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3. DE HERVORMDE GEMEENTE TE STRIJEN

3.1.1. Beschrijving
De Hervormde Gemeente te Strijen maakt sinds 1 mei 2004 deel uit van de 
Protestantse Kerk Nederland (PKN). Omdat er in Strijen geen samengaan is van 
de beide hier bestaande kerkgemeenschappen, blijft de gemeente, na genoemde 
datum, dezelfde naam houden: Hervormde Gemeente Strijen en ook blijven de 
kerken Hervormde kerk heten. De gemeente omvat 2.221 leden, waarvan 697 
belijdende leden.

3.1.2. Structuur
De gemeente van Strijen kreeg in 1575 haar eerste predikant. Oorspronkelijk was 
er één predikantsplaats, later bijgestaan door een godsdienstonderwijzer. In 1948 
is een tweede predikantsplaats gesticht en sindsdien wordt de gemeente gevormd 
door twee wijkgemeenten; wijkgemeente I en wijkgemeente Ichthus. De omvang 
en de indeling van die wijken worden geografisch geregeld, zoals beschreven in het 
plaatselijk reglement. De scheidingslijn loopt globaal van de Kerkstraat, het midden 
van de Julianastraat tot de Schelpweg. Wat zich in het dorp ten westen van deze lijn 
bevindt, is wijk 1 en tevens De Klem en Strijensas. De rest van de gemeente, inclusief 
het noordelijke gedeelte, de Oudendijk en Mookhoek/Schenkeldijk is wijk Ichthus. 
Elk van de wijken heeft een eigen predikantsplaats en kerkenraad. Deze kerkenraad is 
verantwoordelijk voor de gang van zaken in de eigen wijk. Uiteraard zijn er nogal wat 
zaken, die het geheel van de gemeente aangaan; die zijn opgedragen aan de algemene 
kerkenraad (AK).
Dit betekent voor u, dat u lid bent van de Hervormde Gemeente Strijen en woont in 
één van beide wijken. U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de aangeboden 
activiteiten. De pastorale verantwoordelijkheid behoort toe aan één van beide wijken. 
Dit houdt in, dat u pastoraal een beroep kunt doen op uw sectieouderling en/of 
wijkpredikant, van de wijk waar u bent ingeschreven. U heeft de mogelijkheid om, 
indien u dat wenst, pastorale overschrijving aan te vragen.
Ook de catechese is op deze manier georganiseerd, vanwege de belangrijke pastorale 
band die tijdens de catechesebijeenkomsten tussen wijkpredikant en jongere gelegd 
wordt.

Voor informatie en/of vragen, kunt u zich wenden tot de scriba van uw wijkgemeente.
Scriba van wijkgemeente 1: scriba-wijk1@hervormdstrijen.nl
Scriba van wijkgemeente Ichthus: scriba-ichthus@hervormdstrijen.nl

3.1.3. Perforatiegrenzen
In september 2013 zijn door de algemene kerkenraad de grenzen vastgesteld, 
waarbinnen perforatie (zich laten overschrijven) naar de Hervormde Gemeente 

2. VOORWOORD

Beste lezers,

Fijn dat u/jij de gemeentegids van 2021/2022 in handen hebt. Hoe en waarom u 
deze gids leest, dat weet ik niet. Maar ik hoop en bid dat we (her)ontdekken hoe 
mooi en bijzonder het is om samen gemeente van de Heer Jezus Christus te zijn. 
Wat zou het mooi zijn als u en jij als lezers enthousiast worden om mee te werken 
in Gods Koninkrijk, in Zijn wijngaard. Zoals de Psalmen, gezangen en nieuwe 
liederen enthousiast zingen over het gaan naar het huis van God, zo mogen ook 
wij iedere zondag samenkomen in de kerken van Strijen, Sas en Mookhoek. Een 
geschenk van genade.
Gelukkig is elke dag van de week een Godsgeschenk en daarom zijn er veel 
activiteiten voor de leeftijd van 0 tot 100 jaar. Van oppas, kindernevendienst, 
zondagsschool, clubs, verenigingen, catechisaties, belijdeniskringen, Bijbelkringen 
en huiskringen. En weet je nog niet zo goed wat je allemaal wel en niet gelooft, dan 
is er de Alpha cursus voor jong en oud. 
Nu kan het zijn dat je niet zoveel hebt met al die activiteiten, maar liever een 
gesprek hebt onder vier ogen. Even dat luisterende oor en die nabijheid van een 
ander. Weet dat we er ook dan voor u en jou zijn als predikanten, ouderlingen, 
bezoekbroeders en -zusters en als gemeente. In deze gemeentegids kun je de 
actuele gegevens terugvinden en ons appen, bellen of mailen als je meer wilt 
weten. En waar het kan, nodig dan anderen uit om samen God te ontmoeten in de 
zondagse diensten en de vele momenten van samenzijn door de week.   
Samen leven tot eer van onze Heer.

Namens mijn collega ds. Doorneweerd (wijk 1) en de Algemene Kerkenraad wens ik 
iedere lezer Gods rijke zegen, ds. Jouke Telgenhof (wijk Ichthus).

Deo Volente
Alle data in deze gids zijn onder het voorbehoud van Jakobus 4 vers 15: 

“Indien de Heere wil, en wij leven, zo zullen wij dit of dat doen.”

