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1.

Voorwoord

U hebt de gemeentegids van de hervormde gemeente van Nieuwe Tonge in handen. In
deze gids vindt u heel wat informatie over het reilen en zeilen van de gemeente.
Kloppend hart van het gemeenteleven zijn de zondagse erediensten. Ook door de
week zijn er echter heel wat gelegenheden voor jong en oud om samen te komen rond
een open Bijbel. Van harte welkom!
Naast de activiteiten die er in de gemeente zijn, vindt u hier de adressen en
telefoonnummers van de ambtsdragers en van andere gemeenteleden die zich op tal
van manieren inzetten voor het vele werk dat er gebeurt. We raden u dan ook aan om
deze gids te bewaren, zodat u alle informatie bij de hand hebt als het nodig is. De
inhoud van deze gids staat overigens ook op onze website.
Als u nieuw in onze gemeente bent ingekomen, zal deze gids wellicht een eerste
kennismaking met de gemeente betekenen. We hopen dat u of jij zich snel in ons
midden thuis zult voelen en dat deze gemeentegids daar een zinvolle bijdrage aan zal
leveren.
Ten diepste wil deze gids in dienst staan van een andere Gids, namelijk de Bijbel. Het
Woord van God is de Wegwijzer naar het eeuwige leven, waarin ons Jezus Christus
wordt verkondigd als de Weg, de Waarheid en het Leven. Al het gemeentewerk is
erop gericht, dat kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen Hem zullen kennen en
liefhebben als hun persoonlijke Zaligmaker en Koning.
Van al onze kerkelijke activiteiten geldt: Zo de HEERE het huis niet bouwt,
tevergeefs arbeiden haar bouwlieden daaraan. En daarom mag het ons gebed zijn: God
zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn over ons lichten (Ps. 67:1).
Met een hartelijke groet namens uw kerkenraad
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2.

Verklaring van de kerkenraad van de hervormde gemeente te Nieuwe
Tonge.

1.

De kerkenraad spreekt uit, nu de Protestantse Kerk in Nederland (P.K.N.)
1 mei 2004 een feit is geworden, dat de hervormde gemeente van Nieuwe
Tonge zich ondanks het verval van de kerk zich niet van haar los kan maken.

2.

De kerkenraad verklaart dat hij zijn plaats in de kerk inneemt op basis van de
vastgestelde verklaring inzake gereformeerd belijden (erkend door het
moderamen van de generale synode dd 3.12.2004) en het Convenant (zie
hieronder) en het meest actuele beleidsplan van de gemeente.

In overeenstemming met dit Convenant zullen we de kerk blijvend aanspreken op
Schrift en Belijdenis.
Convenant en verklaring Gereformeerd belijden
Gelet op ordinantie 1 artikel 1,2 van de Protestantse Kerk in Nederland en de
handreiking die de synode gedaan heeft aan de bezwaarden, hetgeen bevestigd is in de
bijlage van het synodebesluit van 12 december 2003, achten wij ons gebonden aan
artikel X van de Hervormde kerkorde van 1951. Dit houdt in dat wij op de hervormde
(gereformeerde) grondslag blijven staan. Om dit kenbaar te maken aan de Synode en
aan elkaar heeft de kerkenraad van de hervormde gemeente te Nieuwe Tonge het
volgende convenant ondertekend.
Onze hervormde gemeente te Nieuwe Tonge staat op gereformeerde grondslag binnen
de Protestantse Kerk in Nederland. Dat houdt onder meer in dat binnen het
gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan een schriftuurlijke en
appellerende prediking in de beide zondagse erediensten en op de christelijke
gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God,
gezaghebbend voor leer en leven.
In de beide sacramenten, t.w. de viering van het Heilig Avondmaal en de bediening
van de Heilige Doop, belijdt en ervaart de gemeente de gemeenschap met Christus en
met elkaar en de verbondstrouw van God.
De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in
de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk, nl. de Apostolische
Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van
Athanasius. De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan
de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht zich dan ook gebonden aan de drie
bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie Formulieren van Enigheid, nl. de
Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse
Leerregels.
De grondslag van onze gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd door
besluiten van meerdere ambtelijke vergaderingen van de kerk of de overheid.
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De kerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en enkele concretiseringen
daarvan verwoord en geven daarmee aan waarop zij de synode aanspreken en waarop
zij door haar aangesproken willen en mogen worden.
1.
Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te geven op en
vast te houden aan de zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere
bediening van de sacramenten, het bestraffen van de zonden, ons in alle
dingen te richten naar het onfeilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat
hiermee in strijd is, verwerpen.
2.
Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de Heilige Doop een instelling
is van Jezus Christus om ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen.
Daarom behoren de kleine kinderen van de gemeente als erfgenamen van het
Rijk Gods gedoopt te wezen.
3.
Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het Heilig Avondmaal een
instelling is van Jezus Christus, die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn
gelovigen die in het midden van de gemeente belijdenis des geloofs hebben
afgelegd. Wij vermanen alle ongelovigen en hen die zich met ergerlijke
zonden besmet weten, zich van de tafel des Heeren te onthouden als zij zich
niet bekeren. Met Gods hulp zullen wij tegenstaan en weren allen die de
heilige sacramenten misbruiken of verachten.
4.
Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de
gemeente – zowel ouderlingen als diakenen – door wettige verkiezing
geroepen en bevestigd dienen te worden mannenbroeders, belijdende leden
van de kerk en vervuld met de Heilige Geest.
5.
Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en
vrouw een instelling van God is en als zodanig heilig gehouden dient te
worden. Alternatieve samenlevingsvormen zijn onbijbels en daarom
censurabel. Daarom zal de kerkenraad op bijbelse wijze tucht oefenen over
hen die deze instelling van God ontkrachten.
6.
Als kerkenraad en gemeente spreken wij uit dat zodanige mannen als
kandidaat tot de heilige dienst toegelaten en bevestigd dienen te worden, die,
staande op de hierboven vermelde en verantwoorde grondslag, de kerk
wensen te dienen met het Evangelie van Jezus Christus.
Het is ons verlangen, dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend
overeenkomstig Gods Woord en getuigenis, zodat aan haar geestelijk karakter geen
afbreuk wordt gedaan door verwereldlijking.
Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk die God in ons vaderland geplant
heeft, ons Nederlandse volk te dienen met het heilig Evangelie van de genade van
God. Het is onze roeping de gehele kerk hierop aan te spreken en terug te roepen tot
de HEERE en de kerk te reformeren overeenkomstig Zijn wil.
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3.

