter de Hoochstraat, Jozef Israëlsstraat, Jupiterstraat, Kreeftstraat, 

Laurensvliet, Leeuwstraat, Maagdstraat, Jacob Marisstraat, Mauvestraat, Nicolaas Maesstraat, 

Marsstraat, Melkwegsingel, Mercuriusstraat, Mesdagstraat, Neptunusstraat, Orionstraat, Van 

Ostadestraat, Pegasusstraat, Plutostraat, Paulus Potterstraat, Ramstraat, Rembrandtstraat, Van 

Ruisdaelstraat, Saturnusstraat, Schorpioenstraat, Willy Sluiterweg, Steenbokstraat, Jan 

Steenstraat, Stierstraat, Tooropstraat, Tweelingenstraat, Uranusstraat, Venusstraat, 

Vermeerstraat, Vijverweg, Watermanstraat, Weegschaalstraat, Zuiderkruisstraat, 

Geperforeerde leden uit de wijk Noord. 

 

 

5.1     Wijkperforatie (voorkeurlidmaatschap) 

Zoals in hoofdstuk 3 is te lezen, is de Hervormde Gemeente Zwijndrecht ingedeeld in vier wijkgemeenten met 

door de Algemene Kerkenraad vastgestelde grenzen. Ieder die binnen de grenzen van een bepaalde 

wijkgemeente woont, wordt in beginsel geacht daartoe te behoren. Mede als gevolg van de verscheidenheid in 

prediking binnen de Hervormde Gemeente Zwijndrecht leven veel gemeenteleden mee met een wijkgemeente 

waarin zij niet wonen. 

De kerkorde biedt de mogelijkheid ingeschreven te worden in een andere (wijk)gemeente dan die waar men op 

grond van het woonadres toe behoort. Ieder die tot een andere wijkgemeente gerekend wil worden moet 

daartoe een gemotiveerd verzoek bij de kerkenraad van de voorkeur (wijk)gemeente indienen.  
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Dit overschrijven naar een andere wijkgemeente heeft tot gevolg: 

 dat betrokkene voortaan onder de pastorale zorg van die andere wijkgemeente valt; 

 dat de contacten namens de Hervormde Gemeente dan uitsluitend vanuit de zelf gekozen wijkgemeente 

worden onderhouden; 

 dat bij alle voorkomende activiteiten op hem/haar een beroep wordt gedaan vanuit de gekozen 

wijkgemeente; 

 dat er geen consent (toestemming van de woonwijkgemeente) meer nodig is bij doop, huwelijk, verkiezing 

tot ambtsdrager (passief kiesrecht), etc. 

 dat betrokkene kiesrecht heeft in de wijkgemeente van zijn/haar keuze. 
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6 RONDOM DE DIENSTEN 
 

6.1     Erediensten  

Iedere zondag worden er twee kerkdiensten gehouden in de Oude Kerk. De diensten beginnen om 9.30 en 

17.00 uur. Naast deze diensten zijn er diensten op 1e Kerstdag, Goede Vrijdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag en 

2
e
 Pinksterdag, alsmede op nieuwjaarsmorgen en oudejaarsavond. 

 

Op bid- en dankdag voor gewas en arbeid wordt er een dienst gehouden die om 19.30 uur aanvangt. 

Op deze dagen wordt ’s middags, samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk, een speciale dienst voor de 

kinderen van de basisschool gehouden. 

 

 

6.2     Heilige Doop 

Aanmelding voor bediening voor de heilige doop geschiedt op de doopzitting. Op de doopzitting wordt met de 

ouders over de betekenis van de Heilige Doop gesproken.  

De doopzitting vindt plaats in de week vóór de doopdienst. Zowel de datum van de doopzitting als van de 

bediening van de Heilige Doop worden via het kerkblad en de afkondigingen bekendgemaakt. Op de 

doopzitting worden beide ouders verwacht. Ze worden verzocht het trouwboekje mee te brengen. Ter 

herinnering aan de Heilige Doop ontvangt men een doopkaart en een boekje. 

Voor (aanstaande) ouders, die uitgebreid geïnformeerd willen worden over de betekenis van de Heilige Doop, 

bestaat de mogelijkheid om de zogenaamde doopcatechese te volgen. Deze catechese wordt tweemaal per 

jaar gedurende drie avonden gegeven.  

 

 

6.3     Heilig Avondmaal 

Het Heilig Avondmaal wordt viermaal per jaar gevierd voor belijdende leden van de gemeente die weten niet 

buiten Christus te kunnen leven. 

Aan deze viering gaat voor de gehele gemeente een week van voorbereiding vooraf. Op de zondag 

voorafgaande aan de Avondmaalszondag wordt de dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal 

gehouden. In de middagdienst van de Avondmaalszondag wordt er voor degenen die ’s morgens verhinderd 

zijn, nogmaals het Heilig Avondmaal bediend. Tevens vindt dan de dankzegging plaats.  

Omdat de diensten van voorbereiding op en viering en dankzegging van het Heilig Avondmaal één geheel 

vormen wordt van Avondmaalgangers verwacht dat zij, zoveel als mogelijk, in de diensten van voorbereiding en 

nabetrachting aanwezig zijn. 

 

Voor wie is het Heilig Avondmaal des Heeren ingesteld? Lees hiervoor vraag en antwoord 81 van de 

Heidelbergse Catechismus.  

In de week van voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal wordt censura morum gehouden. Bij het 

censura morum kunnen bezwaren tegen belijdenis en wandel van lidmaten bij de kerkenraad worden 

ingebracht, die door de kerkenraad worden behandeld. Het gaat hierbij om gevallen waarin openlijk ergernis is 

gegeven, waardoor de Naam van Christus te schande wordt gemaakt. 

 

 

6.4    Huwelijksinzegening 

Aanstaande echtparen die hun huwelijk in een dienst onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad willen 

laten inzegenen, dienen zich ruimschoots voor de huwelijksdatum in verbinding te stellen met de predikant. 

De predikant nodigt het bruidspaar uit voor een pastoraal gesprek over het huwelijk.   
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Bij de huwelijksinzegening wordt één collecte gehouden. De opbrengst van deze collecte is ter vrije besteding. 

De Hervormde Gemeente Zwijndrecht stelt het op prijs als zij de bestemming mag zijn.  

 

 

6.5     Organisten 

De organisten van de Oude Kerk zijn per e-mail bereikbaar via Organisten@oudekerkzwijndrecht.nl.  

 

 

6.6     Collecten 

In de kerkdiensten wordt gecollecteerd voor de diaconie en het kerkbeheer. Op een aantal zondagen is de 

eerste collecte voor een speciaal doel bestemd. In het kerkblad wordt het doel van de collecten meegedeeld. Er 

is een centraal collecterooster dat door de Algemene Kerkenraad is vastgesteld. Bij de uitgangen van de kerk 

hangen zendingsbussen en staan collecten blokken. De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor het 

werk in de zending. De opbrengst van de collecten blokken is momenteel bestemd voor Het Badhuis. 

Vier keer per jaar is er een vrije collecte. De wijkdiaconie bepaalt hiervoor ieder jaar opnieuw de doelen.  

 

In plaats van contant geld kunt u uw bijdrage aan de collecten ook leveren door middel van collectebonnen. De 

bonnen worden per vel van 20 bonnen verkocht en zijn beschikbaar in de waardes € 0,50, € 0,75 en € 1,00. 

De collectebonnen zijn verkrijgbaar op de 1e en 3e donderdag van de maand in Eltheto tussen 19.00 en 19.30 

uur. Er kan contant of met pinpas betaald worden. 

 

Als u giraal wilt betalen, dan kunt u het bedrag overmaken naar bankrekening NL89 ABNA 0643 6135 52 

t.n.v. Hervormde gemeente Zwijndrecht. Geeft u bij de omschrijving wel aan hoeveel vellen en welke soort u 

wilt hebben. 

Vel A: 20 bonnen van €  0,50 = €  10,00 

Vel B: 20 bonnen van €  0,75 = €  15,00 

Vel C: 20 bonnen van €  1,00 = €  20,00 

Nadat het bedrag van uw rekening is afgeschreven, kunt u de bonnen op dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 

12.00 uur afhalen op het kerkelijk bureau.    

 

 

6.7     Diensten meeluisteren 

Het is mogelijk om de kerkdiensten in de Oude Kerk rechtstreeks te beluisteren via de kerkradio. Ook bij 

bijzondere diensten, zoals huwelijksdiensten, kan er meegeluisterd worden. Vanuit  Eltheto zijn er  

uitzendingen te ontvangen van de gemeenteavonden en sommige HVD bijeenkomsten.  

Kerkradio is bestemd voor ouderen en langdurig zieken, die niet meer naar de kerk kunnen komen en toch 

graag verbonden willen blijven met onze wijkgemeente. Als u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dat via de 

predikant, de sectieouderling of een diaken kenbaar maken.  

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis te Zwijndrecht  is ook aangesloten op de kerkradio. Eenmaal in de veertien 

dagen is op zondagmiddag de dienst in de Oude Kerk te volgen. 

Verder is het mogelijk de kerkdiensten ‘live’ te volgen via de website. 

 

Contact 

De coördinator van de kerkradio is per e-mail bereikbaar via Kerktelefoon@oudekerkzwijndrecht.nl. 

 

 

mailto:Organisten@oudekerkzwijndrecht.nl
mailto:Kerktelefoon@oudekerkzwijndrecht.nl
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6.8     Autodienst 

Wie door ouderdom of handicap niet in staat is zich zelfstandig te verplaatsen en toch de kerkdiensten wil 

bezoeken, kan een beroep doen op de autodienst. Opgave en inlichtingen bij de coördinator van de autodienst, 

bereikbaar per e-mail via Autodienst@oudekerkzwijndrecht.nl.  

