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WOORD
VOORAF
U hebt de gemeentegids van onze
Hervormde gemeente in handen. 
Bij deze gemeentegids hoort een adresgids,
waarin alle contactgegevens staan van
personen die een taken hebben binnen onze
gemeente. 
Beide gidsen staan ook op onze website,
daar kunt u de informatie vinden die het
meest recent is.

In deze gemeentegids vindt u een
beschrijving van onze gemeente: hoe de
kerkenraad functioneert, wat voor u handig
is om te weten rondom de kerkdiensten, wat
er doordeweeks georganiseerd wordt voor
jong en oud en nog veel meer.
Bij het doorbladeren van de gids wordt
duidelijk dat kerk-zijn niet alleen iets is voor
op de zondag, maar ook voor doordeweeks.
Op zondag ontmoeten we elkaar in de kerk,
doordeweeks vaak in het Kerkelijk Centrum
of thuis. En achter de schermen gebeurt er
ook genoeg.

Ik hoop dat deze gemeentegids u/jou een
goed beeld geeft van onze gemeente. 

Het is mooi om deze gids eens door te kijken
en zo te lezen wat er allemaal georganiseerd
wordt in de gemeente. Dat is veel! Het is fijn
dat we op deze manier samen kerk kunnen
zijn; tot Gods eer en met het oog op elkaar
en onze naasten.
Dank voor iedereen die daar op zijn of haar
manier een bijdrage aan levert. Zonder
uw/jouw hulp gaat het niet! 
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Tegelijk weten we dat het zonder de zegen
van God ook niet gaat.
Psalm 127 verwoord dat mooi: ‘Als de
HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs
zwoegen zijn bouwers eraan’. Er gebeuren
veel mooie dingen in de gemeente, maar we
bidden vooral of God Zelf met Zijn werk in
Hagestein en Hoef en Haag door wil gaan.
Een teken van dat werk is zichtbaar in ons
kerkgebouw. Het staat er al bijna 200 jaar,
de toren zelfs al veel langer. Het laat zien dat
God begonnen is en dat Hij trouw is
gebleven.
Een ander teken van Gods trouw zie je als je
op zondag of doordeweeks bij de kerk staat:
op bepaalde momenten komen er overal
mensen vandaan die naar de kerk of het
Kerkelijk Centrum toegaan. 
Ze komen bij elkaar om zich te oefenen in
het geloof en vertrouwen op God. 
Ze komen bij elkaar om verwonderd te raken
en te blijven over wat Jezus deed: sterven
aan het kruis voor onze zonden.
Ze komen bij elkaar om geraakt en
aangesproken te worden door de Heilige
Geest, zodat hun leven steeds meer op God
gericht raakt.

Ik hoop dat u/jij mee gaat doen. Bij elkaar
komen. Dat geeft je oog voor God, en oog
voor je naaste.

Zo mogen we kerk zijn, voor God en voor
elkaar!

Ds. H.P. Brendeke 

Dorpsstraat 23 

4124 AL Hagestein 

0347-351210 

predikant@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl 

Foto: Dick Aanen
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 3Dorpsstraat 26

4124 AM Hagestein

Adres kerk Parkeren kerk Adres kerkelijk centrum
Parkeren kan

tegenover de kerk

Dorpsstraat 21

4124 AL Hagestein
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HERVORMDE GEMEENTE 
HAGESTEIN - HOEF EN HAAG
Geloven heeft een persoonlijke kant, maar is

vanaf het allereerste begin ook iets van ‘samen’.

Dat ‘samen’ komt tot uiting in de kerk en

plaatselijk in de gemeente. Christus roept ons

naar Zich toe en daarmee roept Hij ons

tegelijkertijd samen tot een gemeenschap. Zoals

een herder zijn schapen roept en er daardoor

tegelijkertijd een kudde wordt gevormd rondom

die herder. Behalve dat de gemeente er is tot

opbouw van ons geloof, is zij er voor God en voor

de wereld: we dienen en eren onze Heere en

Heiland en mogen Zijn evangelie met woord en

daad uitdragen in het dorp en wereldwijd. De

bron en de norm voor het gemeenteleven is de

Bijbel. Op grond hiervan geloven wij in de drie-

enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. We

vinden het Bijbelse geloof verwoord in de

Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse

Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, die

ook wel de gereformeerde belijdenisgeschriften

worden genoemd. Dat geeft meteen aan hoe wij

in de Protestantse Kerk willen staan:

gehoorzaam aan Schrift en belijdenis. We zijn er

verwonderd over dat er sinds de 12e eeuw een

kerk staat in Hagestein, die aan het einde van de

16e eeuw is overgegaan tot de reformatie. Nog

altijd is er een christelijke gemeente in het dorp.

Op dit moment hebben we 503 leden, waarvan

er zo’n 155 als lidmaat (belijdend lid) te boek

staan. Onze gemeente is een hervormde

gemeente binnen de Protestantse Kerk in

Nederland. Regionaal vallen we onder de classis

Zuid-Holland Zuid. 
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AMBTSTERMIJN

De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen

is in principe vier jaar. Tweemaal kunnen zij

herkozen worden, waardoor een ambtsdrager

maximaal 12 jaar aaneengesloten deel uit kan

maken van de kerkenraad. De ambtstermijnen

verstrijken in onze gemeente per 30 april in

een even kalenderjaar.

Iedere zes jaar vraagt de kerkenraad

toestemming aan de gemeente om voor de

verkiezing van ouderlingen en diakenen

dubbeltallen op te mogen stellen. 

Als er dubbeltallen gesteld worden zal de

gemeente vooraf worden uitgenodigd

aanbevelingen te doen en kiest zij vervolgens

uit de dubbeltallen haar ambtsdragers. Alleen

belijdende leden (lidmaten) mogen stemmen en

kunnen worden gekozen.

DIACONIE

De gemeente heeft de roeping om
barmhartigheid te bewijzen in materiële,
sociale, psychische en lichamelijke noden,
zowel binnen als buiten de gemeente. De Heere
Jezus was onder Zijn discipelen als Eén Die
diende. Hij heeft in Zijn bewogen houding en
ook met Zijn daden ons de opdracht en het
voorbeeld gegeven voor de dienst van de
barmhartigheid. 

