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1  Voorwoord 

 

Voor u ligt de wijkgids van wijkgemeente Wilhelminakerk. Hierin vindt u 

informatie met betrekking tot activiteiten en personen in onze gemeente. Dit 

alles vanuit de wens dat velen zo (nog beter) hun weg weten te vinden naar de 

samenkomsten van de gemeente rond Gods Woord, op zondag en 

doordeweeks. 

       

 
 

J.P.J. Voets 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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2 Rondom de wijkgemeente Wilhelminakerk 

 

2.1 Geschiedenis 

De Hervormde Gemeente Ridderkerk bestaat uit verschillende wijken met eigen 

kerkgebouwen. Alle kerken zijn voortgekomen uit de oudste kerk van 

Ridderkerk, de Singelkerk. Ook onze wijkgemeente is uit deze kerk ontstaan. 

Tot aan het einde van de 19e eeuw waren de leden van de Hervormde Kerk, die 

in Slikkerveer woonden, voor hun kerkgang aangewezen op de Singelkerk of op 

het kerkje aan de Benedenrijweg te Bolnes. Dit kerkje werd gebouwd in 1880 

en moest later worden gesloopt in verband met de dijkverzwaring. In de kerk te 

Bolnes werd wel gedoopt door de predikant uit Ridderkerk, maar het Heilig 

Avondmaal werd er niet bediend, daarvoor moest men naar Ridderkerk. Door 

toename van de bevolking kregen de wijken Bolnes en Slikkerveer geleidelijk 

meer zelfstandigheid. Op den duur woonden er in Slikkerveer zoveel mensen, 

dat er behoefte aan een eigen kerkgebouw ontstond. In Slikkerveer is  in 1926 

gestart met de bouw van een lokaal dat dienst deed als kerk. Het aantal 

kerkgangers groeide zo snel dat al spoedig werd besloten tot de bouw van een 

eigen kerkgebouw.  

 

Het ontwerp van de kerk was 

geheel in de stijl van die tijd. In 

1931 werd de Wilhelminakerk 

gebouwd.  De eerste steen werd 

gelegd op 16 mei 1931 en de 

ingebruikname was op 29 

december 1931 door dr. R. 

Steenbeek uit Zetten-Andelst, 

oud-predikant van Ridderkerk.  

In mei 1937 ging de kerkenraad 

over tot het stichten van een 

tweede predikantsplaats: 

Wijkgemeente Wilhelminakerk. 

Het lokaal werd gebruikt als 

consistorie en catechisatielokaal.  

Op 3 oktober 1937 kreeg onze 

wijk haar eerste predikant in de 

persoon van ds. C. van den Boogert, overgekomen uit Zuid-Beijerland. Hij kwam 

voor de zware taak te staan om pioniersarbeid te verrichten in een pas gestichte 

gemeente. Dat, terwijl de economische situatie steeds slechter werd en een 

oorlog steeds dichterbij kwam.  
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog is ds. Van den Boogert enige tijd door de 

Duitse bezetting in gijzeling geweest te Sint Michielsgestel. Dit vanwege 

vermeende anti-Duitse uitlatingen in prediking, kanselgebed en huisbezoek.  

Ds. Van den Boogert nam in 1949 het beroep aan naar Harderwijk. 

 

In 1975 werd het eerder genoemde lokaal gesloopt en een nieuw 

verenigingsgebouw gebouwd. In 1993 werd dit gebouw uitgebreid met onder 

andere een jeugdzolder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het eerste pijporgel uit de 

dertiger jaren werd in 1988 

vervangen door het orgel dat 

nu in gebruik is. 
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De volgende predikanten hebben onze gemeente gediend: 

Ds. C. van den Boogert 1937-1949 

Ds. P. Bouw 1949-1957 

Ds. J. Noltes 1958-1971 

Ds. P.J. Bos 1972-1979 

Ds. E.F. Vergunst 1979-1984 

Ds. B.J. van Vreeswijk 1985-1992 

Ds. T.E. van Spanje 1993-1995 

Ds. K. ten Klooster 1996-2004 

Ds. W. Westland 2006- 2015 

 

De gemeente wordt momenteel gediend door Ds. J.P.J. Voets (vanaf 2016).  
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2.2 Plaatsbepaling binnen de Protestantse Kerk in Nederland 

De wijkgemeente behoorde tot 1 mei 2004 tot de Nederlandse Hervormde Kerk 

(N.H.K.) en vanaf 1 mei 2004 tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De 

wijkgemeente heeft zich niet zonder meer onderworpen 

aan het besluit van de Generale Synode van de 

kerk van 12 december 2003, waarin het besluit om per 1 

mei 2004 te fuseren met de Gereformeerde Kerken in 

Nederland en de Evangelisch-Luthersche 

Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. De 

wijkgemeente blijft, evenals de Hervormde Gemeente 

van Ridderkerk, zich ook na 1 mei 2004 Hervormde 

wijkgemeente noemen. De kerkenraad van de 

wijkgemeente   Wilhelminakerk heeft in mei 2004 besloten het Convenant van 

de Classicale Vergadering van Alblasserdam naar geest en strekking te 

aanvaarden. De wijkgemeente behoort tot de Hervormde Gemeente van 

Ridderkerk, die op haar beurt deel uitmaakt van de classicale vergadering van 

Dordrecht.  

 

 

De Hervormde Gemeente Ridderkerk (de "centrale gemeente") bestaat uit de 

volgende vijf wijkgemeenten: 

Wijk 1: Singelkerk 

Wijk 2: Goede Herderkerk 

Wijk 3: Wilhelminakerk 

Wijk 5: Boezemkerk 

Wijk 6: Drievliet-Oostendam 

 

De wijkgemeenten 1, 3, 5 en 6 rekenen zich tot de Gereformeerde Bonds-

richting in de Protestantse Kerk in Nederland, wijk 2 heeft een confessionele 

signatuur. 
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2.3 Algemene Kerkenraad/ Centrale Diaconie/ College van 

Kerkrentmeesters 

Iedere wijkgemeente heeft in principe een eigen predikant en een eigen 

kerkenraad. Voor het behartigen van die zaken, die de centrale gemeente raken 

is er de Algemene Kerkenraad (AK). De Algemene Kerkenraad bestaat uit 

vertegenwoordigers van alle wijkkerkenraden.  

 

Binnen de centrale gemeente zijn er tevens de Centrale Diaconie en het 

Centrale College van Kerkrentmeesters. Deze behartigen de diaconale, c.q. 

kerkrentmeesterlijke zaken die betrekking hebben op de gehele centrale 

gemeente. De AK stelt jaarlijks het collecterooster vast.  

