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NB: Deze gids, de informatiegids, is een meerjarengids. Hierin staat de zgn. ‘vaste’
informatie. Het is dus een bewaarexemplaar. In deze gids wordt op enkele
plaatsen verwezen naar de informatiejaargids**. Deze jaargids komt jaarlijks in
september uit. Hierin worden namen, telefoonnummers, e-mailadressen, locaties
en tijden opgenomen.
De meeste informatie uit beide gidsen kunt u ook vinden op onze website
www.pgherveld.nl.
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VOORWOORD
Beste lezer,
Voor u ligt de informatiegids van de Protestantse Gemeente Herveld en SlijkEwijk. Deze gids biedt u allerlei praktische informatie. Zo krijgt u een overzicht van
de verschillende activiteiten binnen de gemeente: van de kerkdienst op
zondagmorgen tot het kringwerk doordeweeks, van de catechese en de clubs
voor jongeren tot de kringen en verenigingen voor ouderen, van de ontmoeting
één op één tot de bijeenkomsten met velen. Al met al geeft het u een indruk van
het leven van de gemeente.
Toch klinkt dat laatste misschien wat afstandelijk: alsof het over toeschouwers
gaat. En dat is niet de bedoeling. Integendeel: deze informatiegids is juist een
uitnodiging om mee te doen en deel te nemen aan het leven van de gemeente.
Daarom vindt u behalve een overzicht van de verschillende activiteiten in de
informatiejaargids** ook allerlei informatie over plaatsen, tijden,
contactpersonen etc. Aarzel dus niet om contact te zoeken en met ons mee te
doen!
Deze informatiegids dient namelijk maar één doel: u informeren over de
gemeente. Gemeente zijn kun je immers alleen samen. Wij kunnen dus niet
zonder u. Daarom nodigen wij u graag uit om samen met ons gemeente van
Christus te zijn. Hij nodigt ons uit. En wij willen graag samen met u op die
uitnodiging ingaan om met Hem te leven. Wij ontmoeten u daarom graag. Wees
meer dan welkom!
Namens de kerkenraad en de samenstellers van deze informatiegids,
Ds. Theo Doornebal
Schoolstraat 7
6674 AJ Herveld
Tel.: 0488-429953
predikant@pgherveld.nl
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EREDIENST
Kerkdiensten
De kerkdienst vormt het hart van het gemeenteleven. Christus zelf roept namelijk
zijn gemeente bijeen. Als gemeente beantwoorden wij die roep door bij elkaar te
komen. Wij horen de woorden van God. Wij ontvangen het sacrament van de
Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. Wij zingen de lof van God en belijden zijn
naam. Wij geven onze gaven in de dienst aan God en elkaar en doen voorbede
voor de gemeente en de wereld. Zo gaan wij als gezegende mensen de week en
de wereld weer in.
De verkondiging neemt een centrale plaats in de kerkdienst in. In de verkondiging
proberen wij namelijk zo zorgvuldig mogelijk een Bijbelgedeelte te lezen om te
begrijpen wie God, wie Jezus Christus en wie de Heilige Geest is. Bovendien leren
wij zo de geschiedenis van God met mensen kennen. Ook leren we gaandeweg
wat het geloof inhoudt. Verder krijgen we soms praktische handreikingen voor
ons leven als christen. Voorop staat echter de ontmoeting met God die ons
aanspreekt door zijn Woord.
Zo’n drie keer per jaar wordt er een doopdienst gehouden. Ook vieren wij acht
maal per jaar het Heilig Avondmaal. Iedereen die met ons leeft van de genade van
Christus en zijn naam belijdt voor de mensen is van harte welkom om deel te
nemen aan de viering van het Heilig Avondmaal. De exacte data van de doop- en
avondmaalsdiensten worden vermeld in ons kerkblad ‘Te Velde’.
Kinderen horen voluit bij de gemeente van Christus. Zij zijn dus van harte welkom
in de kerkdienst. Tijdens de dienst is voor de kleinsten (tot 4 jaar) oppas in de
Belgrom. Voor de kinderen tot en met groep 6 van de basisschool is een speciaal
programma in de kindernevendienst. Na het zingen van een kinderlied en het
ontsteken van hun eigen paaskaars gaan de kinderen naar de Belgrom. Voor de
zegen komen zij weer terug in de dienst om samen met ons de zegen van God te
ontvangen. In de zomervakantie is er om de week kindernevendienst.