De diakenen dragen de verantwoordelijkheid
om hierin leiding te geven, het omzien naar
elkaar te bevorderen en middelen in te zamelen
voor diaconale doeleinden. 

Op minimaal één zondag per maand is de
diaconiecollecte bestemd voor een specifiek
doel (zending, werelddiaconaat, etc.). Ieder jaar
worden alle binnengekomen gelden ook
daadwerkelijk besteed, hetzij binnen de eigen
gemeente of via instellingen van
barmhartigheid. 

COMMISSIE VAN ADVIES

Het college van kerkrentmeesters wordt
bijgestaan door de Commissie van advies. In
deze commissie zitten vijf gemeenteleden die
het college van kerkrentmeesters advies geven
over vraagstukken met betrekking tot het
onderhoud van de gebouwen en het besteden
van de financiële middelen. Tevens controleert
deze commissie ook de jaarrekening en de
begroting

COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS

Aan het college van kerkrentmeesters is de

zorg toevertrouwd voor de materiële en

financiële zaken van de gemeente. Zij draagt

o.a. verantwoordelijkheid voor de

geldwerving, het beheer van de gebouwen en

de betaling van financiële verplichtingen. 

In elke kerkdienst wordt er voor deze doelen

een collecte gehouden en op de laatste

zondag van de maand nog een extra collecte.

Aan het begin van het jaar vindt er in het

kader van de landelijke actie kerkbalans een

rondgang plaats door de gemeente met het

verzoek om een vrijwillige bijdrage. 

Lidmaten zijn bovendien een bijdrage

verschuldigd voor de Solidariteitskas, die in

september wordt opgehaald. Deze bijdrage

bedraagt  €10, maar dat kan in de toekomst

veranderen. De helft van dit bedrag is voor

een landelijke kas, waaruit steun wordt

verleend in bijzondere situaties en aan kleine

gemeenten. De andere helft blijft

besteedbaar binnen onze eigen gemeente.
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Het bankrekeningnummer van de diaconie is:

NL24 RABO 0154197807

Het bankrekeningnummer van de diaconie

met als doel GZB is: 

NL91 RABO 0341336955



COMMUNICATIE VIA INTERNET,
APP EN WEEKBLAD

LEDENADMINISTRATIE

De leden van de gemeente staan

geregistreerd in de landelijke kerkelijke

ledenadministratie (LRP). Van vestiging in of

vertrek uit onze gemeente krijgen wij

automatisch bericht via deze landelijke

kerkelijke ledenadministratie. We verzoeken

u om in elk geval alle andere wijzigingen in uw

persoons- of gezinsgegevens zelf aan ons

door te geven (geboorte, huwelijk, etc.). 

Ook bij een aanstaande verhuizing naar een

andere gemeente stellen we het op prijs

bericht te ontvangen, zodat we afscheid van

elkaar kunnen nemen. De kerkrentmeesters

in onze gemeente zijn verantwoordelijk voor

de ledenregistratie. 
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BEHEER GEBOUWEN

Kerk en kerkelijk centrum
De koster van onze kerk is dhr. J. van der

Linden. Aan hem en zijn vrouw is het beheer

van de kerk en het Kerkelijk Centrum

toevertrouwd. Voor het gebruik van het

Kerkelijk Centrum kunt u met hen contact

opnemen. Een groep vrijwilligers houdt het

interieur van de kerk schoon.

Aula begraafplaats 
Achter de kerk ligt een Algemene

Begraafplaats met daarbij een aula (achter de

brandweerkazerne). Het beheer van deze aula

is in handen van de gemeente Vijfheerenlanden 

Kerkblad ‘’De Zaaier’’ 
De kerkdiensten en het gemeentenieuws staan
vermeld in het regionale kerkblad ‘De Zaaier’.
Om betrokken te blijven bij het gemeenteleven
in de regio is een abonnement zeer aan te
bevelen. Dit blad verschijnt wekelijks en kost €
29,50 per jaar. Voor een abonnement kunt u
zich schriftelijk opgeven via info@kerkbode-
dezaaier.nl

Advertenties kunt u opgeven bij onderstaand
adres. Rouwadvertenties zijn tot uiterlijk
woensdag 08.30 uur op te geven.
contactgegevens 

De Groot Drukkerij bv (o.v.v. De Zaaier) 
Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan 
Tel. 0183-583333 / Fax 0183-588220 
E-mail: zaaier@degrootdruk.nl

Wie kopij wil aandragen voor onze kolom in de
Zaaier kan contact opnemen met de predikant
of mailen naar zaaier@hervormdhagestein.nl.

Website 
De website van de
gemeente is te vinden op
www.hervormdhagestein
-hoefenhaag.nl. Op de
website vindt u het
gemeentenieuws,  

verslagen (met foto’s) van diverse activiteiten
en recente preken. Ook presenteren diverse
verenigingen zich daar. Heeft u een bijdrage
voor de website, dan kunt u die sturen naar
info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl

APP
Veel belangrijke
informatie 
zie je op je telefoon of 
tablet. Informatie van de 
kerk hoort daar ook bij!
Om directer te 
communiceren met u en jou als gemeentelid
gebruiken wij een App die op de smartphone of
Tablet geïnstalleerd kan worden.
Meer informatie over het installeren van de app
vind u op onze website.

mailto:info@kerkbode-dezaaier.nl
mailto:zaaier@degrootdruk.nl
mailto:zaaier@hervormdhagestein.nl
http://www.hervormdhagestein.nl/%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:info@hervormdhagestein.nl%22%20%5Ct%20%22_blank