 

2.4 Wijkgrenzen en wijkindeling 

De gehele wijk Slikkerveer (postcode 2983) behoort tot onze wijkgemeente, met 

uitzondering van de straten : Donckselaan, Doncksestraat, Jhr. Groeninx van 

Zoelenstraat en Bosstraat. 

 

De wijkgemeente is opgedeeld in drie  wijken, de wijkindeling is te vinden op de 

website (onder kerkenraad  wijkouderling).  
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3 Kerkdiensten 

 

3.1 Eredienst 

De eredienst vormt het hart van het gemeenteleven. Hier vindt de bediening van 

de verzoening plaats. Christus heeft zelf de opdracht tot de prediking gegeven 

in Lukas 24 vers 47, dat “in Zijn Naam gepredikt zal worden bekering en 

vergeving der zonden”. 

 

Iedere zondag  zijn er twee erediensten. De morgendienst begint om 9.30 uur 

en de middagdienst om 16.00 uur. In de morgendienst worden de tien geboden 

gelezen en in de middagdienst de geloofsbelijdenis (meestal de Apostolische 

Geloofsbelijdenis). In onze wijk wordt de Herziene Statenvertaling gelezen en 

ritmisch gezongen (Psalmberijming van 1773). 

Indien de eigen predikant voorgaat is de middagdienst in het algemeen een 

leerdienst (n.a.v. de Heidelbergse Catechismus of Nederlandse 

Geloofsbelijdenis etc.). Een aantal keren per jaar wordt een ochtenddienst 

uitgezonden via de lokale omroep (Radio Ridderkerk). 

 

De volgorde van een eredienst is: Voorzang* -  Votum en groet - Zingen – Lezen 

van de wet of geloofsbelijdenis  -  Zingen - Gebed -  Schriftlezing - Afkondigingen 

- Twee collecten - Zingen - Prediking - Zingen - Dankgebed en voorbede  - 

Zingen - Zegen. 

 

 

 Hiervoor wordt ook gebruik gemaakt van het psalmrooster van de Rehobothschool. 
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3.2 Kinderoppas 

Er is gewone kinderoppas tijdens alle kerkdiensten, behalve tijdens diensten die 

in de avonduren plaatsvinden. De gewone kinderoppas is bestemd voor baby’s 

en kinderen tot ongeveer 6 jaar. Vanaf mei 2017 werken we met de methode 

Op Stap van de HGJB. Dit betekent dat de kinderen van 3-6 jaar op hun niveau 

toegerust worden m.b.v. deze methode. Aan de hand van een Bijbelverhaal, 

uitleg, vragen, en het aanleren van lied en een knutselwerkje willen we de 

kinderen ook op deze jonge leeftijd bij de bijbel betrekken en hen meer bagage 

meegeven als het gaat over kerk(dienst) en het geloof. In de regel begint deze 

groep rond het tijdstip dat er in de dienst gecollecteerd wordt. Kinderen kunnen 

dus vanaf 3 jaar nu ook aansluiten bij deze groep. Op Stap zal alleen tijdens de 

morgendienst zijn. 

 

3.3 Autodienst 

Er is een autodienst, waarop een beroep kan worden gedaan voor vervoer van 

en naar de kerk voor gemeenteleden die bijvoorbeeld moeilijk ter been zijn. De 

diaconie regelt dit vervoer. 

 

3.4 Eerste hulp 

Om effectief op te kunnen treden tijdens calamiteiten is er binnen onze 

gemeente een EHBO/BHV-commissie actief. De commissie zorgt voor de 

aanwezigheid van benodigde middelen zoals verbandkoffer, AED-apparaat, 

zuurstofmasker en -fles e.d.  De leden komen regelmatig bij elkaar om te 

oefenen en procedures te bespreken. De EHBO/BHV-commissie valt onder de 

verantwoordelijkheid van de ouderlingen-kerkrentmeester. 

 

3.5 Kerktelefoon/Internet 

Gemeenteleden die niet meer naar de kerk kunnen, kunnen de eredienst 

rechtstreeks beluisteren via de kerktelefoon of via de website 

www.wilhelminakerkslikkerveer.nl. Een kerktelefoon kan worden aangevraagd 

via de ouderlingen-kerkrentmeester. Van elke kerkdienst wordt een digitale 

opname gemaakt welke gedurende drie maanden te beluisteren is via 

www.kerkdienstgemist.nl 

 

 

 

 

 

http://www.wilhelminakerkslikkerveer.nl/
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3.6 Bijzondere erediensten 

 

Tijdens de middagdiensten van de bid- en dankdag is er speciale aandacht voor 

de kinderen van de gemeente.  

 

Op of rondom 31 oktober van elk jaar vindt in samenwerking met de gehele 

Hervormde Gemeente Ridderkerk en de Hersteld Hervormde Gemeente een 

herdenkingsdienst van de reformatie plaats.  

 

Twee keer per jaar vinden binnen de centrale Hervormde Gemeente  

aangepaste diensten voor verstandelijk gehandicapten plaats. Dit betekent dat 

onze wijkgemeente ongeveer één keer per twee jaar een dienst verzorgt. Deze 

dienst, waarin de wijkpredikant voorgaat, wordt voorbereid door een door de 

Algemene Kerkenraad ingestelde commissie. 

 

Op eerste kerstdag, eerste paasdag en eerste pinksterdag worden voor de 

aanvang van de dienst een aantal liederen gezongen. Het zingen van de 

liederen vangt aan rond 9.10 uur.  

 

 
 

Eerste kerstdag 

Tweede kerstdag 

(kerstfeest voor clubs en verenigingen) 

Oudejaarsavond 

Nieuwjaarsmorgen 

Biddag voor gewas en arbeid  

Goede vrijdag 

Tweede paasdag 

Hemelvaartsdag 

Tweede pinksterdag   

Dankdag voor gewas en arbeid 

9.30 uur en 16.00 uur 

10.00 uur 

 

19.30 uur 

10.00 uur 

14.30 uur en 19.30 uur 

19.30 uur 

9.30 uur 

9.30 uur 

9.30 uur 

14.30 uur en 19.30 uur 
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Op eerste kerstdag wordt, direct na de dienst, (staande) het “Ere zij God” 

gezongen. Na de morgendienst op eerste Paasdag wordt “U zij de Glorie” 

gezongen.  

 

Tijdens de oudejaarsdienst worden de namen en leeftijden genoemd van 

gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Uit respect wordt dit 

staande gedaan en na enige ogenblikken stilte, wordt ook staande een psalm 

gezongen. 

