Gemeentegids 2018/2019
Hervormde gemeente Nieuwe Tonge

Voorwoord

U hebt de gemeentegids van de hervormde gemeente van Nieuwe Tonge in handen. In
deze gids vindt u in het kort 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. 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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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. De
kerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en enkele concretiseringen daarvan
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verwoord en geven daarmee aan waarop zij de synode aanspreken en waarop zij door
haar aangesproken willen en mogen worden.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

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.
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.
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.
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.
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 on-Bijbels en daarom
censurabel. Daarom zal de kerkenraad op Bijbelse wijze tucht oefenen over
hen die deze instelling van God ontkrachten.
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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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;
. de zorg voor de naaste, in hoofdzaak door de diaconie.

Predikant:
Ouderlingen:

E-mail:
Diakenen:

E-mail:

Naam
B. J. van Assen
M.A. Huijsen
M.A. Waleboer (scriba)

Adres
Telefoon
Korteweegje 3
651631
Fr. van Borselenstraat 42 651770
Sommelsdijkse Haven 12 651412
3245 MA Sommelsdijk
scriba@hervormdegemeentenieuwetonge.nl

C.J. Lugtenburg (voorzitter)
Korteweegje 25
J. P. S. Stelwagen (secr/penm) Korteweegje 9
M. P. Noteboom (financiën)
Klinkerlandseweg 28
diaconie@hervormdegemeentenieuwetonge.nl

Ouderlingen-kerkrentmeesters:
L. Kom (voorzitter)
Westdijk 15
D. W. Exalto (secretariaat)
Kerkring 20
Email:
kerkrentmeesters@hervormdegemeentenieuwetonge.nl
Kerkrentmeesters
J. Kransse (penningmeester)
H. van Strien (alg. adjunct)
Rek. nummer kerk:
Rek. nummer diaconie:
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Koninginnelaan 8
Battenoordseweg 1

652184
652780
641265

652128
652561

652101
651238

Rabobank Het Haringvliet NL83 RABO 0345 4007 20
Rabobank Het Haringvliet NL39 RABO 0345 4003 48