Doop
Driemaal per jaar is de mogelijkheid om kinderen te laten dopen. Voorafgaand
aan de doop vindt de doopvoorbereiding plaats. Deze doopvoorbereiding bestaat
uit 3 avonden. De eerste avond staat in het teken van kennismaking met u als
doopouders en een eerste verkenning van uw gedachten rondom de doop. Op de
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tweede avond bespreken we de betekenis van de doop in de bijbel en de
christelijke traditie. Op de derde avond gaan we in op de vraag hoe je als ouders
invulling kunt geven aan de geloofsopvoeding en de betrokkenheid bij de
gemeente. Ook bespreken we de invulling van de doopdienst.
De data van de doopdiensten staan altijd vermeld in ons kerkblad ‘Te Velde’. De
doopvoorbereiding wordt in overleg met de doopouders gepland in de weken
voorafgaand aan de doopdienst. Een tijdige aanmelding voor het dopen is zeer
gewenst. Dit kan bij de scriba.
Heilig Avondmaal
Achtmaal per jaar vieren wij het Heilig Avondmaal. Viermaal per jaar vieren wij
het Heilig Avondmaal zittend en staand rondom de tafel (de zittende vorm) en
viermaal per jaar jaren vieren wij het avondmaal door langs de predikant en de
diaken te lopen en persoonlijk brood en wijn of een zegen te ontvangen (de
lopende vorm).
Bij de zittende vorm van avondmaal vieren zijn kinderen, jongeren en nietdeelnemende gemeenteleden, als zij dat willen, welkom rondom de tafel. Bij de
lopende vorm van avondmaalvieren bieden we de gelegenheid aan kinderen,
jongeren en niet-deelnemende gemeenteleden om naar voren te komen en een
zegen te ontvangen. De beide vormen worden om en om gevierd.
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om naar de kerk te komen, is het in
overleg mogelijk om bij u thuis het Heilig Avondmaal te vieren. In de jaargids**
staat de contactpersoon hiervoor vermeld.
Kindernevendienst Jong tot Jezus (JtJ)
In de kerk worden kinderen al op jonge leeftijd tot Jezus gebracht. De meeste
kinderen worden zo klein als ze zijn gedoopt. Ze horen bij de gemeente. De eerste
vier jaar zijn de kinderen zondags op de crèche. Aan het einde van de kerkdienst
worden ze de kerk binnengebracht om samen met de gemeente de zegen te
ontvangen.
Vanaf hun vierde jaar zijn de kinderen welkom op de kindernevendienst 'Jong tot
Jezus'. De kinderen beginnen in de kerk en doen mee in de liturgie totdat het
kinderlied gezongen is. Daarna gaan ze naar hun eigen dienst waarin ze op hun
eigen niveau en in hun eigen belevingswereld samen met de leiding de dienst
vervolgen. Ze horen een bijbelverhaal, zingen en bidden met elkaar en leren
stukje bij beetje over Jezus.
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Wanneer er in de kerk gedoopt of het avondmaal gevierd wordt, wordt daar ook
bij Jong tot Jezus aandacht aan gegeven. Bij het dopen mogen de kinderen van
dichtbij meemaken wat er voorin de kerk gebeurt. Ook bij het avondmaal mogen
de kinderen aan de tafel zitten om van dichtbij te zien hoe het brood gebroken
en de wijn vergoten wordt. Bij de lopende vorm van het avondmaal bieden we de
gelegenheid aan kinderen om mee naar voren komen en een zegen te ontvangen.
Tijdens het kinderkerstfeest zijn het de kinderen zelf die op hun eigen manier het
kerstevangelie aan de gemeente vertellen.
Eens per jaar is er de schoolgezinsdienst die samen met de Clara Fabriciusschool
wordt ingevuld. Verder zijn de kinderen ook in de zomerperiode een aantal keer
in de 'gewone' diensten in de kerk.
Als de kinderen 10 jaar zijn of naar groep 7 van de basisschool gaan, nemen ze
afscheid van Jong tot Jezus en worden ze welkom geheten in de kerk om vanaf
dat moment zondags in de kerk te blijven. Ze hebben nog steeds hun 'eigen'
momenten met elkaar, maar nu is dat niet meer op zondag. Vanaf dat moment
komen ze ongeveer om de week bij elkaar op de basiscatechese: KidCat.