 

Op de zondag voor, op of na 31 oktober worden, na de morgendienst, twee 

coupletten gezongen van het Lutherlied “Een vaste burcht is onze God”. 

 

Om de verbondenheid met het koningshuis tot uitdrukking te brengen worden, 

op de zondag op of na Koningsdag, na de morgendienst, het eerste en het 

zesde couplet van het Wilhelmus gezongen. 
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4  Kerkenraad 

 

De kerkenraad bestaat uit een predikant, 6 ouderlingen (incl. een jeugdouderling 

en een evangelisatieouderling), 3 diakenen en 4 ouderlingen-kerkrentmeester. 

De kerkenraad vergadert één keer per maand, behalve in de maanden juni en 

juli. De kerkenraad kent een “vrije zondag”-regeling voor ambtsdragers. 

 

4.1 Moderamen 

Het moderamen (het dagelijks bestuur) bereidt de vergaderingen van de 

kerkenraad voor en kan besluiten van spoedeisende aard nemen. Het 

moderamen, dat jaarlijks opnieuw wordt gekozen, legt verantwoording af van 

zijn werkzaamheden in de kerkenraadsvergadering. 

 

4.2 Verkiezing ambtsdragers 

Alleen de belijdende leden van de wijkgemeente kiezen de ambtsdragers 

(ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen). Alleen zij kunnen 

gekozen worden, die openbare geloofsbelijdenis hebben afgelegd. De wijze van 

verkiezing vindt plaats volgens de kerkorde en het Plaatselijk Reglement van de 

Hervormde Gemeente van Ridderkerk. Er kan in onze wijk niet bij volmacht 

worden gestemd. Op grond van het Woord van God (onder andere 1 Timótheüs 

2:10-13) wordt de vrouwelijke ambtsdrager afgewezen.  

 

Het (periodiek) aftreden van de kerkenraad is vastgelegd in de kerkorde en vindt 

telkens plaats direct na de jaarwisseling van een oneven naar een even jaar. 

Een ambtsdrager wordt gekozen voor een periode van vier jaar, daarna  zijn 

herverkiezingen mogelijk. De maximale zittingsperiode is 12 jaar.  

 

4.3 Bezoekbroeders 

Naast de wijkpredikant, ouderlingen en de diakenen zijn ook bezoekbroeders 

betrokken bij het pastoraat. De bezoekbroeder gaat samen met een ouderling 

op huisbezoek. Hoewel een bezoekbroeder niet in de ambtelijke dienst staat, 

heeft hij ook een geheimhoudingsplicht t.a.v. alle vertrouwelijkheden die hem 

ter ore komen tijdens het huisbezoek. 
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5 Pastoraat  

 

5.1 Regulier huisbezoek 

Het reguliere huisbezoek is de taak van de wijkouderlingen, waarbij er naar 

wordt gestreefd de gemeenteleden één keer per twee jaar te bezoeken. Het 

huisbezoek wordt door de wijkouderling afgesproken en in de regel door twee 

ouderlingen (of een ouderling en een bezoekbroeder) gedaan. Tijdens het 

huisbezoek wordt gevraagd naar de geestelijke welstand, maar ook gesproken 

over materiële zaken en het welzijn van de gemeenteleden. Iedere wijkouderling 

is belast met het toezicht op het geestelijke welzijn van de in zijn wijk wonende 

gemeenteleden. 

 

5.2 Pastorale bezoeken 

Een ieder die graag een pastoraal bezoek wil krijgen wordt van harte 

uitgenodigd om contact op te nemen met de wijkpredikant/wijkouderling. 

Hieronder vindt u een opsomming van pastorale bezoeken. 

 

Verjaardagsbezoek 

Ouderen van 80 jaar en ouder worden door de predikant rondom hun 

verjaardag bezocht. Echtparen (van 80 jaar en ouder)  krijgen bezoek van de 

predikant rondom de verjaardag van de vrouw. De ouderling (die de ouderen 

bezoekt) komt bij de echtparen een half jaar na de verjaardag van de vrouw. 

Bij alleenstaande ouderen van 80 jaar en ouder komt de ouderling een half 

jaar na hun verjaardag. 

 

Ouderen van 75-79 jaar worden een half jaar na hun verjaardag bezocht door 

de ouderling. Bij echtparen in deze leeftijdscategorie komt de ouderling een 

half jaar na de verjaardag van de vrouw. 

 

Ziekenbezoek 

Alle zieken die lang of ernstig ziek zijn, in het ziekenhuis liggen of gelegen 

hebben, worden door de predikant/wijkouderling bezocht. 

 

Pastoraat bij het verlaten van de gemeente 

Als een meelevend lid van de wijkgemeente besluit over te gaan naar een 

voorkeurlidmaatschap van een andere wijk of lid wordt van een andere 

kerkelijke gemeente zal de wijkouderling een (afscheids)bezoek brengen. 
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Pastoraat bij nieuw ingekomenen  

De predikant en/of wijkouderling legt, indien deze perso(o)n(en) mee willen 

leven met onze wijkgemeente, een kennismakingsbezoek af. 

 

5.3 Pastoraat bij overlijden 

Bij een trieste gebeurtenis zoals een overlijden legt de wijkpredikant en/of 

wijkouderling rouwbezoeken af. Indien gewenst en mogelijk, wordt het 

condoleancebezoek afgesloten met een Bijbelwoord en gebed door een 

ambtsdrager. Als de familie dit wenst, zal voorafgaand aan de begrafenis een 

rouwdienst worden belegd, onder leiding van de predikant. Rouwdiensten 

kunnen, naar keuze, worden gehouden in huis, in een rouwcentrum of in de 

Wilhelminakerk. De liturgie van deze dienst wordt in onderling overleg 

vastgesteld. De familie kan in één van de eerstvolgende kerkdiensten rouw in 

het midden van de gemeente en voor Gods aangezicht brengen. De 

nabestaanden worden met extra pastorale zorg omringd door predikant en/of 

wijkouderling.  

 

 
 

5.4 Heilige Doop 

Ter voorbereiding op de doopdienst ontvangt de kerkenraad de beide 

doopouders in de consistoriekamer van de kerk of bezoekt hen thuis. Tijdens 

die ontmoeting wordt de betekenis van de heilige doop besproken vanuit de 

Bijbel en het doopsformulier. Daarnaast kunnen tijdens dit gesprek nog 

persoonlijke zaken aan de orde komen zoals het nog niet afgelegd hebben van 

de geloofsbelijdenis van één of beide ouders. 

