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Voorwoord 
 
In het jaar 2022 worden activiteiten in de Hervormde gemeente te Meerkerk 
weer opgestart en worden er taken weer hervat. Dat wat de geschiedenis in 
zal gaan als ‘de corona-periode’ is niet ten einde, maar er is hoop dat 
ontmoetingen weer kunnen plaatsvinden.  
 
Om informatie te bieden over de activiteiten die plaatsvinden in de kerkelijke 
gemeente is deze jaargids samengesteld. Behalve activiteiten is er ook de 
gebruikelijke informatie opgenomen over commissies, werkgroepen, 
initiatieven en besturen.  
 
Veel van de geboden informatie is ook te vinden op de website 
hervormdmeerkerk.nl. Deze jaargids is een handige gids voor gemeenteleden 
die er de voorkeur aan geven om de informatie op papier te hebben.  
 
Moge de zegen van de Almachtige ons begeleiden in het vele werk en bij de 
vele taken die plaatsvinden in onze gemeente.  
 
Adam van Bergeijk 
Redactie en samenstelling Jaargids 2022 
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1. predikant, pastoraal medewerker, jeugdwerker en kerkenraad 
 
predikant 

 ds. Erwin van der Poel  
      dominee@hervormdmeerkerk.nl  

Prinses Marijkeweg 13a 
4231 BP Meerkerk 

 0183 351 255 
 

pastoraal medewerker 
Willem Meerkerk pastoraalwerker@hervormdmeerkerk.nl  
Rivierdijk 124 
3361 AR Sliedrecht 
0184 418 005 
 
jeugdwerker 
Hans Mouthaan 
Zwaluwstraat 20 
2971 BB Bleskensgraaf 
06-51802732 
h.mouthaan@hervormdmeerkerk.nl  

 
 
Kerkenraadsleden 
 
Jan de Jong – ouderling - 0653121464. j.de.jong@hervormdmeerkerk.nl  

Wijk: Bordenweg, Lakerveld, Meerkern, Weverwijk, Zederikkade, 
Open Vensters en zorginstellingen en gemeenteleden buiten 
Meerkerk. 

 
Huib de Jong – scriba - 515410. scriba@hervormdmeerkerk.nl 
 
Pieter Kloek, jeugdouderling - 510328. p.kloek@hervormdmeerkerk.nl 
 
Dik van Vuren – ouderling. d.van.vuren@hervormdmeerkerk.nl 

mailto:dominee@hervormdmeerkerk.nl
mailto:pastoraalwerker@hervormdmeerkerk.nl
mailto:h.mouthaan@hervormdmeerkerk.nl
mailto:j.de.jong@hervormdmeerkerk.nl
mailto:scriba@hervormdmeerkerk.nl
mailto:p.kloek@hervormdmeerkerk.nl
mailto:d.van.vuren@hervormdmeerkerk.nl
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Wijk: Elzensingel, Hazelaarsingel, Iepenhof, Mw. Veder van 
Hobokenstraat, Pr. Bernhardstraat, Pr. Marijkeweg, Rijskade, 
Slingerlandstraat. 

 
Jan Doeland – ouderling - 351814. j.doeland@hervormdmeerkerk.nl  

Wijk: Berkenhof, Burg. Sloblaan, Eikenhof, Grote Kanaaldijk, 
Kerkplein, Kerkstraat, Kleine Kanaaldijk, Koningin Julianastraat, 
Noordseweg, Parallelweg, Pr. Irenestraat, Twaalfhoevenseweg, 
Tolstraat, Watertoren. 

 
Rien van Wijngaarden – ouderling - 354054 

r.van.wijngaarden@hervormdmeerkerk.nl  
Wijk: Broekseweg, De Bakkerij, Gorinchemsestraat, Oude 
Schoolplein, Pr. Margrietstraat 

 
Arnold Stuij – ouderling - 353885. a.stuij@hervormdmeerkerk.nl  

Wijk: Grutto, Kievit, Leeuwerik, Patrijs, Ooievaar, Kwartel, 
Raadhuisplein. 

 
Klaas Boot – ouderling – 0683654188 

k.boot@hervormdmeerkerk.nl  
 
Jaap Vink, ouderling - 351186 

j.vink@hervormdmeerkerk.nl  
Wijk: Zouwendijk, Bakkershof 

 
Mark Vermey – ouderling - 510710. m.vermey@hervormdmeerkerk.nl  

Wijk: Dr. L.J. Bastiaansweg, Blommendaal, Dorpsplein, Kastanjehof, 
Koningin Wilhelminastraat, Lindenstraat, Populierenstraat en 
Beatrixstraat.  

 
Edwin Versluis - Voorzitter kerkenraad - 512566 

e.versluis@hervormdmeerkerk.nl  
 
Wayne de Leeuw – diaken - 0345-250548 

w.de.leeuw@hervormdmeerkerk.nl 
 

mailto:j.doeland@hervormdmeerkerk.nl
mailto:r.van.wijngaarden@hervormdmeerkerk.nl
mailto:a.stuij@hervormdmeerkerk.nl
mailto:k.boot@hervormdmeerkerk.nl
mailto:j.vink@hervormdmeerkerk.nl
mailto:m.vermey@hervormdmeerkerk.nl
mailto:e.versluis@hervormdmeerkerk.nl
mailto:w.de.leeuw@hervormdmeerkerk.nl
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Jonathan Versluis – diaken - 0646424962 
j.versluis@hervormdmeerkerk.nl  

 
Sjon de Leeuw - Voorzitter diaconie - 352353 

s.de.leeuw@hervormdmeerkerk.nl 
 
William de Kruijk – diaken - 840224 

w.de.kruijk@hervormdmeerkerk.nl  
 
Cees den Otter – diaken - 352573 

c.den.otter@hervormdmeerkerk.nl 
 
Arjan den Burger - ouderling-kerkrentmeester - 0651907764 

a.den.burger@hervormdmeerkerk.nl  
 
Wim van Ooijen - ouderling-kerkrentmeester - 0314-599035 

w.van.ooijen@hervormdmeerkerk.nl  
 
Evert Krouwel - ouderling-kerkrentmeester - 359346 

e.krouwel@hervormdmeerkerk.nl 
 
Ardjan Haag - ouderling-kerkrentmeester - 512118 

a.haag@hervormdmeerkerk.nl  
 
Aart Bor – ouderling-kerkrentmeester – 353033 

a.bor@hervormdmeerkerk.nl   
 
 
2. kosters  
 
Bij toerbeurt zijn gemeenteleden koster op vrijwillige basis: 
 
Greet Baars-Heikoop   tel. 351870   
Klaas Boot                      tel. 351760  
Jan Doeland                   tel. 351814 
 
Het mailadres van de kosters is: koster@hervormdmeerkerk.nl  

mailto:j.versluis@hervormdmeerkerk.nl
mailto:s.de.leeuw@hervormdmeerkerk.nl
mailto:w.de.kruijk@hervormdmeerkerk.nl
mailto:c.den.otter@hervormdmeerkerk.nl
mailto:a.den.burger@hervormdmeerkerk.nl
mailto:w.van.ooijen@hervormdmeerkerk.nl
mailto:e.krouwel@hervormdmeerkerk.nl
mailto:a.haag@hervormdmeerkerk.nl
mailto:a.bor@hervormdmeerkerk.nl
mailto:koster@hervormdmeerkerk.nl
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3. organisten 
 
Bij toerbeurt zijn gemeenteleden organist op vrijwillige basis; 
Hans van Es (tel. 359031) vanes_2@kpnmail.nl  
Dico Baars tel. 0648 467062) dico.baars@live.nl  
Adam van Bergeijk (tel. 0614 786402) lkvbdh@hotmail.com  
Gert van Ooijen (tel. 0681 973920) gertvanooijen@live.nl)  
Ingrid de Kruijk (tel. 0610 185481) ingrid_sterk@hotmail.com  
 