Wanneer de maatregelen rondom het Corona virus weer aangescherpt en/
of gewijzigd worden, raden wij u aan de berichtgeving via de afkondigingen, 
kerkbode, wijkapp etc. in de gaten te houden. Daar wordt u geïnformeerd of de 
activiteiten op eventueel aangepaste wijze doorgaan.
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De kerk te Strijensas
Iedere zondag wordt er één dienst gehouden. De ene week om 10.00 uur 
(zomertijd 9.30 uur) en de andere week om 18.00 uur. Tijdens de ochtenddiensten 
is er kinderoppas aanwezig in het verenigingsgebouw, Havenstraat 5 (hoek 
Havenstraat/Nieuweweg).

Telefoonnummer kerk   6743691
Koster (werkdagen)  P. Schaap 6743297
Coördinator kostersteam J. van Dam 674228
  kerkrentmeesters@hervormdstrijen.nl
Aanvraag kerkradio  J.J. Kik 6743190
Contactpersoon oppas  T.M. Klein-van Everdingen 0615-429185

De kerk te Mookhoek
Kerkdiensten zijn iedere zondag om 10.00 uur (zomertijd 9.30 uur). Daarnaast 
wordt er een aantal maal per jaar om 17.00 uur een jeugddienst gehouden. Tijdens 
de ochtenddiensten is er kinderoppas aanwezig in de kerkzaal.

Telefoonnummer kerk   6733840
Koster   I. de Zeeuw-van Nes 6735625
Aanvraag kerkradio  J.J. Kik 6743190
Contactpersoon oppas  L. Duimelaar-Schelling 6733553

3.2.2. Organisten
J.A. Viskil (coördinator/aanspreekpunt)  6764781
L.J. Priem   6744106
A. Saly   0657-083782

3.3.1 Salvatori
Aan het Dingenis Sanderseplein, vlak achter de kerk, staat sinds 1983 het 
verenigings- en vergadercentrum Salvatori. Salvatori is enkele jaren geleden 
grondig opgeknapt en gemoderniseerd, o.a. door de plaatsing van een personenlift. 
Een centrum, waar vrijwel alle kerkelijke activiteiten plaats-vinden, maar waar 
ook veel andere verenigingen en instellingen hun vergaderingen of spreekuren 
houden. Bovendien is het bijzonder geschikt voor het vieren van een feestelijke 
gebeurtenis. Bij de ingang op het plein is een grote zaal voor 150-200 personen, 
een keuken, de jeugdzaal en de studio voor de zieken- en bejaardenomroep. De 
ingang aan de Oude Havenweg geeft toegang tot een zaal voor 60-80 personen, 
welke ook voor condoleances en rouwdiensten kan worden gebruikt (de zaal 
beschikt over een aangrenzend mortuarium). Verder zijn er een drietal zalen 
voor maximaal 20 personen. Ook is er een aparte ruimte voor kinderoppas 

Strijen, vanuit een andere kerkelijke gemeente, mogelijk is. Alleen inwoners uit 
het oosten van de Hoeksche Waard kunnen een verzoek tot perforatie naar onze 
Hervormde Gemeente doen. De grenzen daarvan zijn de A29 en de wateren rondom 
het eiland. De betreffende persoon dient zelf contact op te nemen met de scriba 
van de voorkeurswijk. Eventuele uitzonderingen worden binnen de wijkkerkenraad 
besproken, die ook uiteindelijk de beslissing hierover neemt.

3.1.4. Kerkzegel
Het kerkzegel van de Hervormde Gemeente Strijen is waarschijnlijk rond 1850 
ontworpen. De beeldenaar toont in het midden van het zegel een gehelmde 
krijgsman, met in de rechterhand een zwaard en in de linkerhand een schild. 
Vanaf de linkerschouder een wapperend kleed, terwijl hij staat op een draak. Het 
onderschrift vermeldt een deel van de tekst uit I Timotheüs 6:12, "strijdt den 
goeden strijdt". De drie kruisen op de balk, waarop het zegel lijkt te steunen, staan 
ook in het wapen van de burgerlijke gemeente.

3.2.1. Kerkgebouwen
Dorpskerk - De Grote of Sint Lambertuskerk.
In deze kerk komt de gemeente iedere zondag tweemaal bijeen. De morgendiensten 
worden gehouden om 10.00 uur (zomertijd 9.30 uur) en 's avonds om 18.00 
uur. Ook op feest- en gedenkdagen worden diensten gehouden, waarvan de 
aanvangstijden afzonderlijk worden vastgesteld. Tijdens de ochtenddiensten en bij 
bijzondere diensten is er kinderoppas in Salvatori, voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Telefoonnummer dorpskerk    6741439
Koster (werkdagen)  D. Verblaauw   6743205
  dverblaauw@kliksafe.nl
Coördinator kostersteam  J. van Dam   6742283
  kerkrentmeesters@hervormdstrijen.nl
Aanvraag kerkradio  J.J. Kik   6743190
Contactpers. oppas wijk 1  T.M. Klein-van Everdingen 0615-429185
Contactpers. oppas wijk Ichthus M. van der Vorm-van der vinden 0611-401427
Vervoer naar de kerk   W. Troost   0651-497707
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3.4.2. Data Heilig Avondmaal
14 november 2021
30 januari 2022
15 april 2022 – Goede Vrijdag
26 juni 2022
11 september 2022
4 december 2022

3.4.3. Organen van bijstand
De algemene kerkenraad heeft enkele organen van bijstand, te weten:

• Hervormde vrouwendienst
• Evangelisatiecommissie
• Zendingscommissie
• Jeugdraad

Specifieke informatie hierover leest u bij de betreffende hoofdstukken.