Uitgangspunt bij de bediening van het sacrament is dat beide ouders belijdende 

leden van de gemeente zijn, ofwel dat zij of één van hen het doen van 

geloofsbelijdenis ernstig overwegen/overweegt. Bij doopaangifte moet het 

trouwboekje worden meegebracht. 
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De doopbediening vindt plaats na het voorlezen van het (hertaalde) 

doopformulier en het beantwoorden van de vragen. Na afloop van de kerkdienst 

krijgt de gemeente de gelegenheid de doopouders Gods zegen toe te wensen. 

In uitzonderlijke gevallen, na overleg met de kerkenraad, kan een andere 

predikant dan de wijkpredikant het sacrament bedienen. 

 

5.5 Heilig Avondmaal/Censura Morum 

Vier maal per jaar wordt in de morgendienst in alle wijken van de Hervormde 

Gemeente van Ridderkerk het Heilig Avondmaal gevierd. Er wordt gebruik 

gemaakt van het (hertaalde) avondmaalsformulier. De zondag ervoor wordt een 

voorbereidingsdienst gehouden. In de voorbereidingsweek wordt er Censura 

Morum gehouden (hierbij is een vertegenwoordiging van de kerkenraad 

aanwezig). Gemeenteleden kunnen tijdens het Censura Morum mogelijke 

verhindering voor deelname aan het Heilig Avondmaal van zichzelf of anderen 

ter sprake brengen met de bedoeling om die verhindering zo mogelijk weg te 

nemen. Gemeenteleden die van deze gelegenheid gebruik willen maken 

kunnen dit vooraf kenbaar maken aan de scriba. 

Wenst iemand als gast uit een andere (wijk)gemeente aan dit sacrament deel 

te nemen, dan verwacht de kerkenraad hiervan tijdig op de hoogte te worden 

gesteld. In de tweede dienst op de Avondmaalszondag vindt de dankzegging 

en nabetrachting plaats. Toegang tot het Heilig Avondmaal hebben zij, die de 

openbare geloofsbelijdenis hebben afgelegd en op wie geen maatregel van 

tucht van toepassing is.  

In de week voorafgaande aan de bediening van het Heilig Avondmaal is er een 

uur van bezinning en gebed.  

 

5.6 Jongerenpastoraat  

In het jongerenpastoraat (JP) wordt gestalte gegeven aan de pastorale zorg 

voor jongeren.  Hierbij is het van belang dat persoonlijke aandacht en 

geborgenheid centraal staan. Het jongerenpastoraat is een aanvulling op het 

reguliere pastoraat binnen het gezin. De samenstelling van het team van het 

jongerenpastoraat bestaat uit: wijkpredikant, jeugdouderling en JP-

medewerkers waarbij gestreefd wordt naar een evenredige verdeling tussen het 

aantal mannen en vrouwen, die meelevend belijdend lid zijn.  
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5.7 Huwelijk 

Het huwelijk is een door God gewilde, levenslange, relatie tussen één man en 

één vrouw. Als gemeenteleden voornemens zijn in het huwelijk te treden, en zij 

wensen dat dit huwelijk kerkelijk wordt bevestigd en ingezegend, dienen zij dit 

vroegtijdig aan de predikant kenbaar te maken, zodat afspraken kunnen worden 

gemaakt over huwelijksgesprek(ken) en trouwdatum. Eén of meer 

huwelijksgesprekken worden gehouden voorafgaande aan de kerkelijke 

bevestiging en inzegening van het huwelijk. Huwelijksgesprekken worden 

gevoerd door de predikant, die daarbij eventueel wordt bijgestaan door een 

ouderling. In zo'n gesprek wordt gewoonlijk gesproken over het leven vóór het 

huwelijk, over het huwelijksleven (aan de hand van het huwelijksformulier) en 

over de huwelijksdag. Indien daarvoor aanleiding bestaat, zal de kerkenraad bij 

de voorbereiding van een huwelijk de tucht naar Bijbelse maatstaf op pastorale 

wijze hanteren. In uitzonderlijke omstandigheden kan een andere predikant dan 

de eigen wijkpredikant de huwelijksdienst leiden. In de huwelijksdienst wordt 

gebruik gemaakt van het hertaalde formulier. De huwelijksdienst draagt het 

karakter van een zondagse eredienst. 

 

 
 

5.8 Voorbeden 

Er kan via de predikant of wijkouderling voorbede worden aangevraagd voor 

noden en zorgen van gemeenteleden. De voorbeden worden zoveel mogelijk 

door de eigen predikant in het gebed tijdens de eredienst genoemd. 
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6 Diaconaat 

 

6.1 Algemeen 

Het diaconaat in de gemeente heeft tot doel het verlenen van ondersteuning in 

zaken die niet direct als pastoraal kunnen worden aangemerkt. Tevens heeft 

het diaconaat tot doel het bewustzijn van de onderlinge verantwoordelijkheid 

van de gemeente te bevorderen. De diakenen ontvangen financiële middelen 

uit collecten en giften, en besteden die, in overleg met en onder controle van de 

Centrale Diaconie. Het bankrekeningnummer is NL77 RABO 0385 8094 76 

t.n.v. de diaconie. Wanneer tijdens regulier huisbezoek (door ouderling of  

predikant) blijkt dat er hulpbehoevende gezinnen en/of personen zijn, dan wordt 

dit doorgegeven aan de diakenen. Deze onderzoeken dan in hoeverre er hulp 

geboden moet/kan worden, eventueel in samenwerking met een daartoe 

bevoegde instantie. 

 

6.2 HVD (Hervormde Vrouwen Dienst) 

De Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) is een groep vrouwen uit de gemeente 

die bezoeken brengt aan zieken, alleenstaanden, ouderen (boven de 70 jaar), 

gemeenteleden die een jubileum hebben te vieren, die gehandicapt zijn of waar 

een kindje is geboren.  

 

6.3 Naastenzorg 

Naastenzorg is bedoeld voor gemeenteleden die hulp nodig hebben en waar 

familie, buren  en vrienden geen hulp (meer) kunnen bieden. Dit kan zijn: naar 

het ziekenhuis rijden, boodschappen doen, formulieren invullen en licht 

huishoudelijk werk. Medische hulp valt hier niet onder. Ook kan er financiële 

ondersteuning worden geboden. De diakenen zijn verantwoordelijk voor de 

organisatie van de naastenzorg. Het omzien naar elkaar is niet alleen  een taak 

die aan de diakenen is uitbesteed, maar ook een taak voor de gehele gemeente. 