 
4. beheerders ‘Het Anker’ 
 
beheer ‘Het Anker‘ en coördinatie schoonmaak van ‘Het Anker’:  
Ina van Bemmel en Joke den Otter, hetanker@hervormdmeerkerk.nl (tel. 
0636 42 28 28). 
beheer ‘Het Anker’: Jan Aaftink, familie.aaftink@gmail.com (tel. 0641 56 30 
88) 
De agenda voor ‘Het Anker’ is in te zien via www.hervormdmeerkerk.nl  
 
5. adressen kerk en ‘Het Anker’ 
 

• Kerkgebouw, Kerkstraat 3                              

• ‘Het Anker’, Ankerstraat 1, tel. 352777 (tel. beheerders: 0636 42 28 
28) 

 

mailto:vanes_2@kpnmail.nl
mailto:dico.baars@live.nl
mailto:lkvbdh@hotmail.com
mailto:gertvanooijen@live.nl
mailto:ingrid_sterk@hotmail.com
mailto:hetanker@hervormdmeerkerk.nl
mailto:familie.aaftink@gmail.com
http://www.hervormdmeerkerk.nl/
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6. eredienst 
 
Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad worden de kerkdiensten 
georganiseerd, vindt er vorming en toerusting plaats en wordt het pastoraat 
gerealiseerd. 
 
Zondagse eredienst  
Iedere zondag worden er twee diensten gehouden in de kerk aan de 
Kerkstraat. De morgendienst begint om 9.30 uur en de avonddienst om 18.30 
uur. Daarnaast zijn er diensten op de christelijke feestdagen, 
rouwsamenkomsten, huwelijksdiensten, diensten op bid- en dankdag, 
oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen.  
 
Crèche 
Tijdens de morgendienst is het mogelijk om baby’s of kinderen, die nog te 
klein zijn om mee naar de kerk te gaan, bij de crèche te brengen. De crèche 
wordt gehouden in ‘Het Anker’. Bij toerbeurt passen de ouders of 
gemeenteleden op; hun namen staan wekelijks in ‘De Zaaier’. Coördinatie: 
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Gerdien den Hartog tel. 511388 en Cora de Vries tel. 354933. Mailadres: 
creche@hervormdmeerkerk.nl  
 
Kerkauto  
De diakenen brengen diegenen, die zelfstandig niet naar de eredienst kunnen 
komen, naar de kerk. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de 
diaconie. 
 
Kerkradio, kerkdiensten beluisteren/bekijken via internet en 
opnamen  
De diaconie heeft ontvangers beschikbaar waarmee de kerkdiensten thuis 
kunnen worden beluisterd. De uitgifte van ontvangers en het onderhoud van 
de ontvangers wordt verzorgd door diaken Sjon de Leeuw. Luisteraars 
kunnen hun gift aan de diaken meegeven of overmaken op bankrekening 
NL61RABO 0341 3020 90 t.n.v. Diaconie. De opbrengst is bestemd voor het 
dekken van de kosten van de ontvangers. In erediensten waarbij een 
gedrukte liturgie wordt gebruikt, wordt deze liturgie bij luisteraars gebracht.  
Ook via de website www.kerkdienstgemist.nl kan de dienst live of op een 
later tijdstip gevolgd worden zowel met geluid als met beeld. Ook kan de 
dienst gedownload worden voor eigen gebruik.  
 
Heilige Doop 
De doopbediening vindt in het algemeen plaats in een morgendienst. Ouders 
of verzorgers die hun kind willen laten dopen, maken deze wens kenbaar bij 
de predikant. De predikant spreekt voorafgaand aan de doop met de ouders 
of verzorgers over de betekenis van de doop en praktische zaken die bij een 
doopdienst aan de orde zijn.  
 
Heilig Avondmaal 
Het Heilig Avondmaal wordt vijf keer per jaar gevierd. Op de zondag 
voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal wordt de 
voorbereidingsdienst gehouden. De dankzegging vindt plaats tijdens de 
avonddienst van de avondmaalszondag. De drie diensten (voorbereiding – 
viering – dankzegging) vormen een eenheid. In de week ter voorbereiding is 
er gelegenheid voor censura morum. Dat betekent letterlijk ‘een onderzoek 
naar de zeden’. Als christenen weten wij van onze zonden en 
tekortkomingen. Tegelijk weten we van verzoening door Jezus Christus. Als er 

mailto:creche@hervormdmeerkerk.nl
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zaken zijn die tussen gemeenteleden zijn die een goede viering van het Heilig 
Avondmaal in de weg staan, kan daarover worden gesproken in het censura 
morum om te proberen deze zaken weg te nemen.  
 
Aan gasten die in een andere gemeente als de Hervormde gemeente te 
Meerkerk belijdend lid zijn en het Heilig Avondmaal willen meevieren, wordt 
verzocht om voorafgaand aan het Heilig Avondmaal de kerkenraad te 
informeren.  
 
In 2022 worden op de volgende data het Heilig Avondmaal gevierd. In de 
week voorafgaand wordt een bezinningsavond gehouden.   

- 14 april 2022 (witte donderdag): Heilig Avondmaal 
- 16 juni 2022: bezinningsavond 
- 19 juni 2022: Heilig Avondmaal 
- 6 oktober 2022: bezinningsavond 
- 9 oktober 2022: Heilig Avondmaal 
- 1 december 2022: bezinningsavond 
- 4 december 2022: Heilig Avondmaal 

 
Voor hen die ziek zijn, hulpbehoevend of aan huis gebonden, is er 
gelegenheid om thuis het Heilig Avondmaal te houden. Hiervoor kan contact 
worden opgenomen met de predikant. 
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Huwelijksbevestiging 
Bruidsparen die hun huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen en inzegenen, 
worden verzocht ruim van tevoren contact op te nemen met de predikant. 
Meestal vindt de huwelijksplechtigheid in de middag plaats. Het verdient ook 
overweging om in een avonddienst het huwelijk te laten inzegenen. Dit geeft 
gemeenteleden en andere belangstellenden de gelegenheid de dienst bij te 
wonen.  
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Begrafenis 
Bij een overlijden worden de nabestaanden verzocht om contact op te 
nemen met de predikant over dag en uur van de begrafenis. Er wordt ook in 
overleg gesproken over de plaats van de samenkomst en de liturgie (de 
‘agenda’ van de dienst in de kerk).  
 
Biddag en dankdag voor gewas en arbeid 
Op de biddag en dankdag voor gewas en arbeid wordt ’s morgens in 
samenwerking met c.b.s. De Rank en de Gereformeerde kerk een 
kinderdienst gehouden. ’s Avonds is er om 19.30 uur een dienst voor de 
gehele gemeente in de kerk van de Hervormde gemeente. In 2022 wordt 
biddag gehouden op 9 maart. Dankdag vindt plaats op 2 november.  
 