Historie hervormd Nieuwe Tonge

Uit de historie: Het dorp Nieuwe Tonge behoorde tot aan het einde van de 18e eeuw,
met Oude Tonge tot de Ambachtsheerlijkheid "GRIJSOORD".
De ambachtsheerlijkheid bleef de naam Grijsoord behouden tot het eind van de 18e
eeuw. In de kerk van Nieuwe Tonge, die evenals de kerk van Oude Tonge was gewijd
aan de maagd Maria, bestond reeds in het jaar 1479 een vicarie van de Heilige Maagd
Maria, terwijl in het jaar 1528 een altaar van het heilig kruis wordt vermeld.
Vanaf de stichting tot aan de Reformatie hebben een zevental pastoors de gemeente
gediend. Eén der eerste of mogelijk wel de eerste eigen pastoor van Nieuwe Tonge
was: Heer Johannes Pieterszoon, die reeds in het jaar 1479 overleed. De hervorming
verliep in het begin stroef. Wanneer de laatste pastoor, Johannes van Uden, precies is
vertrokken, is niet bekend. Na de reformatie was de predikant in het kerkelijk
gemeenteleven de belangrijkste persoon. Hij werd in het besturen van de gemeente
bijgestaan door 3 ouderlingen en 3 diakenen, waarvan er elk jaar 2 aftraden die niet
herkiesbaar waren. Werd een andere predikant beroepen door de kerkenraad dan was
daarvoor de goedkeuring van de Ambachtsheer vereist. We vinden eerst in het jaar
1576 de eerste gegevens over de predikanten van onze gemeente.
Ds. Johannes Horstius 1576 - 1582
Dit was de eerste predikant die werd aangesteld, in combinatie met Oude Tonge. Het
was in die tijd gebruikelijk dat een predikant zijn naam ver1atijniseerde en deze naam
was ontstaan uit Johannes ab Horst. Hij werd beroepen op 18 juni 1576 en bleef tot
het jaar 1582. In het jaar 1583 kreeg Oude Tonge, waar Johannes Horstius ook had
gewoond, als zelfstandige gemeente zijn eigen predikant in Ds. Gijsbertus Samuëls.
De gemeente Nieuwe Tonge, die toen nog klein was, werd gecombineerd met Stad
aan 't Haringvliet. Die konden zelf ook geen predikant bekostigen. Na een jaar vacant
te zijn geweest, kwam in Nieuwe Tonge een volgende predikant:
Ds. Arnoldus Gilleszoon Timmerman 1584 -1607
Hij heeft de gemeente gediend van het jaar 1584 tot het jaar 1607. Hij was geboren in
Beveren bij Oudenaarde en gehuwd met Elizabeth Greesen. In de kerk van Nieuwe
Tonge is hij op 28 maart 1602 hertrouwd met Tanneke Huybrechtsdochter, geboren in
Eeckeloo.
De kerkelijke gemeente van Nieuwe Tonge ging zich al spoedig verzetten tegen die
combinatie met Stad aan 't Haringvliet. Zij wilde een predikant voor zich alleen en
richtte daartoe een uitvoerig schrijven tot de Staten van Holland om 'aan die van Stad
een dienaar apaert te geven'.
Nu, de gemeente Stad had wel een gegadigde als predikant, namelijk de schoolmeester
van Dirksland, Philippus Lowijck. Deze moest echter nog de proeve van
bekwaamheid afleggen voor het classicale bestuur. Dit had aanvankelijk niet het
gewenste gevolg. Zijn eerste proefpreek, die hij heeft gehouden op 30 september
1591, werd onder de maat bevonden en pas bij de vierde proefpreek, gehouden op 26
juli 1593, had hij succes. Kort hierna werd hij door de consulent, Arnoldus
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Timmerman, bevestigd als eerste predikant van de gemeente Stad aan 't Haringvliet.
Ds. Arnoldus Timmerrnan behoefde nu niet meer 'uyt liefde' te Stad aan 't Haringvliet
te gaan preken en kon zich geheel aan zijn gemeente te Nieuwe Tonge wijden. Hij is
in onze gemeente begonnen met het aanleggen van trouw- en doopboeken, die zijn
daardoor de oudste van Flakkee. Het eerste opgetekende huwelijk dateert van 24
februari 1584 en de eerste doopbediening van 1 november 1584. Hij overleed te
Nieuwe Tonge in het jaar 1607. De volgende predikant was:
Ds. Kaspar Barlaeus 1608 - 1612
De derde predikant van onze gemeente was Kasper van Baarle, of weer in het Latijn
vertaald, Kaspar Barlaeus. Hij diende onze gemeente van 1608 tot 1612. Zijn vader,
Lambert van Baerle, was geboren in Someren in Noord Brabant, maar vestigde zich
als griffier van de Stad in Antwerpen. Daar werd dan ook Kasper van Baerle geboren
op 12 februari 1584. Hij studeerde in Leiden theologie en kwam in 1608 als predikant
naar Nieuwe Tonge. Hij vertrok in 1612 naar Leiden en werd daar onder-regent in het
Statencollege. In het jaar 1617 volgde zijn benoeming als hoogleraar in de Logica aan
de universiteit van Leiden. Hij was in 1618/1619 aanwezig op de synode van
Dordrecht als afgevaardigde van de Remonstranten (Arminianen), maar werd als
heftig remonstrant in het jaar 1619 afgezet als regent en als hoogleraar. In het jaar
1631 werd hij benoemd tot professor in de wijsbegeerte en de welsprekendheid aan
het dan opgerichte Atheneum van de gemeente Amsterdam. Hij was zeer goed
bevriend met Constantijn Huygens, één van de hoofdpersonen van de Muiderkring en
had grote bekendheid als redenaar en dichter in het Latijn. Hij schreef verschillende
werken in het Latijn, ook geschiedkundige en hij vertaalde het bekende gedicht van
Jacob Cats, 'Trouwingh', in het Latijn. Hij is op 14 januari 1648 in Amsterdam
overleden, nadat hij geruime tijd erg zwaarmoedig was geweest.
Er zijn verschillende predikanten aan onze gemeente verbonden geweest die achter in
deze uitgave worden genoemd. Om ze allemaal te beschrijven zou te ver voeren. We
willen echter één uitzondering maken:
Ds. Franko Graveel 1734 - 1763
Hij werd beroepen vanuit de gemeente van Borsele in het jaar 1734. Hij was bemind
en vermaard door het gehele land. Hij werd wel genoemd een Apollos, machtig in de
schriften, maar ook een Boanerges en een Barnabas. Hij keerde zich krachtig tegen de
zonde, maar liet ook niet na troost te bieden. Toen deze predikant door de gemeente
was beroepen, werd er door de ambachtsheer geen toestemming verleend tot
overkomst. Dit bracht de gemeente op de knieën en de Heere verhoorde dat gebed, dit
is een voorbeeld van wat het gebed vermag, want het besluit werd gewijzigd. Hij heeft
onze gemeente tot zijn dood in het jaar 1763 mogen dienen.
Tot zover een stukje geschiedenis. Het heeft de Heere behaagd om reeds aan onze
voorvaderen in onze gemeente Zijn Woord te geven en aan ons de blijvende opdracht:
'Bewaar het Pand u toebetrouwd'.
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4.

Kerkenraad

De taak van de kerkenraad is:
· de zorg voor de bediening van het Woord en de sacramenten;
· het opzicht over belijdenis en leven van de leden van de gemeente;
· het leidinggeven aan de opbouw van de gemeente en haar dienst in de wereld.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Kerkenraad naam
adres
postcode telefoon
Predikant
B.J. van Assen
Korteweegje 3
3244 AK 651631
Ouderling
P. van Moort (scriba)
Pr. Bernhardstraat 4 3244 BK 651634
E-mail:
scriba@hervormdegemeentenieuwetonge.nl
Ouderling
M.A. Waleboer
Aelbrechtstraat 4
3244 XA 651412
Diaken
C.J. Lugtenburg (voorz diac.) Korteweegje 25
3244 AK 652184
Diaken
J. P.S. Stelwagen (scriba)
Korteweegje 9
3244 AK 652780
E-mail:
diaconie@hervormdegemeentenieuwetonge.nl
Diaken
M.P. Noteboom (boekhouder)Klinkerlandseweg 28 3244 BD 641265
Ouderlingenkerkrentmeesters L. Kom (voorzitter)
Westdijk 15
3244 BM 652128
F. van Heemst(scriba)
Zuiddijk 48 A
3244 AZ 611573
Kerkrentmeester
J. Kransse (penningmeester) Koninginnelaan 8
3244 BG 652101
H. van Strien (alg. adjunct) Battenoordseweg 1
3244 LD 651238
Rekeningnummer kerk:
Rekeningnummer diaconie:
Moderamen (dagelijks bestuur)
Dominee
Diaken
Ouderling
Ouderling-kerkrentmeester

Rabobank Haringvliet NL83 IBAN 0 3454.00.720
Rabobank Haringvliet NL83 IBAN 0 3454.00.348
B.J. van Assen voorzitter
M.P. Noteboom 2e voorzitter
P. van Moort
scriba
L. Kom