Bijzondere diensten
Twee keer per jaar is er ‘s avonds een dienst met een bijzondere invulling
waaronder een zangdienst. Samen met de R.K. Parochie H. Maria Magdalena
vindt verder de adventsviering ‘samen zingen naar kerst’ plaats. Ook is er een
kerstnachtdienst.
Aan het begin van het nieuwe seizoen wordt het winterwerk geopend met een
startdienst.
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PASTORAAT
Pastoraat
Pastoraat betekent dat je namens Christus en zijn gemeente aanwezig en
betrokken wilt zijn in het leven van mensen om samen met hen te zoeken hoe zij
vanuit de woorden van God hun leven kunnen leren leven en beleven als een
leven met God en zijn mensen. De roeping om op deze manier naar elkaar om te
zien is een roeping voor de hele gemeente. De predikant en de ouderlingen
dragen daarbij een bijzondere verantwoordelijkheid. Samen streven zij ernaar dat
zij met regelmaat contact hebben met de leden van de gemeente.
De predikant houdt zich vooral bezig met allerlei vormen van bijzonder pastoraat,
zoals pastoraat rondom de doop, de geloofsopvoeding, het huwelijk, situaties van
zorg of ziekte en stervens- of rouwbegeleiding. Verder draagt de predikant zijn
steentje bij aan het reguliere pastoraat.
De wijkouderlingen zorgen vooral voor het reguliere pastoraat. Zij leggen
huisbezoek af bij de leden van de gemeente die in hun wijk wonen (zie Te Velde
of de informatiejaargids voor de wijkindeling). Verder zien zij om naar de ouderen
in de gemeente. Ook zijn zij soms pastoraal betrokken bij situaties van zorg of
ziekte.
De pastoraal werkster ondersteunt de ouderlingen en de predikant in het
pastoraat.
Is er sprake van zorg of ziekte, van vreugde of verdriet en stelt u het op prijs als
de predikant, de pastoraal werkster of de wijkouderling u thuis, in het ziekenhuis
of elders komt bezoeken, wilt u dan zo vriendelijk zijn om hen daar persoonlijk en
tijdig van op de hoogte te stellen? Wij leven graag met u mee in mooie en
moeilijke tijden, maar dat kan alleen als u ons helpt om op de hoogte te blijven.
Wij rekenen graag op u!
Contact opnemen kan via de predikant, de pastoraal werkster, de scriba of de
wijkouderling. In Te Velde en in de informatiejaargids** staan deze gegevens
vermeld.
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Bezoek nieuw ingekomen gemeenteleden
Aan de nieuw ingekomen gemeenteleden brengt de pastoraal werkster of iemand
van de kerkenraad een welkomstbezoek. U zult begrijpen, dat dit bezoek wel eens
op zich laat wachten. Toch is het leuk om alsnog even met ieder nieuw
gemeentelid over de kerk en de omgeving te praten. Of u zich nu wel of niet tot
de kerk voelt aangetrokken; we ontmoeten u graag!
U kunt ook zelf contact opnemen met de scriba. De gegevens staan vermeld op
het overzicht contactgegevens in onze informatiejaargids**.
Huwelijk
Wanneer u wilt trouwen in onze mooie kerk, kunt u contact opnemen met de
scriba van onze gemeente. Deze brengt u in contact met de predikant en de
ouderling van dienst of met iemand van de kerkrentmeesters. U ontvangt dan ook
een formulier met de kosten voor het huwelijk.
Overlijden
Wanneer u te maken krijgt met een situatie van overlijden en u wilt gebruik
maken van de kerk, pastorale zorg en/of de begraafplaats, dan zal de
begrafenisondernemer meestal degene zijn die contact opneemt de scriba.
Samen met de begrafenisondernemer worden de zaken rondom de eventuele
rouwdienst of begrafenis geregeld. U kunt altijd bij de scriba terecht voor nadere
informatie.
Zie ook het overzicht ‘contactgegevens’ in de informatiejaargids**.