 

 

6.9     Oppas  

Tijdens de kerkdiensten is er voor de jongste kinderen oppas aanwezig.  

Voor kinderen tot anderhalf jaar is er tijdens de morgendienst een speciale baby-oppas.  

 

Contact 

De opstellers van het rooster van de oppasdienst zijn per e-mail bereikbaar via 

Oppasdienst@oudekerkzwijndrecht.nl.  

 

 

6.10 Diensten naluisteren 

Wilt u een kerkdienst nog eens beluisteren? De diensten worden op cd’s opgenomen. Via de website kunnen 

de diensten ook als MP3 gedownload worden. 

 U kunt een kerkdienst op cd bestellen. Dat kan via e-mail CDbestellen@oudekerkzwijndrecht.nl of 

telefonisch op nummer 06-51389975.  De kosten van een cd bedragen € 3,50. De bestelde cd’s kunnen 

iedere 1e en 3e donderdag van de maand in Eltheto worden afgehaald tussen 19.00 en 19.30 uur.  

 De diensten kunnen middels MP3 gedownload worden. Voor onze gemeente zijn aan het digitaal 

aanbieden van de kerkdiensten kosten verbonden. Als u (regelmatig) gebruik maakt van de digitale 

diensten, dan wordt het gewaardeerd als u in de kosten wilt bijdragen. Uw bijdrage kunt u overmaken op 

IBAN: NL16 INGB 0008 9693 22, ten name van Kerkbeheer Wijk Centrum, onder vermelding van 

‘Kerkdienst internet'.  

 

mailto:Autodienst@oudekerkzwijndrecht.nl
mailto:Oppasdienst@oudekerkzwijndrecht.nl
mailto:CDbestellen@oudekerkzwijndrecht.nl
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7 PASTORAAT 
 

7.1     Catechese  

Binnen de wijkgemeente wordt aan de jeugd catechese gegeven. De groepen zijn naar leeftijd ingedeeld: 

 Tienercatechese voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar; 

 Catechese aan de jeugd van 16 jaar en ouder; 

 Belijdeniscatechese. 

 

Tijdens vakanties en in de week van biddag en dankdag vervallen de catechisatieavonden. Op de website 

www.oudekerkzwijndrecht.nl staan de begin- en einddatum en de tijden vermeld. 

 

Tienercatechese (12 t/m 15 jarigen) 

Na het weekend van opening winterwerk begint de catechisatie. De tienercatechese wordt gegeven door de 

kerkelijk werker samen met de mentoren. Er wordt gezongen, gebeden, gelezen uit de bijbel en er wordt   

uitleg gegeven over het thema van de avond. Daarna gaan de jongeren in kleine groepen uiteen onder leiding 

van een eigen mentor. 

 

Voor de catechese wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde “Veenendaalse methode”. Deze methode is 

speciaal ontwikkeld voor mentorcatechese waarbij PowerPoint presentaties worden gebruikt. In de loop van de 

jaren is deze methode verder ontwikkeld. Hij sluit beter aan bij het (kennis-) niveau van onze jongeren en 

ondersteunt beter het (geloofs)gesprek in de mentorgroep. 

 

De catechese wordt gegeven op dinsdagavond van 19.15 tot 20.15 uur. Na afloop is er gelegenheid om elkaar 

te ontmoeten in de hal van Eltheto.  

  

Catechese aan de jeugd van 16 jaar en ouder 

Na de tienercatechese maken de jongeren de overstap naar de 16+ groep. In deze groep wordt dieper ingegaan 

op de kernthema's van het christelijk geloof. Natuurlijk is ook hier alle ruimte voor gesprek. 

 

Belijdeniscatechese 

Ieder seizoen wordt er belijdeniscatechisatie gegeven. Deze vorm van catechese wordt aangeboden aan hen, 

zowel jongere als oudere gemeenteleden, die zich willen voorbereiden/oriënteren op het doen van openbare 

belijdenis van het geloof. 

Na het volgen van belijdeniscatechisatie is er geen verplichting om aan het einde van het seizoen belijdenis te 

doen. De ervaring leert, dat de belijdeniscatechisatie kan helpen antwoord te krijgen op vragen of om 

aarzelingen te overwinnen.  

 

Contact 

Heb jij vragen over de catechese? Neem dan gerust contact op! 

 Mail naar Tienercatechese@oudekerkzwijndrecht.nl voor vragen over de Tienercatechese. 

 Mail naar Catechese@oudekerkzwijndrecht.nl voor vragen over de overige catechesevormen. 

 Mail naar predikant@oudekerkzwijndrecht.nl voor informatie over het volgen van de 

belijdeniscatechisatie. 

 

 

 

 

 

http://www.oudekerkzwijndrecht.nl/
mailto:Tienercatechese@oudekerkzwijndrecht.nl
mailto:Catechese@oudekerkzwijndrecht.nl
mailto:predikant@oudekerkzwijndrecht.nl
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7.2     Kerkelijk werker  

De wijkgemeente heeft een kerkelijk werker die de predikant, de kerkenraad en de jeugdwerkers bijstaat in het 

verlenen van pastorale zorg en het geven van catechese. 

 

Contact 

De kerkelijk werker is per e-mail bereikbaar via Kerkelijkwerker@oudekerkzwijndrecht.nl.  

 

 

7.3     Huisbezoek 

Gewoonlijk maakt de ouderling vooraf een afspraak met u voor huisbezoek. De ouderling mag verwachten, dat 

u alle medewerking verleent bij het huisbezoek en dat u een gemaakte afspraak zoveel mogelijk tracht te 

handhaven. Het huisbezoek is niet alleen bestemd voor de volwassenen, maar ook voor de (oudere) kinderen. 

Het wordt dan ook bijzonder op prijs gesteld als alle gezinsleden aanwezig zijn. 

 

 

7.4     Bezoekbroeders 

Ouderlingen kunnen de huisbezoeken samen met een bezoekbroeder brengen. 

Dat kan echter alleen als de kerkenraad daar goedkeuring aan heeft gegeven. Even als de ouderling heeft de 

bezoekbroeder een zwijgplicht waarvoor hij een verklaring heeft getekend.  

 

 

7.5     Ziekte 

Vergeet u niet bij ziekte, ziekenhuisopname of bijzondere problemen de predikant tijdig op de hoogte te 

stellen. Wanneer de predikant hiervan weet, mag u op zijn bezoek of dat van de kerkelijk werker rekenen. Als 

de predikant afwezig is, dient u contact op te nemen met de scriba. 

 

 

7.6     Overlijden 

De kerkenraad wil graag met u meeleven, ook in tijden van rouw en verdriet. Neem daarom bij een overlijden 

zo spoedig mogelijk contact op met de predikant of de scriba. U mag dan rekenen op pastorale zorg. Indien 

gewenst kunt u dan ook afspraken maken over de begrafenis. 

 

De wijkkerkenraad heeft met betrekking tot crematie een apart beleidsstuk opgesteld. Als u hierover meer wilt 

weten, dan kunt u daarvoor bij uw sectie-ouderling of de scriba terecht. 

 

 

7.7     Psycho Pastorale Hulpverlening (PPH) 

Mocht u om wat voor reden dan ook psycho-pastorale hulp nodig hebben, neem dan contact op met de 

predikant of uw sectieouderling. Als het gewenst is, kunnen zij u in contact brengen met één van de PPH-

medewerkers van de gemeente. Het werk van de PPH-medewerkers omvat het bijstaan van de wijkkerkenraad 

in het verlenen van psycho-pastorale zorg aan leden van de gemeente. 

 

De PPH-medewerker is geen professionele hulpverlener. Wel heeft hij/zij de nodige kennis met het oog op 

genoemde problemen. Hij/zij heeft bij de Stichting Psycho Pastorale Hulpverlening (PPH) cursussen gevolgd en 

is iemand die tijd heeft om te luisteren naar wat u dwars zit of moeilijk vindt. Iemand die u kan bijstaan en een 

tijdje met u mee optrekt, daar waar u het zicht op uw levensweg wat bent kwijtgeraakt. 

 

 

 

mailto:Kerkelijkwerker@oudekerkzwijndrecht.nl
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7.8     Bijbelkring en Bijbelstudiekring 

 

Doel 

Op de Bijbelkring behandelt de predikant een bepaald Schriftgedeelte. Op de Bijbelstudiekring behandelt hij 

ook een bepaald Schriftgedeelte, maar daarbij wordt veel aandacht aan de grondtekst besteed. 

  

Doelgroep 

Jongeren en ouderen. 

 

Frequentie 

Er zijn meerdere Bijbelkringen. Van september tot april komen die gewoonlijk om de veertien dagen bijeen op 

dinsdagochtend, dinsdagavond, woensdagochtend en woensdagavond. De Bijbelstudiekring komt in genoemde 

periode gewoonlijk om de veertiendagen bijeen op maandagavond. De data worden tijdig bekend gemaakt in 

het kerkblad en het contactblad van de Oude Kerk. Plaats van samenkomst is Eltheto. 

 

 

7.9     Gebedskring 

 

Doel 

Het is een gelegenheid om met elkaar, als deel van de gemeente, de noden en zorgen van de gemeente en 

daarbuiten, door bidden en smeken met dankzegging bekend te maken bij God (Fil. 4). De meeste christenen 

zijn wel overtuigd van de waarde van het gebed, maar komen ze ook voorbij het stadium van bidden uit 

gewoonte? Het bidden en danken met en voor elkaar is tevens een gelegenheid om de vreugde van de 

gemeenschap met Christus samen te ervaren. 