Het consistorie bestaat uit:
De predikant (voorzitter), ouderlingen en ouderlingen-kerkrentmeesters.
Het college van diakenen bestaat uit:
Drie diakenen, die uit hun midden een voorzitter, secr/penningmeester kiezen.
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit:
Twee ouderlingen-kerkrentmeesters en twee kerkrentmeesters, die uit hun midden een
voorzitter, secretaris en penningmeester kiezen.
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Verkiezing kerkenraadsleden
De verkiezing van ouderlingen en diakenen gaat als volgt. Belijdende leden dienen bij
een vacature aanbevelingen in bij de kerkenraad, van lidmaten die naar hun mening
voor verkiezing in aanmerking komen. Na kennisneming van de ingediende
aanbevelingen stelt de kerkenraad dubbeltallen op, waaruit de gemeente via een
oproep tot stemmen in de consistoriekamer van de kerk één van de lidmaten kiest. Een
ouderling of diaken met bepaalde opdracht of voor bijzondere werkzaamheden wordt
door de kerkenraad verkozen, zonder dat door de lidmaten hiervoor namen worden
ingediend. Volgens een vastgesteld rooster, zijn kerkenraadsleden en kerkrentmeesters
om de vier jaar aftredend en ten hoogste driemaal terstond herkiesbaar.
Vergaderingen
De kerkenraad, kerkrentmeesters en de diaconie vergaderen als regel eenmaal per zes
weken, afhankelijk van de noodzaak.
Wijkindeling
Voor een goede pastorale bearbeiding is de gemeente verdeeld in 2 wijken.
In elke wijk is de zorg over de gemeenteleden die er wonen toevertrouwd aan een
ouderling. Deze zorg wordt voornamelijk uitgeoefend door middel van het
huisbezoek. Maar ook buiten het huisbezoek is het mogelijk, in wat voor
omstandigheden dan ook, uw ouderling uit te nodigen voor een bezoek.
Wanneer u dingen hebt waarin u raad nodig hebt of waarvoor een bezoek wenselijk
zou zijn en u wilt er niet direct mee naar uw predikant gaan, dan kunt u dit aan uw
wijkouderling voorleggen.
Het huisbezoek wordt verricht door de ouderling met een medebroeder en/of
bezoekbroeder.
De wijken zijn als volgt ingedeeld:
Wijk 1, ouderling P. van Moort
Aelbrechtstraat, Armenweg, Battenoord, Battenoordsedijk, Ds. Van Baerlestraat,
Brandweerplein, Burg. Overdorpstraat, Duivenwaarsedijk, Duivenwaardseweg,
Florisstraat, Gen. Snijdersstraat, Groeneweg, Helicoptèreplein, H.J. van Beierenlaan,
Kerkring, Klinkerlandseweg, Kon. Julianastraat, Langeweg, Lauwerijnstraat,
Perdamusweg, St. Pietersweg, Wellestrijpsedijk, Oudelandsedijk, Oude-Tongse
Langeweg.
Wijk 2, ouderling M.A. Waleboer
Anemaetstraat, Bernhardstraat, Burg. Sterkplein, Europaplein, Finlandplein, Fr. van
Borselenstraat, Kerkstraat, Ds. Wentinckstraat, Koninginnelaan, Korteweegje,
Molendijk, Oranjestraat, De Pannebakker, Prinsessestraat, Tuinstraat, Verolmestraat,
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Voorstraat, Weistraat, Westdijk, Westerstraat, Zuiddijk en Zuidelijke Achterweg en
alle overige niet genoemde gebieden/straten buiten Nieuwe Tonge.
Kerkdiensten
De kerkdiensten worden elke zondag gehouden in de Dorpskerk aan de Kerkring, om
09.30 uur en om 18.00 uur. U bent van harte welkom om deze diensten bij te wonen.
Op Goede Vrijdag en op oudejaarsavond beginnen de diensten om 19.00 uur.
Hemelvaartsdag, 2e Paasdag en 2e Pinksterdag 09.30 uur. Op 2e Kerstdag vindt vaak
de Kerstviering van de zondagsschool plaats. Bid- en dankdag 14:30 uur en 19:00 uur.
Op nieuwjaardag begint de dienst om 10.00 uur. Daarna is er in Elim gelegenheid om
elkaar Gods zegen te wensen voor het nieuwe jaar.
Er is een ringleiding in de kerk aanwezig voor mensen met een gehoorapparaat.
Kerktelefoon / Kerkdiensten beluisteren
Voor hen die niet meer in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen is er de kerktelefoon.
Dit kan ook voor een korte periode zijn. Ook bijeenkomsten van de gemeente die
gehouden worden in de kerk of in het verenigingsgebouw Elim, kunnen via de
kerktelefoon beluisterd worden. Aanvraag hiervoor kan via de scriba van de
kerkenraad worden gedaan. Contactpersoon namens kerkrentmeesters is dhr. L. van
Heemst, tel. 651977. De kerkdiensten zijn tevens te beluisteren via de website
www.hervormdegemeentenieuwetonge.nl. Op de website kiest u voor audio,
kerkdiensten beluisteren. Daarna de plaatsnaam Nieuwe Tonge invullen, kies dan NH
en u kunt de dienst live meeluisteren. Op deze site staan ook een aantal eerder
gehouden preken, deze kunt u elk moment beluisteren.
Preek-cd
Elke dienst wordt opgenomen. Indien u hiervan een CD wilt kopen, dan kunt u contact
opnemen met dhr. P. Looy tel: 651762
Website
Via de website www.hervormdegemeentenieuwetonge.nl kunt u ook alles lezen over
onze gemeente. Actuele wijzigingen en data worden daarop vermeld, tevens worden
elke week de zaaierberichten op de site vermeld.
Kinderoppasdienst
Tijdens de morgendienst wordt er in het verenigingsgebouw Elim kinderoppas
gehouden. Bij bijzondere kerkdiensten is er eveneens meestal kinderoppas. Zie
hiervoor “De Zaaier”.
Contactpersoon: Mw. C. de Geus tel:849021 carinadegeus@outlook.com
De Heilige Doop
De bediening van de Heilige Doop vindt plaats op aanvraag: ouders die hun kind
willen laten dopen kunnen contact opnemen met de predikant of met de scriba( in
geval van vacant zijn)
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De doopzitting wordt in de regel de week voorafgaande aan de doopdienst gehouden
in de consistoriekamer van ons kerkgebouw. Beide ouders worden op de doopzitting
verwacht. Gebruikelijk is dat de predikant die de doopdienst leidt, ook de leiding bij
de doopzitting heeft. Om de pastorale verantwoordelijkheid van de ambtsdragers tot
haar recht te laten komen, is er bij de doopzitting ook een ouderling aanwezig.
Bij de bediening van de doopdienst worden de vrouwen met een gedekt hoofd
verwacht. Alle data worden vermeld in het kerkblad.
Catechisaties en belijdeniscatechisatie
Aan het begin van elk catechisatieseizoen worden via het kerkblad tijd en plaats van
de te geven catechisaties bekendgemaakt. Het is van het grootste belang dat ouders
erop toezien dat hun kinderen het catechetisch onderwijs trouw volgen. Ze hebben
door het jawoord bij de doop van hun kinderen zich daartoe verplicht.
Door dit onderwijs wordt gestreefd naar vermeerdering van kennis aangaande de
Bijbel en het belijden der kerk. Dit kerkelijk onderwijs is van het grootste belang voor
de geestelijke vorming van de jongeren. Het doel van de catechisaties is dat het
geloofsleven van de jongeren wordt gewekt en verdiept, zodat zij in hun
volwassenheid een zelfstandige en eigen plaats in de christelijke gemeente zullen
innemen.
Het doel van de belijdeniscatechisatie is jongeren, maar ook ouderen, te leiden tot een
persoonlijke geloofskeuze voor God en Zijn dienst. Als het goed is, is hiervoor reeds
de basis gelegd in de christelijke opvoeding en in het trouw bezoeken van de
catechisaties. Het is verblijdend als het verlangen naar het belijden van het geloof en
het leven uit Zijn Woord reeds vroeg is gewekt.
Datum, tijdstip en plaats worden gepubliceerd in het kerkblad of in onderling overleg
vastgesteld.
De catechisaties worden in combinatie met de hervormde gemeente van Herkingen
gegeven.
Het Heilig Avondmaal
De Heere Jezus Christus heeft het Avondmaal ingesteld in de nacht in welke Hij
verraden werd. Het is een zichtbaar teken en zegel van de gewisse belofte van God
aangaande het enige en volkomen offer van Christus. Door het gebruik daarvan wil
God, door de werking van Zijn Geest, de belofte van het Evangelie des te beter te
verstaan geven en verzegelen aan het hart.
Het Avondmaal is ingesteld "voor degenen, die zich vanwege hun zonden mishagen
en nochtans vertrouwen, dat deze hun om Christus’ wil vergeven zijn en dat ook de
overblijvende zwakheid met Zijn lijden en sterven bedekt is en die ook begeren hoe
langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren" (antwoord 81 van de
Heidelbergse Catechismus). De viering van het Avondmaal vindt viermaal per jaar
plaats. Voorafgaande aan de Avondmaalsviering wordt een voorbereidingsdienst
gehouden waarin opgeroepen wordt tot zelfbeproeving. Na de viering wordt in de
avonddienst dankzegging op het Heilig Avondmaal gehouden, waarin de vrucht van
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de Avondmaalsgang aan de orde komt en onder andere wordt aangespoord tot