3.4.4. Privacy
Op 25 mei 2018 is de wet AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking 
getreden. Ook onze gemeente is daarmee gehouden om aan deze wet uitvoering 
te geven. De PKN heeft een algemeen document "privacy statement" gemaakt wat 
als basisdocument door elke gemeente gebruikt kan worden. Een kleine commissie 
is bezig dit document aan- en in te vullen met gegevens en situaties die concreet op 
onze gemeente van toepassing zijn. Als het privacy statement gereed is, zal het op 
onze website worden gepubliceerd. De algemene kerkenraad heeft een coördinator 
gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is het centrale aanspreekpunt voor 
gemeenteleden die vragen hebben over deze wetgeving, maar ook voor vermeende 
privacy klachten. Coördinator gegevensbescherming: de heer N.J. Moret - 0643-647018.
Website: www.hervormdstrijen.nl/info/privacy     E-mail: privacy@hervormdstrijen.nl

3.5. Pastoraat De Hoge Weide
Het pastoraat in de Hoge Weide wordt, voor hen die niet zijn overgeschreven naar 
een andere (wijk)gemeente, verzorgd door wijk Ichthus.
Bezoekzusters - broeders:
J.H van der Heijden  Lestevenonstraat 12  6744064 
C.B. Barth-van Santen  Steenplaats 20 6742297
W. van den Bogerd  Apollostraat 107  0653-438879
A. Hitzerd-van der Pligt  Keizersdijk 6 6743573
M.A. Hofman-van Santen Aleida van Strijenstraat 1 6742889
A. van Santen-Spruijt  Pieter de Jongstelaan 7  6744551
J.F. Siegersma-Poppeliers Gruttostraat 39 6742288
J.A. Terlouw  Handelstraat 26 6760184

tijdens de zondagmorgendiensten. Op de benedenverdieping bevindt zich het 
kerkelijk bureau.  De genoemde aantallen zijn van toepassing, wanneer de Corona 
maatregelen niet meer gelden.

Het adres: Salvatori 
  Oude Havenweg 3
  3291 AT  Strijen 
  Telefoon 078-6741579 
  salvatori@planet.nl
Beheerder mevrouw Saskia van Westen - 0655-699685
 
3.3.2. Beheers Commissie Salvatori (BCS)
Deze commissie bestaat uit:
L. Butter-Hensen  6743160
L.A. Hitzert voorzitter 6742649
B.G. Riedé   0654-611564
L. Schaap  6744491
W. Troost  0651-497707

3.4.1 Algemene kerkenraad
Preses   C.H.J. van Melick-Fortuin 6743149
Assessor  Ds. C. Doorneweerd 6741315
Scriba   B.F. Klootwijk-v.d. Pligt (M) 6741726
  Noord Kavelsedijk 12, 3291 LW Strijen
  scriba-ak@hervormdstrijen.nl

Samenstelling vanaf september 2021:
 Ds. C. Doorneweerd (M)
 R.C. van Everdingen
 J. Hoogendijk
 A. Kerkstra (M)
 J.A. Maaskant
 C.H.J. van Melick- Fortuin (M)
 N.J. Moret 
 B.G. Riedé 
 Ds. J.S. Telgenhof (M)
 G. Voordendag 

(M) = lid van het moderamen.
Jaarlijks wisselt het voorzitterschap van wijk. Vanaf de vergadering in november 2021 
zal wijk 1 zorgen voor de voorzitter.
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L. Schaap  Van Esscheplantsoen 33 6744491
A.A. Steevens Marijkestraat 13 6743411

Kerkrentmeester niet-ambtsdrager:
J. van Dam Buizerdstraat 47 6742283

Bezoekbroeders (niet-)ambtsdragers:
G. Boekee  Loogors 16  6741405 
J. Hoogendijk Lestevenonstraat 38 6744755
J.A. Maaskant Dam 1b  6741614
J. Molendijk Loogors 11  6747142 
P. Schaap  Wilhelminastraat 5 te Strijensas 6743297
A.L. Tuk sr. Irenestraat 1  6741108
W.B. van der Wetering Walewegje 8a  0653-257691

(M)= lid van het Moderamen van de wijkgemeente.

3.6.2. Sectie-indeling vanaf 11-11-2020
Wijkgemeente 1 is ingedeeld in de volgende secties:
Sectie 1: ouderling D. de Fonkert   6743899
 bezoekbroeder W.B. van de Wetering 0653-257691
Straten: Doornbos, Fruitgaard, Hofstee, 't Hoogt, Jaagpad, Ooievaarstraat,  
 Plevierstraat, Regenboog, Schenkeldijk, Schenkelhof, De Tienhond,  
 De Viermorgen, De Vredenburg.
 Tevens alle overgeschrevenen naar wijkgemeente 1, die buiten Strijen en  
 Strijensas wonen.

Sectie 2: ouderling A.L. Tuk jr.  0612-910510
 bezoekbroeder J. Hoogendijk  6744755
Straten:  Boompjesstraat, Dam, Damweide, Fazantenpad, Gruttostraat, Kerkstraat,  
 Kievitstraat, Kikkersteeg, Land van Esscheweg, Molenstraat, Nieuwe  
 Haven, Spui. Allen die pastorale overschrijving hebben gekregen naar  
 wijkgemeente 1 en wonen in de volgende straten: De Meeren, Gleede,  
 Oude Havenweg, Schoolstraat, Striene, Trambaan.

Sectie 3:  ouderling A.G. Terdu  0622-728182 
 bezoekbroeder G. Boekee  6741405
Straten:  Achterstraat, A. van Vugtstraat, Buitendijk (Sas), J.W. Frisostraat,  
 S. Groenewegstraat, Havenstraat, Kerkplein, Kooilandsedijk, De Lane, 
 Mariapolder, Nassaustraat, Nieuweweg, Rietsnijderspad, Sassedijk,  
 Sasseweg, Schelpweg, Steenplaats, Wildervangseweg, Wilhelminastraat.  