 

Doelgroep 

Jongeren en ouderen. 

 

Frequentie  

De eerste en derde maandag van de maand in Eltheto, uitgezonderd de zomervakantietijd. 

 

Contact 

De coördinator van de gebedskring is per e-mail bereikbaar via Gebedskring@oudekerkzwijndrecht.nl.  

 

mailto:Gebedskring@oudekerkzwijndrecht.nl
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8 DIACONIE 
 

8.1 Diaconie (algemeen) 

De voorschriften en leefregels die God aan Zijn volk gaf en die in het Oude Testament tot ons komen, worden 

gekenmerkt door de begrippen barmhartigheid en gerechtigheid. Gods liefde voor mensen krijgt daarin 

gestalte. Het Nieuwe Testament trekt deze lijnen vanuit het Oude Testament door. In Christus worden deze 

kernbegrippen vervuld. Zij vinden in Hem hun bron en doel. 

Christus geeft in de samenvatting van de wet aan waar het in het geloof om gaat, namelijk: God liefhebben 

boven alles en de naaste liefhebben als jezelf. Het diaconaat bestaande in barmhartigheid en gerechtigheid, 

maakt de liefde tot de naaste concreet in het dienstbetoon aan de ander.  

  

In artikel IV van de Kerkorde wordt in het eerste lid bepaald dat de gemeente, daartoe begenadigd door de 

Geest, is geroepen tot de dienst aan het Woord van God onder andere in het diaconaat, zulks tot opbouw van 

het lichaam van Christus. 

Deze diaconale roeping vervult de gemeente in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid 

en gerechtigheid: 

- te delen wat haar aan gaven geschonken is; 

- te helpen waar geen helper is; 

- te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.  

  

Het diaconaat in de gemeente krijgt gestalte in het leven van de leden van de gemeente. Zij worden opgewekt 

tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld. 

Het diaconaat krijgt eveneens gestalte in de arbeid die door en onder leiding van de diakenen wordt verricht 

(artikel 3 lid 3 Ordinantie 8). 

De diakenen werken vanuit de wijkraad van diakenen. Hier worden zaken op wijkniveau besproken en plannen 

ontwikkeld voor diaconale activiteiten in de wijkgemeente. Een aantal diakenen is vanuit deze wijkraad 

afgevaardigd naar het college van diakenen van de Hervormde Gemeente Zwijndrecht.  

Adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de diakenen vindt u in de bijlage bij de gemeentegids. 

 

 

8.2 (Financiële) ondersteuning 

Bij de diaconie kunt u terecht voor onder andere individuele steunverlening, zowel financieel als anderszins.  

Het vragen van hulp kan een drempel zijn. Aarzel echter niet wanneer u geen uitweg ziet. De diakenen helpen u 

graag bij het zoeken naar een oplossing. Financiële hulp door de diaconie is echter altijd tijdelijk en incidenteel. 

Het is de taak van de overheid ervoor te zorgen dat de mensen in Nederland voldoende middelen van bestaan 

hebben. Samen met de aanvrager zullen de diakenen dan ook nagaan of alle mogelijkheden van sociale 

voorzieningen zijn benut. Eventueel wordt samen met de aanvrager een bezoek gebracht aan de sociale dienst. 

Voor hetgeen de diakenen vertrouwelijk ter kennis komt, geldt een plicht tot strikte geheimhouding. 

Als u behoeften bij anderen opmerkt, wordt u verzocht dat aan een diaken kenbaar te maken. 

 

 

8.3 WijkCentrumZorgt 

In een wereld van secularisatie en individualisme wordt het helpen van elkaar een steeds schaarser goed. 

Daarom is het goed dat er juist in een kerkelijke gemeente elkaar een helpende hand wordt geboden.             

Het werkt heel eenvoudig. Gemeenteleden hebben zich aangemeld om, als het nodig is, een ander gemeente-  

lid bij te staan.  Daarbij hebben ze kunnen aangeven welk werk ze willen doen en wanneer hen dat het beste 

uitkomt.  
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Wanneer er bij de contactpersoon een aanvraag om hulp binnenkomt, probeert zij hiervoor een oplossing te 

vinden. Zij belt de hulpbieder op en brengt de hulpvrager met de hulpbieder in contact.  

Veelal wordt daarna door hen onderling afgesproken hoe de hulp wordt geregeld. Het gaat daarbij om 

incidentele hulp, zoals een keer helpen met grasmaaien of een keer invullen van formulieren. Maar soms ook 

alleen maar even een luisterend oor, kan veel betekenen voor je mede-gemeentelid. 

Dus als u hulp nodig hebt, is de contactpersoon altijd bereid om voor u een oplossing te zoeken. 

Wanneer u dit leest en denkt ‘dat is niets voor mij, want ik heb geen hulp nodig’,  dan bent u welkom om u als 

hulpbieder te laten registreren. En denk nou niet dat er elke week een beroep op u wordt gedaan, want dat is 

niet het geval. 

 

Contact 

De contactpersoon is telefonisch bereikbaar 078-6196386  en via het mailadres 

wijkcentrumzorgt@oudekerkzwijndrecht.nl.  U kunt zich hier ook als hulpbieder aanmelden. 

 

8.4 SchuldHulpMaatje  –  Een rots in de branding voor medemens in financiële nood.  

SchuldHulpMaatje is een project waarbij goed toegeruste vrijwilligers ondersteuning bieden aan mensen die 

met financiële problemen te kampen hebben. 

Een SchuldHulpMaatje neemt niet alle problemen over, maar gaat met de hulpvrager aan de slag om de zaken 

weer op orde te krijgen. 

Daarnaast is het mogelijk om hem/haar daarna, ter voorkoming van herhaling, nog een periode te begeleiden. 

Wat het “maatje” doet is aanvullend op de hulp die eventueel al door andere instellingen zoals de sociale 

dienst, maatschappelijk werk of een bureau voor schuldhulp wordt gegeven. 

Misschien hoeft het “maatje” de hulpvrager alleen maar te leren budgetteren. Of gewoon eens samen na te 

denken hoe de hulpvrager met geld omgaat en waarom hij/zij dat zo doet. Maar als de hulpvrager schulden of 

flinke betalingsachterstanden heeft, is dat niet genoeg. Dan kan het nodig zijn dat het “maatje” helpt om 

schuldhulp aan te vragen. 

 

Als u interesse heeft om u als SchuldHulpMaatje in te zetten, kunt u contact opnemen met de diakenen. 

Uitgebreide informatie over het project kunt u vinden op www.schuldhulpmaatje.nl 

 

SchuldHulpMaatje houdt iedere week spreekuur in Het Badhuis, op woensdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur.  

 

Voor mensen die bezig zijn met (voorkomen van) hun schulden is de objectieve website www.uitdeschulden.nu 

een belangrijke bron van informatie. 

 

 

8.5 Ziekenbord 

In de hal van wijkgebouw Eltheto hangt een bord met gegevens van gemeenteleden die in een ziekenhuis zijn 

opgenomen, langdurig ziek of aan huis gebonden zijn. Wanneer zij vanuit de gemeente, als teken van 

medeleven, een kaartje ontvangen wordt dat altijd erg gewaardeerd.  

 

 

8.6 De Herberg 

Pastoraal Diaconaal Centrum “De Herberg” is een huis voor mensen die een poosje thuis weg moeten, omdat 

zorgen of problemen hun te zwaar geworden zijn. Wie zo in het donker zit, ziet Gods hand niet of nauwelijks 

meer. En als er niets gebeurt, zak je steeds dieper weg. Het is dan fijn als je er een poosje tussen uit kan om 

wat kracht op te doen en op verhaal te komen. In “De Herberg” te  Oosterbeek doen beroepskrachten, 

bijgestaan door een grote groep vrijwilligers, er alles aan om de gasten te helpen een zeker evenwicht in hun 

mailto:wijkcentrumzorgt@oudekerkzwijndrecht.nl
http://www.schuldhulpmaatje.nl/
http://www.uitdeschulden.nu/
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leven terug te vinden.  

Dat gebeurt door persoonlijke gesprekken en in Bijbelgesprekskringen.   

Het dagritme – op tijd opstaan, samen eten, samen licht huishoudelijk werk doen – helpt om weer in balans te 

komen. De activiteitenbegeleidster zorgt voor creatieve bezigheden en een aantal avondprogramma’s, maar er 

is ook voldoende vrije tijd die ieder voor zichzelf kan invullen. Een gast kan maximaal 6 weken in “De Herberg” 

blijven.  Men betaalt een bijdrage in de verblijfskosten, maar wanneer dat een probleem is, wordt er een 

oplossing gezocht. 

“De Herberg” is niet bedoeld voor mensen die psychiatrische behandeling nodig hebben, verslaafd zijn aan 

drank of drugs, of om andere redenen therapie nodig hebben. Deze mensen worden dan ook doorverwezen 

naar andere instanties.  

Wanneer u iemand kent waarvan u denkt dat hij/zij in aanmerking komt voor een verblijf in “De Herberg”, of 

als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de diaken die hiervoor contactpersoon is. 