Daarom is het ook goed dat gemeenteleden worden betrokken bij het in praktijk 

brengen van “omzien naar elkaar”. 
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6.4 DMW (Diaconaal Maatschappelijk Werk) 

Het diaconaal maatschappelijk werk (DMW) is opgericht door de diaconie van 

de hervormde gemeente Ridderkerk in samenwerking met stichting 

‘Schuilplaats’ te Veenendaal, een interkerkelijke landelijk werkende 

hulporganisatie. Vanuit een christelijke levensbeschouwing wordt hulp geboden 

bij relatie- en opvoedingsproblemen, psychische problemen zoals 

overspannenheid, identiteitsvragen, depressies, psychosomatische problemen 

zoals hyperventilatie en spanningshoofdpijn, seksuele problemen en verwerking 

van bijvoorbeeld rouw of incest. De hulp is beschikbaar voor inwoners van de 

gemeente Ridderkerk en zij die kerkelijk betrokken zijn, maar buiten de 

gemeente wonen. Het DMW biedt verschillende vormen van hulp door middel 

van informatie, advies, begeleiding, ondersteuning en verwijzing. 

Wilt u zich aanmelden, advies inwinnen of heeft u een vraag? Neemt u gerust 

contact op! Elke werkdag tussen 8.30 en 10.00 is er telefonisch spreekuur, 

telefoonnummer: 0318 – 547870. U kunt ook een e-mail sturen 

naar info@diaconaalmaatschappelijkwerk.nl. Nadere informatie is om te vinden 

op www.diaconaalmaatschappelijkwerk.nl. 

6.5 Diversen 

o Het blad ‘Lichtspoor’ (een pastoraal blad, uitgegeven door de Hervormde 

Bond van Inwendige Zending) wordt volgens een door de diakenen 

samengestelde lijst bezorgd bij gemeenteleden boven de 75 jaar. 

o Enkele dagen voor de kerstdagen wordt een kerstattentie bezorgd bij 

gemeenteleden boven de 75 jaar. 

o Andere activiteiten die ook onder de verantwoordelijkheid van de 

diaconie worden georganiseerd: 

o bijeenkomsten voor ouderen 

o autodienst 

o Verder hebben de diakenen zitting in de Raad van Participanten van 

verzorgingshuis de Riederborgh en de commissie van het Interkerkelijke 

Diakonaal Beraad. 

 

 
  

mailto:info@diaconaalmaatschappelijkwerk.nl
http://www.diaconaalmaatschappelijkwerk.nl/
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7 Kerkelijk werk (ouderlingen-kerkrentmeester) 

 

7.1 Algemeen 

Het ambt van ouderling-kerkrentmeester is door de kerk ingesteld om de 

verantwoordelijkheid voor alle materiële zaken van de gemeente te dragen. Het 

beheer en het onderhoud van het kerkgebouw en van de pastorie wordt 

uitgevoerd door, of in opdracht van, de ouderlingen-kerkrentmeester. Het 

kerkgebouw en de zalen worden door de kosters en een aantal vrijwilligers 

schoongehouden. De ouderlingen-kerkrentmeester zijn voor hun werk 

aangewezen op een aantal inkomstenbronnen (collecten, de jaarlijkse vrijwillige 

bijdrage, legaten, giften etc.). De besteding van de gelden van de ouderlingen-

kerkrentmeester is in handen van het Centrale College van Kerkrentmeesters, 

dat verantwoording verschuldigd is aan de Algemene Kerkenraad.  Voor zaken 

die directe wijkaangelegenheden betreffen (zoals onderhoud van de kerk en/of 

de pastorie) is er het wijkfonds. Dit wijkfonds wordt gevuld door collecten 

(gewoonlijk offerblokken bij de uitgang van de kerk), giften en andere 

activiteiten.  

Er zijn twee bankrekeningnummers in gebruik: NL76 INGB 0000 3369  88 en 

RABO 0385 4470 00 ten name van de Wilhelminakerk.   

 

7.2 Collectebonnen 

De ouderlingen-kerkrentmeester houden op de maandagavond van de oneven 

weken zitting voor gemeenteleden voor de verkoop van collectebonnen en voor 

bespreking van andere zaken die op het terrein van de ouderlingen-

kerkrentmeester liggen. De collectebonnen zijn er met een waarde van € 0,65;  

€ 0,90; € 1,25; €1,75 en € 2,50 en worden per vel van 20 stuks verkocht. 
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7.3 Kerktelefoon 

De ouderlingen-kerkrentmeester zijn verantwoordelijk voor het (laten) verzorgen 

van kerktelefoonaansluitingen bij gemeenteleden die niet meer in staat zijn de 

erediensten regelmatig te bezoeken.  

 

7.4 Organisten 

De ouderlingen-kerkrentmeester zijn verantwoordelijk voor de benoeming en de 

“begeleiding” van de organisten. Bij toerbeurt vervult één van de vier organisten 

zijn begeleidingsfunctie tijdens de erediensten. 

 

7.5 Kosters 

Een team van kosters en hulpkoster is  verantwoordelijk voor het verzorgen en 

gereedmaken van de kerk, zodat kerkdiensten en andere activiteiten daarin 

kunnen plaatsvinden. Dit gebeurt in onderling overleg, waarbij één koster als 

contactpersoon fungeert. Zij doen hun werk in overleg met en onder 

verantwoordelijkheid van de ouderlingen-kerkrentmeester.  

 

7.6 Publicatieborden 

Trouwkaarten, geboorteberichten, informatie van de ouderlingen-

kerkrentmeester en de diaconie, informatie betreffende eigen clubs, 

bijeenkomsten enzovoorts, kortom alle informatie, die betrekking heeft op de 

eigen gemeente en/of het eigen kerkgebouw, kan na overleg met de koster of 

de kerkenraad, op het publicatiebord in de hal worden gehangen. Informatie 

over bijeenkomsten of activiteiten die niet in de eigen wijk plaatsvinden, wordt 

alleen na goedkeuring door de kerkenraad opgehangen. Deze bijeenkomsten 

en activiteiten die een christelijk karakter hebben, moeten wel kunnen rekenen 

op de interesse en/of steun vanuit de gemeente. 

 

7.7 Verjaardagsfonds 

Ook de wijkgemeente wil meeleven met de verjaardagen van  gemeenteleden 

door middel van een felicitatiekaart. De gemeenteleden worden in de 

gelegenheid gesteld om een gift te geven voor het verjaardagsfonds. Deze 

giften zijn bestemd voor het wijkfonds. 
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7.8 Website 

Onze wijkgemeente beschikt over een website met het volgende adres: 

www.wilhelminakerkslikkerveer.nl.  