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. Voor actuele tijden op bijzondere dagen kunt u naar onze website gaan
of deze zijn te lezen in het kerkblad ‘De Zaaier’.
Kerktelefoon/Kerkdiensten beluisteren: Voor hen die niet meer in staat zijn de
kerkdiensten bij te wonen is er de kerktelefoon. Dit kan voor een lange of korte
periode zijn. Ook andere bijeenkomsten van de gemeente in de kerk of Hervormd
Centrum Elim Zuiddijk 19 kunnen beluisterd worden. Contactpersoon is dhr. L. van
Heemst, tel. 651977. De kerkdiensten zijn tevens te beluisteren via de website:
www.kerkomroep.nl.
Preek-cd: Elke dienst wordt opgenomen. Indien u hiervan een CD wilt kopen, dan
kunt u contact opnemen met dhr. P. Looij, tel. 651762.
Kinderoppasdienst: Tijdens de morgendienst en bijzondere diensten is er in het
verenigingsgebouw Elim kinderoppas. Het crècherooster is te vinden op de website.
Contactpersoon: Mw. J. van Assen tel. 651631 email: jagvanassen@hotmail.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). 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. Bij de bediening van de doopdienst
worden de vrouwen met een bedekt hoofd verwacht. Alle data worden vermeld in het
kerkblad ‘de Zaaier’.
Het Heilig Avondmaal: De Heere Jezus Christus heeft het Avondmaal ingesteld in de
nacht in welke Hij verraden werd. 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" De viering van het Avondmaal vindt viermaal per jaar plaats. Voorafgaande
aan de Avondmaalsviering wordt een voorbereidingsdienst gehouden. Na de viering
wordt in de avonddienst dankzegging op het Heilig Avondmaal gehouden. Bij de
deelname aan de bediening van het sacrament wordt van de
vrouwen verwacht dat men met gedekt hoofd deelneemt aan
het Heilig Avondmaal. In de week voor de
Avondmaalszondag wordt, overeenkomstig de kerkordelijke
bepalingen, Censura Morum gehouden. Een afvaardiging
van de kerkenraad is dan bijeen en lidmaten van de
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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.
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 één en ander door
te geven aan uw predikant of de wijkouderling. 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.
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
ander kerkenraadslid of bezoekbroeder.
De wijken zijn als volgt ingedeeld:
Wijk 1, ouderling M.A. Huijsen:
Aelbrechtstraat, Armenweg, Battenoord, Battenoordsedijk, Ds. Van Baerlestraat,
Brandweerplein, Burg. Overdorpstraat, Duivenwaardsedijk, 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. Wentinkstraat, Koninginnelaan, Korteweegje,
Molendijk, Oranjestraat, De Pannebakker, Prinsessestraat, Tuinstraat, Verolmestraat,
Voorstraat, Weistraat, Westdijk, Westerstraat, Zuiddijk en Zuidelijke Achterweg en
alle overige niet genoemde gebieden/straten buiten Nieuwe Tonge.
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 landelijke kerk.
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Huwelijksbevestiging: De huwelijksdienst is in de christelijke gemeente altijd weer
een blijde gebeurtenis. 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 ook een melding indienen bij kerkrentmeester Kransse. Deze zal dan ook de
koster en 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. Daarnaast heeft de kerkenraad een
kader opgesteld waarbinnen het bruidspaar met de predikant invulling geven aan de
trouwdienst.
Begrafenissen: Bij droevige gelegenheden dient een familie zo gauw mogelijk de
predikant op de hoogte te brengen. De rouwdienst wordt in de regel gehouden in de
grote zaal van Elim. In de rouwdienst houdt de predikant een korte, toepasselijke
overdenking uit Gods Woord. Hij spreekt evenzeer enkele woorden aan het graf. De
plechtigheid wordt bij het graf afgesloten met gebed.
(ZEC) Zendings- en Evangelisatie Commissie: Er is een gecombineerde zendingsen evangelisatiecommissie. Zoals de naam al zegt, houdt de ZEC zich bezig met twee
dingen, namelijk zending en evangelisatie. Binnen de commissie houdt een aantal
mensen zich vooral bezig met het wereldwijde zendingsgebeuren. 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. Door één van de ZEC-leden worden de nieuw
ingekomen gemeenteleden bezocht. Er wordt tevens een welkomstmandje gegeven.
Contactpersoon: Dhr. C. 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 aanleveren, voor zaterdagmiddag, via e-mail:
zaaier@hervormdegemeentenieuwetonge.nl.
Website:
Via de website www.hervormdegemeentenieuwetonge.nl
kunt u alles lezen over onze gemeente. Actuele
wijzigingen, data en zaaierberichten worden er vermeld.
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Kerkbeheer:
Het college van kerkrentmeesters behartigt, ten dienste van de gemeente, de stoffelijke
belangen van niet diaconale aard. Verantwoordelijkheden van de Kerkrentmeesters
zijn onder andere:
instandhouding eredienst en pastoraat;
beheer gebouwen/tuinen;
kosterschap en contacten organisten;
financiële administratie, ledenadministratie;
kerktelefoon, collectebonnen;
geldwerving.
Kosterschap: Er is een kosterpoule die bestaat uit dhr. E. Hoogmoed, dhr. P. van
Heemst en dhr. P. Looij. Om de kostertaken goed te kunnen uitvoeren is het
noodzakelijk dat de koster ingelicht wordt. Contactpersoon: dhr. E. Hoogmoed, tel:
473325, mail: koster@hervormdegemeentenieuwetonge.nl.
Organisten: Onze gemeente telt een aantal organisten die de samenzang tijdens de
erediensten begeleiden. In alfabetische volgorde zijn dat: Mw. G. van Asperen, mw.
C. Bom, mw. M. Exalto, dhr. A. Keizer, dhr. E. Wolfert. In onderling overleg wordt
een rooster vastgesteld.
Boekhouding: 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. Daarna wordt deze door
de kerkenraad 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.
Collectebonnen:
In onze gemeente is het mogelijk collectebonnen te gebruiken. Naast dat het praktisch
is, biedt het ook mogelijkheid om uw bijdragen voor de inkomstenbelasting aftrekbaar
te maken. Als de collectebonnen voor zaterdag besteld zijn, dan liggen ze zondagmorgen klaar op het folderrek achterin de kerk. De bonnen kunnen gebruikt worden
voor alle collecten. Het betalen kan alleen d.m.v. een overmaking via de bank. U kunt
de collectebonnen telefonisch bestellen bij mw. J. van Moort, tel: 651634, mail:
collectebonnen@hervormdegemeentenieuwetonge.nl. Er zijn vier bonwaarden:
- € 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.
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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. Rekeningnummer: Rabobank Haringvliet NL25 RABO 0300 49 82 33
Contactpersoon is mw. G. Kransse, tel. 652101.
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.
Gebruik kerk of Elim: Voor het gebruik van de kerk of het bespreken van Elim moet
contact opgenomen worden met dhr. J. Kransse, tel. 652101. Voor vergaderingen,
familiebijeenkomsten of cursussen 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. Uitgangspunt is dat een condoleance en rouwdienst
zoveel mogelijk worden ingepland naast de overige activiteiten in het gebouw. Ook is
het mogelijk om in de kerk de rouwdienst te verzorgen. Beslissing hierover wordt
genomen door het college van kerkrentmeesters. Contactpersoon dhr. J. Kransse.
Kerstpostactie: Al vele jaren brengen inwoners van ons dorp in december hun
kerstpost in Elim. Men betaalt voor alle kaarten minder dan het PostNL-tarief. De
kerstpost wordt binnen de regio door vrijwilligers bezorgd, zonder dat een postzegel
hoeft te worden geplakt. In het kerkblad ‘De Zaaier’ en via een folder die huis-aanhuis wordt bezorgd, wordt er bekendgemaakt waar en wanneer men de kaarten in kan
leveren. De kaarten kunnen ook thuis worden opgehaald. Contactpersoon is: dhr. P.
Looij, tel 651762
Oliebollenverkoop:
Elk jaar wordt er, in principe, op 31 december een verkoping
gehouden in Elim van oliebollen en appelbeigenets. Deze
kunnen daar worden afgehaald. Dit wordt dan bekendgemaakt
via het kerkblad ‘De Zaaier’ en een huis aan huis folder.
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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 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.
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 en dhr. L.
Kom, tel. 652128. Tweedehands boeken kunnen worden ingeleverd via de bibliotheek.
Informatie volgt via ‘De Zaaier’, folders, website en de regionale bladen.
Verjaardagsfonds: Alle doopleden en belijdende leden van 18 jaar en ouder, die zijn
ingeschreven in onze gemeente, ontvangen op hun verjaardag een gelukwens namens
onze gemeente. Deze gelukwens gaat vergezeld met een envelop waarin een gift kan
worden gedaan voor de gemeente. De envelop wordt vervolgens door een vrijwilliger
weer opgehaald. Met de giften worden diverse kosten voor de instandhouding van de
kerk betaald. De opbrengst wordt vermeld in het kerkblad ‘De Zaaier’.