levensheiliging. Bij de deelname aan de bediening van het sacrament wordt van de
vrouwen verwacht dat men met gedekt hoofd deelneemt aan het Heilig Avondmaal.
Het is gebruikelijk dat in het eerste nummer van het kerkblad dat in een nieuw jaar
verschijnt, de vier data van de Avondmaalszondagen worden vermeld. Dit in verband
met vakanties e.d. U kunt dus ruim van tevoren weten wanneer het Heilig Avondmaal
wordt gevierd. Overigens kunt u bij de Avondmaalsvieringen ook de diensten tot
voorbereiding en dankzegging rekenen. In de week voorafgaande aan de
Avondmaalszondag wordt, overeenkomstig de kerkordelijke bepalingen, Censura
Morum gehouden. Een afvaardiging van de kerkenraad is dan bijeen en lidmaten van
de gemeente kunnen eventuele moeilijkheden die zij met hun naaste in de gemeente
hebben en welke zijzelf in een persoonlijk contact met hen niet konden oplossen, ter
sprake brengen. Datum, tijd en plaats van het Censura Morum worden tijdig in het
kerkblad bekendgemaakt. U kunt van deze instelling lezen in Mattheüs 18:15-17.
Verhuizing
Bij verhuizing graag dit doorgeven aan de scriba. Er kan dan een wijziging worden
aangebracht in de ledenadministratie. Tevens wordt de ledenadministratie gevoed door
informatie vanuit de burgerlijke stand. De scriba kan in overleg met u ook uw
gegevens melden bij de gemeente waarheen u verhuist.
Huwelijksbevestiging
De huwelijksdienst is in de christelijke gemeente altijd weer een blijde gebeurtenis.
Een bruidspaar dat kerkelijke bevestiging van hun huwelijk wenst, komt dan samen
met familie, vrienden en bekenden om in het midden van de gemeente de zegen van
God te vragen over hun huwelijk.
Het bruidspaar ontvangt van de kerkenraad een huwelijksgeschenk, "de GezinsBijbel",
die wil dienen als lamp voor hun voet en licht op hun (levens)pad.
Zij die de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk wensen, dienen zich zo gauw
mogelijk in verbinding te stellen met de predikant of scriba in verband met de
beschikbaarheid op de trouwdatum. Voor de beschikbaarheid van de kerk graag ook
een melding indienen bij de scriba van de kerkrentmeesters. Deze zal dan ook de
koster en eventueel een organist inlichten.
Afgezien van de kerkordelijke bepalingen is het een goed kerkelijk gebruik dat de
predikant, die het huwelijk bevestigt een pastoraal gesprek met het aanstaande
bruidspaar voert. In dit gesprek wordt op de instelling, waarde en betekenis van het
christelijk huwelijk ingegaan.
Het pastoraat
Met het pastoraat is bedoeld de herderlijke zorg in de gemeente. Dit is toevertrouwd
aan de ambtsdragers, in het bijzonder aan de predikant en de ouderlingen. In geval van
ziekte of ziekenhuisopname stellen velen het natuurlijk op prijs dat de predikant
meeleeft en hen bezoekt. In dat geval dient u een en ander door te geven aan uw
predikant of de wijkouderling. De zieken in de verschillende ziekenhuizen worden
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regelmatig door de predikant bezocht. Uiteraard is het dan wel zaak dat de predikant
weet dat u in het ziekenhuis verblijft. Als u geen bericht doet aan de predikant kan hij
niet weten van uw verblijf in het ziekenhuis en niet met u meeleven. Ook in geval van
thuiskomst uit het ziekenhuis graag een bericht aan uw predikant.
Indien u bezoek wenst van de predikant is een bericht naar de pastorie voldoende. U
kunt, zo u dat wilt, ook contact zoeken met uw wijkouderling. Deze zal u graag met
raad en daad terzijde staan. U kunt bij de predikant terecht om problemen, van welke
aard dan ook, vertrouwelijk te bespreken. Na telefonische afspraak bent u in de
pastorie welkom.
Begrafenissen
Bij droevige gelegenheden dient een familie zo gauw mogelijk de predikant op de
hoogte te brengen. Doorgaans gebeurt dat door de begrafenisondernemer, maar het is
wellicht persoonlijker als een direct familielid dit doet. Dit contact is van belang voor
de dag en het tijdstip van de begrafenis en de beschikbaarheid van de predikant.
De rouwdienst wordt in de regel gehouden in de grote zaal van ons
verenigingsgebouw Elim. In sommige gevallen wordt een rouwdienst gehouden in het
kerkgebouw. In de rouwdienst houdt de predikant een korte, toepasselijke
overdenking uit Gods Woord. Hij spreekt evenzeer enkele toepasselijke woorden aan
het graf. De plechtigheid wordt besloten met gebed. Het is mogelijk om, als u dat
wenst, "rouw in de kerk te brengen". U kunt dan contact opnemen met de predikant of
scriba. In overleg met de koster worden dan voldoende zitplaatsen gereserveerd. Een
rouwende familie wordt in de voorbede betrokken. Het is ook gebruikelijk dat in de
dienst op zondagmorgen de namen worden bekendgemaakt van hen die in de
achterliggende week ons zijn ontvallen. Ook in dit geval worden de rouwenden in de
voorbede der gemeente aan de God van alle vertroosting opgedragen. In de
oudejaarsdienst (aanvang 19.00 uur) worden de overleden gemeenteleden van het
voorbije jaar nogmaals herdacht.
Zendings- en Evangelisatie Commissie (ZEC)
Er is een gecombineerde zendings- en evangelisatiecommissie (ZEC) welke met name
de taak heeft om het evangelisatiewerk in onze eigen gemeente handen en voeten te
geven.
Als orgaan van bijstand van de kerkenraad, heeft de ZEC onder andere als doel het
zendings- en evangelisatiewerk onder uw aandacht te brengen. Wij moeten met elkaar
meewerken aan onze zendingsopdracht om het Evangelie uit te dragen, zowel dichtbij
als veraf: "Gaat dan henen, onderwijst al de volken".
Zoals de naam al zegt, houdt de ZEC zich bezig met twee dingen, namelijk zending en
evangelisatie.
Binnen de commissie houden een paar mensen zich vooral bezig met het wereldwijde
zendingsgebeuren. Zij onderhouden contacten met de Gereformeerde Zendingsbond
(GZB) en met zendingsarbeiders, zoeken aansprekende projecten uit voor collecten,
regelen de verkoop van het dagboek "Een handvol koren" enz.
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Andere commissieleden richten zich meer op de inwendige zending, d.w.z. zending in
Nederland. De commissie wil mensen die niet of niet meer in de kerk komen (weer) in
contact brengen met het Evangelie. Andere taken zijn: het bezorgen van
evangelisatielectuur, het organiseren van evangelisatieavonden en evangelisatieacties
alsmede de gemeente voorzien van informatie over de zendingswerker die vanuit de
gemeente wordt ondersteund. Het is verder de bedoeling dat nieuw ingekomen
gemeenteleden een kennismakingsbezoek krijgen en dat bij die gelegenheid o.a. de
gemeentegids wordt overhandigd.
Er wordt ook in de eilandelijke zendingscommissie geparticipeerd. De secretaris is
hiervan ook bestuurslid en er is op gezette tijden een eilandelijke vergadering, om
waar mogelijk, dingen met elkaar af te stemmen.
Naast bezinning op de wijze waarop het zendingswerk zo goed mogelijk
overeenkomstig onze bovengenoemde zendingsopdracht behartigd kan worden, heeft
de commissie de taak om de gemeente op te wekken tot hartelijke betrokkenheid bij
het zendings en evangelisatiewerk. Dit bewustzijn leidt niet alleen tot "meegeven"
maar vooral ook tot "meeleven" en "meebidden". Dát te bewerkstelligen, is in diepste
zin het werk van de Heilige Geest. Maar de zendings- en evangelisatiecommissie mag
zich daarbij ingeschakeld weten.
Het bestuur van de ZEC bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter
dhr. C. Lugtenburg
Secretaris
dhr. L.C. Stoutjesdijk
Penningmeester
dhr. M.A. Waleboer
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Kerkbeheer
Het college van kerkrentmeesters behartigt, ten dienste van de gemeente, de stoffelijke
belangen van niet diaconale aard. Voor belangrijke zaken is het college van
kerkrentmeesters verantwoording schuldig aan de kerkenraad. De wederzijdse
bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een plaatselijke regeling.
Taken van de kerkrentmeesters zijn onder andere:
instandhouding eredienst en pastoraat
beheer gebouwen
kosterschap
financiële administratie, ledenadministratie
contactpersoon organisten
kerktelefoon, collectebonnen
activiteiten
De taakverdeling van het college is in grote lijn als onderstaand:
Ouderling-kerkrentmeester
L. Kom (voorzitter)
- algemene zaken
- groot onderhoud gebouwen
- contact klein onderhoud/ beheer Elim