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DIACONAAT
De diaconale taak omvat enerzijds meer liturgische aspecten zoals het verzorgen
van het avondmaal en het collecteren en anderzijds een roeping in het delen van
de liefde van Christus. De liturgische taken vergen de nodige organisatie en
voorbereiding zoals het bestellen van wijn en brood, het maken van een
collecterooster, het bijhouden van een jaarlijkse begroting en jaarverslag, het
tellen van collectegelden, etc. De roeping van het delen van de liefde van Christus
omvat primair het geven van hulp aan degenen die dat binnen of buiten de
gemeente nodig hebben. Het kan gaan om financiële of praktische hulp, om hulp
dichtbij of om hulp op afstand door het geven van een financiële bijdrage of door
een diaconale jongerenreis.
Bij het bieden van hulp beginnen we dichtbij huis. Soms raken gemeenteleden
of bewoners van onze regio in de knel en hebben ze behoefte aan diaconale
ondersteuning. Wij begrijpen maar al te goed dat het niet altijd gemakkelijk is
om als het erop aankomt een beroep te doen op de diaconie. Toch bieden wij
waar nodig graag de helpende hand. Onze ondersteuning kan in allerlei vormen:
een luisterend oor, een geldbedrag, een keer een doos boodschappen, helpen
met het aanvragen van subsidies, helpen bij een verhuizing enz. Dus mocht u
(financiële) ondersteuning kunnen gebruiken of weet u iemand die de diaconie
kan ondersteunen, neem dan gerust contact op met één van de diakenen.
Voor de hulp op afstand in de vorm van financiële hulp wordt elk jaar een lijst
samengesteld met goede doelen waaraan de diaconie doneert. Via het Landelijk
dienstencentrum van de PKN dragen wij bijvoorbeeld bij aan verschillende
projecten in ontwikkelingslanden om op die manier de mensen daar een beter
leefbaar bestaan te geven. Om financiële of praktische hulp te kunnen verlenen
teren we niet alleen op de inkomsten van de collecten maar worden er ook
acties ondernomen zoals het inzamelen van voedsel voor de voedselbank (ook
in het kader van de supermarktactie).
Vragen of reacties? Benader ons voor of na de kerkdienst of stuur een e-mail naar:
diaconie@pgherveld.nl.
Bloemengroet
Een groep vrijwilligers zorgt wekelijks voor een bos bloemen. Deze worden na
afloop van de dienst met een hartelijke groet en medeleven of een bedankje van
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de gemeente bij gemeenteleden bezorgd. De bloemen worden betaald door de
diaconie. De gelden hiervoor komen uit te houden collecten en vrijwillige giften
van gemeenteleden.
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VORMING EN TOERUSTING
Geloofsopvoeding
Tweemaal per jaar worden 2 á 3 avonden over geloofsopvoeding georganiseerd.
Bij de invulling van deze avonden proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij
de vragen die onder ouders leven. De leiding van deze avonden berust doorgaans
bij de predikant of gemeenteleden die affiniteit hebben met het thema óf bij een
professional uit het betreffende werkgebied. Voel u dus vooral vrij om thema's
aan te dragen waarover u graag met andere ouders van gedachten zou wisselen.
Voor de data van de avonden over geloofsopvoeding verwijzen wij u graag naar
de actuele informatie in Te Velde.
Catechese
Tijdens de catechese gaan we op verschillende manieren met elkaar aan de slag
met allerlei thema’s die te maken hebben met het leven met God en elkaar. We
lezen samen uit de Bijbel. We horen hoe mensen lang voor ons over dezelfde
vragen hebben nagedacht. We luisteren naar muziek. We bekijken een
filmfragment. We praten en discussiëren met elkaar. We zoeken een antwoord
op de vraag wat het betekent om vandaag met God en zijn gemeente te leven. Al
met al is het een boeiende zoektocht, waarbij verschillende vragen aan bod
komen. We vragen ons bijvoorbeeld af wie God is? Of wat is geloven eigenlijk? Of
hoe kun je bidden? En wat betekent christen-zijn voor de manier waarop je leeft?
En wat dacht je van de vraag: hoe lees ik nu eigenlijk de Bijbel? Of wat gebeurt er
precies in de gemeente en in de kerkdienst op zondagmorgen? Vroeg of laat
komen al die vragen een keer aan bod. Ook is er alle ruimte om eigen vragen
rondom God, geloof, gemeente enz. in te brengen. Alle reden dus om van deze
gelegenheid gebruik te maken! Wees van harte welkom!