BIJ DE KERKDIENSTEN
Elke week begint met de zondag. De eerste dag van de week

waarop Jezus is opgestaan. Leerling van Jezus zijn, betekent

de week goed beginnen: namelijk beginnen met luisteren

naar Gods Woord, zodat wij week in week uit mogen leven in

het Licht van de opgestane Heere Jezus. Vergelijk het met

een vuurtje, dat onherroepelijk uitgaat wanneer er niet

telkens hout op wordt gelegd en het niet weer opnieuw

wordt aangeblazen. Zo is het ook met het geloof: het is geen

bijzondere vaardigheid of aanleg van sommige mensen, maar

van zondag tot zondag houdt God het zelf brandend in ons

hart en leven door de ontmoeting met Hem en met elkaar. In

onze gemeente hechten wij eraan dat we twee keer samen

komen, ’s ochtends en ’s avonds. In de morgendienst van 9.30

uur ligt het accent op de verkondiging van het evangelie met

daarbij oog voor jong en oud. In de avonddienst van 18.30 uur

gaat het doorgaans meer om verdieping en leren, wat in het

leven van leerlingen van Jezus ook niet kan ontbreken. Met

twee diensten drukken we ook uit dat de zondag echt een dag

voor God is. Tijdens de ochtenddienst is er kinderoppas in het

kerkelijk centrum. Wie door omstandigheden niet (meer)

naar de kerk kan komen, kan ook thuis meeluisteren of -

kijken via de kerkradio of internet. We komen niet alleen om

te luisteren en te leren naar de kerk. We bidden ook voor

elkaar en voor de wereld. Suggesties voor de voorbede van

de gemeente kunt u doorgeven aan de predikant of de

kerkenraad. Verder geven wij in elke kerkdienst uit

dankbaarheid onze gaven voor diaconale hulp en het

kerkenwerk. Tenslotte zingen we ook met elkaar om God te

eren en te danken. Behalve op zondag zijn er ook

kerkdiensten op Nieuwjaarsdag, biddag en dankdag, Goede

Vrijdag, Hemelvaartsdag, Eerste Kerstdag en Oudjaarsavond.

De aanvangstijden van deze diensten staan in het kerkblad.

Op eerste Kerstdag, eerste Paasdag en eerste Pinksterdag

zingen we voorafgaand aan de ochtenddienst een aantal

liederen. Tweede kerstdag organiseert de zondagschool een

viering en tweede paasdag wordt er een paaszangdienst

georganiseerd door de jeugdvereniging met een meditatie

door de predikant. Een soortgelijk dienst is er ook op tweede

pinksterdag. De morgendiensten op bid- en dankdag zijn

speciaal op kinderen gericht. 
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Heilige doop

‘Laat de kinderen bij Mij komen en
verhinder hen niet’, is een bekende
uitspraak van Jezus (Mar. 10:14). Kinderen
van gelovige ouders horen net zo goed als
de ouders zelf bij God en bij Zijn gemeente.
God richt zijn verbond namelijk op met ons
en onze kinderen. Daarom horen de
kinderen van de gemeente ook het teken
en zegel van de Heilige Doop te ontvangen.
Zo komt God al persoonlijk met Zijn
beloften naar hen toe. Bij de doop worden
kinderen ook als lid van de gemeente
ingeschreven. Wie niet als kind is gedoopt,
wordt wanneer hij of zij in het openbaar
belijdenis van het geloof aflegt, alsnog
gedoopt.

Bij de geboorte van een kind ontvangen de
predikant en de kerkenraad graag bericht
(geboortekaartje). Dit wordt dan ook in de
gemeente bekend gemaakt tijdens de
kerkdienst en via het kerkblad. 

Wanneer er nieuw leven is geboren zullen
predikant of ouderlingen ook graag met de
ouders overleggen over de doop van hun
kind. Samen leven we toe naar de
doopdienst, o.a. door een bijeenkomst in de
weken eraan voorafgaand. Deze
doopzitting waar beide ouders verwacht
worden, heeft als doel een stukje bezinning
en gesprek over de motieven en de
betekenis van de doop. 

Van de ouders wordt uiteraard verwacht
dat zij op de vragen van het doopformulier
in alle eerlijkheid hun ja-woord zullen
uitspreken en ook ernst zullen maken met
wat zij daarmee beloven. Zo mag de doop in
de gemeente functioneren als steun in de
rug bij de geloofsopvoeding van onze
kinderen. 

Heilig avondmaal

God geeft en versterkt het geloof  door Zijn
Woord, maar ook door het Heilig
Avondmaal. Juist vanwege de
onvolkomenheid van ons geloof heeft God
bij Zijn Woord ook de sacramenten gegeven
(NGB art. 33). Gewoonlijk wordt het Heilig
Avondmaal eens per drie maanden in de
gemeente gevierd. De uitnodiging om deel
te nemen gaat uit naar de belijdende leden
(lidmaten) van de gemeente. 

Wie deelneemt aan het avondmaal wordt zo
mogelijk ook verwacht in de voorbereidings-
en dankzeggingsdienst, aangezien deze drie
diensten het beste als één geheel gezien
kunnen worden. 

Gemeenteleden kunnen eventuele
bezwaren tegen belijdenis en wandel van
andere lidmaten bij de kerkenraad onder de
aandacht te brengen (naar Matth.18: 15-
17). Dit noemen we een ‘Censura Morum-
gesprek’. Zo’n gesprek kunt u voorafgaand
aan de viering van het Heilig Avondmaal tot
maandag 19:00 uur aanvragen bij de
predikant of uw wijkouderling. 

Op woensdagavond komen we tijdens het
bezinningsuurtje samen, om ook met elkaar
naar de Avondmaalszondag toe te leven. 

Bij het aangaan aan de tafel kan men een gift
geven als teken van dankbaarheid aan God
en betrokkenheid op de naaste in nood. De
opbrengst hiervan heeft een diaconale
bestemming.
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Kinderoppas

Tijdens de zondagmorgen diensten is er in
het Kerkelijk Centrum oppas aanwezig voor
kinderen die nog te klein zijn om de
kerkdienst bij te wonen. Ook op de
christelijke feestdagen, bid- en dankdag en
nieuwjaarsmorgen is er kinderoppas.