Diaconie
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. 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.
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 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 alleenstaandenmiddagen, ontvangen
ouderen een kerstpakket en gemeenteleden die een jubileum hebben een
boodschappenmand. De diaconie participeert ook in identiteitsraden van het
ziekenhuis en verzorgingstehuis Nieuw-Rijsenburgh.
Diaconale hulpdienst: Vanuit de diaconie is er een hulpdienst opgezet.
Gemeenteleden kunnen hulp aanvragen als zijzelf bepaalde activiteiten niet meer zien
zitten vanwege ziekte, ouderdom of andere omstandigheden. Wilt u hiervan gebruik
maken? Dan kunt u contact opnemen met mw. E. Lugtenburg
elugtenburg63@gmail.com of mw. M. Waleboer mawaleboer@gmail.com.
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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.
Pachtzaken: De diaconie heeft ± 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
opnieuw in pacht uitgegeven. Dit kan erfpacht, geliberaliseerde pacht of reguliere
pacht zijn, te bepalen door de diaconie. 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.
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. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de diaconie.
Jachtzaken: De diaconie geeft het jachtrecht uit aan jachthouders. Deze administratie
wordt door het KKG uitgevoerd. Voor vragen m.b.t. jachtzaken kunt u contact
opnemen met het KKG. Als aanspreekpunt voor alle (erf)pachtzaken en jachtzaken
fungeert: Mw. F. M. Meerstadt, rentmeester van het KKG, kantoor Amersfoort.
Adres: Postbus 675, 3800 AR Amersfoort. Tel. 033-4671010. 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 Zuiddijk/
Korteweegje. Contactpersoon: 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 20.00 uur open gesteld. De catalogus is te
vinden op onze website. De uitleenprijs bedraagt € 0,25 per week per boek.
Theologische boeken worden gratis uitgeleend. In vakanties is de bibliotheek gesloten.
Contactpersoon: Mw. M. Huijsen.
Seniorenwoningen: De diaconie heeft een aantal 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 Lugtenburg. Per ingang van 1 januari
2019 zal er een nieuwe procedure in werking treden. Als er een seniorenwoning vrij
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komt zal hier een mededeling over gedaan worden in de Zaaier. Meelevende leden
kunnen zich dan aanmelden voor deze woning bij diaken Lugtenburg. Gunning is
voorbehouden aan de diaconie.
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 Lugtenburg of melden via de
diaconale hulpdienst.