In de informatiejaargids** staat een overzicht van de mogelijkheden die er zijn.
Wilt u meer informatie of weten of dit iets voor u/jou is, neem dan gerust contact
op met één van de contactpersonen. Hun gegevens staan eveneens vermeld in
de informatiejaargids**.
Bijbelkring
Bij de bijbelkring verdiepen wij ons samen in de Bijbel. We sluiten daarbij zoveel
mogelijk aan bij de verkondiging. Concreet betekent dit dat wij vaak uit het
Bijbelboek lezen dat op dat moment in de verkondiging aan de orde is. In de
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verkondiging blijft namelijk vaak veel liggen. De bijbelkring is een prachtige
gelegenheid om dat op te pakken.
Meestal kiezen we ervoor om één Bijbelgedeelte samen zorgvuldig te lezen. De
ervaring leert dat het vaak al een hele uitdaging is om goed te lezen wat er staat.
Soms denk je dat je eigenlijk al weet wat er staat. Dan is het een hele uitdaging
om je eigen gedachten en ideeën even tussen haakjes te zetten om nog eens van
voren af aan te gaan lezen. Vaak levert dat hele verrassende dingen op. Dan staat
er bijvoorbeeld heel iets anders dan je altijd gedacht hebt. Of dan staat er opeens
iets waar je altijd overheen gelezen hebt. Genoeg te ontdekken dus.
Toch luisteren we niet alleen zorgvuldig naar de Bijbel. We zoeken ook het
gesprek met elkaar. Waar raakt deze tekst aan ons leven met God, met elkaar en
met zijn wereld? En hoe zou je in dat spoor verder kunnen denken? Of misschien
nog wel belangrijker: hoe zou je in dat spoor verder kunnen leven? Dat zijn vragen
waar we steeds weer een antwoord op zoeken.
Spreekt dit aan of benieuwd of dit iets voor u/jou is? Wees dan van harte welkom!
De praktische gegevens staan vermeld in onze informatiejaargids**.
Themakring
De themakring is een groep die is opgezet door belijdeniscatechisanten. Tijdens
deze avonden passeren verschillende onderwerpen de revue. Deze onderwerpen
bevinden zich op het snijvlak van God, geloof, Bijbel, en kerk aan de ene kant en
het geleefde leven aan de andere kant. De onderwerpen sluiten aan bij vragen
die aangereikt worden door de deelnemers. Zo hebben we in achterliggende
seizoenen stilgestaan bij de vraag hoe lees je de Bijbel, wat doe je in de liturgie
van de kerkdienst en hoe helpt het Onze Vader je om te leren bidden. Ook hebben
we het boekje Gemeenschapsleven van Dietrich Bonhoeffer besproken en
aandacht besteed aan de betekenis van wonderen en wonderverhalen in de
Bijbel. De kring komt eens per maand bij elkaar. We treffen elkaar bij een van de
deelnemers thuis.
De praktische gegevens staan vermeld in de informatiejaargids**.
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JEUGD- EN JONGERENWERK
Rock Solid
Op vrijdagavond is het tijd voor Rock Solid. Rock Solid is voor jongeren van 11 t/m
15 jaar. Op deze avonden is er ruimte voor ontspanning, maar ook voor het
geloof. Iedereen is welkom, ook al ga je niet naar de kerk. Het maakt niet uit wie
je bent of wat je doet, niets is verplicht op de avonden van Rock Solid. Er is veel
ruimte voor eigen input. Ieder jaar vinden er weer verschillende leuke activiteiten
plaats, zoals: zwemmen, bowlen, zaalvoetballen en met als hoogtepunt kamp!
Hierbij gaan we een weekend weg naar een kamphuis waar we spelletjes doen,
samen koken, films kijken en nadenken over een thema rond geloven.
Kortom, we zouden het leuk vinden als je langskomt, al is het maar om te kijken
wat we precies doen. Je kunt onaangekondigd langskomen. Op de website
(www.pgherveld.nl) vind je meer informatie, zoals het Rock Solid rooster van het
lopende seizoen. Als je liever eerst wat meer informatie wilt, mail dan naar
rocksolidherveld@gmail.com. Je bent meer dan welkom!