- contact klein onderhoud pastorie
- algemene zaken/contacten Herkingen
Ouderling-kerkrentmeester
F. van Heemst (scriba)
- administratie
- verzekeringen
- ledenadministratie/trouwboek/doopboek/belijdenisboek
- contactpersoon organisten
- contactpersoon vrijwilligers
- archief
Kerkrentmeester
J. Kransse (penningmeester)
- actie kerkbalans
- kerktelefoon, diverse collecten zoals, biddag, dankdag, oudjaar
- collecterooster, collectebonnen, collectebussen Elim
- controle rekeningen, jaarrekening/financiële administratie
- beheer/bespreken Elim
- begroting
Kerkrentmeester
H. van Strien (algemeen adjunct)
- beheer tuinen en terreinen
- contactpersoon vrijwilligers tuinen
- contacten kosters
- algemene zaken
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Collectebonnen
In onze gemeente is het mogelijk collectebonnen te gebruiken. Naast het praktische
van het gebruik hiervan, biedt dit ook de mogelijkheid om uw bijdragen voor de
inkomstenbelasting aftrekbaar te maken. Bonnen kunnen worden afgehaald in H. C.
Elim. Datum en tijdstip worden vermeld in “De Zaaier” op een middag- of
avondzitting Er zijn vier bonwaarden met elk z’n eigen kleur en wel:
- € 0,65 met als kleur lichtblauw/ 20 stuks € 13;
- € 0,80 met als kleur lichtgroen/ 20 stuks € 16;
- € 1,30 met als kleur groen/
20 stuks € 26;
- € 5,00 met als kleur lila/
20 stuks € 100.
De bonnen kunnen gebruikt worden voor alle collecten, voor de collectebusjes van de
zondagsschool, bij de catechisatie e.d. Het betalen kan alleen via een overmaking via
de bank. Ook zijn de bonnen via de website te bestellen, deze worden dan op
zondagmorgen in de kerk neergelegd.
Contactpersoon mw. J. van Moort, tel. 651634. jvmoort@gmail.com.
Boekenverkoop
Via het kerkenwerk is het ook mogelijk om boeken/cd’s aan te schaffen.
De prijzen die hiervoor gerekend worden zijn gelijk aan de verkoopprijzen bij
boekhandel Van der Boom te Sommelsdijk. 10% van het verkoopbedrag is voor de
kerk. Contactpersoon voor de boekenverkoop is:
Mw. G. Kransse tel. 652101
Rekeningnummer boekenverkoop: Rabobank Haringvliet NL25RABO 0300.49.82.33
Er zijn 2 manieren voor de aanschaf van een boek/cd:
1. U zoekt bij boekhandel Van der Boom een boek uit en zegt dat dit boek
afgerekend wordt via kerkenwerk te Nieuwe Tonge, ook geeft u uw naam op.
Boekhandel Van der Boom stuurt de rekening naar kerkenwerk.
U krijgt daarna een rekening van kerkenwerk Nieuwe Tonge.
2. U neemt contact op met mw. Kransse en bestelt een boek.
U ontvangt daarna een rekening van kerkenwerk.
Via mw. Kransse zijn er ook boekenbonnen te verkrijgen voor elk gewenst bedrag.
Deze bonnen zijn alleen inwisselbaar via kerkenwerk en niet in de winkel bij
boekhandel Van der Boom. Op deze bonnen zijn alleen boeken en cd´s verkrijgbaar.
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Organisten
Onze gemeente telt vier organisten die de samenzang tijdens de erediensten
begeleiden. In alfabetische volgorde zijn dat:
1. Mw. C Bom
2. Mw. C. Kattestaart
3. Dhr. W.G. Visser
4. Mw. G. van Asperen
In onderling overleg wordt een rooster vastgesteld.
Kosterschap
Koster is dhr. E.W. Hoogmoed, vervanger/hulpkoster is dhr. P. van Heemst. De koster
is verantwoordelijk voor het gereed en schoon houden van de kerk voor de erediensten
en alle hierbij behorende zaken. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren is het
noodzakelijk dat de koster ingelicht wordt als er gebruik wordt gemaakt van de
consistoriekamer. Graag per mail of per telefoon een melding.
koster@hervormdegemeentenieuwetonge.nl, tel. 473325.
Gebruik kerk of Elim
Voor het gebruik van de kerk kan een aanvraag worden gedaan bij de scriba van de
kerkrentmeesters, dhr. F van Heemst, tel. 611573. Door het college wordt dan
eventueel in overleg met de kerkenraad, toestemming hiervoor verleend.
Voor het bespreken van Elim (Zuiddijk 19) moet contact opgenomen worden met
Fam. J. Kransse, tel. 652101. Voor vergaderingen, familiebijeenkomsten of cursussen
van 4 tot 200 personen zijn er diverse zalen beschikbaar. Er is een aula en mortuarium
aanwezig. Rondom het gebouw is een zeer ruim parkeerterrein aanwezig.
Condoleances en rouwdiensten
Het verenigingsgebouw wordt ook gebruikt voor condoleances en rouwdiensten. De
familie/begrafenisondernemer overlegt met de beheerder over het tijdstip van het
condoleance/bezoek en de rouwdienst. Uitgangspunt is dat een condoleance en
rouwdienst zoveel als mogelijk worden ingepland naast de overige activiteiten in het
gebouw. Waarbij het wel mogelijk is dat er gelijktijdig activiteiten in het gebouw zijn.
Ook is het mogelijk om in de kerk de rouwdienst te verzorgen. Beslissing hierover
wordt genomen door het college van kerkrentmeesters. Indien nodig in overleg met de
kerkenraad. De bediening en eventuele broodmaaltijd worden verzorgd door de mevr.
I. van Heemst.
De opbrengsten van verhuur en consumpties e.d. komen ten goede van onze
gemeente.
Reserveren van Elim via fam. J. Kransse tel. 652101.
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Uitzendingen kerktelefoon
In de periode van september tot april worden er regelmatig uitzendingen gedaan via de
kerktelefoon. Dit vindt in de regel plaats op de donderdagen om 19.30 uur. Dit wordt
verzorgt door dhr. P. Looy.
Rommelmarkt
De rommelmarkt is een jaarlijks terugkerende activiteit die op de laatste zaterdag van
de maand juni georganiseerd wordt en waaraan veel gemeenteleden hun medewerking
verlenen. Ieder jaar wordt de opbrengst voor een doel in de gemeente bestemd.
Contactpersonen zijn: mw. G. Kransse, tel. 652101; dhr. L. Kom, tel. 652128.
Tweedehands boeken kunnen altijd worden ingeleverd via de bibliotheek.
Overige informatie volgt altijd via “De Zaaier”, folders en de regionale bladen.
Oud papier
Iedere tweede zaterdagmorgen van de maand wordt het oud papier opgehaald door een
aantal vrijwilligers. De gemeente G. O. heeft hierover de verantwoording . Het papier
wordt door een ieder bewaard in de door de gemeente beschikbaar gestelde blauwe
container. (bij grote hoeveelheden zijn extra dozen ook geen probleem) Het ophalen
gebeurt ook door andere kerken en verenigingen. Deze delen mee in de opbrengst.
Ieder naar een vooraf vastgesteld percentage. Informatie en coördinatie door
dhr. E. Hoogmoed, tel. 473325
Boekhouder
De boekhouding/financiële administratie wordt verzorgd door de penningmeester van
het college van kerkrentmeesters. Tevens wordt er eenmaal per jaar de mogelijkheid
geboden voor inzage in de jaarrekening nadat deze door de kerkenraad is vastgesteld.
Ledenadministratie
De ledenadministratie van onze gemeente wordt verzorgd door dhr. H. van Heemst,
tel. 651787. Gegevens/mutaties hiervoor worden via een landelijke databank verstrekt
en kunnen plaatselijk worden gebruikt.
Oliebollenverkoop
Elk jaar wordt er in principe op 31 december een verkoping gehouden in Elim van
oliebollen en appelflappen. Deze kunnen daar dan worden afgehaald. Een en ander
wordt ook bekendgemaakt via “De Zaaier”.
Kerstpostactie
Al vele jaren brengen veel inwoners van ons dorp in december al hun kerstpost in de
bibliotheek. Men betaalt voor alle kaarten minder dan het TNT-tarief. De kerstpost
wordt binnen de regio door vrijwilligers bezorgd, zonder dat een postzegel hoeft te
worden geplakt. Door een folder die huis aan huis wordt bezorgd, wordt er
bekendgemaakt waar en wanneer men de kaarten in kan leveren.
Contactpersoon dhr P. Looy, tel 651762
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Verjaardagsfonds
Het verjaardagsfonds is opgericht in 1966.
Alle doopleden en belijdende leden van 18 jaar en ouder, die zijn ingeschreven in de
hervormde gemeente te Nieuwe Tonge, ontvangen op hun verjaardag een gelukwens
namens onze gemeente. Deze gelukwens gaat vergezeld van een envelop waarin een
gift kan worden gedaan voor de hervormde gemeente. Deze wordt door een
vrijwilliger opgehaald. Met uw giften worden diverse kosten voor de instandhouding
van de kerk betaald.
Enkele voorbeelden zijn restauratie goten, vernieuwing toilet kerk, vernieuwing
stucwerk in het koor, vervangen ramen kerk enz.
Er is geen bestuur, de dames die vrijwillig dit werk doen, komen elke maand bij elkaar
om de opbrengst te tellen. De opbrengst wordt vermeld in het kerkblad “De Zaaier”.
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6.