Voorbede 
Voor het doorgeven van voorbede of dankzegging tijdens een eredienst kan 
er contact met de predikant worden opgenomen.  
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7. vorming en toerusting 
 
Zondagsschool "Menorah" 
De zondagsschool vindt plaats tijdens de morgendienst. De kinderen gaan 
eerst met de ouders mee naar de kerk. Na de lezing uit de Bijbel gaan de 
kinderen onder begeleiding van volwassenen naar ‘Het Anker’. Tijdens de 
collecte aan het einde van de dienst komen de kinderen weer terug naar de 
kerk, zodat ze samen met de anderen de zegen van God kunnen ontvangen. 
Er wordt gebruik gemaakt van de methode “Op stap”. Het doel hiervan is dat 
de kinderen 

• vertrouwd raken met de Bijbelse geschiedenissen. 
• God leren kennen door de Bijbelverhalen. 
• de kennis en de boodschap op hun eigen niveau kunnen vertalen 
naar  
    hun dagelijks leven. 
• kennismaken met de kerk, met name met de liturgie van de 

eredienst. 
Meer informatie via de contactpersonen Gerdien den Hartog, tel. 511388 of 
Alice Visser, tel. 510699. Mailadres: zondagsschool@hervormdmeerkerk.nl  

mailto:zondagsschool@hervormdmeerkerk.nl
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Kerkboekje “Kind in de eredienst”  
Tijdens de morgendienst ligt er voor de kinderen van de basisschool bij de 
ingang van de kerk een kerkboekje. Hierin staan het thema en de Schriftlezing 
van de dienst met vragen over de preek, aangevuld met een puzzel, een 
rebus, een woordzoeker of een kleurplaat. De dienstdoende voorganger 
geeft van tevoren de vragen door voor het kerkboekje. Meer informatie: 
Reiny Kloek, Elise Blok, Brenda Korevaar of Marjo van Leeuwen. Mailadres: 
kindindeeredienst@gmail.com  
 
Clubwerk 
Voor meisjes: op woensdagavond van 18:45-20:00 uur is er Bijbelclub voor 
meisjes van groep 5 en 6 van de basisschool. Tijdens de club wordt er een 
Bijbelverhaal besproken en worden er opdrachtjes gemaakt en nagepraat. Na 
de pauze is er tijd voor spel of een knutselwerkje. De club wordt geleid door 
Dini de Jong, Annelies Stuij en Eveline ten Caat. Mailadres: 
meidenbijbelclub@hervormdmeerkerk.nl  
Voor jongens: op woensdagavond van 18.45 tot 20.00 uur is er Bijbelclub 
voor jongens van 7 t/m 11 jaar. Tijdens de club wordt er een Bijbelgedeelte 
besproken en verwerkt. Na de pauze is er tijd voor ontspannende bezigheden 
zoals creatief bezig zijn of een spel. De club wordt geleid door Mariska van 
der Wel en Marjo van Leeuwen. Mailadres: 
jongensbijbelclub@hervormdmeerkerk.nl  
 
Kidcat voor kinderen uit groep 7 en 8 
Hierbij zijn zondagsschool en clubwerk samengevoegd op de maandag- en 
dinsdagavond. Het eerste deel van de avond is bedoeld als voorbereiding op 
de catechese in Follow Me. In Kidcat is er aandacht voor belangrijke 
momenten in het Oude en Nieuwe Testament. Na een leermoment wordt de 
Kidcat op een ontspannen en gezellige manier voortgezet. Mailadres: 
kidcat@hervormdmeerkerk.nl  
 
Catechese 
 
Follow Me is catechese voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar. Deze wordt 
gehouden op maandag- en dinsdagavond van 19.30 - 20.30 uur in ‘Het 
Anker’. De catechese wordt verzorgd door de jeugdwerker, predikant en 

mailto:kindindeeredienst@gmail.com
mailto:meidenbijbelclub@hervormdmeerkerk.nl
mailto:jongensbijbelclub@hervormdmeerkerk.nl
mailto:kidcat@hervormdmeerkerk.nl


16 
 

verschillende mentoren na een centrale start gaan de jongeren samen met 
een mentor in gesprek over de onderwerpen. De bedoeling van de catechese 
is: de jeugd van onze gemeente aan de hand van de HGJB-catechesemethode 
‘Follow Me’ de betekenis te laten zien van de Bijbel en hen te laten 
kennismaken met de leer van de kerk. Dit wordt gedaan op een gevarieerde 
en eigentijdse wijze. Mailadres: h.mouthaan@hervormdmeerkerk.nl  
  
Follow Me Next is catechese voor de jeugd van 16 jaar en ouder en vindt 
plaats op de dinsdagavond van 20.30 - 21.30 uur in ‘Het Anker’. Aan de hand 
van de methode ‘Follow Me Next’ wordt dieper op geloofskwesties ingegaan. 
Onder leiding van de jeugdwerker en mentoren luisteren jongeren naar de 
Bijbel en wordt ontdekt welke grote waarde de Bijbel heeft voor zowel het 
geloofsleven als het dagelijks leven. 
Mailadres: h.mouthaan@hervormdmeerkerk.nl  
 
JongerenPlus-kring 
Voor de jongeren vanaf ongeveer 19 jaar is er de JongerenPluskring op 
dinsdagavond (20.00 uur). Deze kring is een vervolg op catechese en is 
bedoeld als gesprekskring. De onderwerpen en de data worden in overleg 
vastgesteld. Meer informatie: jongerenplus@hervormdmeerkerk.nl  

 
Belijdeniscatechese 
Bij belijdeniscatechese wordt er dieper ingegaan op de geloofsleer en wat 
belijdenis-doen inhoudt. Jongeren en ouderen zijn hierbij van harte welkom. 
In ‘De Zaaier’ verschijnt voor de start van het winterseizoen een oproep voor 
belijdeniscatechisatie. De belijdeniscatechese wordt verzorgd door de 
predikant. Data voor de avonden worden in onderling overleg vastgesteld.   

 
Jeugdraad  
 
De jeugdraad:  

- ondersteunt de jeugdouderling en jeugddiaken in hun ambt om de 

geloofsgroei van de jeugd te bevorderen; 

- heeft inzicht in het reilen en zeilen van het jeugdwerk;  

- signaleert behoeften en knelpunten in het jeugdwerk; en  

- is medeverantwoordelijk voor een goed lopend jeugdwerk.  

mailto:h.mouthaan@hervormdmeerkerk.nl
mailto:h.mouthaan@hervormdmeerkerk.nl
mailto:jongerenplus@hervormdmeerkerk.nl
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De jeugdraad vormt een klankbord voor iedere jeugdwerker die een taak 
vervult met kinderen en jongeren van de gemeente. Maar ook andere 
gemeenteleden die vragen, gedachten, ideeën kwijt willen rondom de jeugd 
zijn van harte welkom om dit bij de jeugdraad aan te geven.  
 
De jeugdraad komt één keer per zes weken bij elkaar waarin de behoeften, 
knelpunten en mogelijk nieuwe ontwikkelingen worden besproken.  
De jeugdraad bestaat uit de volgende leden: Ellen de Lange, Jonathan 
Versluis (jeugddiaken), Marloes van der Veen, Leanne Stigter, Jacob Pieter 
Ooms en Carolien Ooms, Hans Mouthaan (jeugdwerker), Pieter Kloek 
(jeugdouderling) en Annelieke Baars.   
Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen via één van 
bovenstaande personen of via de mail: 
h.mouthaan@hervormdmeerkerk.nl   
 
VakantieBijbelWeek (VBW)  
vbw@hervormdmeerkerk.nl  
Op moment van schrijven is nog geen informatie bekend. Zodra er iets 
bekend is over het programma, zal dit in ‘De Zaaier’ of op de website worden 
gepubliceerd.  
 
Lidmatenkringen 
De data worden aangegeven in ‘De Zaaier’ en op de website.  
Lidmatenkring 1 op woensdag om 20.00 u, leeftijd tot ongeveer 30 jaar, 
Lidmatenkring 2 op donderdag om 20.00 u, leeftijd ongeveer 30-40 jaar, 
Lidmatenkring 3 op donderdag om 20.00 u leeftijd ongeveer 40 jaar en 
ouder. 
De leeftijdsgrenzen zijn slechts indicatief. Iedereen is van harte welkom.  
 