Koffiebar
Samen met jongeren (vanaf 15 jaar) uit verschillende gemeenten komen we bij
elkaar om samen bijbelstudies te doen en gewoon een borrel met elkaar te
drinken. Gemeente ben je immers samen en samen over geloof praten en denken
is makkelijker dan alleen. Door verschillende meningen en inzichten bij elkaar te
brengen, ontstaan mooie discussies en houden we als gemeenten onderling ook
contact. We hopen daarom dat je ook een keer komt kijken. Neem gerust andere
mensen van binnen of buiten de gemeente of mensen die niet naar de kerk gaan
mee.
Als je het lastig vindt om in de kerk meer inzicht in geloof te krijgen, is koffiebar
een goede aanvulling. Vind je het leuk om aan te sluiten, wees welkom! In een
groepsapp worden eventuele wijzigingen/aanvullingen en verdere informatie
gedeeld. Daarnaast vind je de data ook in de agenda op www.pgherveld.nl. Voor
meer informatie kun je een mailtje sturen naar koffiebar@pgherveld.nl.
Jongerenraad
De jongerenraad bestaat uit leidinggevenden van de verschillende geledingen
binnen het jongerenwerk. Het doel van deze raad is om het jongerenwerk zo goed
mogelijk op elkaar te laten aan sluiten. Zo wordt informatie met elkaar
uitgewisseld en is er een betere communicatie met bijvoorbeeld de kerkenraad.
Hierdoor is het jeugdwerk meer een samenhangend geheel. Daarnaast is de stap
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om door te stromen naar een volgende groep minder groot. Tenslotte is er niet
alleen aandacht voor het kinder- en jongerenwerk, maar ook voor de vraag hoe
ouders daar het best bij betrokken kunnen worden.
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BEHEER EN FINANCIËN
Collecte
Uw collectegaven tijdens diensten en andere kerkelijke bijeenkomsten kunt u op
verschillende wijzen realiseren.
Allereerst is er de mogelijkheid om de collectegaven per bank over te maken op
de onderstaande rekeningnummers. Dit onder vermelding van bijvoorbeeld
‘Collecte diaconie zondag 13 juni’.
a. Diaconie Protestantse Gemeente Herveld en Slijk-Ewijk
- Rabobank nr. NL53RABO 0133917592
b. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Herveld en Slijk-Ewijk:
- ING-bank nr. NL87INGB 0000929654
Voor de uitgangscollecte geldt dat het betreffende college, diaconie dan wel
kerkrentmeesters, deze collecte doorstort aan het genoemde doel. Wij vragen u
daarom om deze collectebijdrage op de rekening onder a dan wel b genoemd
over te maken bijvoorbeeld met vermelding ‘uitgangscollecte zondag 13 juni’. In
de Te Velde treft u bij de weergave van de diensten, het doel van de
uitgangscollectes en welk college dit verzorgt. (Mocht het onverhoopt naar de
verkeerde rekening worden overgemaakt, dan dragen wij natuurlijk zorg dat uw
bijdrage alsnog naar het goede doel wordt overgemaakt.)
Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om uw bijdrage voor de diaconie,
kerkrentmeesters en uitgangscollecte contant dan wel door middel van
collectemunten te voldoen. De munten zijn (telefonisch) te bestellen en kosten €
0,75 per stuk. Betaling kan door het bedrag over te maken op rekeningnummer
nr. NL16RBRB 0668291818 t.n.v. Protestantse Gemeente Herveld en Slijk-Ewijk.
De contactpersoon staat vermeld in de jaargids**.
Financiën
Vrijwillige bijdragen of giften voor bijvoorbeeld het onderhoudsfonds,
restauratiefonds en/of eventuele andere betalingen kunt u doen op één van de
volgende rekeningnummers:

Informatiegids Protestantse Gemeente Herveld en Slijk-Ewijk – uitgave september 2021 v1.0 2-9-202

17

Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Herveld en Slijk-Ewijk:
- ING-bank
nr. NL87INGB 0000929654
(o.a. kerkbalans)
- SNS-Regiobank
nr. NL16RBRB 0668291818
(o.a. collectemunten)
Giften voor het bloemenfonds, de kerktelefoon of werelddiaconaat kunt u doen
op het volgende rekeningnummer:
Diaconie Protestantse Gemeente Herveld en Slijk-Ewijk
- Rabobank
nr. NL53RABO 0133917592
Giften voor het kerkblad Te Velde:
- SNS-Regiobank
nr. NL77RBRB 0790278308
Huur van de kerk
Het is mogelijk om de kerk voor een bepaalde activiteit te huren. U kunt voor
informatie over de voorwaarden en de kosten contact opnemen met de
contactpersoon. In de informatiejaargids** staat de contactpersoon hiervoor
vermeld.