Diaconie

Algemeen
Diaconaat is afgeleid van het Griekse woord dat “dienen” betekent. Diaconaat wil dus
zeggen “dienstbaar zijn”: oog en oor hebben voor mensen en groepen mensen in
knelsituaties en voor maatschappelijke factoren die deze veroorzaken. De Heere Jezus
spreekt hier zelf over in Lukas 22:27b: ”Maar Ik ben in het midden van u als Eén, Die
dient”. In navolging van Christus willen we als diakenen dienen.
Het bevestigingsformulier voor het ambt van diaken noemt de volgende 2 zaken
waaruit het ambt van diaken bestaat:
1.
Getrouw en zorgvuldig de giften en goederen, voor de armen gegeven, in te
zamelen en te bewaren. Zij zullen zich ook met toewijding inzetten voor het
vinden van voldoende middelen om de armen te helpen.
2.
Het uitdelen van gaven. Hiertoe wordt niet alleen vereist oplettendheid en
zorgvuldigheid om de giften daar te besteden waar het nodig is, maar ook
blijdschap en eenvoud om met een bewogen en welwillend hart de armen te
helpen, zoals de apostel ons voorhoudt in Romeinen 12: 8 en 2 Korinthe 9:7.
Hierbij is het van groot belang dat zij de hulpbehoevenden niet alleen helpen
met materiële gaven, maar ook met troostvolle woorden uit de Schrift.
Hieruit volgt dat de diaconie zich niet alleen ten doel stelt aan de nooddruftige hulp te
bewijzen, maar ook de voortgang en verspreiding van het evangelie onder alle volken
te ondersteunen met de haar toevertrouwde middelen.
Intentieverklaring
Het is de intentie van de kerkenraad en de diaconie aandacht te zullen geven aan een
gepaste en juiste uitgave van de aan haar beschikbaar gestelde gelden. In de praktijk
betekent dit ondermeer dat de diaconie haar vermogen in principe niet verder zal
uitbreiden. Tenzij bijzondere omstandigheden dit alsnog vereisen.
Zorg
Het dienen en delen moet niet een taak zijn van de diaconie alleen maar van de hele
gemeente. Met elkaar moeten we een diaconale gemeente zijn die God dient en vanuit
het geloof alles met elkaar deelt. Als we op zo’n manier een christelijke gemeente
vormen dan zal dat niet alleen zijn uitwerking hebben op onze eigen kerkelijke
gemeente maar ook op de burgerlijke gemeente. Hiermee kunnen we ons
onderscheiden in een tijd waarin velen niets met het geloof te maken willen hebben.
We kunnen daadwerkelijk laten zien hoe ons geloof ons aanspoort om God te dienen
en alles met elkaar te delen.
Plaatselijke zorg
Plaatselijk proberen wij bij financiële problemen met raad en daad de gemeenteleden
bij te staan. In de regel komt onze informatie hierover binnen via het huisbezoek. De
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wijkouderlingen spelen hierin een belangrijke rol. Schroomt u niet uw wijkouderling
of één van de diakenen hierop te attenderen.
Verder wordt ondersteuning gegeven aan de ouderen en alleenstaanden middagen,
ontvangen ouderen een kerstpakket en gemeenteleden die een jubileum hebben een
boodschappenmand..
De diaconie participeert ook in identiteitsraden van het ziekenhuis en een
verzorgingstehuis.
Landelijk en wereldwijd
Jaarlijks worden aan meer dan 60 door de diaconie uitgekozen instellingen giften
gegeven. Bij rampen wordt er, op voordracht van de diakenen, binnen 2 weken een
extra collecte gehouden voor de hulpverlening.
In principe verdubbelt de diaconie alle diaconale collecten, tenzij anders aangegeven.
Ambtsdragers en taken
Het college van diakenen bestaat uit 3 ambtsdragers. Allen hebben ondanks een
gezamenlijke verantwoordelijkheid, afzonderlijke taken:
Voorzitter:
C.J. Lugtenburg
Taken: - aanspreekpunt verhuur diaconale (senioren)woningen.
- aanspreekpunt onderhoud eigendommen diaconie
- aanspreekpunt bibliotheek
- organisatie kerkauto
- organisatie diaconale bezoekdienst
Secr./Penn.:
J. P. S. Stelwagen
Taken: - secretariaat
- penningmeester
Financiën:
M.P. Noteboom
Taken:- boekhouding
- landpachtszaken in samenwerking met dhr. D.W. Exalto
- lid identiteitsraden / stichtingen
Pachtzaken
De diaconie heeft zo’n 170 ha. land in eigendom. Dit wordt ten behoeve van de
diaconie beheerd door het Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG) in Amersfoort. In
principe is al het land verpacht. Als er land pachtvrij komt, wordt dit in principe per
inschrijving onder de meelevende leden van onze hervormde gemeente (binnen de
PKN) opnieuw in kortdurende pacht op basis van artikel 70f lid 5 van de pachtwet
uitgegeven. Geïnteresseerden dienen hun hoofdinkomen als agrariër te hebben.
De diaconie behoudt zich het recht van gunning te allen tijde voor, evenals het recht in
bepaalde gevallen af te wijken van het algemene beleid.
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Erfpacht
Veel huizen in Nieuwe Tonge staan op grond van de diaconie. De bewoners betalen
per jaar een bepaalde (vaak zeer lage) canon. De bewoners kunnen deze erfpacht
afkopen. De richtprijs wordt vastgesteld door het KKG die de reële waarde vaststelt.
Alle kosten zijn voor de koper. Het kan zijn dat uw canon zo laag is dat die niet meer
overeenkomt met een naar huidige maatstaven reëel niveau. Als u dan bij de notaris
moet zijn bijvoorbeeld voor een hypotheekakte kunt u de diaconie tegenkomen die een
erfpachtverklaring mede moet ondertekenen. De diaconie zal dan verzoeken de canon
aan te passen aan een meer reële waarde. De diaconie stelt zich in deze zakelijk op en
probeert voor alle erfpachters indien mogelijk 1 te hanteren lijn aan te houden. Er
wordt niet naar gestreefd een zo hoog mogelijke koopprijs of canon af te dwingen
maar wel een reële. Als u daarbij in financiële nood komt, kan indien de diaconie dit
wenselijk acht, via een andere geldstroom een tegemoetkoming worden verleend.
Jachtzaken
De diaconie geeft het jachtrecht uit aan jachthouders. Deze administratie wordt door
bovengenoemd KKG uitgevoerd. Voor vragen m.b.t. jachtzaken kunt u contact
opnemen met het KKG.
Als aanspreekpunt voor alle (erf)pachtzaken en jachtzaken fungeert:
Mevr. F. van Meerstadt, rentmeester van het Kantoor der Kerkelijke Goederen,
kantoor Amersfoort. Adres: Postbus 675, 3800 AR Amersfoort.
Tel. 033-4671010, fax 033-4656786.
E-mail: info@kkgkka.nl
Tuinen diaconie
Bij de diaconie kunt u tuinen huren. De oppervlaktes variëren per tuin van 330 m2 tot
1000 m2. De huurprijzen worden regelmatig aangepast aan het prijsindexcijfer (CBS).
De tuinen liggen achter de huizen van de hoek Korteweegje/Zuiddijk. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met dhr. D. Slinger, tel. 651998.
Bibliotheek "Unum Necessarium"
De bibliotheek is gevestigd in de kleine zaal van Elim en wordt door een aantal
vrijwilligers elke donderdagmiddag van 14.30 uur tot 16.00 uur en donderdagavond
19.00 uur tot 20.30 uur open gesteld. De collectie boeken bestaat uit romans,
jeugdboeken, kinderboeken, voorleesboeken, theologische boeken en
geschiedenisboeken. De uitleenprijs bedraagt € 0,25 per week per boek. Theologische
boeken worden gratis uitgeleend.
Seniorenwoningen
De diaconie heeft een negental seniorenwoningen in eigendom die verhuurd worden,
deze staan in de Koningin Julianastraat.
Om in aanmerking te komen voor deze woningen zijn een aantal criteria opgesteld;
voor aanmelding hiervoor kunt u contact opnemen met diaken C.J Lugtenburg.
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Kerstgroeten
De diaconie verzorgt in de week voor Kerst een kerstgroetenactie. Bij de ouderen van
70 jaar en ouder wordt dan een kerstpakketje met een Bijbels dagboek bezorgd.
Kerkauto
De kerkauto is bedoeld voor iedereen die ‘s zondags niet zelfstandig naar de kerk kan
komen. U wordt dan opgehaald en na de kerkdienst weer thuisgebracht. Op deze
manier willen we u de gelegenheid bieden de kerkdiensten bij te wonen. Als u hiervan
gebruik wilt maken of voor vragen: diaken C.J. Lugtenburg.
Kerkblad “De Zaaier”
De berichten uit onze gemeente, alsmede de kerkdiensten, worden wekelijks
gepubliceerd in het kerkblad “De Zaaier”. Bij overlijden, ziekte of jubilea kunt u dit
melden aan uw predikant of uw wijkouderling. Kopij betreffende kerkelijke
activiteiten graag bij de scriba aanleveren, voor zaterdag via e-mail:
zaaier@hervormdegemeentenieuwetonge.nl. In vakantieperiodes dient de kopij voor
meerdere weken tegelijk ingediend te worden; dit wordt van te voren vermeld in “De
Zaaier”.
Voor het opgeven van een abonnee kunt u contact opnemen met dhr. P. Mans uit
Ooltgensplaat, tel. 631336. Aan de fam. Meijer, tel. 651794, kunt u uw vragen stellen
voor wat betreft de bezorging. “De Zaaier” wordt uiterlijk op donderdag bezorgd.
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7.