 

 

8.7 Vakantieweken gehandicapten 

De Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op Gereformeerde Grondslag organiseert vakantieweken voor 

mensen met een handicap en voor alleenstaanden. De vrouwenbond ziet het als haar diaconale taak dit stukje 

zorg op zich te nemen. De weken worden voorbereid en begeleid door een groep vrijwilligers, onder wie een 

algemeen leider, een predikant, een arts, een gastvrouw, verpleegkundigen, verzorgenden en vele anderen. Elk 

jaar zorgen de stafleden voor een afwisselend programma om de gasten een onvergetelijke vakantie te 

bezorgen, waarin volop ruimte is voor gezelligheid. De christelijke identiteit van de weken heeft haar 

doorwerking in het programma. De Bijbel staat elke dag centraal en ook wordt er veel gezongen en muziek 

gemaakt. De kerkdiensten op zondag en de dagsluitingen worden verzorgd door een predikant. Daarnaast is er 

volop ruimte voor ontspanning. Activiteiten die georganiseerd worden zijn o.a. een puzzeltocht, een creatieve 

middag, wandelen, een diavoorstelling en een uitstapje in de omgeving. Er wordt rekening gehouden met een 

goede afwisseling van activiteiten en rustige momenten. Kortom, het is een week waar gasten en stafleden 

naar uitkijken. Voor vragen over de vakantieweken kunt u terecht bij de diaconie. Als u zich als begeleid(st)er 

wilt aanmelden kan dat bij het hoofdbestuur van de Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op 

Gereformeerde Grondslag. Uitgebreide informatie alsmede de vakantiegids vindt u op de website  

www.hervormdevrouwenbond.nl.  

 

 

8.8 Op weg met de ander 

“Op weg met de ander” is een Nederlandse Hervormde vereniging op Gereformeerde Grondslag van en voor 

mensen met een handicap. De vereniging ontplooit diverse activiteiten, waaronder: de uitgave van een 

informatieblad (ook op cassetteband), het voorlichten van ambtsdragers, diaconale werkgroepen en diaconale 

contactpersonen en het toerusten van familie en vrienden van gemeenteleden met een handicap. Informatie 

over de vereniging vindt u op de website www.opwegmetdeander.nl. 

http://www.hervormdevrouwenbond.nl/
http://www.opwegmetdeander.nl/
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9 HET BADHUIS 
 
Sinds 5 maart 2013 verzorgt de Oude Kerk met haar vrijwilligers een activiteitenaanbod voor wijkbewoners van 
wijk Centrum. De Oude Kerk werkt in dit initiatief samen het Wijkplatform Centrum, Stichting Welzijn Ouderen 
Zwijndrecht (SWOZ) en het sociaal wijkteam. 
  
Via de activiteiten in het Badhuis, willen we door een dienstbare houding, Gods liefde uit stralen, in de hoop en 
het vertrouwen dat God dit zal zegenen en dat mensen op deze liefde zullen reageren. 
 
Het  Badhuis-project is een gemeente-project. In de eerste plaats om te kunnen voorzien in de benodigde 
vrijwilligers. Maar in de tweede plaats om de gemeente een plaats te bieden waar het christen-zijn in de 
praktijk kan worden gebracht. Een plaats die u kan helpen zendeling te zijn op uw eigen plek. 
Sinds 1 maart 2015 is het Badhuis een pioniersplek van de PKN. 

 
De activiteiten die wekelijks aangeboden worden: 
Zondag Kinderbijbelclub 10.30-12.00 uur 

Maandag Line Dance 19.00-21.00 uur 

Dinsdag  Koffiehuys  (inloop) 
Buurtmaaltijd (4e dinsdag van de maand) 
Kaart- en biljartavond 

10.00-15.00 uur   
18.00-20.00 uur 
19.30-22.00 uur 

Woensdag  Koffiehuys  
Brunch 
Spreekuur schuldhulpmaatje 
Kinderclub  

10.00-15.00 uur 
10.00-12.00 uur  
11.00-12.00 uur 
14.00-16.00 uur  

Donderdag  Koffiehuys 
Wijkverpleegkundig spreekuur 
Buurtmaaltijd (2e donderdag van de maand)  

10.00-15.00 uur  
11.00-12.00 uur 
18.00-20.00 uur  

Vrijdag  Koffiehuys 
Computercursus 

10.00-15.00 uur 
10.00-12.00 uur  

 
Incidenteel vinden o.a. de volgende activiteiten plaats: 
 

Alphacursus Vakantie Bijbelclub  

Activiteiten met Koningsdag Kerst- en zomermaaltijden  

  
Voor al deze activiteiten zijn vrijwilligers noodzakelijk. Wilt u uw steentje bijdragen of heeft u behoefte aan 
meer informatie? Stuur een mailtje naar badhuis@oudekerkzwijndrecht.nl . Ook bent u van harte welkom voor 
een kopje koffie of thee! 
 
Het Badhuis, Prins Hendrikstraat 2, 3331 XS Zwijndrecht 
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10 JEUGDVERENIGINGEN 
   
10.1   Jongeren Pastoraat Centrum 

 

Doel 

De jongeren uit de gemeente individuele, pastorale aandacht geven door met hen een aantal jaar op te 

trekken, in gesprek te zijn en hen: 

 de weg tot Christus te wijzen, 

 een plaats in de gemeente te geven, 

 hun weg en plaats in de wereld te wijzen. 

  

Doelgroep 

Alle jongeren in de gemeente vanaf 14 tot 20 jaar.  

  

Activiteiten 

Eén tot tweemaal per jaar wordt iedere jongere uitgenodigd voor een ontmoeting met een tweetal JPC'ers op 

de zolder van Eltheto. Er is dan alle ruimte voor een gesprek over geloofsvragen en dingen die hem/haar bezig 

houden. 

 

Contact 

De coördinator van Jongeren Pastoraat Centrum (JPC) is per e-mail bereikbaar via JPC@oudekerkzwijndrecht.nl.  

 

 

10.2   JeugdWerkConferentie 

 

Doel 

Jeugdwerkers geestelijk toerusten voor hun taken binnen het jeugdwerk.  

 

Doelgroep 

De JeugdWerkConferentie (JWC) is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het jeugdwerk, zoals het bestuur 

en de leidinggevenden van de jeugdverenigingen.  

 

Activiteiten 

Tijdens de JWC is er een toerustingsprogramma, waarin de jeugdwerkers nadenken over een thema en 

concreet aan de slag gaan om het thema of het onderwerp toe te passen binnen de eigen jeugdvereniging.  

Tijdens het weekend is er volop gelegenheid voor ontspanning, sport en spel. De JWC wordt afgesloten met 

een maaltijd en soms door een gezamenlijke activiteit, zoals boerengolf of zeilen.  

 

Frequentie 

Eén keer per jaar aan het begin van het nieuwe winterseizoen, meestal eind oktober/begin november. De JWC 

start op vrijdagavond en is zaterdag in de loop van de middag weer afgelopen. 

 

Contact 

Voor meer informatie over de JWC kunt u contact opnemen met de jeugdouderlingen of de jeugddiaken. Zij zijn 

per e-mail bereikbaar via Jeugdambtsdrager@oudekerkzwijndrecht.nl.  
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10.3      Zondagsschool Immanuël 

 

Doel 

Jongens en meisjes op eenvoudige wijze uit de Bijbel vertellen.  

 

Doelgroep 

De zondagsschool is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en heeft 3 groepen:  

 Groep 1: 4 t/m 6 jaar; 

 Groep 2: 7 t/m 9 jaar; 

 Groep 3: 10 t/m 12 jaar. 

 

Activiteiten 

De zondagsschool kent verschillende activiteiten: 

 Na de zondagmorgendienst komen leidinggevenden en kinderen bij elkaar in Eltheto. Er wordt begonnen 

met gebed waarna er een verhaal uit de Bijbel wordt verteld. Daarna wordt er iets creatiefs gedaan, zoals 

een quiz of het inkleuren van een kleurplaat in de jongere groepen. In de oudere groepen wordt er vooral 

nagepraat over het verhaal dat is verteld. 

 Het hoogtepunt van het seizoen is het Kerstfeest. Er is dan een speciale kerkdienst in de Oude Kerk, waar 

iedereen welkom is. Er worden dan verhalen verteld, declamaties gehouden en kerstliederen ten gehore 

gebracht. De kinderen van 12 jaar, die de zondagsschool verlaten, krijgen uit handen van de dominee een 

Bijbeltje. Voor de andere kinderen is er een mooi boek en een traktatie. 

 Met het Paasfeest wordt er een bijeenkomst in Eltheto gehouden waar ook de ouders welkom zijn. 

 In september wordt meegedaan met de opening van het winterseizoen en aan het einde van het seizoen 

gaan kinderen en leidinggevenden met de bus een dagje uit naar een leuke bestemming. 

 

Frequentie 

Iedere zondag van 11.15 tot 12.15 uur. Op de zondagen dat het Heilig Avondmaal wordt gevierd, is er geen 

zondagsschool. 

 

Contact 

De leiding van Zondagsschool Immanuël is per e-mail bereikbaar via Zondagsschool@oudekerkzwijndrecht.nl.  

 

 

10.4   O.K.-Kidzz 

 
Doel  
Met kinderen, op eigentijdse wijze, onderwerpen uit de Bijbel bespreken, zodat zij de Heere Jezus beter leren  
kennen. Daarnaast is er ruimte voor spel en ontspanning, hiermee krijgen de kinderen hun eigen fijne plek in 
de gemeente.   
  
Doelgroep  
Kinderen die in de groepen 5 t/m 8 zitten van de basisschool. De groepen zien er als volgt uit:  
- Groep 1: kinderen uit de groepen 5 en 6.  
- Groep 2: kinderen uit de groepen 7 en 8.  
  
Activiteiten  
De avond wordt begonnen met gebed, zingen en bespreken van een gedeelte uit de Bijbel. De leiding zal vaak 
gebruik maken van het blad ‘Click’ van de HGJB.  
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Na de pauze, waarin er uiteraard iets gegeten en gedronken wordt, is het tijd voor ontspanning. Gezellig met 
elkaar knutselen, spelletjes doen, kletsen, toneelstukjes spelen en bekijken, zingen, etc. Aan het einde van het 
seizoen gaan de kinderen met de leiding met elkaar een dag op pad.   
 