Via deze site kunt u onder meer informatie vinden over de volgende zaken: 

o geschiedenis van de Wilhelminakerk; 

o geschiedenis van Hervormde Gemeente Ridderkerk; 

o preekbeurten; 

o nieuws en foto’s van diverse activiteiten; 

o adressen, diverse roosters en beleidsstukken. 

  

Tevens kunt u onder de “button” erediensten opnames terugluisteren en 

downloaden van de gehouden kerkdiensten. 

 

 
 

7.9 Zaalverhuur 

De beschikbare zaalruimte kan voor verhuur aan gemeenteleden of derden 

beschikbaar worden gesteld, volgens de daarvoor opgestelde afspraken. 

Contacten verlopen via de koster. Het gebruik van de kerk en het bijgebouw 

dient aan te sluiten bij de signatuur van de gemeente, en behoeft de 

goedkeuring van de ouderlingen-kerkrentmeester. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wilhelminakerk.nl/
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8 Catechese 

 

8.1 Catechisatie 

De doelgroep voor de gewone catechisatie bestaat uit  jongeren vanaf 12 jaar. 

De inhoud van de catechisatielessen is voornamelijk gericht op de geloofsleer, 

zoals die door de kerk van Christus is beleden in de belijdenisgeschriften. De 

Heidelbergse Catechismus is hierbij de leidraad. De catechisatie heeft 

voornamelijk het karakter van kennisoverdracht, waarbij vanzelf ruimte is voor 

gesprek. Actuele ethische onderwerpen, waaronder die over het huwelijk en het 

gezin of de toerusting tot gemeentelid komen eveneens aan de orde. 

 

8.2 Belijdeniscatechisatie 

De belijdeniscatechisatie wordt altijd door de wijkpredikant gegeven en geldt als 

voorbereiding op het openbaar afleggen van belijdenis van het geloof. 

Deelname aan deze catechisatie verplicht niet tot het afleggen van 

geloofsbelijdenis. Degenen, die deze catechisatie willen volgen, moeten 

hierover contact opnemen met de wijkpredikant. 

In de laatste weken van de belijdeniscatechisatie bezoekt de predikant en/of de 

wijkouderling de personen die belijdenis van hun geloof wensen te doen, voor 

een persoonlijk gesprek. Voorafgaande aan de belijdenisdienst wordt de 

aannemingsavond gehouden. Op die avond worden de catechisanten in 

aanwezigheid van een delegatie van de kerkenraad ondervraagd over hun 

kennis van de leer. Daarna worden de catechisanten officieel als lidmaat van de 

kerk aangenomen.  

Deze aanname vindt haar bekrachtiging en bezegeling in het openbaar doen 

van de belijdenis van het geloof in een kerkdienst. In deze belijdenisdienst wordt 

gebruik gemaakt van het hertaalde formulier. Na afloop van de kerkdienst krijgt 

de gemeente de gelegenheid de nieuwe lidmaten Gods zegen toe te wensen.  

 

8.3 Gehandicaptencatechese 

In een samenwerkingsverband tussen de wijkgemeenten 1, 3, 5 en 6 wordt 

aandacht besteed aan de geestelijke vorming van verstandelijk gehandicapten 

door een aangepaste catechisatie. Voor deze catechisatie gelden geen 

leeftijdseisen. Per seizoen worden plaats en tijd vastgesteld en via het Kerkelijk 

Contact bekend gemaakt. 
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9 Jeugdwerk  

 

9.1 Jeugdclub “Benjamin” 

Deze club is voor kinderen uit groep 3 en 4 van de basisschool en komt om de 

twee weken op dinsdagavond (18.45-19.45 uur) bij elkaar op de jeugdzolder. 

Naast een Bijbelverhaal wordt er ook iets creatiefs gedaan. Het einde van het 

clubseizoen wordt afgesloten met een clubreisje. 

 

9.2 Jeugdclub “Gideon” 

Deze club is voor kinderen uit groep 5 en 6 van de basisschool en komt om de 

twee weken op donderdagavond (19.00-20.00 uur) bij elkaar op de jeugdzolder. 

Naast een Bijbelverhaal wordt er ook iets creatiefs gedaan. Het einde van het 

clubseizoen wordt afgesloten met een clubreisje. 

 

 
 

9.3 Jeugdclub “Jonathan” 

Deze club is voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool en komt iedere 

twee weken op dinsdagavond (19.00-20.30 uur) bij elkaar op de jeugdzolder. 

Het eerste gedeelte van de avond staat in het teken van een Bijbelgedeelte met 

verhaal en  zingen, het tweede gedeelte van de avond is creatief. Het einde van 

het clubseizoen wordt afgesloten met een clubreisje 

 

9.4 Tienerclub “Shaloom” 

Deze is  voor tieners van 12 t/m 15 jaar. Iedere twee weken ontmoeten ze elkaar 

op zondagavond (na de middagdienst). Er wordt eerst gezellig met elkaar 

gegeten. Er wordt altijd geprobeerd om op een actieve, speelse of creatieve 

manier bezig te zijn met het onderwerp, maar het meest centraal staat de 

Bijbelstudie. Aan het eind van het seizoen is er een uitje of een barbecue.    
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9.5 Open JeugdWerk (OJW) “De Magneet” 

De Magneet is bedoeld voor jongeren van het voortgezet onderwijs tot 16 jaar. 

Om de twee weken op zaterdagavond is er een OJW-avond. Het OJW-team 

heeft voor  iedere avond een programma voorbereid en doet zelf ook actief mee. 

Dit kan variëren van een quiz tot een thema-avond.  Ook worden er wel sprekers 

uitgenodigd om samen na te denken over thema's als: verslaving, muziek of 

seksualiteit. De ontspannen sfeer die er is, is één van de pijlers van deze 

avonden. Ook worden sommige avonden buiten de jeugdzolder georganiseerd. 

Iedere avond wordt er tijd ingeruimd om uit de Bijbel te lezen en om dit met 

elkaar te bespreken. 

 

9.6 Jeugdvereniging “Maranatha” 

Iedereen vanaf  klas 4 van het voortgezet onderwijs is er welkom. Om de twee 
weken komt de vereniging op zondag (na de middagdienst) bij elkaar op de 
jeugdzolder. Er wordt met elkaar gegeten en rond half zeven begint het 
programma dat bestaat uit een inleiding, die verzorgd wordt door één van de 
leden. Aan de hand van de inleiding bespreken ze in groepjes een aantal 
vragen, die ook nog eens in de grote groep worden doorgenomen.  