Collectebonnen

Er is de mogelijkheid om voor kerkelijke en

diaconale doeleinden collectebonnen te

gebruiken. Deze collectebonnen zijn te

verkrijgen in de volgende couponwaarden:

€ 0,65 - € 1,30 - € 2,75 - € 5,50 - € 14,00

Deze worden uitgegeven in knipbladen die

20 coupons bevatten. Dit komt neer op de

volgende bedragen: 

20 x  € 0,65 = € 13,00 

20 x € 1,30 = € 26,00 

20 x  € 2,75 = € 55,00 

20 x  € 5,50 = € 110,00 

20 x  €14,00 = € 280,00

De collectebonnen kunnen worden

opgehaald op de laatste zaterdag van de

maand als de schuur open is tussen 10.00-

12.00 uur.

In verband met de tijd die nodig is om het

geld over te maken dient u dan wel tijdig

het geld voor de collectebonnen over te

maken op de bankrekening van de

kerkrentmeesters Rabobank: 

NL13 RABO 0336 0100 52

Ons advies is minimaal een week van te

voren aan te houden. Wij realiseren ons dat

dit enige planning van uw kant zal vergen.

Kerkauto

Wie geen mogelijkheid heeft om zelfstandig
bij het kerkgebouw te komen, kan voor de
kerkdiensten gebruik maken van de
kerkauto. Neemt u hiervoor contact op met
één van de diakenen. Een aantal chauffeurs
is bereid u op te halen en weer thuis te
brengen.
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Kerkradio en opnames

Indien omstandigheden zoals ziekte,
ouderdom of invaliditeit de gewone
kerkgang verhinderen, kan men  live
meeluisteren en kijken via de website
(www.hervormdhagestein-hoefenhaag.nl). 
Onze kerkdiensten worden digitaal
opgenomen en kunnen via de website
worden teruggeluisterd en gekeken. 

Als u geen internet heeft kunt u de diaconie
verzoeken om een kerkradio. Voor het
gebruik van de kerkradio wordt € 10,- per
maand gevraagd als vergoeding. De kastjes
blijven het eigendom van de kerk. Het
beheer berust bij de diaconie. Voor
aanvragen en storingen kunt u zich richten
tot de diakenen.

Als u meeluistert en graag op de hoogte wil
blijven van brieven e.d. die in de kerk
worden uitgedeeld of als u een
collectebusje wilt; neem dan contact op met
de diakenen. Wij zorgen dan dat brieven,
liturgieën van speciale diensten en andere
mededelingen bij u bezorgd worden.

Zangkwartiertje georganiseerd 
door de jeugd

Op de laatste zondag van de maand
organiseren de jongeren na de avonddienst
een zangkwartiertje. Dan zingen zij een
aantal liederen voor de luisteraars van de
kerkradio. De kerktelefoonluisteraars
krijgen vooraf een afdruk van de liederen in
de brievenbus. De presentatie is in handen
van één van de leden van de
Jeugdvereniging. Gemeenteleden die willen
luisteren of meezingen, kunnen na de dienst
in de kerk blijven zitten. 

Preekbespreking

In het winterseizoen komen we een aantal
keren na de avonddienst bij elkaar om
samen verder te praten over de preek. Dit
gebeurt per seizoen minstens één keer met
de jongeren en één keer met de
volwassenen. We hopen dat dit onder Gods
zegen de verwerking van het gepredikte
Woord ten goede komt en dat we elkaar
ook kunnen opbouwen in het geloof.
Tegelijkertijd oefenen we onszelf erin om te
spreken over geloofszaken. Van harte
welkom!
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Bevestiging en inzegening huwelijk

Wij zijn als gemeente een warm voorstander
van het huwelijk. We geloven dat het een
instelling van God is, waarin een man en een
vrouw een levensverbintenis aangaan die
aanvangt met een publieke belofte van
trouw voor het hele leven. Het huwelijk
wordt gesloten door de burgerlijke overheid.
Bruidsparen die zich willen laten leiden door
Gods Woord, kunnen een zegen over hun
huwelijk vragen tijdens een kerkdienst. 

Deze kerkelijke bevestiging van een huwelijk
vraagt een aanstaand bruidspaar aan bij de
predikant. Het is raadzaam om dit direct te
doen, zodra de huwelijksdatum bekend is.
Vervolgens dient het bruidspaar ook contact
op te nemen met de voorzitter van het
College van Kerkrentmeesters voor het
gebruik van het kerkgebouw. Met hem
wordt tevens besproken wie er een organist
benadert. Behalve de predikant ontvangt
ook de kerkenraad graag een trouwkaart
(via de scriba). 

De predikant nodigt het bruidspaar uit voor
een gesprek over het huwelijk in christelijk
perspectief. Tevens zullen een aantal
praktische zaken worden doorgesproken. 

Het is niet gebruikelijk dat er terwijl de
kerkdienst bezig is foto’s worden gemaakt in
de kerk, dit kan wel rondom de eredienst
gebeuren. De collecte in een trouwdienst is
bestemd voor het werk van de
kerkrentmeesters

Rouwdiensten en sterfgevallen

Bij een sterfgeval wordt de predikant bij voorkeur
zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Hij zal
dan een bezoek brengen aan de directe
nabestaanden en zij kunnen hem verzoeken om
een rouwdienst te leiden. Vanuit
geloofsovertuiging werken wij niet mee aan een
rouwdienst bij een crematie en we hopen dat
gemeenteleden de Bijbelse symboliek van
begraven en geloven in wederopstanding zullen
respecteren. In de regel sluit een ouderling in de
aula de begrafenis af met schriftlezing en gebed.
De kerkenraad ontvangt via de scriba graag ook
een rouwkaart. 

Indien de familie voor de begrafenisplechtigheid
de kerk wil gebruiken, dient zij dit aan te vragen
bij het College van kerkrentmeesters. 

De kerkrentmeesters dragen er zorg voor dat er
een koster aanwezig is om de kerk in orde te
maken en de deuren open te doen. In onderling
overleg wordt afgesproken wie een organist
vraagt om het orgel te bespelen: de
kerkrentmeesters of de begrafenisondernemer of
de familie. Over de mogelijkheid van digitaal
uitzenden en bewaren van de opnamen van de
uitvaart, wordt overlegd met de familie.  Koster
en organist ontvangen een vergoeding via de
begrafenisondernemer. Wanneer de gang van
zaken tijdens de rouwdienst zal afwijken van wat
gebruikelijk is in onze gemeente, horen wij dat
graag.