Frequentie  
Elke vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur in Eltheto, met uitzondering van de schoolvakanties.  
  
Contact  

De leiding van O.K.-Kidzz is per e-mail bereikbaar via OK-Kidzz@oudekerkzwijndrecht.nl 

 

 

10.5   Estreon 

 
Doel  
De jeugdvereniging Estreon wil voor tieners een veilige plek zijn om met leeftijdgenoten God in Zijn Woord te 
ontmoeten, maar ook een plek waar de leefwereld van de jongeren centraal staat.  Op de avonden kunnen de 
tieners zelf ontdekken hoe de Bijbel écht voor hen open gaat door middel lezen in de Bijbel en in gesprek gaan  
over de Bijbel. De jongeren leren op die manier ook zelf bijbel lezen.  
 
Doelgroep  
Tieners in de leeftijd van 11 t/m 16 jaar. De groepen zien er als volgt uit:  

 Groep 1: tieners die in de brugklas en tweede klas van de middelbare school zitten.  

 Groep 2: tieners die in de derde en vierde klas van de middelbare school zitten.  
 
Activiteiten  
De avond wordt begonnen met gebed, zingen en het actief bestuderen van de Bijbel. Daarbij wordt vaak 
gebruik gemaakt van het blad ‘Spirit’ van de HGJB. Daarnaast er is alle ruimte voor het behandelen van een 
onderwerp dat door de jongeren belangrijk wordt gevonden. De leidinggevenden stellen het op prijs dat 
jongeren hun (levens)vragen en ideeën ter sprake brengen. Na de pauze wordt er iets ter ontspanning gedaan, 
zoals een balspel, een gezelschapsspel, een toneelspel/drama, een quiz, kokkerellen etc. Aan het einde van het 
seizoen gaan de jongeren en leidinggevenden met elkaar op kamp.  
 
Frequentie  
Iedere vrijdagavond van 20.00 tot 21.15 uur in Eltheto, met uitzondering van de schoolvakanties.  
 
Contact  

De leiding van Estreon is naast persoonlijk contact ook per e-mail bereikbaar via 

Estreon@oudekerkzwijndrecht.nl of estreon@hotmail.com   

 

 

10.6   The Bridge 

 

Doel 

Een ontspannen besteding van de zaterdagavond.  

 

Doelgroep 

Jongeren vanaf 14 jaar zijn van harte welkom. 
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Activiteiten 

Wij bieden een gevarieerd aanbod in activiteiten, voorbeelden daarvan zijn: schaatsen, boswandeling, 

gourmetten met de kerst, maar ook bijvoorbeeld een gameavond. Uiteraard zijn de adviezen en suggesties van 

de jongeren ook welkom.  

Onze zolder is voorzien van een bar waar je je verhaal kwijt kan. Verder is er een pooltafel en tafelvoetbal en 

zijn er genoeg zitplekken.  

 

Frequentie 

Iedere twee weken op zaterdag vanaf 20:00uur, later instromen mag altijd.  

 

Contact 

The bridge werkgroep is per e-mail bereikbaar via bruggenbouwers@gmail.com 

Facebook: The Bridge O.K.Z 

Instagram: THE_BRIDGE_O.K.Z 

Website: http://the-bridge-okz.businesscatalyst.com 

 

 

10.7   Jongeren Contact Groep 

 

Doel 

Samen dieper over het geloof en andere (actuele) onderwerpen praten. 

 

Doelgroep 

Jongeren tussen de 15½  en ongeveer 22 jaar. 

 

Activiteiten 

Op zondagavond ontmoeten ze elkaar in een relaxte sfeer. We  eten met elkaar na de middagdienst om met 

elkaar verbonden te zijn en het gezellig te hebben.  

Eén van de leden houdt een Bijbelstudie of een inleiding over een bepaald thema. Na de pauze wordt er in 

kleine groepjes over het behandelde onderwerp nagedacht en gediscussieerd.  

 

Verder gaan de jongeren van tijd tot tijd met elkaar op stap. Zo plannen we ook wel eens buiten de zondag een 

moment om iets leuks met elkaar te ondernemen, zoals mountainbiken. Tijdens het seizoen wordt er een 

kampweekend gehouden, dan nemen we de tijd om God en elkaar verder te leren kenen. 

 

Frequentie 

Eén keer in de 2 weken op zondagavond.  

 

Contact 

Het bestuur van de Jongeren Contact Groep (JCG) is naast persoonlijk contact ook per e-mail bereikbaar via 

JCG@oudekerkzwijndrecht.nl. 

 

 

10.8   Kinderbijbelclub 

 

Doel 

Het doel is het vertellen van het evangelie aan niet-kerkelijke kinderen. Dat gebeurt door een team dat  

’s zomers wel uit vijfentwintig gemeenteleden kan bestaan.  Dit werk wordt gedaan in samenwerking met en 

onder verantwoordelijkheid van de Evangelisatiecommissie. 

mailto:bruggenbouwers@gmail.com
http://the-bridge-okz.businesscatalyst.com/
mailto:JCG@oudekerkzwijndrecht.nl


 

Gemeentegids 2016 Oude Kerk Zwijndrecht 24 

 

Doelgroep 

Niet-kerkelijke kinderen uit Zwijndrecht. Kinderen uit onze wijkgemeente zijn met hun niet-kerkelijke vriendjes 

en vriendinnetjes ook hartelijk welkom.  

 

Medewerkers 

Dit werk wordt voor een groot deel door jongeren uit onze wijkgemeente gedaan. Maar hoe meer er mee doen 

hoe gemakkelijker alles verloopt. Iedereen van 15 jaar en ouder is daarom welkom mee te komen helpen! 

 

Activiteiten 

Op twee dagen in de voorjaarsvakantie en in de laatste week van de zomervakantie wordt er in Eltheto 

kinderbijbelclub gehouden. Per dag komen gemiddeld zo’n zestig (on)kerkelijke kinderen van 4 tot 12 jaar uit 

de wijk rondom de Oude Kerk luisteren naar verhalen uit de Bijbel. Maar er wordt ook geknutseld,  naar de 

poppenkast gekeken en worden er spelletjes gedaan! En natuurlijk is het pannenkoeken eten op vrijdag altijd 

een groot feest! 

 

Contact 

De leiding/het bestuur van de Kinderbijbelclub (KBC) is per e-mail te bereiken via KBC@oudekerkzwijndrecht.nl.  

 

 

10.9  Jonge Oude Kerk 

 

Doel 

De Jonge Oude Kerk is een vereniging voor jongvolwassen gemeenteleden, die zich willen verdiepen in het 

Woord van God.  

 

Doelgroep 

Jongvolwassenen van 22 tot ongeveer 35 jaar.  

 

Activiteiten 

Op zondagavond ontmoeten ze elkaar in vriendschap op de zolder van Eltheto waar ze zich verdiepen in het 

Woord van God. Regelmatig wordt voorafgaand aan de JOK-avond gezamenlijk gegeten of wordt er na afloop 

nog gezellig nagepraat.  Op zaterdagavond (JOZ) gaan ze geregeld met elkaar op stap om bijvoorbeeld te skiën, 

te bowlen, een strandwandeling te maken etc. Tijdens een weekend in januari komt dit alles samen. 

Gesprekken van hart tot hart gaan dan hand in hand met gezelligheid en ontspanning!  

Het seizoen wordt afgesloten met een BBQ.  

 

Frequentie 

Eén keer per maand op zondag en één keer per maand op zaterdag.  

 

Contact 

Het bestuur van de Jonge Oude Kerk (JOK) is per e-mail bereikbaar via JOK@oudekerkzwijndrecht.nl.  
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11 VERENIGINGEN 
 

11.1   Bijbelgespreksgroepen 

 
Doel 
In huiselijke kring met een aantal andere gemeenteleden nadenken over de Bijbel  
Doelgroep 
Alle gemeenteleden vanaf 21 jaar en belijdeniscatechisanten die na het catechisatieseizoen met elkaar verder 
willen als Bijbelgespreksgroep.    
 
Activiteiten 
Op verschillende avonden komen deze groepen bij elkaar.    
 
Frequentie 
Gemiddeld eens per maand, dit kan per groep verschillen.    
 
Contact 
De coördinator is per e-mail bereikbaar via Bijbelgespreksgroepen@oudekerkzwijndrecht.nl.  

 

 

11.2   Gereformeerde Bond 

De plaatselijke afdeling van de Gereformeerde Bond momenteel ‘rustend’. De plaatselijke afdeling is wel per  

e-mail bereikbaar via GB@oudekerkzwijndrecht.nl.  

 

 

11.3    Koor “Met Hart en Stem” 

 

Doel 

De doelstelling van het koor is de verspreiding van het evangelie door middel van koorzang.  

 

Historie 

Het koor “Met Hart en Stem” is op initiatief van enkele gemeenteleden uit Wijkgemeente Centrum opgericht. 

De leden van het koor zijn afkomstig uit verschillende kerkgenootschappen.  

 

Activiteiten 

Het koor organiseert minimaal eenmaal per jaar een concert. Daarnaast wordt op uitnodiging medewerking 

verleend aan radio- en tv-opnamen en wordt er regelmatig opgetreden in verpleeghuizen, verzorgingscentra, 

etc. 

 

Frequentie 

Elke donderdagavond wordt er van 20.00 tot 22.00 uur in Eltheto gerepeteerd. 