Verjaardagsgroet
Het verjaardagsbusje is voor de meesten van u geen onbekende. Tegenwoordig
is de gemeente in wijken verdeeld en zijn er een aantal vrijwilligers die met het
busje op pad gaan. Wij willen uw bijdrage gebruiken voor de instandhouding van
onze kerk. Op of na uw verjaardag kunt u iemand verwachten. De collectanten
zijn blij met elke gift en u laat de kerk delen in de vreugde, dat u deze dag weer
mocht vieren.
Begraven
Het is mogelijk om op de begraafplaats bij de kerk begraven te worden. Naast het
begraven van een lichaam, is het ook mogelijk om een urn van een overledene bij
te zetten. De begrafenisondernemer of één van onze kerkrentmeesters is graag
bereid u hier meer over te vertellen. Het begraafplaatsreglement kunt u opvragen
bij de kerkrentmeesters of inzien op de onze website: www.pgherveld.nl. Ook de
kosten staan op de website vermeld.
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BESTUUR EN ORGANISATIE
De kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit het ouderlingenberaad waaronder de predikant, het
college van diakenen en het college van kerkrentmeesters.
De ouderlingen zetten zich op verschillende manieren in voor de opbouw van de
gemeente. Zo dragen zij mede verantwoordelijkheid voor de dienst van het
Woord en de sacramenten. Ook geven zij samen met de predikant invulling aan
de pastorale zorg voor de gemeente. Verder dragen zij hun steentje bij aan de
toerusting van de gemeente. En tenslotte geven zij samen met de hele kerkenraad
leiding aan de gemeente.
De diakenen zetten zich in voor de dienst van de gemeente in de wereld. Binnen
de eredienst dragen zij medeverantwoordelijkheid voor de inzameling van de
gaven en de viering van het Heilig Avondmaal. Zij nemen het voortouw bij de
toerusting van de gemeente voor haar diaconale roeping in deze wereld. Ook
verlenen zij waar nodig hulp, zorg en bescherming voor hen die dat nodig hebben.
Zo zetten zij zich in voor recht en gerechtigheid en voor barmhartigheid en vrede
dichtbij en ver weg.
De ouderling-kerkrentmeesters beheren de financiën van de gemeente. Zij
zorgen ervoor dat de gebouwen in goede staat blijven. Zij geven toestemming
voor het gebruik ervan en beheren het kerkhof. Ook beheren zij de
ledenadministratie van de gemeente en zorgen dat de predikant zijn salaris
ontvangt. Dit wordt voor het grootste deel betaald van de vrijwillige bijdragen van
de gemeenteleden. Zij geven inzage in het beheer door middel van een eigen
jaarrekening.
Wijkindeling
Onze kerkelijke gemeente is verdeeld in vijf wijken. In de informatiejaargids vindt
u een overzicht van de wijkindeling. Zie hiervoor het overzicht contactgegevens
in onze informatiejaargids** of kijk in Te Velde.
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OUDEREN
Contactmiddag ouderen
Voor de dames en heren die met pensioen zijn en één keer in de maand een
gezellige middag willen hebben, is elke eerste donderdag van de maand vanaf
14.30 uur in de Belgrom een gezellig samenzijn. Een afwisselend programma
wordt verzorgd o.a. met bingo, diverse spelletjes, diavoorstellingen etc. De
contactmiddagen zijn gratis, maar u kunt een kleine bijdrage geven voor de
onkosten. Aan Pasen en Kerst wordt extra aandacht geschonken. Graag tot ziens
op de eerste donderdagmiddag van de maand!