Achter de kerk ligt een Algemene Begraafplaats
met daarbij een aula (achter de
brandweerkazerne).



BEZOEK EN PASTORAAT
Alle gemeenteleden hebben de roeping om in liefdevolle zorg naar elkaar om te zien. Die zorg kan
bestaan uit meeleven, uit troosten en bemoedigen, uit terechtwijzen en raad geven, enzovoort. De
predikant en de ouderlingen hebben hierin een bijzondere taak. Zij bezoeken de leden van de
gemeente, met name bij omstandigheden van vreugde of verdriet, bij ziekte en ouderdom.  

We verzoeken u om opname in en ontslag uit het ziekenhuis te (laten) melden bij de predikant. Ook
in geval van ziekte thuis of van andere zorgen, ontvangen wij graag bericht. Dit geldt evenzeer van
vreugdevolle gebeurtenissen, zoals geboortes en jubilea. We kunnen dan met u meeleven, in de
eredienst voorbede doen en er melding van maken in het kerkblad (tenzij u dit niet wenst). 

Iedereen die met een vraag of probleem zit, kan om een gesprek vragen bij de predikant of
wijkouderling. Dit gesprek kan bij u thuis plaatsvinden of in de pastorie. Indien iets u dwars zit met
betrekking tot de kerk, spreek dat dan bij een ambtsdrager uit zodat we kunnen proberen de zaak
in liefde op te lossen of te verhelderen. Bij de aanvaarding van hun ambt beloven de ambtsdragers
geheim te houden wat hen vertrouwelijk ter kennis komt.
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Wijken en teams

Om het bezoekwerk ordelijk en
gestructureerd te laten verlopen is de
gemeente ingedeeld in wijken en zijn de
wijken ondergebracht bij teams. Deze
teams worden gevormd door de
wijkouderling en vrijwilligers van diverse
commissies.  Op de website vind u de
acutele wijkindeling.

Huisbezoek

De ouderlingen gaan gedurende de
wintermaanden op huisbezoek. Het gesprek
wordt in de regel gevoerd aan de hand van een
Bijbelgedeelte met vragen, wat u van tevoren
kunt voorbereiden. Jaarlijks wordt hiervoor een
thema gekozen. U mag natuurlijk ook andere
zaken aan de orde stellen. Het streven is binnen
twee jaar alle gemeenteleden te bezoeken. De
ouderlingen nemen vooraf contact met u op om
een afspraak te maken. Het huisbezoek is
bedoeld voor het hele gezin, daarom wordt het
erg op prijs gesteld dat ook de kinderen erbij
aanwezig zijn. Als u nieuw bent in onze
gemeente krijgt u in principe ‘versneld’
huisbezoek. 

In plaats van twee ouderlingen kan het ook zijn
dat er een bezoekbroeder met de ouderling
meekomt. Een bezoekbroeder is iemand uit de
kerkelijke gemeente die door de kerkenraad
gevraagd en aangesteld is om mee te gaan
tijdens de huisbezoeken. De bezoekbroeders
hebben bij aanvaarding van hun taak beloofd
geheim te houden wat hen tijdens huisbezoeken
vertrouwelijk ter kennis komt.

Verjaardagsfonds

De medewerkers van het verjaardagsfonds
brengen u ter gelegenheid van uw
verjaardag een gelukwens namens de kerk.
De jarige heeft daarbij de gelegenheid uit
dankbaarheid iets te geven t.b.v. de kerk. 
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Evangelisatiecommissie

De missie van de evangelisatiecommissie is “het bevorderen van het verspreiden van het
evangelie aan mensen die niet of nauwelijks in een kerk komen.”
Het is onze visie om dit te doen, gericht op de inwoners van onze kerkelijke gemeente
Hagestein - Hoef en Haag. De komende jaren vullen we onze missie in door:

Waar gezinsuitbreiding is geweest (kraambezoek)
Na overlijden
Na het Huwelijk
Echtparen die een huwelijksjubileum vieren.
Zij die 75 jaar of ouder zijn, op of rond hun verjaardag.
Zij die uit een zieken- of verpleeghuis zijn teruggekeerd.
Zij die langdurig ziek, opgenomen of aan huis gebonden zijn.

Hervormde VrouwenDienst

De Hervormde VrouwenDienst (HVD) brengt, indien gewenst, bezoeken in de volgende
situaties:

 
Deze bezoeken worden alleen gebracht, indien hier bericht van is gedaan in de Zaaier of het
afgekondigd is in de kerk.  De HVD organiseert en verzorgt tevens de Kerstmiddag voor de
ouderen, met een declamatorium en uitgebreide broodmaaltijd.

1. Versterken en stimuleren van bestaande
activiteiten die deze missie en visie al uitdragen. We
zijn heel blij dat er al ontzettend veel gebeurt in onze
gemeente wat strookt met onze missie. Zoals de
Vakantiebijbelweek en de It’s Fridayclub, Jeugdclub
enz.

2. Toerusting van gemeenteleden om zelf met deze
missie en visie aan de slag te gaan. Als
evangelisatiecommissie willen we dit doen door
gemeente-avonden en / of cursussen te organiseren.

3. Activiteiten (laten) organiseren om met de
doelgroep in contact te komen. Dit kunnen nieuwe
activiteiten zijn zoals het brengen van een presentje bij
nieuwe leden in Hoef en Haag of Hagestein (betrokken
of niet), maar ook het anders opzetten van bestaande
activiteiten.

Verder organiseren we als evangelisatiecommissie ook
diverse activiteiten die niet direct met de missie of
visie te maken hebben, maar die ‘’toevallig’’ bij ons
terecht zijn gekomen. Dit betreft o.a. de
fietspuzzeltocht van de Vakantiebijbelweek. #Gemeentedag 2019

#Gemeentedag 2019



ONDERWIJS EN CATECHISATIE 
Onderwijs en verdieping in het geloof en in de Bijbel zijn onmisbaar. Er kunnen veel vragen

zijn die je bezighouden, of je kunt het gevoel hebben dat er nog veel te leren is om het

christelijk geloof en de Bijbel verder te ontdekken en te begrijpen. 