 

Contact 

 Meer informatie over het koor is op de website www.methartenstem.nl te vinden.  

 De voorzitter is per e-mail bereikbaar via Koor@oudekerkzwijndrecht.nl. 
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11.4    Mannenvereniging “Rondom het Woord” 

 

Doel 

Bijbelstudie. 

 

Doelgroep 

Alle mannen van de gemeente. 

 

Activiteiten 

Het met elkaar onderzoeken van het Woord van God. Dit gebeurt aan de hand van een onderwerp dat door 

één van de leden is voorbereid. Vrije onderwerpen, maar ook Bijbelstudies uit het bondsblad ‘De Hervormde 

Vaan’ komen aan de orde. Vóór de pauze wordt de inleiding voorgelezen. Na de pauze wordt daarover met 

elkaar van gedachten gewisseld. 

De vereniging is aangesloten bij de landelijke Bond van Hervormde Mannenverenigingen op gereformeerde 

grondslag. 

  

Frequentie 

Om de 14 dagen op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in Eltheto. 

 

Contact 

De voorzitter is per e-mail bereikbaar via Mannenvereniging@oudekerkzwijndrecht.nl.  

 

 

11.5   Vrouwenvereniging “Niet in eigen kracht” 

 

Doel 

Bijbelstudie. 

 

Doelgroep 

Alle vrouwen van de gemeente. 

 

Activiteiten 

De vereniging is aangesloten bij de landelijke Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op gereformeerde 

grondslag, die het blad ‘De Hervormde Vrouw’ uitgeeft. Ieder lid ontvangt maandelijks dit blad. De daarin 

opgenomen Bijbelstudie dient als leidraad voor de avonden.  

 

Frequentie 

Om de 14 dagen op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in Eltheto. 

 

Contact 

De voorzitter is per e-mail bereikbaar via Vrouwenvereniging@oudekerkzwijndrecht.nl.  
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12 COMMISSIES 
 

12.1 Activiteitencommissie 

 

Doel 
Geld inzamelen voor een goed doel dat in overleg met de ouderlingen-kerkrentmeester en een diaken wordt 
bepaald. 
Als nevendoel vinden we het belangrijk om de wijkbewoners uit te nodigen op de jaarmarkt en de kerstmarkt, 
maar óók in de kerk, die dan open is. Daarnaast hebben deze activiteiten een positieve invloed op “het 
gemeente zijn” doordat allerlei gemeenteleden op deze dag (en bij de voorbereiding) meewerken, met elkaar 
in contact komen en samen bezig zijn voor hetzelfde doel. 

Doelgroep 
De hele wijkgemeente en de hele wijk rond de Oude Kerk. Door middel van berichten in de kranten en op 
posters wordt geprobeerd zoveel mogelijk Zwijndrechtenaren op de acties af te laten komen. Hierdoor wordt 
de opbrengst zo hoog mogelijk en kunnen de mensen die niet of nauwelijks kerkelijk betrokken zijn kennis 
maken met de wijkgemeente. 

Activiteiten 
Jaarlijkse (terugkerende) activiteiten: 

· In mei/juni de jaarmarkt (indien mogelijk vindt de jaarmarkt de zaterdag na Pinksteren plaats) 

· In december de kerstmarkt, bezorgen van kerstpost, verkopen van oliebollen, etc. 

Contact 
De activiteitencommissie is per e-mail bereikbaar via 
Activiteitencommissie@oudekerkzwijndrecht.nl 

 

12.2 Commissie “Samen Zingen” 

 

Zangbundel “Op Toonhoogte” 

Onder meer tijdens club- en verenigingsavonden worden naast de psalmen in de oude berijming liederen uit  

de HGJB bundel  “Op Toonhoogte” gezongen. De bundel ‘Op Toonhoogte’ wordt door vrijwel alle verenigingen 

gebruikt.  

 

Zingen na de dienst 

Regelmatig wordt er na de middagdienst, met begeleiding van piano en andere muziekinstrumenten, een half 

uur met elkaar gezongen. Van tevoren worden liederen geselecteerd. Daarbij wordt rekening gehouden met 

verzoeken voor een bepaald lied. 

 

Sing-in tijdens Opening WinterWerk 

Naast het zingen na de dienst organiseert de Commissie “Samen Zingen” ook de jaarlijkse sing-in, die tijdens 

Opening Winterwerk wordt gehouden. Een samengesteld combo oefent van tevoren een aantal avonden, 

zodat er tijdens de sing-in een goede begeleiding is. 

 

Meespelen? 

Bespeelt u/bespeel jij ook een instrument en heeft u/heb jij zin om ook eens mee te spelen? Neem dan contact 

op met een van de commissieleden! 
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Contact 

De commissie is per e-mail bereikbaar via Samenzingen@oudekerkzwijndrecht.nl.  

 

 

12.3 Vorming en Toerusting 

 
Er worden activiteiten aangeboden, die gericht zijn op de opbouw en toerusting van gemeente en kerkenraad.  
Enkele voorbeelden hiervan zijn:  
- Marriage course (info opvragen: marriagecourse@live.nl)  
- Pre Marriage course (info opvragen: marriagecourse@live.nl)  
- Marriage course valentijnsspecial  
- Tijd van je leven (info opvragen: tvjl@oudekerkzwijndrecht.nl)  
- Kerkenraadsbezinningen   
 
Ongeveer twee maal per jaar worden er thema bijeenkomsten georganiseerd zoals:  
- Onvervulde kinderwens  
- Leven na een scheiding  
- Alleen gaan  
- Anders geaard  
- Zit ik hier wel op mijn plek  
De avonden worden in huiselijk kring gehouden en zijn alleen voor deelnemers die zich van te voren hebben 
opgegeven.  
Heeft u interesse, dan kunt u dat altijd via de mail doorgeven: vt@oudekerkzwijndrecht.nl  
  
 

12.4  Evangelisatiecommissie 

 

Doel 

De kerkenraad en de gemeente ondersteunen in de opdracht om mensen van buiten de kerk bekend te maken 

met het goede nieuws van Jezus’ komst naar de wereld. 

 

Doelgroep 

De kerkenraad: ondersteunen als commissie van bijstand bij vraagstukken rondom buiten- en randkerkelijken. 

De gemeente: ondersteuning bieden bij activiteiten die naar buitengericht zijn of hiervoor opgezet worden en 

het faciliteren van toerusting. 

    

Activiteiten waarop de evangelisatiecommissie betrokken is of die de evangelisatiecommissie faciliteert: 

 Vergroten van missionair bewustzijn; 

 Op zondagmiddag en tijdens braderieën ontvangen van belangstellenden in de Oude Kerk; 

 Samenwerken met bestaande verenigingen; 

 Bieden van mogelijkheid tot bezichtigen van het kerkgebouw op Koninginnedag; 

 Gebedskring; 

 Het maandelijks en bij feestdagen verspreiden van het blad ‘Echo’; 

 Organiseren van de Alphacursus; 

 Deelnemen aan en ondersteunen van de Interkerkelijke Evangelisatiecommissie; 

 Organiseren van cursussen en voorlichtingsavonden voor missionair bewustzijn; 

 Regelen van themadiensten en preekbesprekingen; 

 IZB-contact. 
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Frequentie 

Vergaderfrequentie 4 tot 6 keer per jaar. Er wordt dan gewerkt aan beleid en ondersteuning van plannen in 

uitvoering. 

 

Contact 

De evangelisatiecommissie is per e-mail bereikbaar via EC@oudekerkzwijndrecht.nl.  

 

 

12.5 Hervormde Vrouwen Dienst 

 
Doel 
in samenwerking met de diaconie gemeenteleden met Woord en daad ondersteunen.  
 
Doelgroep 
Oudere gemeenteleden en gemeenteleden die extra aandacht nodig hebben.  
 
Activiteiten 
Het bezoeken van ouderen in de gemeente. Bezoek brengen bij een huwelijksjubilea. Condoleancebezoek of 
het bijwonen van een rouwdienst. Verzorgen van de Ziekenzondag en de Kerstattenties. Het organiseren van 
contactmiddagen.  
 
Frequentie 
Van september tot mei worden er contactmiddagen georganiseerd. Alle bijeenkomsten worden op donderdag 
gehouden in Eltheto, ook de Kerst- en de Paasmiddag.  
Eenmaal per maand wordt door de HVD-ster een bezoek afgelegd bij de haar toevertrouwde adressen van 
gemeenteleden en neemt zij het blad Lichtspoor mee.  
 
Contact 
De voorzitster van de HVD is per e-mail bereikbaar via HVD@oudekerkzwijndrecht.nl  

 

 

12.6 Zendingscommissie 

 

Zending verbindt, dat is de slogan van de GZB, de Gereformeerde Zendingsbond. De Gereformeerde 

Zendingsbond is een zendingsorganisatie in de Protestantse Kerk in Nederland. 

Zending verbindt kerken wereldwijd met elkaar, maar zending blijft ook een Bijbelse opdracht. “Ga dan heen, 

onderwijs al de volken” (Mat. 28 : 19) 

Voor de gemeente is de zendingscommissie de verbindende factor tussen  de zendingswerker(s) en de 

gemeente. De commissie houdt de gemeente op de hoogte van het wel en wee van hen die in Gods Wijngaard 

werkzaam zijn, door nieuwsbrieven, door voorbeden aan te vragen, door financiële steun of door het 

organiseren van zendingsavonden.  

Ieder jaar wordt ook gezorgd voor de verspreiding van het dagboek ‘Een handvol koren’ dat door de 

Gereformeerde Zendingsbond (GZB) wordt uitgegeven en waarvan de opbrengst volledig bestemd is voor het 

zendingswerk. 