Ontmoetings-Vrouwen-Ochtend 
Bijbelstudie, ontmoeting en samenzang in Het Anker op donderdagmorgen 
van 10.00 tot 11.30 uur (vanaf 9.45 staat de koffie klaar en er is kinderoppas 
aanwezig). 
De data zijn: 24 september, 15 oktober, 5 en 26 november, 17 december 
(Kerstviering), 14 januari, 4 februari , 4  en 25 maart (Paasviering), 22 april en 
20 mei (Afsluiting). 

mailto:h.mouthaan@hervormdmeerkerk.nl
mailto:vbw@hervormdmeerkerk.nl
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Diaconale Commissie 
De Diaconale Commissie doet samen met de jeugd van de gemeente iets 
voor de medemens. Zo zijn er acties waarmee geld wordt ingezameld voor 
goede doelen die jaarlijks opnieuw worden bepaald. De commissie bestaat 
uit: Jacobien Diepenhorst (jacobiendiepenhorst@hetnet.nl )(voorzitter), 
Marjolein Hijkoop, Aletta Vink, Thijs de Gans, Bart-Jan van Zandwijk, Jantine 
Baars en Jonathan Versluis. 

Evangelisatiecommissie 
De evangelisatiecommissie heeft als doel mensen bekend te maken met het 
evangelie, het goede nieuws. Wij hopen dat we als christelijke gemeente in 
Meerkerk de liefde van Jezus mogen doorgeven aan iedereen om ons heen. 
Er zullen activiteiten worden georganiseerd met een evangeliserend karakter, 
waarbij iedereen (mensen uit het dorp) welkom is. Op verschillende 
manieren middels muziek, zang, gesprek, een maaltijd, delen van Gods 
Woord, hopen we dat met elkaar te doen. De commissie bestaat uit Elise 
Viezee-Bal, Gerard 't Lam, Janet Vermey, Narinja van Oostende, Petra de 
Leeuw . Voor meer informatie:  evangelisatie@hervormdmeerkerk.nl  
 
Zendingscommissie  
De zendingscommissie heeft als doel om de leden van de Hervormde 
gemeente meer zendingsbewust te maken. De zendingscommissie wil, vanuit 
de verbondenheid met christelijke gemeenten wereldwijd, aandacht geven 
aan onze zendingsopdracht. Daarom ondersteunen wij Adré en Marja 
Lichtendonk die namens de GZB zijn uitgezonden zijn naar Bosnië en 
Herzegovina en steunen we initiatieven uit de eigen gemeente. 
De zendingscommissie bestaat uit de volgende personen: Tine van Toor 
(voorzitter), William de Kruijk en Thea Rietveld. Mailadres: 
zending@hervormdmeerkerk.nl  
 
8. overige activiteiten 
 
Jeugdweekend 
Jaarlijks gaat de jeugd vanaf de 1e klas voortgezet onderwijs tot ± 16 jaar het 
eerste weekend van de herfstvakantie een weekend weg. Het succes van 
deze dagen is  

mailto:jacobiendiepenhorst@hetnet.nl
mailto:evangelisatie@hervormdmeerkerk.nl
mailto:zending@hervormdmeerkerk.nl
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dat er in een ontspannen omgeving volop ruimte is om elkaar beter te leren 
kennen, lekker actief bezig te zijn met allerlei buitenactiviteiten en serieus 
bezig te zijn rondom een thema. Berichtgeving volgt via ‘De Zaaier’ en via de 
afkondigingen op zondag in de kerk. Contact: 
jeugdweekend@hervormdmeerkerk.nl  
 
Gemeentedag 
De gemeentedag is voor jong en oud een ontspannen en samenbindend 
begin bij de opening van het winterwerk. Op moment van schrijven is nog 
geen informatie bekend. Zodra er iets bekend is over het programma, zal dit 
in ‘De Zaaier’ of op de website worden gepubliceerd.  
 
Boelmarkt en Boelmarktloods aan de Energieweg 3  
Gelukkig hoeft er niet gewacht te worden tot de eerste zaterdag van juni om 
leuke tweedehands spullen te bewonderen. De Boelmarktloods is te vinden 
aan de Energieweg 3 (Loodsen M en N) in Meerkerk. Kom langs en ontdek 
interessante boeken, mooi glaswerk, decoratieartikelen, elektronica en 
tweedehands meubels. 
De openingstijden worden vermeld op de facebookpagina.  
Heb je tweedehands spullen over? We komen ze graag bij je ophalen. Je kan 
hiervoor contact opnemen met Marcel van Leeuwen 06 – 53 54 10 83. 
boelmarkt@hervormdmeerkerk.nl  
  

 
Woord en Melodie 
Woord en Melodie’ is een muzikaal programma, dat bedoeld is voor de 
luisteraars van de kerktelefoon. De uitzendingen zijn van september t/m mei, 
één keer in de vier weken, meestal de laatste woensdag van de maand. Alle 
uitzendingen beginnen om 19.30 uur. 

 
Op 26 januari, 23 februari, 30 maart, (dinsdag) 26 april, en 25 mei. Het is fijn 
de kerktelefoonluisteraars te bemoedigen, te feliciteren of gewoon te 
verrassen met een psalm of lied. Verzoeken kunnen worden ingediend bij 
Joke Bassa (0183-351372) of Sjanie Rietveld (0183-352850). Het technische 
gedeelte van ‘Woord en Melodie’ is in handen van Jan den Braven. Heb je 
vragen? Stuur dan een e-mail naar woordenmelodie@hervormdmeerkerk.nl. 
De uitzending is ook (later) te beluisteren via de website. 

mailto:jeugdweekend@hervormdmeerkerk.nl
mailto:boelmarkt@hervormdmeerkerk.nl
mailto:woordenmelodie@hervormdmeerkerk.nl
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Israël producten 
Het Israël Producten Centrum (IPC) importeert producten uit Israël, die in 
Nederland worden verkocht. De producten worden vrijwel allemaal in kleine 
kibboetsen en fabriekjes gemaakt. Door hiervoor te kiezen, ondersteunt het 
IPC ‘de kleine man’ in zijn onderhoud. En voor christenen heeft dat een extra 
dimensie door ervoor te kiezen om Gods volk te ondersteunen. Er worden 
wijn, sieraden, aardewerk, handdoeken, handcrème en vele andere 
producten verkocht. Contactpersoon: Lia Hijkoop, tel. 0613 28 99 87, 
(c.hijkoop@bakkerhijkoop.nl)  
 

  

mailto:c.hijkoop@bakkerhijkoop.nl
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9. pastoraat  
 
Pastoraat is het onder de hoede van de Goede Herder, in gehoorzaamheid 
aan Zijn Woord en in kracht van de Heilige Geest, omzien naar mensen op 
hun levens- en geloofsweg. In de Bijbel lezen we dat God personen roept tot 
het ambt en hen tot de vervulling daarvan met Zijn Geest bekwaamt.  
Er zijn elf ouderlingen, waarvan acht ouderlingen met een wijk waarin zij 
actief zijn. Deze ouderlingen streven ernaar om elk huishouden eens per 
twee of drie jaar te bezoeken. Daarnaast is er een jeugdouderling (Pieter 
Kloek), een voorzitter van de  kerkenraad (Edwin Versluis) en een ouderling 
die scriba is (Huib de Jong). 
 
De ouderlingen maken, net als de ouderlingen-kerkrentmeester en de 
diakenen, deel uit van de kerkenraad. Hiermee hebben de ouderlingen, naast 
het pastoraat, ook de belangrijke taak om geestelijk leiding te geven aan de 
gemeente.  
 
Andere taken van de ouderlingen zijn:  

• ervoor zorgen dat alles in de gemeente met orde plaatsvindt.  

• medeverantwoordelijk zijn voor de bediening van het Woord en het 
goed gebruik van de sacramenten. 

• het samenbrengen van de gemeente rondom het Woord en 
sacrament. 

• als ambtsdrager aanwezig zijn bij de kerkdiensten.  