Een wijze raad uit de Bijbel zelf is: begin daar juist mee als je jong bent! (Pred. 12:1) Onze

gemeente biedt daarom catechisatie aan voor jongeren vanaf 12 jaar. Op een interactieve

manier worden de belangrijkste onderwerpen van het christelijk geloof behandeld en ook

is er aandacht voor de praktische kanten van leven als christenjongere in deze tijd. We

maken hiervoor gebruik van een catechisatiemethode waarin thema’s belicht worden

vanuit de Bijbel en waar tegelijk de belijdenisgeschriften uit de reformatietijd met de stof

worden verbonden.

Aan het begin van het seizoen worden de tijden bekendgemaakt. Houd je aan de

groepsindeling, of bespreek het met de predikant als dit echt niet mogelijk is. In weken

waarin de biddag, dankdag of een schoolvakantie vallen, wordt er in de regel geen

catechisatie gegeven. Iedere week gaat ook de catechisatiebus rond, waarvan de

opbrengst naar een goed doel gaat. 

We hopen dat zowel jongeren als hun ouders de catechisatie op waarde weten te schatten

en kijken uit naar leerzame avonden en boeiende gesprekken.
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Godsdienstonderwijs op de o.b.s. Meester Vosschool

Het is al een lange traditie om vanuit de kerk lessen aan te bieden op de Meester Vosschool in
Hagestein.

Indien ouders hun kind van deze mogelijkheid gebruik willen laten maken, dan kunnen zij dit
te kennen geven aan de directeur van de school. Wie meer wil weten over de aard en inhoud
van de lessen kan een folder opvragen.

Op bid- en dankdagen gaan de kinderen ‘s ochtends mee naar de kerkdienst, die speciaal op
hun niveau is afgestemd. We stellen het zeer op prijs als ook de ouders hierbij aanwezig zijn.
Het Kerstfeest vieren we met alle groepen samen op de school. 

Kinderen die onze godsdienstlessen hebben gevolgd, krijgen bij het verlaten van de school
namens de Hervormde gemeente een Bijbel aangeboden.



Zondagsschool Benjamin

Iedere zondagmorgen van 11.00-12.00uur
is er de zondagsschool voor alle kinderen
uit groep 1 t/m 8 van de basisschool. Op
christelijke feestdagen en tijdens
schoolvakanties is er geen zondagsschool. 

De kinderen zijn verdeeld in twee groepen.
De jongste groep (basisschoolgroepen: 1
t/m 4), 
De oudste groep (basisschoolgroepen: 5
t/m 8). Het doel van de Zondagsschool is de
kinderen vertrouwd te maken met het
evangelie. Er wordt een Bijbelverhaal
verteld, we zingen en leren met elkaar
Bijbelse liedjes en Psalmen. Op Tweede
Kerstdag verzorgt de Zondagsschool een
Kerstviering in de kerk.

G
E

M
E

E
N

T
E

G
ID

S
 | P

A
G

IN
A

 1
5

Belijdeniscatechisatie

Ieder jaar is er gelegenheid om
belijdeniscatechisatie te volgen. Gods
belofte in de Heilige Doop en Zijn roepstem
in het Evangelie vragen om een duidelijk
antwoord van geloofsbelijdenis. Hiermee
neem je ook als lidmaat je plaats in in de
gemeente en ontvang je toegang tot het
Heilig Avondmaal. Voor oudere doopleden
is het mogelijk om een aangepast
programma van belijdeniscatechese te
volgen dat aansluit bij de leeftijd en
situatie. Leeftijd hoeft dus geen reden te
zijn om het doen van belijdenis uit te
stellen, zoals we daar in onze gemeente
ook al mooie voorbeelden van hebben
gezien. Neem gerust contact op met de
predikant voor een gesprek hierover.

JEUGDWERK
It’s Friday club

De It's Friday staat voor gezelligheid,
ontmoeting in een ontspannen sfeer voor
kinderen van groep 5 t/m 8 van de
basisschool.

Als club willen we de kinderen de liefde van
Jezus meegeven. Iedereen mag er zijn, en is
welkom!

Invulling van de middag: we zingen met
elkaar, en luisteren of kijken naar een
bijbelverhaal en we gaan iets ter
ontspanning doen. 

Open jeugdwerk (OJW)

Eens in de maand organiseert Open
Jeugdwerk een activiteit voor jongeren van
12 tot en met 16 jaar. Voor alle activiteiten,
zie de website en de Zaaier.

Ringweekend

Met een commissie van tien personen
wordt jaarlijks een Ringweekend
georganiseerd. Dit is een weekend voor
jongeren van 15 jaar en ouder, uit kerken
uit de ‘Ring’ in de Vijfheerenlanden.
Hieronder vallen Nieuwland, Vianen,
Hagestein – hoef en Haag, Zijderveld,
Lexmond, Hei- en Boeicop, Everdingen en
Schoonrewoerd. 

Het Ringweekend is eens per jaar, het
eerste weekend van de voorjaarsvakantie.
Tijdens het weekend leren de bijna 100
deelnemers elkaar kennen en verdiepen we
ons in een thema door middel van
Bijbelstudies. Ook doen we spellen en er is
er ruimte voor ontspanning. 