In het kader van “deelgenoten” is onze gemeente verbonden met Hans en Gerrie Kasbergen. In november 2014 

zijn zij vanuit Bergambacht uitgezonden naar Mzuzu in Malawi. Gerrie werkt daar als coach en trainer van 

onderwijzend personeel en Hans als projectleider bij water- en sanitatieprojecten.  

   

 

 

 

mailto:EC@oudekerkzwijndrecht.nl
javascript:handleMailto('mailto:hvd@oudekerkzwijndrecht.nl');return%20false;


 

Gemeentegids 2016 Oude Kerk Zwijndrecht 30 

Giften 
Uw giften zijn welkom op rekeningnummer NL86 ABNA 0981 6001 15 ten name van Diaconie 
Zendingscommissie Oude Kerk. 

 

Contact 

Heeft u zelf het plan om gehoor te geven aan de opdracht van Christus, via bijvoorbeeld GZB of Operatie 

Mobilisatie, neem dan contact op voor meer informatie. De secretaris is per e-mail bereikbaar via 

Zendingscommissie@oudekerkzwijndrecht.nl.  

 

Thuisfrontcommissies Cora Theunisse en Marian …..   

 
Uitzending Cora 
Op zondag 13 september 2015 werd Cora vanuit de Oude Kerk uitgezonden naar Zuid-Afrika voor een project 
van Youth With A Mission (YWAM). Deze organisatie heeft in de plaats Muizenberg in Zuid-Afrika een 
zogenaamde Children at Risk school opgezet, waar Cora de eerste drie maanden getraind is om kinderen in 
nood (door o.a. oorlog, HIV, armoede en gebroken gezinnen) te helpen een nieuw leven op te bouwen samen 
met God. Na deze training zal Cora dat wat ze geleerd heeft daar in Zuid-Afrika in praktijk brengen. Op vrijdag 
19 september 2015 vloog Cora naar Zuid-Afrika. In eerste instantie zal haar uitzending een jaar duren. 
 
Thuisfrontcommissie (TFC) Cora  
Om te helpen bij de communicatie met de achterban (supporters, vrienden, gemeente etc.) is een TFC van 
groot belang. Het doel van de TFC is te functioneren als tussenschakel tussen Cora en de achterban op de 
volgende wijze: 

 De TFC is het aanspreekpunt voor de achterban. Zij voorziet de achterban van actuele informatie over 
de situatie en het werk van Cora en stimuleert hen voor haar te bidden 

 De TFC motiveert en stimuleert de achterban om haar verantwoordelijkheid ten aanzien van Cora’s 
uitzending serieus te nemen en betrokkenheid te tonen 

 De TFC zorgt voor verdere uitbreiding van de financiële ondersteuning (indien nodig) 

 De TFC zorgt voor de opmaak, vermenigvuldiging en verspreiding van de (digitale) nieuwsbrief 
 

De TFC van Cora bestaat uit de volgende vijf personen met ieder hun eigen taak binnen de TFC: 

 Voorzitter  Peter van de Poel (078-7850766) 

 Penningmeester  Dina Walop 

 Secretaris   Pieter van der Pol 

 Coördinator gebed Thea den Boer 

 Algemene zaken  Bram Hovestadt 

 Vertrouwenspersoon Sarielle Wemmenhove 

 Nieuwsbrief  Josbert Wemmenhove 
 
Het emailadres van de TFC is tfccora@oudekerkzwijndrecht.nl  
Ondersteuning 
Belangrijkste ondersteuning voor zendingswerkers is het gebed. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de 
gebedspunten en het werk van Cora, dan kunt u dat aangeven bij de TFC.  
Het zendingswerk dat Cora namens YWAM in Zuid-Afrika doet, is volkomen afhankelijk van giften. Dit houdt in 
dat het zendingswerk van Cora financieel ondersteund wordt door een achterban van familie en vrienden. Van 
dat geld worden haar kost en inwoning betaald en wordt haar opleiding gefinancierd. Wilt u Cora financieel 
ondersteunen, dan kunt u contact opnemen met de TFC. 
 
Over Jeugd met een Opdracht 
Jeugd met een Opdracht (JmeO) is een internationale vrijwilligersorganisatie van christenen met vele 
achtergronden, culturen en christelijke tradities en is toegewijd aan het dienen van Jezus in de hele wereld. 
Internationaal is de organisatie werkzaam onder de naam Youth With A Mission (YWAM). Haar missie is 
eenvoudigweg ‘God kennen en Hem bekend maken’. 

mailto:Zendingscommissie@oudekerkzwijndrecht.nl
mailto:tfccora@oudekerkzwijndrecht.nl
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Toen YWAM in 1960 ontstond, was de belangrijkste focus het voorzien in mogelijkheden voor jonge mensen 
om de liefde van God overal ter wereld te kunnen laten zien, zoals Zijn opdracht in Markus 16:15 tot ons komt. 
Vandaag de dag richt YWAM zich nog altijd op jongeren, maar de medewerkers zijn van vrijwel alle leeftijden 
en vele van de zogenaamde kortverbanders zijn ontwikkeld in longtermers die vele levens van mensen en 
landen hebben beïnvloed. YWAM is momenteel operationeel vanuit meer dan 1.000 locaties in ruim 180 
landen met meer dan 18.000 medewerkers. 
JmeO Nederland is opgericht in 1973. In de afgelopen 40 jaar heeft JmeO Nederland duizenden mensen 
getraind en veel projecten en teams in landen wereldwijd gepionierd. Momenteel werken zo’n 200 
medewerkers met JmeO Nederland in een verscheidenheid aan bedieningen en locaties, in evangelisatie, 
training en hulpverleningswerk. 
 

Thuisfrontcommissie Marian  

 In 2010 is ons gemeentelid Marian door onze wijkgemeente uitgezonden naar het Midden Oosten. 

Aanvankelijk om de Arabische taal en cultuur te leren. Daarnaast werkte ze mee aan lokale projecten en 

onderhield ze contacten met inwoners van de dorpen waar ze heeft gewoond. Momenteel helpt ze bij de 

opvang van vluchtelingen in de regio. Uitgezonden zijn naar het Midden Oosten is niet altijd zonder gevaar. Om 

Marian haar veiligheid te kunnen waarborgen kunnen wij op deze plaats niet veel meer vertellen over Marian.  

Wilt u betrokken zijn bij het werk van Marian, haar nieuwsbrief ontvangen en/of haar financieel steunen, dan 

kunt u contact opnemen met haar thuisfrontcommissie: per email op tfcmarian@oudekerkzwijndrecht.nl . De 

taak van de thuisfrontcommissie  is het op alle mogelijk manieren behartigen van de belangen van Marian. Het 

draait daarbij om drie kernwoorden: meebidden, meedragen en meeleven. Gebedsondersteuning staat voorop. 

We geloven immers dat het persoonlijke gebed van vrienden en familieleden en het gemeenschappelijke gebed 

van de gemeente, van cruciaal belang is voor hen die zijn uitgezonden en hun werk. Immers, God wil door en 

op het gebed van gelovigen werken! De tweede taak van de commissies is de materiële belangenbehartiging. 

Voor het werk waar Marian bij betrokken is, is veel geld nodig. Als derde is het van belang dat de achterban 

geïnformeerd wordt over de voortgang van het werk en de gezondene op de hoogte blijft van het wel en wee 

in onze gemeente. Meeleven over en weer dus. 

 

 Casa Perla -  Rafael – Marian van Utrecht 
 

In Codlea, in Roemenië, is Marian nog steeds werkzaam voor de Steunstichting Casa Perla.  

Casa Perla (Parelhuis) is een huis midden in een zigeunerwijk, waar iedere schooldag, de kinderen uit die wijk 

worden geholpen met hun huiswerk. Gemiddeld komen er 70 kinderen per week van klas 1 tot 7. Zonder hulp 

zouden zij het niet redden op school en dus ook geen kans hebben voor een betere toekomst. Naast het maken 

van hun schoolwerk,  wordt de kinderen geleerd respectvol met elkaar om te gaan, een goed taalgebruik te 

hanteren door ze aandacht en liefde te geven en waar nodig is te corrigeren. Dit alles vanuit  het principe dat 

Jezus ook het verlorene zocht, om ze de weg tot behoud aan te bieden. Een aantal keren per jaar zijn er 

kinderevangelisatiebijeenkomsten, waarbij  de kinderen wordt vertelt wie Jezus is en wat Hij voor ons gedaan 

heeft om ons de beste Toekomst te geven die we kunnen bedenken. 

‘Dit is een strijd die we niet alleen kunnen, want we botsen tegen de mentaliteit van deze bevolkingsgroep, 

maar ook tegen alle vooroordelen die de plaatselijke bevolking (inclusief het schoolpersoneel) hebben ten 

opzichte van deze kinderen en hun ouders.’ Gods hulp is nodig! 

Dit werk wordt niet gesubsidieerd en het is mogelijk gemaakt door de giften vanuit de kerkelijke gemeentes 

hier, maar vooral vanuit Nederland. Giften, maar vooral ook het gebed is nodig om dit werk voort te zetten. 