• het opzicht over de gemeente uitoefenen, door het bezoekwerk en 
pastorale zorg voor gemeenteleden.   

• medeverantwoordelijkheid dragen voor de catechese.  

• evangelisatie aan buitenkerkelijken.  
 
Jeugdouderling 
In de kerkenraad is jeugdouderling Pieter Kloek aangesteld met een 
bijzondere zorgopdracht voor de jeugd van onze gemeente.  
De jeugdouderling overlegt met de leidinggevenden van de diverse 
jeugdclubs en overige activiteiten in het jeugdwerk, waarin hij wordt 
bijgestaan door de Jeugdraad. Ook het jongerenpastoraat wordt door hem 
gecoördineerd, waarbij als doelstelling geldt: het hebben van persoonlijke 
aandacht voor en het onderhouden van een relatie met kinderen en jongeren 
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binnen de gemeente, zodat zij van jongs af aan bij de kerk betrokken worden 
en betrokken blijven. De jeugdouderling is op deze manier de link tussen 
jeugd en kerkenraad. 
 
Gemeenteleden in de leeftijd van 75 jaar en ouder worden bezocht door 
pastoraal medewerker Willem Meerkerk. 
 
10. diaconie 
 
De gemeente, in al haar geledingen, is geroepen tot de dienst der 
barmhartigheid en beantwoordt, onder de leiding of door arbeid van de 
diakenen, aan deze roeping in het diaconaat. 
 
Wat is diaconaat?  
Diaconaat komt van het Griekse woord diakoneo, dat letterlijk ‘dienen’ of 
‘aan tafel dienen’ betekent. Diaconaat is dienst aan de ander en een diaken is 
een dienaar. Diaconaat is dus het uitoefenen van dienstbetoon en richt zich 
op de ander, de medemens, een schepsel van God. Diaconaat richt zich op 
hen die geen helper hebben, die in nood verkeren, verdrukt worden, in 
onrechtvaardige situaties leven, door een ramp getroffen zijn, in de knel 
zitten of door welke oorzaak dan ook aan de rand van de samenleving zijn 
terechtgekomen. Barmhartigheid en gerechtigheid zijn de kernwoorden van 
het diaconaat. Bij barmhartigheid gaat het er niet allereerst om wat we voor 
de ander voelen, maar wat we concreet voor de ander doen. Het doen van 
barmhartigheid is een opdracht voor diegenen die Jezus willen volgen. 
Gerechtigheid is in de Bijbel een eigenschap van de Heere God. Gerechtigheid 
hoort bij God. Wat God beloofd heeft, dat doet Hij. Bij Gods gerechtigheid 
gaat het vooral ook om het recht van de zwakken. Hij komt voor hen op. Hij 
laat tot recht komen al diegenen, die zich in onrechtvaardige situaties 
bevinden. 
 
Taken 
De diaconie is geroepen om te zorgen voor: 

• Een goed diaconaal beheer van de diaconale goederen 

• Het diaconale beleid 

• Het besteden van diaconale gelden 

• Goede voorlichting in de Hervormde gemeente 
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• Diaconale toerusting van gemeenteleden 
 
De gegevens van de diakenen zijn te vinden in hoofdstuk 1 van deze Jaargids.  
 
Rekeningnummer van de diaconie: 
Rabobank Meerkerk: NL61 RABO 0341 3020 90 
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente te Meerkerk. 
 
De diaconie is vertegenwoordigd in de volgende organisaties: 

- Diaconaal Maatschappelijk Werk te Sliedrecht. Een stichting die ten 

doel heeft het verlenen van maatschappelijke zorg en hulp aan alle 

inwoners van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. 

- MeHoRo. Deze staat voor hulpverlening vanuit Meerkerk naar 

Hongarije en Roemenië. Deze wordt gesteund door de 3 plaatselijke 

kerken. Stichting MeHoRo is een initiatief van de Christelijk 

Gereformeerde kerk, de Gereformeerde kerk en de Hervormde 

gemeente, alle te Meerkerk. Me(erkerk)Ho(ngarije)Ro(emenië) staat 

voor hulpverlening sinds eind jaren ’80 vanuit Meerkerk naar 

Hongarije en Roemenië. Door vrijwilligers van de drie 

samenwerkende kerken worden jaarlijks drie transporten met 

hulpgoederen naar Hongarije en Roemenië voorbereid en 

uitgevoerd. Inkomsten ontvangt de stichting van collectes uit de drie 

kerken en uit persoonlijke giften en sponsoring. Giften kunnen 

worden overgemaakt op het rekeningnummer van MeHoRo:  NL 22 

RABO 0127 0392 01. Stichting MeHoRo is ANBI geregistreerd. Meer 

informatie: www.mehoro.nl  

- SchuldHulpMaatje. Dit is een vrijwilligersorganisatie die mensen wil 

helpen met (dreigende) financiële problemen. 

- Voedselbank. Men helpt de armsten door ze tijdelijk te voorzien van 

voedselpakketten. 

 
   
 
 

http://www.mehoro.nl/
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Hervormde Vrouwendienst 
Onder verantwoordelijkheid van de diaconie is er een Hervormde 
Vrouwendienst (HVD) in de gemeente werkzaam. De HVD organiseert 65+ 
middagen en jaarlijkse kerst- en paasmiddagen voor gemeenteleden vanaf 65 
jaar (in samenwerking met de diaconie).  
Andere taken van de HVD – dames zijn: 
- bezoek oudere gemeenteleden  
- bezoek aan alleenstaanden  
- bezoek aan zieken die thuis komen uit het ziekenhuis  
- bezoek aan gezinnen in verband met geboorte  
- Bezoek aan nieuwe gemeenteleden  
- bezoek bij condoleances en huwelijksjubilea. 
 
De leden van de HVD-commissie zijn  
Sjanie van Vuren sjanievanvuren@gmail.com tel. 06-51458860/ 351571,  
Anke van der Velde ankevdvelde@gmail.com tel. 06-40417197,  
Janneke Kool janneke@mariajohannahoeve.nl tel. 06-618428480 en  
Johanna de Langen johannadelangen@hotmail.com tel. 351773 
 
Contactpersoon van de diaconie voor de HVD is Wayne de Leeuw. Algemeen 
mailadres HVD: hvd@hervormdmeerkerk.nl  
 
 
HVD WIJKEN 2022 
 

Wijk Wijknr Naam bezoekdames Telefoon 

Bakkershof  1 Sjanie Rietveld-Sterk 
 

352850 
 
 

Bazeldijk, 
Achterkade 

2 Tine van Toor-de Jong 
Els Treuren-Benschop 
 

352024 
353761 

Blommendaal, 
Iepenhof, 
Eikenhof 

3 Ida Bergshoeff 
 

06-51649010 

mailto:sjanievanvuren@gmail.com
mailto:ankevdvelde@gmail.com
mailto:janneke@mariajohannahoeve.nl
mailto:johannadelangen@hotmail.com
mailto:hvd@hervormdmeerkerk.nl
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Het Bos, ’t 
Laantje, 
Kerkplein, 
Burg. Sloblaan, 
Nijverheidsstraat 
Meerkern 6 t/m 
14, Burggraaf, 
Ankerstraat 

4 Marja van Leeuwen-
Vuurens 
Hermien Doeland-
Grootendorst 

351663 
351814 

Broekseweg(tot 
brug), 
Noordseweg, 
Twaalfhoevensew
eg 

5 Cora de Vries-van 
Genderen 
 

06-29461989 
 

Broekseweg(voor
bij brug), 
Parallelweg 

6 Greet Boer-Oosterom 
Thea Rietveld-van 
Dieren 

351263 
352692 

Gorinchemsestra
at, 
Wagenmakerij, 
Oude schoolplein, 
De Bakkerij, 
Meerkern 1 t/m 4 