Elke vrijdagavond om 19.00 uur is er een weeksluiting in de grote recreatiezaal. 
Aansluitend wordt er nog met elkaar koffie gedronken. Ook wordt hier het Heilig 
Avondmaal gevierd, op dezelfde zondagen als in de kerkgebouwen, aanvang is dan 
om 15.30 uur. Op Goede Vrijdag wordt het Heilig Avondmaal ook bediend, aanvang 
om 19.00 uur. De weeksluiting is ook rechtstreeks mee te luisteren via de interne 
radio. Dit is mogelijk in de woningen en groepswoningen van de Hoge Weide en 
in Immanuël in ’s-Gravendeel. Heel fijn voor mensen die niet naar de viering in de 
zaal beneden kunnen komen of die in ’s-Gravendeel mee willen luisteren.
Ook mensen die niet in het huis wonen, zijn van harte welkom om de 
weeksluitingen en de Avondmaalsdiensten bij te wonen. Dit geldt wanneer de 
Corona maatregelen m.b.t. maximaal aantal aanwezigen is opgeheven.

Contactpersoon voor de weeksluiting is mevrouw E. Cappon-Fortuin - 6741384.

3.6. Wijkgemeente 1
3.6.1. De kerkenraad van wijkgemeente 1
Predikant Ds. C. Doorneweerd (M) Irenestraat 4 6741315
Scriba Ouderling J. van der Pligt (M) Dam 132 6743608
   3291 EB Strijen
   scriba-wijk1@hervormdstrijen.nl

Wijkouderlingen:
R.C. van Everdingen Regenboog 16 6743951
D. de Fonkert Schenkeldijk 41 6743899
H. de Geus Ooievaarstraat 2 6743030
B.C. van der Sluijs Oud Bonaventurasedijk 106 2000116
A.G. Terdu (M) Lange Meet 4 0622-728182
A.L. Tuk jr.  Boompjesstraat 39 0612-910510

Jeugdouderling:
V. Roobol  Kerkstraat 70 6742433

Ouderling-kerkrentmeesters:
L.A. Hitzert Roerdompstraat 34 6742649
A. Kerkstra Schorredijk 4 te Puttershoek 0651-853668
W.B. van de Wetering Waleweg 8a  0653-257691

Diakenen:
J. Hoogendijk Lestevenonstraat 38 6744755
J.J. Kik  Hilsondusstraat 89 6743190
J.A. Maaskant (M) Dam 1b 6741614
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3.6.3. Data jongerendiensten
In de dorpskerk te Strijen:

• 19 september 2021 17.00 uur Ds. A. van Vuuren uit  
     Capelle a/d IJssel

• 12 december 2021 10.00 uur Ds. C. Doorneweerd
• 13 februari 2022  17.00 uur Ds. C. Doorneweerd
• 15 mei 2022  09.30 uur Ds. C. Doorneweerd
• 28 augustus 2022  17.00 uur Ds. C. Boele uit Polsbroek
• 18 december 2022 10.00 uur Ds. C. Doorneweerd 

Na afloop van de jongerendiensten is er een preekbespreking in Salvatori 
(afhankelijk wat door de COVID-19 maatregelen mogelijk is).

3.7. Wijkgemeente Ichthus
3.7.1. De kerkenraad van wijkgemeente Ichthus
Predikant Ds. J.S. Telgenhof (M) Noordstraat 10 
  6741484/0640-482794
Preses Ouderling L.P. Butter (M) Oude Havenweg 48 6743160
Scriba  Ouderling D.C. Driesse-Driesse (M) Hilsondusstraat 37 0610-380558
  3291 HC Strijen
Centraal e-mailadres: scriba-ichthus@hervormdstrijen.nl

Wijkouderlingen:
T.M. Andeweg  Merelsingel 32 6744108
W.H. Barth  Steenplaats 20 6742297
L.P. Butter  Oude Havenweg 48 6743160
J.H. van der Heijden  Lestevenonstraat 12 6744064
C. van Houwelingen-Hoogvliet Kooilandsedijk 4 6742697
N.J. Moret  Loogors 17 0643-647018
D. Schipper  Orion 1 te Puttershoek 6762385
M.J. van der Vorm-van der Vinden Schenkeldijk 123 te ’s-Gravendeel 0611-401427
J. van Westen  Steenplaats 44a 0621-236383

Jeugdouderling:
G. Voordendag  Oude Havenweg 4 0651-693158

Ouderling-kerkrentmeesters:
L.J. Bezemer  Hilsondusstraat 74 0651-577347
B.J. Hofman  Aleida van Strijenstraat 1 6742889
B.G. Riedé  Doornbos 20 6743335

 Allen die pastorale overschrijving hebben gekregen naar wijkgemeente 1 en  
 wonen in de volgende straten: Apollostraat, Broekseweg, Kromme Elleboogseweg,  
 Langedam, Noord Kavelsedijk, Oud Bonaventurasedijk, Zuid Kavelsedijk.