Wilt u een gift overmaken dan kan dit op de rekening van Steunstichting Casa Perla in Elburg, rekeningnummer  

NL68 RABO 0146 7211 28 

mailto:tfcmarian@oudekerkzwijndrecht.nl
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Daarnaast zet Marian zich ook in bij Rafael, een dagactiviteitencentrum voor gehandicapten. Hier komen 

volwassenen, maar ook kinderen, met allerlei beperkingen verschillende keren per week. Zij hebben daar, 

afhankelijk van hun handicap, allerlei activiteiten. Er wordt gewerkt (een kaarsenmakerij, bijouterie, kaarten 

enz.), geleerd (alfabetisering), sociale activiteiten (spelletjes, zingen) en degene die therapie nodig hebben 

(logopedie, bewegingstherapie of massage), kunnen dat hier krijgen. Een aantal gaan een paar keer per week 

klussen  op een bedrijf. Ongeveer 50 cliënten komen verschillende keren per week en worden op deze manier 

uit hun kleine wereldje binnen de muren van hun huis gehaald en de mogelijkheid geboden om verder te 

ontwikkelen en vrienden, collega’s te maken.  

Wilt u meer weten over dit project bezoek dan de site www.samenvoorcodlea.nl.  
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13 COMMUNICATIE 
 

Binnen de wijkgemeente zijn er verschillende communicatiemiddelen die de kerkenraad, verenigingen en 

commissies kunnen gebruiken om gemeenteleden te informeren. Deze middelen zijn: 

 Kerkblad ‘Hervormd en Gereformeerd Zwijndrecht’ 

 Contactblad 

 Zondagsbrief 

 Website 

 Gemeentegids 

 

 

13.1 Kerkblad ’Hervormd en Gereformeerd Zwijndrecht’ 

Alle kerkelijke activiteiten (van heel Hervormd en Gereformeerd Zwijndrecht) worden aangekondigd in het 

kerkblad ‘Hervormd en Gereformeerd Zwijndrecht’. Als u volledig op de hoogte wilt blijven van het kerkelijk 

leven van zowel in wijk Centrum als in de centrale Hervormde Gemeente, dan is het noodzakelijk dat u een 

abonnement neemt op het kerkblad.  

 

Frequentie 

Het kerkblad verschijnt 40 keer per jaar. 

 

Aanmelden en contact 

Een abonnement kunt u afsluiten via www.pkn-zwijndrecht.nl  Heeft u geen internet, dan kunt u contact 

opnemen met het Kerkelijk Bureau, Kerkstraat 49a, telefoonnummer 078 – 6128246. De redactie van het 

kerkblad is ook per e-mail te bereiken via redactiekerkblad@pkn-zwijndrecht.nl.  

 

 

13.2 Contactblad 

Het Contactblad is een uitgave van de Hervormde Wijkgemeente Centrum. Het blad verschijnt 6 x per jaar en 

wordt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad uitgegeven. In het Contactblad treft u allerlei zaken over 

de wijkgemeente aan waarvoor in het kerkblad ‘Hervormd en Gereformeerd Zwijndrecht’ geen plaats is. In het 

Contactblad worden geen pastorale gegevens opgenomen. Die kunt u lezen in het kerkblad. 

Voor het Contactblad wordt een jaarlijkse bijdrage van € 15,00 gevraagd. 

 

Contact 

De redactie van het Contactblad kunt u per e-mail bereiken via contactblad@oudekerkzwijndrecht.nl  

 

 

13.3 Zondagsbrief 

Bij alle kerkdiensten wordt bij de ingang een Zondagsbrief uitgereikt. Hierop worden actuele mededelingen 

gedaan. Voor de kinderen is er een aparte Zondagsbrief.  

 

Contact 

De opstellers van de Zondagsbrief zijn per e-mail bereikbaar via zondagsbriefoudekerk@pkn-zwijndrecht.nl. 

 

 

 

 

http://www.pkn-zwijndrecht.nl/
mailto:redactiekerkblad@hervormdzwijndrecht.nl
mailto:contactblad@oudekerkzwijndrecht.nl
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13.4 Website 

 

Doel 

De Oude Kerk heeft een website, www.oudekerkzwijndrecht.nl. Op de website kan onder meer de volgende 

informatie worden gevonden: 

 komende kerkdiensten; 

 de gemeente, het kerkgebouw en het orgel; 

 berichten van de kerkenraad; 

 activiteiten en berichten van de (jeugd-) verenigingen en commissies; 

 contactgegevens van onder andere de predikant, het kerkgebouw, (jeugd-) verenigingen en commissies; 

 het evangelie uitdragen. 

 

Via de website kunnen de kerkdiensten live worden beluisterd en zijn de diensten te downloaden 

om ze later nog eens terug te kunnen luisteren.   

 

Doelgroep 

Gemeenteleden, buurtbewoners, geïnteresseerden van buiten de gemeente. 

 

Contact 

De webmasters zijn per e-mail bereikbaar via Webmaster@oudekerkzwijndrecht.nl.  

 

 

13.5 Gemeentegids 

De redactie van de gemeentegids is per e-mail bereikbaar via Gemeentegids@oudekerkzwijndrecht.nl. 

 

http://www.oudekerkzwijndrecht.nl/
mailto:Webmaster@oudekerkzwijndrecht.nl
mailto:Gemeentegids@oudekerkzwijndrecht.nl


 

Gemeentegids 2016 Oude Kerk Zwijndrecht 35 

14 DIVERSEN 
 

14.1   Beleidsplan 

Het beleid van onze wijkgemeente is vastgesteld in een beleidsplan. Dit beleidsplan is te vinden op de website 

www.oudekerkzwijndrecht.nl of op te vragen bij de scriba. 

 

 

14.2   Verjaardagsfonds 

Ter gelegenheid van uw verjaardag komt iemand uit de wijk waar u woont u namens de Hervormde Gemeente 

een felicitatiekaart aanbieden. Via een collectebusje kunt u dan iets afstaan voor algemene kerkelijke 

doeleinden. 

 

14.3  Parkeren rond de Oude Kerk en Eltheto 

De gemeenteleden, die met de auto naar de kerk komen, worden vriendelijk doch zeer dringend verzocht van 

het volgende goede nota te nemen. 

Het is beslist noodzakelijk dat de hoofdingangen van de kerk vrij toegankelijk blijven. Het is namelijk voorschrift 

dat eventuele hulpdiensten ongehinderd bij de ingangen moeten kunnen komen. Laten we hiermee rekening 

houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oudekerkzwijndrecht.nl/
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15 HISTORIE VAN DE OUDE KERK EN ELTHETO 
 

15.1 Oude Kerk 

De Oude Kerk is één van de weinig historische gebouwen van Zwijndrecht. Al eeuwenlang zijn in dit gebouw 

mensen verschenen voor Gods aangezicht, met hun zorgen en hun vreugden. Het is een wonder dat de Heere 

al heel lang geleden het Evangelie op deze plek liet verkondigen. Jaren zijn er intussen voorbijgegaan, veel is er 

veranderd, maar God is dezelfde gebleven. Zijn Woord mag nog steeds bediend worden met daarnaast de 

bediening van de Heilige Sacramenten van Doop en Avondmaal. 

 

Er wordt aangenomen, dat aan het einde van de veertiende eeuw of het begin van de vijftiende eeuw het 

oudste gedeelte van het kerkgebouw tot stand kwam. De omvang was toen aanzienlijk kleiner. Het was een 

kapel ter grootte van de bijvoorbeeld het kerkje van Kijfhoek.  

Het oudste gedeelte van de kerk is daar waar de toren en het orgel zich bevinden. 

Gedurende de restauratie in de jaren zestig van de vorige eeuw was het mogelijk om meer inzicht te krijgen in 

de verschillende bouwfasen. 

Het vijftiende eeuwse kerkje had slechts geringe afmetingen en was rechthoekig.  

De zuidelijke en westelijke muur dateren uit de zestiende eeuw en hebben gedeelten uit de zeventiende eeuw.  

In 1658 brak men de noordgevel af om daar een uitbreiding, in feite in de vorm van een tweetal naast elkaar 

gelegen koren, te kunnen realiseren. 

In 1877 moest het kerkgebouw opnieuw worden vergroot. 

De oostgevel werd afgebroken en naast de bestaande twee koren verrees een nieuw koor; het gehele gebouw 

is dus doorgetrokken in de richting van de Kerkstraat. De buitenhoeken zijn daarbij enigszins “afgeschuind”. 

Van de toren wordt voor het eerst melding gemaakt in 1708. 

Een uurwerk is nooit aangebracht. Dat was ook niet nodig, omdat de inwoners van Zwijndrecht vrijwel allemaal 

zonder al te veel moeite het uurwerk van de Grote Kerk van Dordrecht konden zien en horen. 

Tijdens de restauratie in 1965 is het interieur aanzienlijk veranderd en ook de westelijke muur werd vernieuwd. 

Bij het verwijderen van de houten vloer werd een aantal eeuwenoude grafzerken gevonden, die in de nieuwe 

stenen vloer zijn ingemetseld. 

Bij de restauratie, die in 1991/1992 is uitgevoerd, zijn een aantal oorspronkelijke elementen weer in de oude 

staat teruggebracht. Zo is het koorhek weer rond de preekstoel geplaatst. 

Dr. C.R. van den Berg heeft de geschiedenis van de Hervormde Gemeente Zwijndrecht vastgelegd in het boek  

“Als door vuur”.  

 

 

15.2 Eltheto  

In de jaren zeventig ontstond behoefte aan een verenigingsgebouw in de onmiddellijke nabijheid van de kerk. 

Deze is ook gerealiseerd en de toenmalige wijkpredikant ds. P.P.J. Monster stelde voor het gebouw de naam 

“Eltheto” te geven (met de klemtoon op de eerste lettergreep) wat Grieks is voor “Laat het komen”. Bedoeld is 

de komst van het Koninkrijk van Christus, uit het Onze Vader. 

In 1998 is het wijkgebouw uitgebreid, zodat alle verenigingen, clubs en commissies voldoende ruimte hebben 

voor hun activiteiten. 

 

 

 