7 Diane den Dulk 
Aranka Rijneveld  

06-57996634 
06-51373556 

Grote Kanaaldijk, 
Middelkoop, 
Kanaaldijk 
Leerbroek, 
Scheepjesbrug 

8 Jozien Bos-Bot 06-49308304 

Hazelaarsingel, 
Berkenhof, 
Elzensingel, Kon. 
Julianastraat 

9+10 Janny Hakkesteegt-de 
Vreugd 
Anke den Otter-den 
Hartog 
 

352646 
352573 

Lindenstraat, 
Kastanjehof, 
Populierenstraat,  
Dr. L.J. 
Bastiaansweg 

11 Ina de Jong-Kool 
Gerda Weeda-Brouwer 

351957 
352925 
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Pr. Beatrixstraat, 
Oranjeplein 

12 Joke Zwijnenburg-
Vuurens 
 
 

352084 

Bernhardstr., 
Marijkeweg 
Kon. 
Wilhelminastr. 
Pr. Margrietstr., 
Tolstraat 
Kl. Kanaaldijk, 
Raadhuisplein, 
Dorpsplein, 
Zederikkade 

13 Arda de Blaauw-v.d. El 
Majan van Bezooyen-
Bogaard 

352764 
352256 

Pr. Irenestr., 
Veder v. 
Hobokenstr. 

14 Gerda Aaftink-van 
Leeuwen 
 
 

351260 

Rijskade, 
Rijskadeveld, 
Slingelandstraat, 
Watertoren 

15 Marieke van Ooijen-
den Hartog 
Marjo van Leeuwen-
Boom 
 

353351 
353773 

Vijverhof 16 Corry den Otter-de 
With 
 
 

352517 
 

Kerkstraat, 
Zouwendijk 
(tot aan de 
tunnel) 

17 Thea van Leeuwen 
Jannie van Leeuwen 

351690 
359170 

Zouwendijk 
(vanaf de tunnel), 
Bordenweg 

18 Hilda Boer-Bogers 
Joke den Otter-van der 
Ham 
 
 

352758 
06-20996209 
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Dorpsweg, 
Kerkweg, 
Leerbroekseweg, 
Weverwijk, 
Leerdam 

19 Jenny van Dieren-
Harthoorn 
 
 

0640511285 

Leden buiten 
Meerkerk  

20 Joke Bassa-Wassink 
Sjanie van Vuren-
Vuurens 
Johanna de Langen-van 
Wijnen 

351372 
351571 
351773 

Grutto, Kievit, 
Leeuwerik, 
Patrijs, 
Ooievaar, Kwartel 

21 Nelleke Sterk 
Ilse van Buuren-Herwig 
Hanneke den Otter-
van Vuren 
Patricia van Vuren-van 
der Ham 

06-30929302 
512820 
354000 
354530 

 
 
 
 
 
Identiteitsadviescommissie Open Vensters  
Bij gelegenheid van de bestuurlijke fusie van Open Vensters (Ameide) met 
Graafzicht (Bleskensgraaf) is de contactgroep van de kerken verdwenen en is 
voor beide zorgcentra een reglementaire identiteitsadviescommissie in het 
leven geroepen. 
Deze commissie heeft als doel de christelijke identiteit van Open Vensters in 
te vullen en te behouden. Dat betekent het scheppen van ruimte en 
mogelijkheden tot invulling van levensbeschouwelijke achtergrond van de 
bewoners met respect voor ieders individuele beleving. Vanuit onze 
gemeente is door de kerkenraad mw. Sjanie Kloek – de Bruin (tel. 352567) 
afgevaardigd. 
 
11. college van kerkrentmeesters  
 
Ambtelijke positie van het college van kerkrentmeesters 
De kerkenraad heeft de verzorging van de vermogensrechtelijke 
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aangelegenheden van de gemeente toevertrouwd aan het college van 
kerkrentmeesters. Het college van kerkrentmeesters stemt haar beleid af op 
het beleid van de kerkenraad en doet verslag van haar werkzaamheden aan 
de kerkenraad.  
 
Taken 
De taak van de kerkrentmeesters is de zorg voor de stoffelijke 
aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard. Deze 
taak omvat het beheer over alle goederen waarvan de gemeente als 
rechtspersoon eigenares of bezitster is: haar vermogen, fondsen, gebouwen 
en terreinen die voor het gemeenteleven nodig zijn, zoals het kerkgebouw, 
‘Het Anker’, de pastorie en voormalige kosterswoning.   
Door het college van kerkrentmeesters worden de archieven van de 
gemeente de doop- lidmaat- en trouwboeken en het ledenregistratiesysteem 
bijgehouden.  
 

 De contactgegevens van de vijf ouderlingen-kerkrentmeester zijn te vinden in 
hoofdstuk 1.  

 De boekhouding van het college van kerkrentmeesters wordt mede verzorgd 
door Teus den Otter (tel. 352517). 
 
Rekeningnummer: NL31 RABO 0373 724 977 t.n.v. CvK Hervormde gemeente 
te Meerkerk. 
 
Inkomsten 
De basis van een financieel gezonde gemeente is in toenemende mate het 
‘levend geld’ en de kerkrentmeesters vinden in de werving daarvan een 
uiterst belangrijk deel van hun arbeid. De gemeente moet steeds herinnerd 
worden aan haar financiële verantwoordelijkheid en de leden moeten 
gewezen worden op hun verplichtingen. Al met al hebben de 
kerkrentmeesters en hun college een omvangrijke taak, die voor het oog 
volkomen materieel is, maar in wezen alleen kan worden volbracht krachtens 
een diepgeworteld geestelijk beginsel. Al deze materiële voorzieningen 
dienen slechts opdat de Heilige Geest kan wonen in de gemeente. Niet 
zonder reden heeft de kerkorde deze arbeid getrokken binnen de sfeer van 
de ambtelijke roeping. Het is van wezenlijk belang dat de kerkrentmeester 
zijn taak ziet in geestelijk licht, als dienst aan de gemeente die is: "het 
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lichaam van de Heer". 
 

Het college van kerkrentmeesters is in haar taak afhankelijk van de bijdragen 
van haar gemeenteleden en daarom mag van elk doop- of belijdend lid 
worden verwacht, dat hij of zij naar vermogen bijdraagt in de geldelijke lasten 
van de gemeente. Hieronder volgen de belangrijkste onderdelen van 
inkomsten van het college. 
 
Actie Kerkbalans 
Ieder jaar wordt in het eerste kwartaal aan de gemeenteleden de 
gelegenheid gegeven om naar vermogen bij te dragen om het plaatselijk 
kerkenwerk in stand te houden en uit te breiden.   
 
vaste kerkelijke bijdrage 
In het tweede kwartaal ontvangen alle belijdende leden en alle doopleden 
een acceptgiro van € 12,50 om daarmee hun bijdrage, verbonden 
aan het kerklid-zijn van de Hervormde gemeente Meerkerk te betalen. 
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wekelijkse collecte voor het kerkgebouw  
De wekelijkse collecte voor het kerkgebouw is de tweede collecte in de 
kerkdienst, na de diaconiecollecte. 
Sinds de start van internetdiensten, in 2020, is er digitaal doneren ook 
mogelijk via de MeerKerk app.   
 
uitgangscollecte 
Bij de uitgang wordt meestal gecollecteerd voor speciale bestemmingen, te 
weten:  
onderhoud gebouwen, bijstand pastoraat of plaatselijk kerkenwerk. 
 
Offerblokken 
De inhoud van de offerblokken bij de uitgang van de kerk komt ten goede aan 
de instandhouding van onze kerkelijke gebouwen. 
 