Sectie 4: ouderling B.C. van der Sluijs  2000116
 bezoekbroeder J.A. Maaskant  6741614
Straten: Boskade, Boskwartier, Bosweg, Brandgansstraat, Buizerdstraat,  
 Karekietstraat, Kemphaanpad, Kolgansstraat, Leeuwerikstraat,  
 Maalderij, Meerkoetstraat, Merelsingel, Patrijshof, Patrijsstraat,  
 Rietgansstraat, Roerdompstraat.  
 Allen die pastorale overschrijving hebben gekregen naar wijkgemeente 1  
 en wonen in de volgende straten: Binnensingel, Bloesemhof, Boomgaard,  
 Buiteneinde, Christiaan Huygensstraat, Groene Zoom, Handelstraat,  
 Industriestraat, Keizersdijk, Lange Meet, Molenweg, Molenwegje,  
 Nieuwestraat, Nijverheidstraat, Noordstraat, Omloop, Oudendijk, Pieter  
 de. Jongstelaan, Waleweg, Walewegje.

Sectie 5: ouderling H. de Geus  6743030  
 bezoekbroeders P. Schaap 6743297
     A.L. Tuk (sr) 741108
Straten:  Beatrixstraat, Bongerdhof, Buitendijk (Strijen), Emmastraat, Groot  
 Cromstrijensedijk, Irenestraat (vanaf Schelpweg tot kruising  
 Julianastraat), Julianastraat (even nummers), Kwartelstraat, Kruisdijk,  
 Lugtenburgsedijk, Oranjestraat, Oude Klemsedijk, Reigerstraat,  
 Scholeksterstraat, Schuringsedijk, Varkensdijk, Weelsedijk, Wielweg. 
 Allen die pastorale overschrijving hebben gekregen naar wijkgemeente 1 
 en wonen in de volgende straten: Bernhardstraat, Boomdijk, Groene  
 Kruisstraat, Grote Weel, Irenestraat (vanaf Julianastraat tot Groene  
 Kruisstraat), Julianastraat (oneven nummers), Margrietstraat,  
 Marijkestraat, Prins Clausstraat, Prins Hendrikstraat, Saturnusstraat,  
 Sportlaan, Talmastraat, Thorbeckestraat, Troelstrastraat, Willem de  
 Zwijgerstraat.

Sectie 6: ouderling R.C. van Everdingen  6743951
 bezoekbroeder J. Molendijk  6747142
Straten:  A.A. Meerenburghstraat, Aleida van Strijenstraat, Ansfriedstraat,  
 Diepenhorstweg, Gertrudishof, Hilsondusstraat, Kleine Loohof,  
 Lambertusstraat, Lestevenonstraat, Loogors, P.C. Spruijtstraat, Stoop van  
 Strijenstraat, Strienemonde, Van Esscheplantsoen, Van Gaesbeekstraat.
Bijstand in het Ouderenpastoraat:
echtpaar H. van Weverwijk en H. van Weverwijk-Rook 6741823
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Sectie 23: ouderling T.M. (Teun) Andeweg 6744108
 bezoekzuster J.P. (Cora) Andeweg-van der Waal 6744108
Straten: Julianastraat (oneven), Oude Havenweg, Schoolstraat.
 Gemeenteleden die pastoraal overgeschreven zijn en wonen in de  
 straten: Achterstraat, Beatrixstraat, Bongerdhof, Boompjesstraat,  
 Boskade, Boskwartier, Bosweg, Dam, Emmastraat, Julianastraat (even),  
 Kerkstraat, Land van Essenweg, Maalderij, Molenstraat, Nassaustraat,  
 Nieuwe Haven, Schelpweg, Schenkeldijk, Spui, Steenplaats, Weelsedijk,  
 Wielweg.

Sectie 24: ouderling is vacant
 bezoekbroeders A.L. (Ad) Hitzert 6744146
     L.J. (Bert) Priem 6744106
Straten: Bernhardstraat, Groene Kruisstraat, Irenestraat, Margrietstraat,  
 Marijkestraat, Prins Clausstraat, Prins Hendrikstraat, Talmastraat,  
 Thorbeckestraat, Troelstrastraat, Willem de Zwijgerstraat.

Sectie 25: ouderling W.H. (Willem) Barth  6742297
 bezoekzuster C.B. (Elly) Barth-van Santen 6742297
Straten: Buiteneinde, Chr. Huijgenstraat, De Striene, Handelsstraat,  
 Industriestraat, Keizersdijk, Molenweg, Molenwegje, Nieuwestraat,  
 Nijverheidsstraat, Trambaan, Waleweg, Walewegje, Puttershoek en  
 Numansdorp.

Sectie 26: ouderling N.J. (Nico) Moret  0643-647018
 bezoekzuster A. Hoogvliet-van der Feest 6742514
Straten: Gemeenteleden die pastoraal overgeschreven zijn en wonen in de straten:  
 A.A. Meerenburghstraat, Aleida van Strijenstraat, Ansfriedstraat, De Vredenburg,  
 Diepenhorstweg, Doornbos, Fruitgaard, Gertrudishof, Hilsondusstraat, Hofstee, 
 ’t Hoogt, Kleine Loohof, Lambertusstraat, Lestevenonstraat, Loogors,  
 P.C. Spruytstraat, Regenboog, Stoop van Strijenstraat, Strienemonde, Tienhond, 
 Van Esschenplantsoen, Van Gaesbeekstraat, Viermorgen.

Sectie 27: ouderling M.J. (Marjo) van der Vorm-van der Vinden 0611-401427
Straten: Boomdijk, De Wacht, Griendstraat, Kreekstraat, Kromme Elleboogseweg,  
 Lagedijk, Lange Dam, Melkweg, Mookhoek, Schaweg, Strijensedijk,  
 Viskilstraat, Zweedsestraat (Mookhoek), ’s Gravendeel.