Wil je meer informatie? Stuur dan een mail
naar ringweekend@live.nl.

mailto:ringweekend@live.nl
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Vakantiebijbelweek (VBW)

Jaarlijks organiseert de gemeente voor
kinderen van 4 t/m 12 jaar een
VakantieBijbelWeek (VBW) in de laatste week
van de zomervakantie. Vanuit ons verlangen
om het evangelie met zoveel mogelijk
kinderen te delen, organiseren we drie dagen
lang een programma waarin we op een
ontspannen manier het geloof dichterbij
brengen. 
Van te voren wordt huis-aan-huis een
programmaboekje met uitnodiging verspreid
in Hagestein en Hoef en Haag. De kinderen
mogen gratis deelnemen aan het programma.
Iedere ochtend wordt er samen gezongen in
de tent en wordt er een tekst uitgelegd en
aangeleerd. Hierna gaan de oudste en de
jongste groep uit elkaar voor een
Bijbelvertelling. Hierna gaan de jongste
kinderen een mooi knutselwerkje maken wat
aansluit bij het verhaal. De oudste groep gaat
actief aan de slag met bouwen. 
Afhankelijk van het thema, is er soms ook nog
een ontspannen middagprogramma. Verder
wordt er ook nog aan de ouders en de tieners
gedacht. Zo is er op dinsdagavond een
fietspuzzeltocht en worden er bij het kerkelijk
centrum hamburgers gebakken en op
woensdagavond is er een tiener avond met
een leuk spel en veel gezelligheid. Op de
donderdagavond zijn ouders en kinderen
welkom voor de presentatieavond. Tijdens
deze avond wordt er terug gekeken op de
afgelopen week en wordt alles laten zien en
horen aan de ouders. Zondagochtend wordt
de week afgesloten tijdens de kerkdienst. De
dominee zal zijn preek aanpassen aan het
thema. Het is leuk als alle kinderen hierbij
aanwezig zijn en als ze hun ouders en
belangstellenden meenemen. Een mooie kans
om de kerk in Hagestein eens van binnen te
bekijken. 

Jeugdraad

Zoals u kunt lezen in deze gemeentegids
worden er in onze gemeente (en samen met
gemeenten in de regio) heel veel
activiteiten georganiseerd voor de
kinderen en jongeren in onze gemeente en
in onze dorpen. Elke activiteit heeft zijn
eigen leidinggevenden en daarnaast is er
ook de Jeugdraad. Waarom is de Jeugdraad
er? De Jeugdraad houdt zich bezig met:

• Toerusten van leidinggevenden;
• Adviseren van en meedenken met
leidinggevenden als de leidinggevenden
hier behoefte aan hebben;
• Voorbereiden van beleid wat van
toepassing is voor het hele jeugdwerk;
• Afstemmen van een aantal
gemeenschappelijke onderwerpen in het
jeugdwerk;
• Adviseren van de kerkenraad over het
jeugdwerk.

De Jeugdraad komt gemiddeld 5 keer per
jaar bij elkaar en organiseert elk jaar een
toerusting/evaluatievergadering waar alle
leidinggevenden worden verwacht

Foto: William Hoogteyling
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Jeugdclub ‘Ronduit’

De jeugdclub is er voor jongeren van 12-15
jaar. Het is niet altijd even makkelijk om te
laten zien dat je in God gelooft. Klasgenoten
kunnen je met een scheef gezicht aankijken
en vragen zich af wat je bezielt. Ja, wat
bezielt je eigenlijk? Wat houdt jou bezig? Dit
is de kern van de Jeugdclub, samen
nadenken over het geloof, om te ontdekken
wat de Bijbel ons te zeggen heeft. Met
elkaar zoeken we naar antwoorden en
stellen we gelijk weer nieuwe vragen. Van
vragen beantwoorden en stellen wordt je
moe en daarom wordt er altijd gezorgd voor
een uitlaatklep, om even te ontspannen.
Krantenmeppen, quizzen, geblinddoekt
eten, meelhappen en allerlei andere spellen
komen voorbij.

Jeugdvereniging

De jeugdvereniging is er voor alle jongeren
vanaf 16 jaar. We komen bij elkaar om te
praten over God en ons geloof. We doen dit
d.m.v. Bijbelstudies en actuele
onderwerpen. Het tweede deel van de
avond doen we met elkaar een spel. Naast
de JV-avonden, organiseert de
jeugdvereniging verschillende activiteiten.
In het paasweekend verzorgen we
bijvoorbeeld ontbijtjes voor de
gemeenteleden en we eindigen het seizoen
met een dagje uit.
Ben je 16 jaar of ouder? Dan ben je van
harte welkom op de jeugdvereniging! De
avonden vinden twee zondagen per maand
plaats en beginnen om 20:15 uur boven in
het Kerkelijk Centrum.

Zaterdagavond jeugdwerk (ZAJW)

Het ZAJW organiseert 1x per maand een gezellige avond voor jongeren vanaf 15 jaar. Er
staat elke avond iets anders op het programma. Zo wordt er de ene avond gekanood, een
volgende avond gebarbecued, of staat er bijvoorbeeld een strandwandeling op het
programma. We hebben dus een heel gevarieerd programma! Wat we wel altijd hetzelfde
doen is het beginnen met het lezen van een stukje uit de Bijbel en een gebed. Dat doen we
omdat we ons afhankelijk weten van de Heere God en omdat we willen leven vanuit het
evangelie van de Heere Jezus. Ook JIJ bent van harte welkom op het ZAJW. In ‘De Zaaier’
kun je lezen wanneer de eerst volgende ZAJW avond is en wat er dan op het programma
staat. 

#Jeugdweekend2019



ACTIVITEITEN, COMMISSIES,
KRINGEN EN VERENIGINGEN
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Op weg-kring

In het geloof is iedereen onderweg.
Ongetwijfeld is de één verder op weg dan de
ander. Dat kan te maken hebben met kennis van
de Bijbel en het christelijk geloof, met christen
zijn in de praktijk van je leven, met vertrouwen
en zekerheid of met groei in de relatie met God.
De op weg-kring gaat over deze (basis)
onderwerpen van het christelijk geloof. Het
bijzondere van deze kring is echter dat er alle
ruimte is voor wie nog niet zo lang onderweg is,
of pas net besloten heeft om op weg te gaan.
Iedereen kan er aanschuiven omdat er weinig
tot geen voorkennis wordt gevraagd. Wees dus
welkom en neem gerust iemand mee voor een
eerste kennismaking met het christelijk geloof.
Een kringavond duurt van 20.00 tot 21.30 uur.