Catechisatie/kringen/verenigingen:
Catechisaties en belijdeniscatechisatie: Aan het begin van elk catechisatieseizoen
worden via ‘de Zaaier’ 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 ja-woord bij de doop van
hun kinderen zich daartoe verplicht. 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. Datum, tijdstip en
plaats worden gepubliceerd in ‘de Zaaier’ of in onderling overleg vastgesteld.
Zondagsschool ‘Samuël’: Iedere week, m.u.v. de schoolvakanties, wordt er op
zondagmiddag van 14.15 uur tot 15.15 uur zondagsschool gegeven in Elim.
De zondagsschool is bedoeld voor kinderen vanaf 4 t/m 12 jaar. Dit geldt niet
alleen voor kinderen uit onze kerkelijke gemeente, alle kinderen zijn van
harte welkom. Contactpersoon: mw. C. Bom, tel. 651523.
Jongens- en meisjesclub ‘De Kindervriend’: De jongens- en meisjesclub komt in de
maanden oktober t/m maart elke woensdagavond bij elkaar m.u.v. de schoolvakanties.
De jongens en meisjes zitten in groep 6-8 van de basisschool. De verenigingsavonden
beginnen om 19.00 uur en duren tot 20.30 uur. Contactpersoon: Dhr. en mw. Bom, tel.
651523.
Tienerclub ‘Eben-Haëzer’: Tienerclub ‘Eben-Haëzer’ is voor 12-16 jaar. De leiding
houdt een inleiding over een thema of Bijbelgedeelte en na de pauze is er tijd voor een
spel of een andere leuke activiteit. Contactpersoon: Mw. B. van Heemst, tel. 651977
en mw. A. Noteboom, tel. 641265.
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20+ kring en 30/40 gesprekskring en Bijbelkring: De gesprekskringen komen eens
per maand samen. Voor actuele data en tijden kunt u terecht op onze website.
Contactpersoon: predikant, tel. 651631.
Mannenvereniging ‘Petrus Datheen’:
De mannenvereniging is voor mannen van alle leeftijden. De mannenvereniging is
aangesloten bij de Bond van Mannen verenigingen op Gereformeerde Grondslag. De
Bijbelstudie uit het blad ‘De Hervormde Vaan’ wordt als leidraad genomen.
Bijeenkomsten zijn vanaf september t/m maart op woensdagavond elke veertien dagen
van 19.30 uur tot 21.30 uur. Contactpersoon: dhr. C. Kom, tel. 651351.
Vrouwenvereniging ‘Ora et Labora’: Vrouwenvereniging is aangesloten bij de
Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op Gereformeerde Grondslag. Er is geen
leeftijdgrens aan verbonden. Alle vrouwen uit de gemeente zijn van harte welkom.
De avondgroep komt één keer per 14 dagen samen in Elim op woensdagavond van
19.30 uur tot 21.30 uur. Contactpersoon: Mw. G. Kransse, 652101.
De ochtendgroep vergadert ’s ochtends in verband met gezin en werk. De
samenkomsten zijn in de regel elke 2e woensdagochtend van de maand van 09.30 –
11.30 uur in Elim. Contactpersoon: Mw. A. v. Oostende, tel. 651346.
Commissie Ouderen en alleenstaanden:
De commissie heeft tot doel om een aantal middagen voor ouderen en alleenstaanden
te verzorgen. De middagen zijn bestemd voor alle ouderen en alleenstaanden uit
Nieuwe Tonge en Herkingen. De samenkomsten zijn op dinsdagmiddag van 14.30 uur
tot 16.30 uur. 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. Contactpersoon: mw. G. Kransse, tel. 652101.

Raadplaag de website www.hervormdegemeentenieuwetonge.nl voor de actuele
informatie.
Heeft u suggesties voor de inhoud van de gemeentegids dan kunt u zich richten tot de
scriba van de gemeente.
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