10 Verenigings- en kringwerk 

 

10.1 Vrouwenkring “Bij de Bron” 

Deze is op de dinsdagmorgen (één keer per twee weken). Aanvang 9.30 uur. 

Er is ook kinderoppas.  

De gespreksonderwerpen worden meestal gekozen uit “De Hervormde Vrouw”.  

 

10.2 Mannenvereniging “Onderzoek de Schriften” 

De  mannen komen  op woensdagavond (één keer per maand) bij elkaar. 

Aanvang 20.00 uur. De gespreksonderwerpen worden normaliter gekozen uit 

“De Hervormde Vaan”.  

 

10.3 Bijbelgesprekskring 

Deze kring bespreekt met elkaar, op donderdagavond (ongeveer zes keer per 

seizoen), een Bijbelgedeelte o.l.v. de wijkpredikant.  
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10.4 Huisbijbelkringen 

Er zijn vier huisbijbelkringen. Alle kringen behandelen dezelfde  Bijbelse 

onderwerpen als de Bijbelgesprekskring. Een kringleider is verantwoordelijk 

voor de avond. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de kerkenraad. 

 

10.5 Contactmiddag voor ouderen en alleenstaanden  

Deze is één keer per maand op woensdagmiddag waarin naast meditatie en 

informatie ruimte is voor ontmoeting en gezelligheid. Ieder seizoen wordt 

afgesloten met een dagje uit.  

11 Evangelisatie 

 

11.1 Algemeen 

In onze wijkgemeente is een evangelisatiecommissie actief. Deze staat onder 

verantwoordelijkheid van de evangelisatieouderling. 

Tot de interne activiteiten van de evangelisatiecommissie behoren: 

o het bewust maken van de gemeente van haar evangeliserende of 

missionaire taak, 

o het oproepen van gemeenteleden om deel te nemen aan 

evangelisatieactiviteiten, 

o het publiceren van allerlei extern gerichte acties,  

o het aanbieden van een toerustingscursus op dit gebied. 

 

De leden van de evangelisatiecommissie brengen, zo nodig op aanraden van 

de ouderlingen, of wel op eigen initiatief, bezoeken aan rand- en 

buitenkerkelijken.  

 

Overige activiteiten van de commissie zijn: 

o verspreiding van het IZB-blad  “Echo” en “Lichtspoor” onder rand- en 

buitenkerkelijken, 

o kerstactie, inclusief uitnodiging tot bijwonen van de kerkdiensten, 

o paasactie: een activiteit in samenwerking met andere kerken. In 

diverse kerkgebouwen en in het winkelcentrum van Ridderkerk 

worden activiteiten daartoe georganiseerd, 

o het organiseren van een evangelisatiezangavond rond Kerst. 
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11.2 Tentweek 

In de zomervakantie wordt  een week georganiseerd om kinderen en jongeren 

uit de directe omgeving in aanraking te brengen met het Evangelie. De tenten 

staan in het Electropark, hoek Oranjestraat/Prins Bernhardstraat.  

 

Het programma is een combinatie van Bijbelvertelling, knutselen, discussiëren 

en ontspanning. Ook de ouder(s) wordt/worden bij het programma betrokken. 

Aansluitend wordt in de eredienst op de zondagmorgen  deze tentweek 

afgesloten met een themadienst.  

 

 
 

 

11.3 KBK (KinderBijbelKlub) 

De KinderBijbelKlub (KBK) is ontstaan als nazorg van boven-                    
genoemde tentweek. De KBK is speciaal voor kinderen die weinig weten van de  
Bijbel. Kinderen van 4 tot en met 13 jaar worden één keer per maand op 
zaterdagmorgen met open armen ontvangen.   
      
De KBK wordt zes keer per jaar gehouden op een zaterdagmorgen van 10.00 
uur tot 12.00 uur op  de jeugdzolder. 
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12  Zendingscommissie 

 

Om het zendingsbewustzijn van de gemeente te stimuleren is er een 

Zendingscommissie. Deze commissie houdt zich bezig met voorlichting, 

bewustwording en geldwerving voor de zending in de gemeente. Voor de 

activiteiten is er een nauwe samenwerking met de Gereformeerde 

Zendingsbond (GZB). Tenminste één kerkenraadslid is lid van deze commissie.  

Op de eerste zondag van de oneven maand is de opbrengst van de offerblokken 

bestemd voor de GZB. 

13 Kerkelijk Contact 

 

Het Kerkelijk Contact wordt afhankelijk van het moment van publicatie twee- of 

driewekelijks uitgegeven en is een orgaan van de centrale Hervormde 

Gemeente van Ridderkerk en de Hervormde Gemeente van Rijsoord. Elke 

wijkgemeente heeft daarin ruimte die bedoeld is voor mededelingen omtrent de 

eigen wijk. Voor een abonnement kunt u zich per e-mail aanmelden bij:  

ariebijkerk@outlook.com.  

14 Diverse activiteiten in de wijkgemeente 

 

14.1 Opening winterwerk 

Om het winterseizoen als gemeente te beginnen wordt er in september een 

startweekend georganiseerd. Gedurende dat weekend zijn er activiteiten op 

vrijdagavond, zaterdag en zondag. De  vrijdagavond en de zaterdag staan in 

het teken van ontspanning en ontmoeting. Op zondag is er een 

preekbespreking. 

 

14.2 Gemeenteavond 

Minimaal één keer per jaar is er een gemeenteavond. Naast een bezinnend 

gedeelte staan ook gemeentezaken centraal, zoals financiën, onderhoud en 

diaconie. Ook kunnen op deze avond verkiezingen van ambtsdragers 

plaatsvinden. 

 

14.3 Bezinningsavond rondom het Heilig Avondmaal 

In de week van voorbereiding is er een uur van bezinning en gebed. Deze staat 

o.l.v. de wijkpredikant. 

mailto:ariebijkerk@outlook.com
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14.4 Rommelmarkt 

Ieder jaar is er een rommelmarkt in en rondom de Wilhelminakerk. Jong en oud 

werkt hieraan mee. Vanaf maart kunt u gebruikte spullen en boeken inleveren. 

De opbrengst is bestemd voor het wijkfonds. De  verantwoordelijkheid van de 

organisatie is in handen van de ouderlingen-kerkrentmeester. 

 

 
 

14.5 Nieuwsbrief 

In voorkomende gevallen geeft de wijkkerkenraad een nieuwsbrief uit. Deze 

Nieuwsbrief is bedoeld als aanvulling op het kerkblad. Deze uitgave geeft ruimte 

voor publicaties over activiteiten in of van de gemeente. De redactie van de 

Nieuwsbrief bestaat uit de ouderlingen-kerkrentmeester. 