Sectie 28: ouderling D. (Dik) Schipper  6762385
Straten: Gemeenteleden die pastoraal overgeschreven zijn en wonen in de  
 straten: Brandgansstraat, Buizerdstraat, Fazantenpad, Gruttostraat,  

Diakenen:
M.B. Duimelaar  Schenkeldijk 137 6733553
M.M.A. Koster (M)  Noordstraat 8a 6744355
C.H.J. van Melick- Fortuin  Kemphaanpad 11 6743149
D.A. Remijnse  Roerdompstraat 16 6747189
W. Troost  Hilsondusstraat 70 0651-497707

Kerkrentmeester niet-ambtsdrager:
M.H. Looren  Van Gaesbeekstraat 4 6741975

Ouderling met bijzondere opdracht:
B.F. Klootwijk-van der Pligt Noord Kavelsedijk 12 6741726

Bezoekbroeders en -zusters niet-ambtsdragers:
J.P. Andeweg-van der Waal Merelsingel 32 6744108
C.B. Barth- van Santen  Steenplaats 20 6742297
W. van den Bogerd  Apollostraat 107 0653-438879
A.L. Hitzert  Trambaan 39 6744146
A. Hitzerd-van der Pligt  Keizersdijk 6 6743573
M.A. Hofman-van Santen Aleida van Strijenstraat 1 6742889
A. Hoogvliet-van der Feest Reigerstraat 5 6742514
L.J. Priem  Regenboog 13 6744106
A. van Santen-Spruijt  Pieter de Jongstelaan 7  6744551
J.A. Terlouw  Handelstraat 26 6760184

(M) = lid van het moderamen van de wijkgemeente.

3.7.2. Sectie-indeling – wijkgemeente Ichthus
Sectie 21: ouderling J. (Jan) van Westen  0621-236383
Straten: Binnensingel, Boomgaard, Lange Meet, Omloop, P de Jongstelaan,  
 Maasdam.

Sectie 22: ouderling L.P. (Leen) Butter  6743160
 bezoekbroeder J.L.A. (Lambert) van der Giessen 6741555
Straten: Bloesemhof, Boomdijk, Broekseweg, De Meeren, Gleede, Groene  
 Zoom, Kloosterweg, Meeuwweg, Noordstraat, Oud Bonaventurasedijk,  
 Oudendijk, Westmaas, Heinenoord.
 Gemeenteleden die pastoraal overgeschreven zijn en wonen in de straat:
 Groot Cromstrijensedijk
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3.7.4 Bijzondere diensten - Mookhoek
Jeugddiensten:

• 7 november 2021 17.00 uur Ds. J.S. Telgenhof
• 13 maart 2022 17.00 uur Ds. J.S. Telgenhof
• 1 mei 2022 09.30 uur Dhr. R. Visser uit Nieuwe Tonge
• 25 september 2022 17.00 uur Ds. J.S. Telgenhof
• 11 december 2022 17.00 uur Dhr. T.J.D de Koning uit Nieuw-Lekkerland

Evangelisatiedienst:
• 10 oktober 2021 09.30 uur Ds. J.S. Telgenhof
• 26 mei 2022 10.30 uur Ds. J.S. Telgenhof  

    Hemelvaartsdag buitendienst

Afsluiting Youth Alpha cursus:
Nog niet bekend.

3.7.5. Kindernevendienst
Tijdens de ochtenddiensten in de dorpskerk van wijkgemeente Ichthus is er 
kindernevendienst. De kinderen gaan met de leiding, tijdens de preek, naar 
Salvatori. Daar wordt een Bijbelverhaal verteld. Na deze vertelling is er een leuke 
verwerking, zoals een kleurplaat, puzzel of een quiz. De Bijbelverhalen en de 
verwerkingen sluiten aan bij de preek.
Kindernevendienst is er voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd, dus van 4 
tot en met 12 jaar. Als er Heilig Avondmaal wordt gevierd in de ochtenddienst van 
wijkgemeente Ichthus, is er ook kindernevendienst.

Voor informatie:  José Dubbeldam   6765728

3.8. College van diakenen
De diakenen zijn lid van de kerkenraad. Binnen deze kerkenraad hebben zij echter 
een speciale taak; een uitgebreide versie hiervan wordt beschreven in de formulieren 
waarmee de diakenen bevestigd worden. Samengevat komt het hierop neer: de 
diakenen weten zich dienstknecht van de Heer; zij willen vooral door daden het 

 Karekietstraat, Kemphaanpad. Kievitstraat, Kolgansstraat, Kwartelstraat,  
 Leeuwerikstraat, Maalderij, Meerkoetstraat, Merelsingel,  
 Ooievaarsstraat, Patrijsstraat, Patrijshof, Plevierstraat, Reigerstraat,  
 Rietgansstraat, Roerdompstraat, Scholeksterstraat.

Sectie 29: ouderling C. (Corrie)van Houwelingen-Hoogvliet 6742697
Straten: Breedveldstraat, Meeuwenoordseweg, Noord Kavelsedijk, Ronduitstraat,  
 Schenkeldijk, Zweedsestraat ('s-Gravendeel). 
 Gemeenteleden die pastoraal overgeschreven zijn en wonen in de  
 straten: Kooilandsedijk, Mariapolder, Strijensas.

Sectie 30&32:  ouderling J.H. (Rianne) van der Heijden 6744064
bezoekteam Apollowijk en zorgcentrum De Hoge Weide/Grote Weel:
 C.B. (Elly) Barth-van Santen  6742297
 W. (Wil) van den Bogerd   0653-438879
 A. (Ria) Hitzerd-van der Pligt  6743573
 M.A. (Maaike) Hofman-van Santen 6742889
 A. (Sjanie) van Santen-Spruijt  6744551
 J.A. (Jaap) Terlouw  6760184
Straten: 30:  Apollostraat, Saturnusstraat, Sportlaan, en Oud-Beijerland.
 32:  Grote Weel.