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COMMUNICATIE
Kerkblad Te Velde
Het 1e nummer van Te Velde is verschenen in november 1965. Het kerkblad heeft
als functie een schakel te zijn tussen de kerkenraad en de gemeenteleden. De
inhoud bestaat uit nieuws bestemd voor gemeenteleden: kerkdiensten, een
overdenking, geboorten, huwelijken, jubilea, overledenen, berichten van de
diverse verenigingen die binnen de gemeente actief zijn en andere berichten die
voor de gemeente belangrijk kunnen zijn.
De totale oplage van het kerkblad is ca. 500 stuks. Deze worden door een groot
aantal vrijwilligers bezorgd. Twee keer per jaar (in april en oktober) wordt
gevraagd om een financiële bijdrage om de kosten van ons kerkblad te kunnen
financieren.
Graag willen wij u attenderen op de mogelijkheid om de digitale versie van Te
Velde structureel te ontvangen, stuur een mail aan Tevelde@pgherveld.nl.
Dit brengen wij graag bij u onder de aandacht, dit betekent minder bezorgingen
voor onze vrijwilligers en natuurlijk ook duurzamer.
Website
De gemeente beschikt over een website: www.pgherveld.nl. Op deze website is
diverse informatie over de kerk en de gemeente te lezen. Ook staan er activiteiten
vermeld en kunnen kerkdiensten (live) bekeken en beluisterd worden.
Livestream
Naast de kerkradio is de dienst te volgen via livestream ofwel beeld en geluid.
Beide systemen zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl en ook eenvoudig te vinden
op onze website op de buttons links in het scherm. De kerkdienst is ook achteraf
te bekijken. Dit geldt overigens niet voor begrafenissen, deze diensten worden
alleen op verzoek van de familie uitgezonden en worden niet in het archief
geplaatst.
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OVERIG
Orgel
Ons kerkorgel wordt tijdens de zondagse erediensten afwisselend bespeeld door
één van de organisten die onze gemeente rijk is. Voor andere diensten, zoals o.a.
rouw- en trouwdiensten wordt een op dat moment beschikbare organist gezocht.
Het beheer van het orgel valt onder de verantwoordelijkheid van de
kerkrentmeesters.
Koor Maranatha
Vanaf augustus 1996 heeft onze gemeente een eigen koor. Momenteel bestaat
het koor uit 20 vrouwen en mannen. Ieder jaar zingt het koor een aantal keren in
de kerk en u zult dus ongetwijfeld al eens (van) ons gehoord hebben.
Het koor staat onder leiding van dirigente Annerie ter Maat. Het repertoire
bestaat voornamelijk uit opwekkingsliederen en andere geestelijke liederen.
Daarnaast zingt Maranatha met de gemeente nieuwe of onbekende liederen uit
het nieuwe liedboek. Het koor zingt vierstemmig (sopraan/alt/tenor/bas).
Kenmerkend voor het koor is de gezelligheid en openheid naar elkaar toe. We
houden veel van zingen en doen dit ook vanuit ons hart.
Op donderdag - de data stemmen we steeds onderling af - repeteert het koor in
het koor van de kerk van 19.45 - 21.00 uur. Je bent van harte uitgenodigd om mee
te komen zingen. Kijk voor verdere praktische gegevens even in
informatiejaargids** en voor de repetitiedata op www.pgherveld.nl.
Protestants Christelijke Basisschool Clara Fabricius
De school waaraan onze gemeente is verbonden, is een Protestants Christelijke
basisschool de ‘Clara Fabriciusschool’. Dat wil zeggen dat zij vanuit het Evangelie
met kinderen werken en leven. Men bidt en praat over de geloofsbeleving van de
kinderen en de leerkrachten. De school wordt bestuurd door Stichting Trivium,
die 14 Protestants Christelijke basisscholen in de regio beheert.
De band met onze gemeente bestaat al heel lang. In 1873 werd de oprichting van
de school mogelijk gemaakt door een gift van jonkvrouw Clara Fabricius van
Heukelum. De kerkenraad kreeg vrijwel meteen de opdracht om de school in
stand te houden en te beheren. In de naam van de school wordt die
verbondenheid onderstreept. Bij het afscheid van de leerlingen van groep 8
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krijgen zij de bijbel mee die zij in groep 7 van de kerkenraad hebben gekregen.
Jaarlijks wordt een schoolgezinsdienst gehouden en is de Kerstviering van de
school rond Kerst in de kerk.
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