 

14.6 Koffiedrinken na de dienst 

Een aantal malen per jaar  is er gelegenheid om na de ochtenddienst  (o.a. op 

nieuwjaarsmorgen) een kopje koffie met elkaar te drinken. Dit verstevigt de 

onderlinge band van de gemeente. 

 

14.7 Preekbespreking 

Meestal twee keer per seizoen is er een preekbespreking voor jong en oud  naar 

aanleiding van de gehouden preek door de wijkpredikant. 
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15  Kerkelijke administratie 

 

De wijkgemeente bestaat uit geregistreerde geboorteleden, doopleden en 

belijdende leden. Daarnaast behoren tot de wijkgemeente zij, die blijk hebben 

gegeven van verbondenheid met de gemeente, maar geen lid willen zijn van de 

Protestantse Kerk in Nederland en zich als zodanig op grond van artikel 4 van 

Ordinantie 2 in het “Register van verbondenheid” laten opnemen. Dit “Register 

van verbondenheid” geld alleen voor hen, die al op 1 mei 2004 als belijdend lid 

of dooplid tot de wijkgemeente behoorden, of in een andere Hervormde 

Gemeente in het in die gemeente aangelegde register van verbondenheid 

stonden ingeschreven. Voor alle mutaties kunt u zich wenden tot de scriba. 

16 Adressen zorginstellingen 

 

Ziekenhuizen:    

Albert Schweitzer Ziekenhuis:     

Locatie Dordtwijck   Schweitzerplaats 25 3318 AT     Dordrecht 

Locatie Sliedrecht     Wilhelminastraat 75 3361 XV     Sliedrecht 

Locatie Zwijndrecht Langeweg 336                           3331 LZ      Zwijndrecht 

    

Delta Ziekenhuis Albrandswaardsedijk 74 3172 AA     Poortugal 

    

Erasmus Medisch Centrum:    

Locatie Dijkzigt ’s-Gravendijkwal 230  3015 CE     Rotterdam 

Locatie Sophia      Dr. Molenwaterplein 60 3015 GE    Rotterdam 

Daniel den Hoed Kliniek Groene Hilledijk 301 3075 EA     Rotterdam 

    

Havenziekenhuis Haringvliet 2 3011 TD     Rotterdam 

Ikazia Ziekenhuis Montessoriweg 1 3083 AN   Rotterdam 

Maasstad Ziekenhuis Maasstadweg 21 3079 DZ    Rotterdam 

Oogziekenhuis Schiedamsevest 180 3011 BH   Rotterdam 

St. Franciscusgasthuis Kleiweg 500 3045 PM   Rotterdam 
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Verpleeg-  en Verzorgingshuizen: 

 
  

Antonius IJsselmonde Groene Tuin 1 3078 KA  Rotterdam 

Borgstede Marjoleinlaan 43 2991 HP  Barendrecht 

De Elf Ranken Middeldijkerplein 28    2993 DL  Barendrecht 

De Twee Bruggen Pascalweg 41 3076 JK  Rotterdam 

Huize Westerhonk Groenendaal 18 2681 DZ  Monster 

Koningshof Spinozaweg 415 3076 EW  Rotterdam 

Meerweide Grote Hagen 98 3078 RC  Rotterdam 

Reijerheem Torenmolen 1 2686 GB  Ridderkerk 

Riederborgh Boksdoornstraat 2 2982 BC  Ridderkerk 

’t Ronde Sant Hugo de Groothof 1 2984 GK  Ridderkerk 

Salem Vlietlaan 2 2986 AZ  Ridderkerk 

Smeetsland Pietersdijk 60 3079 TD  Rotterdam 

Swinhove Plantageweg 3 3333 GZ   Zwijndrecht 

Zorgwaard Rembrandt Rembrandtplein 1 3262 HW Oud-Beijerland 
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17 Stichting Tabitha 

 

Met alle andere Gereformeerde Bondsgemeenten van 

Hervormd Ridderkerk weten wij ons verbonden met (het 

werk van) de Stichting Tabitha.  

 

Stichting Tabitha heeft als doelstelling het verlenen van 

hulp aan christenen in Oost-Europa.  

 

De inspiratiebron voor deze hulpverlening is terug te vinden in Galaten 6 vers 
10; “Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar 
vooral aan de huisgenoten van het geloof”. 
 
De hulpverlening in Oost-Europa concentreert zich in Roemenië en Oekraïne 
met als speerpunten diaconale hulp en educatie. De contacten lopen via de CE 
(Christian Endeavour) organisatie en dan specifiek met de CE-afdelingen in 
Oradea (grensgebied Hongarije) en Tirgu Mures (centraal Roemenie) In Valea 
Lui Mihai (grensgebied Hongarije) is een rechtstreeks contact met het project, 
waarbij ook diaconale hulp, evangelisatie en educatie voorop staan. Het betreft 
een naschoolse kinderopvang in een zigeunerwijk van Valea lui Mihai. De 
naschoolse opvang en alle daaruit verbonden activiteiten hebben er mede voor 
gezorgd dat in de wijk een christelijk zigeunergemeente is ontstaan. 
   
Het contact in de Oekraïne is een direct contact met het Christelijk Lyceum in 
Nagybereg (grensgebied Hongarije). Ook wordt in dezelfde plaats 
evangelisatiewerk in zowel de kerkelijke gemeente als in de ook daar aanwezig 
zijn zigeunerwijk ondersteund. Inmiddels is ook een christelijke zigeuner-
gemeente ontstaan. 
 
In beide landen wordt ook ondersteuning gegeven aan individuele personen, dit 
op verzoek van en na uitdrukkelijk overleg met de contactpersonen ter plaatste. 
Naast opbrengsten uit giften en collecten, worden inkomsten gegenereerd uit 
diverse acties, zoals de acceptgiro-, boterletter-, oliebollenactie en de winterfair.  
Naast deze acties wordt er veel tweedehandskleding in Ridderkerk verzameld 
en naar beide landen vervoerd. Jaarlijks wordt door vrijwilligers gemiddeld 
25.000 kilo ingepakt en transport klaar gemaakt. 
 
Giften voor het werk van Tabitha zijn  hartelijke welkom en kunt u overmaken 
op IBAN-nummer NL16 RABO 0355 4376 43 t.n.v. Stichting Tabitha. 
 
Meer verdere informatie over het werk van Stichting Tabitha kunt u vinden op 
de website: www.stichting-tabitha.com 
 

 

 

http://www.stichting-tabitha.com/
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