3.7.3 Bijzondere diensten - dorpskerk
Jeugddiensten:

• 3 oktober 2021 09.30 uur Dhr. R. Visser uit Nieuwe Tonge
• 16 januari 2022 10.00 uur Ds. J.S. Telgenhof
• 24 april 2022 09.30 uur Dhr. B. Verboom uit Utrecht
• 12 juni 2022 17.00 uur Dhr. J. ten Brinke (Compassion) uit  

    Apeldoorn
• 9 oktober 2022 09.30 uur Ds. J.S. Telgenhof

Kinderdienst:
• 3 juli 2022 09.30 uur Ds. J.S. Telgenhof

Evangelisatiedienst:
• 31 oktober 2021 09.30 uur Dhr. J. Kranendonk uit ’s-Gravendeel
• 27 maart 2022 10.00 uur Ds. J.S. Telgenhof
• 13 november 2022 10.00 uur Dhr. R. Visser uit Nieuwe Tonge

Afsluiting Alpha cursus:
Nog niet bekend.
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 - het verzorgen van de ledenadministratie en financiële administratie van de 
gemeente.

Globale taakverdeling: 
L.J. Bezemer   beheer/onderhoud
J. van Dam   PR
L.A. Hitzert   onderhoud
B.J. Hofman   beheer/onderhoud
A. Kerkstra   fondswerving/PR
M.H. Looren   penningmeester
B.G. Riedé   fondswerving
W.B. van de Wetering  fondswerving
Legaten, informatie vertrouwelijk op te vragen:  J. Hoogvliet - 6742514.

3.9.3.  Organisten 
Coördinator en aanspreekpunt  J.A. Viskil 6764781 

3.9.4.  Kerkelijk bureau 
Oude Havenweg 3, 3291 AT Strijen 
Telefoon: 078-6743095 
E-mailadres: kerkelijkbureau@hervormdstrijen.nl 

Openingstijden: woensdag van  10.00 - 12.00 uur 
  donderdag van 19.00 - 21.00 uur 
Tijdens de schoolvakanties is het kerkelijk bureau gesloten.

Beheer kerkelijk bureau  J.M.J. van Everdingen-Quartel  6747604
    M.H. Looren     6741975
Ledenadministratie  C. de Geus
  e-mailadres: leden@hervormdstrijen.nl 
Archief    B. Klein    0611-359615

3.9.5 Verkoop collectebonnen
Verkoop van de collectebonnen (deze collectebonnen gelden ook voor de 
diaconiecollecten) is alleen mogelijk tijdens de openingstijden van het kerkelijk 
bureau. Beschikbaar in de waarden: € 0,60 (geel), € 1,20 (blauw) en € 2,00 (rood). 
U koopt dan per blad met 20 collectebonnen. Betaling met onze pinautomaat (dus 
vergeet uw bankpas niet mee te brengen). Uw betaling kan worden meegerekend 
onder Giften voor uw Belastingopgave. Onze Hervormde Gemeente Strijen heeft de 
ANBI-status; zie "Info/ANBI".
Er is ook een mogelijkheid om collectebonnen te bestellen via het emailadres: 

evangelie van onze Heer Jezus Christus verspreiden; in het bijzonder aan mensen in 
nood; heel dichtbij maar ook ver weg. Tevens gaan zij hierin de gemeenteleden voor 
en sporen zij de gemeente aan tot diaconaal bewustzijn. 
Om voldoende geld te hebben om nood te kunnen helpen oplossen, collecteren 
de diakenen elke dienst; de 1e collecte is bestemd voor de diaconie. Het rooster 
met bestemmingen voor deze collecte wordt in de vergadering van de diakenen 
vastgesteld. De diakenen vergaderen gemiddeld 10x per jaar. 
Het college wordt gevormd door de 5 diakenen uit beide wijkkerkenraden en tevens 
is er in elk geval 1 diaken van elke wijkkerkenraad lid van de algemene kerkenraad. 

Het college van diakenen bestaat uit:
Voorzitter    J.A. Maaskant  6741614 
Vicevoorzitter/penningmeester  M.M.A. Koster 6744355 
Secretaris   C.H.J. van Melick-Fortuin 6743149 
    M.B. Duimelaar 
   J. Hoogendijk
                    J.J. Kik
                   D.A. Remijnse
                   L. Schaap
                   A.A. Steevens
                   W. Troost
Correspondentieadres:  Oude Havenweg 3, 3291 AT  Strijen
Centraal e-mailadres:   diaconie@hervormdstrijen.nl
Bankrekeningnummer:  NL07 RABO 0361 8009 08 

3.9.1. College van kerkrentmeesters
Voorzitter   L.A. Hitzert  6742649 
Secretaris   J. van Dam  6742283
Penningmeester M.H. Looren  6741975
Centraal e-mailadres: kerkrentmeesters@hervormdstrijen.nl

3.9.2.  Taken 
Het College van Kerkrentmeesters is onder meer verantwoordelijk voor de 
volgende taken:

 - zorgen voor en beheren van voldoende financiën om de kerkelijke activiteiten 
doorgang te laten vinden;

 - het beheren en onderhouden van de kerkelijke gebouwen (Lambertuskerk, 
kerkgebouwen in Mookhoek en Strijensas, beide pastorieën en, samen met 
de diaconie, gebouw Salvatori);

 - het betalen van traktementen en vergoedingen aan predikanten;
 - werkgever zijn van de organisten en kosters;
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4. CATECHISATIE

Beide wijken bieden hun jongeren catechese aan. In de catechese leer je wat het 
christelijk geloof inhoudt en leer je een christen te worden/zijn. Dat leerproces 
wordt persoonlijk begeleid door je predikant of een vervanger. Om dit leren onder 
begeleiding goed te laten verlopen, is het belangrijk dat je bij je eigen predikant/
vervanger catechese volgt. Is dat op één of andere manier een probleem voor je, 
bijvoorbeeld omdat je vriend(inn)en bij de andere wijk catechese volgt; overleg 
dan met hem over de mogelijkheden.