Giften 
Het college van kerkrentmeesters ontvangt regelmatig giften via predikant, 
kerkenraadsleden, bezoekbroeders en andere gemeenteleden. 
 
Verjaringsfonds 
Elk gemeentelid ontvangt op zijn of haar verjaardag een felicitatie van 
de kerk. Bij deze felicitatie zit een envelopje ingesloten, dat (met bijdrage van 
de jarige) door een vrijwilliger weer wordt opgehaald. 
De opbrengst van dit fonds is bestemd voor het goed onderhouden en 
functioneren van het orgel. De organisatie van dit verjaringsfonds berust bij 
mw. Gerda Aaftink (tel. 351260). 
 
Solidariteitskas 
Van de belijdende leden van de gemeente wordt in het derde kwartaal een 
verplichte jaarlijkse bijdrage gevraagd voor de solidariteitskas van de 
Protestantse Kerk. Uit de bijdragen aan deze solidariteitskas worden 
gemeenten gesteund die moeite hebben met het zelfstandig voortbestaan. 
Voor de bijdrage wordt € 10 gevraagd en de helft daarvan is voor het college 
van kerkrentmeesters bestemd.  
 
Collectebonnen 
Voor de collecten kunnen collectebonnen worden aangeschaft in waarde van 



31 
 

€ 0,75, € 1,00 en € 1,50. De collectebonnen zijn te verkrijgen in ‘Het Anker’ 
op de eerste vrijdagavond van de maand, van 19.00 tot 20.00 uur. De 
kwitantie van elk vel of uw bankafschrift kan gebruikt worden als fiscaal 
bewijsstuk van kerkelijke giften voor eventuele belastingaftrek. Deze 
collectebonnen zijn alleen geldig in de Hervormde gemeente te Meerkerk. 
 
Kerkelijke Ledenadministratie 
Sinds 2011 wordt er gebruik gemaakt van het systeem 'Ledenregistratie 
Protestantse Kerk' (LRP). Dit systeem wordt o.a. gevoed door de 
Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), waardoor mutaties kunnen worden 
verwerkt. De Protestantse Kerk (PKN) heeft het LRP ontworpen om de 
gemeenten behorend tot de PKN te ondersteunen in administratieve 
verwerking van persoonsgegevens. Door de kerkenraad zijn Cees den Otter 
en Nico Weeda aangesteld die onder verantwoordelijkheid van de 
kerkenraad toegang hebben tot gegevens van de leden van de Hervormde 
gemeente van Meerkerk. Eenieder wordt verzocht de ledenadministratie te 
informeren bij wijzigingen (adres, huwelijk, scheiding, geboorte en 
overlijden). Het mailadres hiervoor is: 
ledenadministratie@hervormdmeerkerk.nl  
  
De (LRP) gegevens over de kerkelijke stand van zaken per 31 januari 2022: 
 
belijdende leden   463 
doopleden             829 
v/h geboorteleden   120 
Totaal   1412 
 
Overschrijving vanuit verpleeg- en verzorgingstehuizen 
Leden van onze gemeente die verhuizen naar een verzorgings- of 
verpleegtehuis, worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke 
gemeente waar deze instelling is gevestigd. De betrokkenheid op de 
Hervormde gemeente te Meerkerk wordt echter veelal van bijzondere 
waarde geacht. Om die reden heeft de kerkenraad besloten dat ingestemd 
wordt met een zogeheten perforatie, waardoor betrokkenen lid blijven van 
onze gemeente en van daaruit ook pastorale hulp en bijstand mogen 
verwachten. In voorkomende gevallen kan contact worden opgenomen met 
de (wijk)ouderling of scriba. 

mailto:ledenadministratie@hervormdmeerkerk.nl
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12. kerk met orgel, kerkelijk centrum ‘Het Anker’ en het kerkzegel 
 
Kerkgebouw 
Van oorsprong was ons kerkgebouw, een laatmiddeleeuws bouwwerk van 
omstreeks 1400 na Chr., aanmerkelijk groter. Dit gebouw heeft de afgelopen 
eeuwen in velerlei opzichten veranderingen ondergaan. Hoewel dit jarenlang 
zo is aangegeven, is er echter in 1832 geen brand geweest in de kerk. De kerk 
moest evenwel voor het grootste gedeelte wegens bouwvalligheid worden 
gesloopt. Slechts het koor, waarin nu het orgel staat, bleef bewaard. Het 
schip met zijbeuken en de ingebouwde toren dateren van 1832.  
Tijdens restauratiewerkzaamheden in 1953 zijn de ramen in gotische stijl, 
met glas in lood, aangebracht. De zijingang werd verplaatst van de zuidelijke 
dwarsbeuk naar het koor, waarvoor een apart portaal werd gebouwd op de 
plaats waar zich voorheen het turfhok bevond. De banken in de kerk zijn 
vervaardigd van Slavonisch eiken. In de kerk zelf vallen op: de kansel of 
preekstoel, de koperen kronen, het fraaie orgelfront en de tekstborden. Voor 
de kansel, waaraan in 1988 een nieuwe trap is bevestigd, bevindt zich een 
fraai gebeeldhouwde avondmaalstafel met daarop een koperen lezenaar met 
een geopende statenbijbel, twee koperen kandelaars en een avondmaalsstel. 
Het doopvont heeft een deksel met een neerdalende duif. Van 1991 tot 1993 
heeft er een restauratie plaatsgevonden. In 2019 – 2020 is het kerkgebouw 
aanzienlijk uitgebreid. Met deze uitbreiding is er meer ruimte voor de 
sacramenten, voor ontmoeting en hedendaagse faciliteiten. Verder is ook 
beeld en geluid aangepast aan de hedendaagse maatstaven.   
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Orgel 
Voor het eerst werd in het jaar 1876 een (tweedehands) orgel in de kerk 
geplaatst. Een orgel, gemaakt uit twee delen:  
a) een reeds bestaand orgel uit Beesd, van Snethlage. 
b) een aantal toevoegingen van de orgelbouwer K.M. van Puffelen te 
Zaltbommel (schoonzoon van de bekende orgelbouwer Naber uit Deventer). 
In het tijdschrift Kerknieuws uit die tijd is te lezen dat het orgel op 1 oktober 
1876 in de namiddag-godsdienstoefening door de predikant (dat was ds. 
Anthonius van de Water) aan zijn bestemming werd gewijd. Het orgel werd in 
de jaren 1969/1970 gerestaureerd door de Fa. Pels & Van Leeuwen. Dertig 
jaar later bleek een volgende restauratie noodzakelijk te zijn. Ook ditmaal 
werd de restauratie uitgevoerd door  
Fa. Pels & Van Leeuwen, wederom onder adviseurschap van Jan Bonefaas. Na 
deze restauratie kon het orgel op 24 oktober 2003 weer in gebruik worden 
genomen. Bij de uitbreiding en vernieuwing van het kerkgebouw in de jaren 
2019 en 2020 is ook het orgel in 2020 licht aangepast en verbeterd. Daarmee 
heeft het orgel voldoende draagkracht om te kunnen functioneren in het 
grotere kerkgebouw. 
 
Kerkelijk Centrum ‘Het Anker’ 
‘Het Anker’ werd in 2000 gerenoveerd en uitgebreid. De inzet van vele 
vrijwilligers voor bediening, schoonmaak en onderhoud maakt het mogelijk 
dat dit gebouw kan worden geëxploiteerd. Naast bijeenkomsten voor 
kerkelijk gebruik kan ‘Het Anker’ ook worden gehuurd voor bijvoorbeeld 
verjaardagen of andere bijeenkomsten. Hierbij kan ook gebruik worden 
gemaakt van bediening. Voor meer informatie en de planning kan contact 
worden opgenomen met de beheerders van ‘Het Anker’ waarvan de 
gegevens zijn te vinden in hoofdstuk 5. 
 