Kringen/verenigingen

Centraal Verband
Alle verenigingen, inclusief de ZEC, zijn aangesloten bij het Centraal Verband. Dit is
een besturend orgaan dat overzicht heeft over het totale verenigingsleven en zorgt
voor de nodige afstemming tussen de verenigingen. Het bestuur bestaat uit 3 personen
waarbij de voorzitter lid is van de kerkenraad. In de regel wordt er 1 keer per jaar
vergaderd met afgevaardigden van de verenigingen.
Bijbelkring
In de wintermaanden komt de bijbelkring bij elkaar. De predikant verzorgt deze kring.
Informatie hierover vindt u in het kerkblad of op de website.
Jongens- en meisjesclub “De Kindervriend”
De jongens- en meisjesclub komt in de maanden oktober tot en met maart wekelijks
op de woensdagavond bij elkaar m.u.v. de schoolvakanties. De jongens en meisjes
zitten in groep 6, 7 en 8 van de basisschool.
De verenigingsavonden beginnen om 19.00 uur en duren tot 20.30 uur.
De leiding bestaat uit:
Dhr. R. Bom
Duivenwaardseweg 4
3244 LH
tel. 651523
Mw. C. Bom
Duivenwaardseweg 4
3244 LH
tel. 651523
Mw. E. Meijer
Achterdorp 8
3247 BA
Dirksland
Mw. M. Lugtenburg
Lauwerijnstraat 39
3244 XK
tel. 473325
Mw. S. Kom
H.J. van Beierenlaan 37 3244 XH
tel. 785134
Tienerclub “Eben-Haëzer”
Tienerclub “Eben-Haëzer” is voor jongens en meisjes vanaf 12 jaar.
Helaas is deze vereniging op dit moment niet actief.
De jeugd èn de leiding houden afwisselend een inleiding over een thema of
Bijbelgedeelte en ná de pauze is er tijd voor een spel of een andere leuke activiteit.
De leiding bestaat uit:
Mw. B. van Heemst
Kerkring 26
3244 AH
tel. 651977
Mw. A. Noteboom
Klinkerlandseweg 28 3244 BD
tel. 641265
Dhr. M. Lugtenburg
Jongeren 16+
Helaas is deze vereniging op dit moment niet actief.
Contactpersoon hiervoor is ouderling Waleboer, tel. 651412, mawaleboer@gmail.com
Zondagsschool “Samuël”
Bijna iedere week, behalve in de schoolvakanties, wordt er op zondagmiddag van
14.15 uur tot 15.15 uur zondagsschool gehouden in Elim. De zondagsschool is
bedoeld voor kinderen vanaf 4 tot en met 12 jaar. Dit geldt niet alleen voor kinderen
uit onze kerkelijke gemeente, ook alle andere kinderen zijn van harte welkom.
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Het bestuur bestaat uit:
Voorz./pen: dhr. L. Kom
Westdijk 15
3244 BM tel 652128
Secretaresse: mw. C. Bom
Duivenwaardseweg 4 3244 LH tel. 651523
Overige leidinggevenden zijn: mw. A. Leijdens, dhr. P.J. Kom, dhr. P. de Jonge en
mw. J. de Jonge
Commissie Ouderen en alleenstaanden
De commissie heeft tot doel om een aantal middagen voor ouderen en alleenstaanden
te verzorgen. De predikant verzorgt een korte meditatie waarna op uitnodiging een
spreker/spreekster soms met een presentatie, de middagen invulling geeft. De
middagen zijn bestemd voor alle ouderen en alleenstaanden uit Nieuwe Tonge en
Herkingen. Het doel van de commissie is om pastoraal en diaconaal bezig te zijn voor
genoemde doelgroep. De samenkomsten zijn op dinsdagmiddag van 14.30 uur tot
16.30 uur. Door samenwerking met Herkingen worden de samenkomsten afwisselend
gehouden in het Hervormd Centrum Elim of in het verenigingsgebouw de Fontein te
Herkingen. Per seizoen zijn er zeven bijeenkomsten en er wordt eenmaal per jaar een
reisje georganiseerd.
In het kerkblad “De Zaaier” worden de data, tijden en plaatsen van samenkomst
vermeld. Indien vervoer gewenst is, kan hierover vooraf met een bestuurslid contact
worden opgenomen.
Voorzitter:
Secretaresse:
Penningm.:
Lid

dhr. C. Kom
mw. W. Kievit
mw. R. v. AlphenMosselman
mw. I. v. HeemstKorevaar

Burg. Overdorpstr. 11 3244 XB tel. 651351
Westdijk 15b
3244 BM tel. 651636
Kon. Julianastr. 45
3244 BE tel. 651921
Klinkerlandseweg 23 3244 BD tel. 651759