Themakring

Eenmaal in de drie weken komt de themakring
bij elkaar op dinsdagavond. We gebruiken een
boekje met gespreksvragen, wat van te voren
doorgelezen kan worden. In onderling gesprek
helpen we elkaar bij allerlei vragen over het
geloof en bovendien leren we elkaar als
gemeenteleden beter kennen. Leden die dat
willen hebben ook hun inbreng in de
voorbereiding en invulling/leiding van deze
avonden. Hartelijk welkom.

Bijbelkring

Eén keer in de drie weken komt de bijbelkring
bijeen. Er zijn twee groepen, één in de middag
en één in de avond. 
De deelnemers bereiden de middag/avond
voor door thuis een hoofdstuk uit een
bijbelstudieboekje te lezen en de vragen alvast
te overdenken. De predikant houdt tijdens de
kring een korte inleiding over het
Schriftgedeelte en vervolgens bespreken we in
groepjes de vragen uit het boekje.

Ontmoetingsmiddagen

Maandelijks is er op een dinsdagmiddag van
14.00 tot 16.00 uur een ontmoetingsmiddag in
het kerkelijk centrum. Doelgroep hiervoor zijn
de gemeenteleden vanaf 60 jaar. Het zijn
gezellige bijeenkomsten met een plezierige
sfeer. Uiteraard is er koffie en thee, tijd om een
Bijbelgedeelte te overdenken en te zingen.
Soms is er na de pauze een spreker of wordt er
een quiz gedaan, of iets dergelijks. De predikant
verzorgt de Bijbelse bezinning en er zijn twee
commissieleden aanwezig voor de overige
programmaonderdelen. De onkosten worden
gedekt vanuit een collectebus. Er wordt ook
jaarlijks een uitje georganiseerd. In de maand
december is er geen ontmoetingsmiddag, want
dan organiseert de HVD een Kerstmiddag.

Bezorging ‘Lichtspoor’ en Fruitbakken

Enkele dames uit de gemeente bezorgen bij de gemeenteleden van 75 jaar en ouder het blad
‘Lichtspoor’. Dit is een uitgave van de IZB, vereniging voor zending in Nederland en verschijnt 6x
per jaar. Rond Pasen worden er ook fruitbakken gebracht bij deze gemeenteleden.

Jongerenkring

De jongerenkring is een kring voor jongeren
die met elkaar willen doorpraten over het
belang van geloven. Waarom geloof je? Wat
betekent dat voor je leven van elke dag? Met
elkaar praten we door over deze en andere
vragen, aan de hand van thema’s of een boekje.
De kringleden bereiden zelf (in overleg) een
avond voor. We komen eens per drie weken bij
elkaar. Een gezellige en verdiepende kring
waar jij van harte welkom bent!
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Je verzorgt: een dementerende of
Alzheimerpatiënt. Even tijd voor jezelf
kunnen nemen
Je geeft aandacht: aan iemand die
eenzaam is of chronisch ziek. Af en toe
aandacht aan een ander
Je begeleidt: iemand die niet alleen de
straat op kan of mag. Een arm om op te
steunen.
Je ondersteunt: iemand tijdens de
laatste (terminale) fase in het leven. Een
moment rust voor de mantelzorger

Diaconale vrijwillige thuiszorg

Ieder mens kan in een situatie geraken,
waarbij hulp voor lange of korte tijd nodig
is. Maar ook ieder mens kan hulp geven.
Samen zorgen dat een situatie verbetert,
kan voldoening geven. Solidariteit, het
meeleven met elkaar is belangrijk, niet
alleen in de kerken maar ook daarbuiten. 

Wat is Vrijwillige thuishulp? 

Wie hulp nodig heeft of zelf vrijwilliger wil
worden, kan contact opnemen via:

Email: dvt-vianen@outlook.com
Website: www.dvt-vianen.nl

DVT is een initiatief van:

Baptistengemeente de Rank Vianen
Christelijk Gereformeerde Kerk Vianen
Hersteld Hervormde Gemeente Vianen
Protestantse Kerken Everdingen, Hagestein
– Hoef en Haag, Vianen, Zijderveld

Zomermarktcommissie

De zomermarkt commissie organiseert
ieder jaar op de derde zaterdag in juni een
zomermarkt. De opbrengst hiervan komt
geheel ten bate van de kerkelijke gebouwen
van onze gemeente.

Iedere laatste zaterdag van de week houdt
de commissie een verkoop van artikelen in
de schuur bij het Kerkelijk Centrum. (M.u.v.
de zomermaanden

Oud Papier Actie (OPA)

Een aantal vrijwilligers zamelt in Hagestein
en Hoef en Haag het oud papier in ten bate
van onze plaatselijke hervormde gemeente.
Dit dient een tweedelig doel. Ten eerste is
het scheiden van afval goed voor het milieu,
en daarnaast levert het een aanzienlijke
aanvulling op voor de ontvangsten van het
College van Kerkrentmeesters.

Het oud papier in Hagestein en Hoef en
Haag (het Lint) wordt opgehaald op de 3de
zaterdag van de maand vanaf ’s morgens
8:00 uur tot circa 11.00 uur.

Reinigingsdienst Waardlanden zet twee
eigen vuilniswagens in, te weten een
achterlader en een zijlader. De achterlader
rijdt Hoef en Haag (het Lint) en binnen de
bebouwde kom van Hagestein, en de
zijlader buiten de bebouwde kom. Het is
daarom belangrijk dat buiten de bebouwde
kom de oudpapierbakken zodanig aan de
openbare weg worden gezet, dat de zijlader
ze gemakkelijk kan oppakken, d.w.z. met de
wielen naar achteren en dicht tegen elkaar
aan, net als bij de groene en de grijze
containers.
Voor vragen en/of opmerkingen over OPA
kunt u terecht bij de kerkrentmeesters

kaartverkoop

Aartje van der Lee bied de mogelijkheid om
kaarten te kopen. De opbrengst is voor de
kerkelijke gemeente. In de winterperiode
staan deze kaarten in een standaard in het
Kerkelijk Centrum. 
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