Schoonmaak van de kerk  
Het kerkgebouw wordt bij toerbeurt schoongemaakt door 12 dames. Per 
week zijn er  
twee dames aan de beurt. Het terrein en de tuin om de kerk en ‘Het Anker’ 
worden bijgehouden door Jan en Jozien Bos.  
In de maand april of mei wordt de jaarlijkse schoonmaak van het kerkgebouw 
georganiseerd. Hierbij is iedereen die hierbij wil helpen, van harte welkom. 
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Berichtgeving volgt in ‘De Zaaier’. Coördinatie van de wekelijkse en jaarlijkse 
schoonmaak: Arianne van Ooijen (tel. 0643675688).  

 
Het Kerkzegel 
Sinds juli 1984 is onze kerkelijke gemeente een kerkzegel rijk. Het doet 
enigszins denken aan eeuwen terug, toen een bepaald teken van een 
burgerlijke of van een kerkelijke gemeente in lak of was werd gedrukt. Het 
rondschrift in het Latijn (Sigillum ecclesiae Meerkerck) betekent ‘zegel van de 
kerk te Meerkerk’. Binnen de cirkel staat een tekening van de kerk met 
daarboven een meerpaal met aangebonden lus. Op de meerpaal zelf staat 
het teken van het kruis. Heel lang geleden zou hier een meer met 
aanlegplaats waar schepen konden afmeren zijn geweest. "Merren" noemde 
men dat. Later is op die plaats een kerk gebouwd: "De kerk aan het meer". De 
figuurlijke betekenis van deze tekens is: vastheid en steun zijn te vinden bij 
het kruis van Christus. Met Hem dienen we verbonden te zijn. Zonder 
Christus geen kerk, geen gemeente, geen christen. Omwille van dit stukje 
symboliek én vanwege de spitse toren is de meerpaal wat in de hoogte 
geplaatst. Dit is geen bezwaar, want het werk van Christus is hoger dan een 
kerkgebouw. Door Geest en Woord is Hij ook vandaag nog bezig om Zijn 
gemeente te bouwen, te vergaderen en te beschermen als de Verhoogde 
Middelaar. 
 
‘De Zaaier’  
Samen met een aantal andere gemeenten uit onze omgeving wordt een 
kerkblad uitgegeven onder de naam ‘De Zaaier’. De coördinatie van de 
verspreiding is in  
handen van Arina Zijderveld (tel. 352489). Bij haar kunt u terecht voor 
wijzigingen, nieuwe abonnementen, etc. In ‘De Zaaier’ is een meditatie 
opgenomen en verder zijn er berichten over preekbeurten, mededelingen 
van de kerkenraad, gemeenteberichten en verenigingsnieuws. Kopij voor ‘De 
Zaaier’ kan worden aangeleverd bij ds. Van der Poel 
dominee@hervormdmeerkerk.nl. 
 
Website www.hervormdmeerkerk.nl  
Deze website biedt veel informatie over de Hervormde Gemeente en 
contactmogelijkheden. Voor het plaatsen van nieuwsberichten en wijzigingen 
in webpagina's of andere opmerkingen over de site, kan een e-mail worden 

mailto:dominee@hervormdmeerkerk.nl
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gestuurd naar nieuwsberichten@hervormdmeerkerk.nl.  
 
Nieuwsbrief 
Wekelijks wordt er een nieuwsbrief per e-mail verstuurd. Deze nieuwsbrief 
wordt samengesteld door Rien van Wijngaarden. Aanmelden voor de 
nieuwsbrief kan bij Mark Vermeij: m.vermeij@hervormdmeerkerk.nl  
 
MeerKERK App 
De Hervormde gemeente te Meerkerk beschikt over de MeerKERK app. 
Hierin kunnen gemeenteleden, als ze dat willen hun gegevens zoals een foto 
plaatsen, zodat zij herkenbaar zijn en door anderen gevonden kunnen 
worden. Verder worden er berichten op geplaatst vanuit de verschillende 
groepen. Dit platform is ervoor om elkaar als gemeente te informeren en te 
stimuleren in het zijn van een geloofsgemeenschap. De app kan gedownload 
worden via de appstore, zowel voor Apple als voor Android. Hierna dient men 
zich aan te melden bij Mark Vermeij (m.vermeij@hervormdmeerkerk.nl ), hij 
verleent de mensen toegang tot de app.   

mailto:nieuwsberichten@hervormdmeerkerk.nl
mailto:m.vermeij@hervormdmeerkerk.nl
mailto:m.vermeij@hervormdmeerkerk.nl
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13. gedoopt in 2021  
  
In het jaar 2021 ontvingen de volgende kinderen in de heilige doop het teken 
en zegel van Gods verbond: 
  

Op 7 maart:       Nils Corné (Nils) Bikker                         (geb. 2 november 2020) 

Finn Krouwel                                          (geb. 24 november 2020) 
  
Op 16 mei          Siem Nicolaas (Siem) de Kruijk           (geb. 9 april 2021) 
  
Op 27 juni          Yeftha Jan (Yeftha) de Lange                (geb. 6 april 2021) 
                             Sanna Jolina (Sanna) den Hartog       (geb. 7 april 2021)  
  
Op 5 sept            Joël Bastiaan (Joël) de Leeuw                    (geb. 16 juni 2021) 
                             Suze Jenneke Hendrina (Suze) ’t Lam      (geb. 14 juli 2021) 
                             Ezra Stefan (Ezra) van Zandwijk                (geb. 31 juli 2021) 
  
Op 31 okt           Boet Verkerk                                           (geb. 8 augustus 2021) 
                             Arie Noud (Arnoud) van Mourik        (geb. 17 augustus 2021) 
                             Suze Nynke (Suze) Verkerk                (geb. 8 september 2021) 
  
Op 14 nov           Levi Judah (Levi) Lakerveld                (geb. 18 september 2021) 
                             Lucas William (Lucas) Baars               (geb. 18 oktober 2021) 
  
Op 19 dec           Levi Vonk                                                (geb. 12 november 2021) 
                  
  
14. huwelijken in 2021  
  
In 2021 werden geen huwelijken kerkelijk ingezegend in de hervormde 
gemeente van Meerkerk. 
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15. in memoriam kerkelijk jaar 2020 - 2021 
  
Vanuit onze gemeente mochten woorden van troost gesproken worden 
vanuit het Woord des levens na iemands overlijden en bij de begrafenis. 
  
In het afgelopen kerkelijk jaar zijn de volgende gemeenteleden overleden. 
Het kerkelijk jaar liep van 21 november 2020 tot 22 november 2021. 
  
21 november 2020          W.A. Schakel - Kool                                       84 jaar 
28 november 2020          W.G.J. den Hartogh – Terlouw                    81 jaar 
9 december 2020            A. Boogers                                                       84 jaar 
30 december 2020          B. van Nifterik – de Gans                              66 jaar 
1 maart 2021                     H.M. van Toor                                               76 jaar 
9 maart 2021                     C. Veth                                                            69 jaar 
25 maart 2021                   B. van Wijk                                                     68 jaar 
29 maart 2021                   W.A. de Zeeuw                                              86 jaar 
14 april 2021                      B. Vonk                                                              1 jaar 
29 april 2021                      A. H. H. de Vries                                            40 jaar 
21 juli 2021                         A.A. van Ooijen                                             79 jaar 
6 augustus 2021               J. de Bruin                                                       86 jaar 
23 augustus 2021             C. van Zwienen – Markus                             87 jaar 
6 november 2021            T. Veen – Beekenkamp                                  99 jaar 
  

"Gelijk het gras is ons kortstondig leven . . . 
Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen, 

in eeuwigheid altoos dezelfde wezen . . . " (Psalm 103) 
  
 