De overige leden vertegenwoordigen de hervormde gemeente van Herkingen.
De Kerstmiddag en Paasmiddag wordt door iedere gemeente afzonderlijk gehouden.
In Nieuwe Tonge is de organisatie hiervan in handen van de vrouwenvereniging “Ora
et Labora”.
Mannenvereniging “Petrus Datheen”
De oprichting van de mannenvereniging op 18 december 1950 had als doel verdieping
en verbreding van de kennis van Gods Woord. Datzelfde doel staat ook nu nog hoog
in het vaandel. Het doel van de mannenvereniging is om Gods Woord te onderzoeken
tot heil en zegen van ieders persoonlijk leven en van het gemeenteleven.
Men hoeft zeker geen theologische studie gevolgd te hebben om lid te worden van
deze vereniging. Ook mannen uit naburige gemeenten zijn hartelijk welkom en
kunnen lid worden. Mannenvereniging “Petrus Datheen” is voor mannen van alle
leeftijden. De mannenvereniging is aangesloten bij de Bond van Mannenverenigingen
op Gereformeerde Grondslag. De Bijbelstudie uit het blad “De Hervormde Vaan”
wordt als leidraad genomen.
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Voorzitter
dhr. C. Kom
Burg. Overdorpstr. 11 3244 XB tel. 651351
2e voorzitter
dhr. M.A. Huijsen Fr. v Borselenstr. 42 3244 XE tel. 651770
Secretaris
dhr. J. Kransse
Koninginnelaan 8
3244 BG tel. 652101
Penningmeester dhr. W. Kleinjan Molendijk 149
3244 AD tel. 652417
Bijeenkomsten zijn vanaf september tot en met maart op woensdagavond elke veertien
dagen van 19.30 uur tot 21.30 uur. Bent u nieuwsgierig geworden, kom dan gerust
eens naar Elim om een avond met ons te buigen over Gods Woord.
Vrouwenvereniging “Ora et Labora” (avondgroep)
Vrouwenvereniging is aangesloten bij de Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen
op Gereformeerde Grondslag.
De vereniging is opgericht op 2 februari 1950.
De vereniging heeft als grondslag Gods onfeilbaar Woord, opgevat in de drie
Formulieren van Enigheid zoals deze in 1618 en 1619 door de Dordtse Synode zijn
vastgesteld.
Het doel van de vereniging is gezamenlijke studie en bespreking van Gods Woord, de
belijdenis en de historie en/of het praktisch werkzaam zijn, in het belang van Gods
Koninkrijk.
Er is geen leeftijdgrens aan verbonden. Alle vrouwen uit de gemeente zijn van harte
welkom.
Presidente
Mw. N. van Asperen-aan de Wiel
Gen. Snijdersstraat 18a 3244 BC tel. 657912
Secretaresse
Mw. G. Kransse
Koninginnelaan 8
3244 BG tel. 652101
Penningmeesteresse
Mw. B. van Heemst-Troost
Kerkring 4
3244 AH tel. 651768
Wij komen 1 x per 14 dagen samen in het Hervormd Centrum Elim op
woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Vrouwenvereniging “Ora et Labora” (ochtendgroep)
Op deze bijeenkomsten wordt Gods Woord bestudeerd en besproken aan de hand van
Bijbelstudies uit het maandblad: “De Hervormde Vrouw”. Dit blad wordt uitgegeven
door de Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op Gereformeerde Grondslag.
Hierbij is onze vrouwenvereniging aangesloten.
De ochtendgroep vergadert ’s ochtends in verband met gezin en werk.
De jaarlijkse verkoping is een gezamenlijke activiteit die samen met de avondgroep
wordt georganiseerd. De samenkomsten zijn in de regel elke 2e woensdagochtend van
de maand van 09.30 – 11.30 uur in gebouw Elim. De vergaderdata worden op de 1 e
ochtend van het nieuwe seizoen vastgesteld.
Voor inlichtingen mw. A. v. Oostende Molendijk 31 3244 AM, tel. 651346
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Jongvolwassenkring
Vanaf september 2014 is er een jongvolwassenkring opgestart. Er wordt tijdens de
bijeenkomst een onderwerp of een thema uit de Bijbel behandeld. Tijden en data
worden via de “Zaaier” vermeld.
Contactpersonen zijn: Joanne de Jonge, Annemiek Looy en Martine Exalto.
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8.

Adressen ziekenhuis/zorgcentra/christelijke scholen

Het van Weel-Bethesda Ziekenhuis
Stationsweg 22
3247 BW Dirksland
0187-607300
Nieuw Rijssenburg
Sperwer 271
3245 VP Sommelsdijk
0187-488200
Geldershof
Poldersweegje 2
3247 KE Dirksland
0187-602055
Ebbe en Vloed
’t Getij 3
3255 TG Oude Tonge
0187-641844

Christelijke scholen



Christelijk basisonderwijs wordt in Nieuwe Tonge gegeven aan de “Oranje
Nassauschool”, Korteweegje 7, 3244 AK. Tel. 652233.
Voortgezet onderwijs wordt gegeven aan de “Prins Maurits”
Scholengemeenschap. Dit is een christelijke scholengemeenschap voor PRO,
LWOO, VMBO, HAVO en VWO. De school is gevestigd aan de Kon.
Julianaweg 57, 3241 XB in Middelharnis. Tel: 482745.

Heeft u suggesties voor de inhoud van de volgende gemeentegids
dan kunt u zich richten tot ouderling P. van Moort, tel. 651634.
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9.

Lijst van predikanten

Sinds de Reformatie hebben de onderstaande predikanten onze gemeente mogen
dienen.
Naam
gekomen van:
vertrokken naar:
Johannes Horstius
1574
1583
Arnoud G. Timmerman
1584
1607 Vertrokken
Caspar van Baerle
1608 Proponent
1612 Leiden
Abraham La Faille Bzn
1613
1619 Ambt ontzet
Jeremias Hennecaart
1619 Proponent
1635 Overleden
Daniël Merlinus
1635 Proponent
1640 Koudekerk
Johannes Boogaard
1640 Proponent
1653 Kage
Angelus van Aken
1653 Nispen
1671 Emeritus
Daniël Ronaldus
1671 Proponent
1672 Geervliet
Jacobus de Graaf
1673 Keulen
1676 Bruinisse
Petrus Verstraten
1676 Ass. Pred. Den Haag 1679 Zuidland
Johannes van der Vorm
1679 's Heerjansland
1684 Overleden
Petrus van der Burgh
1684 Waardenburg
1708 Overleden
Theodorus van der Houte
1709 Proponent
1713 Abbenbroek
Willem Lonis
1713 Vlootpredikant
1730 Goudswaard
Franco Garveel
1734 Borssele
1763 Overleden
Herbertus de Haas
1764 Schoondijke
1769 Heenvliet
Jacobus Drubbels
1770 Waarde
1773 Werkendam
Lodewijk Schemkes
1774 Adj. Pred. Rhenen 1777 Woudrichem
Johannes Arnoldus Rietmeijer Voorthuizen
1786 Overleden
Marinus Johannes v. Nimwegen 1786 Standaard buiten
1790 Nieuwenhoorn
Izaäk Matthias Voijer
1790 Oudelande
1800 's Heeren Abts
en Simonskerke
Petrus van Raden
1801 Nederhemert
1804 Nieuwerkerk (ZLD)
Petrus Marinus van Baak
1805 Eck en Wiel
1808 Overleden
Leffert Bakker
1809 Urk
1818 Ermelo
Johan Laurens Theodorus Cox 1819 Moerdijk
1822 Almkerk
Abraham Biben
1823 Brandwijk
1829 Edam
Johannes Hooykaas
1830 Westmaas
1838 Overleden
Johan Jacob Le Fèvre
de Montigni
1839 Kwadijk
1848 Overleden
Daniël van Wijngaarden
1849 Zwijndrecht
1854 Oud-Beijerland
Simon Hogerzeil
1855 Wemeldinge
1860 Berkel
Jan Wouter Felix
1860 Heeg
1862 Katwijk a/d Rijn
Hendrik van Griethuizen
1864 Losdorp
1868 Oudega-Idsega
Dirk Niessen
1868 Leerbroek
1870 Wijk bij Heusden
Dirk Hendrik Teljer
1874 Hellevoetsluis
1876 Axel
Justus Eliza van Toorenenbergen 1877 Wageningen
1880 Lienden
Matthijs Jan Wentinck
1880 Prinseland
1915 Overleden
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Naam
Pieter Kruijt
Pieter Kruijt
Arie Dekker
Arie van der Kooij

gekomen van:
1916 Gouderak (1e keer)
1922 Staphorst (2e keer)
1929 Bleiswijk
1938 Nieuwpoort

Willem Hop
Bastiaan Jan Zaal
Jan Pieter Verkade
Hendrik Visser
Jacob van den Born
Arie Belder
Jan Maas
Hendrik Jan Teunis Lubbers

1956 Renswoude
1959 Houten
1965 Gameren
1975 Barneveld
1980 HardinxveldGiessendam
1987 Prop. Ridderkerk
2005 Wekerom
2009 prop. Wekerom

Benjamin Jakob van Assen

2015 Assen/Oude Pekela
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vertrokken naar:
1919 Staphorst
1926 Oudemirdem
1932 Ernst
1949 Zuilichem en
Nieuwaal
1957 Overleden
1964 IJsselmuiden
1972 Montfoort
1979 Katwijk aan Zee
1986 Spijk
2004 Emeritaat
2008 Emeritaat
2014 IJsselmuiden –
Grafhorst