4.1. Wijk 1
4.1.1. Jongerencatechese
De catechisaties voor de jongeren beginnen op maandag 20 september in Salvatori. 
Jullie krijgen allemaal een persoonlijke uitnodiging. Hoe mooi is het om als jongere 
te leren Wie God is, en dat samen met andere jongeren te ontdekken. Zo gaat de 
Bijbel meer spreken.

De tijden zijn als volgt: 12 – 14 jaar 18.30 uur
  15 – 17 jaar  19.30 uur

4.1.2. 18+ Catechese
Als oudere jongeren komen we samen om elkaar te ontmoeten en samen te 
luisteren naar de Bijbel. We denken na over het geloof. Waarom geloven we 
eigenlijk, en hoe doen we dat? Op een open manier worden persoonlijke en 
praktische geloofsvragen besproken. De eerste avond is maandag 20 september om 
20.30 uur in Salvatori.

4.1.3. Belijdeniscatechese
Als u/jij dit leest hebben we de infoavond gehad. Onze eerste avond is op dinsdag 
21 september. Ook u/jij kunt zich aansluiten om te leren je geloof te belijden en te 
verdiepen. Voor nadere info ds. C. Doorneweerd.

4.2. Wijk Ichthus
De catechese (= je geloof leren leven) wordt gegeven door gemeenteleden met 
hart voor de jongeren samen met ds. Telgenhof. Wil je meer weten, bel of mail 
dominee Jouke (0640-482794 of jstelgenhof@outlook.com).

4.2.1. Follow Me (FM) – 12 tot 16 jaar
Op maandagavond van 19.15 tot 20.15 uur in de grote zaal van Salvatori. FM is 
voor alle jongeren van 12 tot 16 jaar, die meer willen weten over geloven enzo. Dus 
ook je vrienden die nooit naar de kerk gaan, zijn welkom. Follow Me betekent Volg 

kerkelijkbureau@hervormdstrijen.nl. Dit gaat als volgt: geef duidelijk de waarde/
kleur en het aantal vellen op en vermeld uw naam en adres. U ontvangt dan 
een bevestigingsmail met daarin het bedrag wat u dient over te maken op het 
rekeningnummer NL54 RABO 0361 8020 99 t.n.v. Hervormde Gemeente Strijen, 
o.v.v. aankoop collectebonnen. Helaas kan er bij thuisbezorging geen gebruik 
gemaakt worden van de pinautomaat. Na ontvangst van uw betaling, worden de 
collectebonnen bij u thuisbezorgd. U begrijpt dat er wel even tijd zit tussen uw 
bestelling en de ontvangst. Als u woensdagochtend voor 12 uur bestelt én betaalt, 
worden de bonnen uiterlijk de eerstvolgende zaterdag bezorgd. We hopen hiermee 
tegemoet te komen aan de wens van gemeenteleden, die toch graag bonnen geven 
in de collecten.

3.9.6.  Reserveringen Grote of St. Lambertuskerk 
Aanvragen voor reservering van de dorpskerk lopen via de beheerder van Salvatori 
– 6741579. E-mailadres: kerkverhuur@hervormdstrijen.nl.

3.9.7. Bankrekeningnummers 
Kerkrentmeesters  NL54 RABO 0361 8020 99
Paascollecte   NL82 RABO 0373 7296 85 
Bidstond-/Dankstondcollecte NL48 RABO 0373 7297 15 
Oudejaarscollecte   NL07 RABO 0373 7296 77 
Solidariteitsbijdrage doopleden NL70 RABO 0373 7297 07 
Solidariteitsbijdrage lidmaten  NL60 RABO 0373 7296 93 
Aktie Kerkbalans (VB)   NL29 RABO 0373 7296 69 
De Kandelaar   NL26 RABO 0373 7297 23 

Graag voor uw bijdrage aan genoemde doelen gebruik maken van de bovenstaande 
rekeningnummers. Voor alle andere bijdragen kunt u gebruik maken van de 
algemene rekening NL54 RABO 0361 8020 99.
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geloof en ja wil zeggen tegen Jezus. Als je nog niet gedoopt bent, mag je met het 
geven van je ja-woord ook de doop ontvangen. Deze kring mag je ook volgen als je 
nog niet zeker weet of je belijdenis wilt doen, maar wel je geloof wilt verdiepen en 
beleven. Leeftijd maakt in principe niet uit, maar ik zou zeggen tussen de 12 en 120 
jaar. Kerklidmaatschap is voor het meedoen met deze kring niet nodig. Je bent meer 
dan welkom als je Jezus wilt volgen. Doe je belijdenis, dan word je wel lid van onze 
gemeente.
Wil je meer weten of heb je interesse voor deze kring, zoek dan contact met ds. 
Jouke Telgenhof. Met wie zich aanmelden, kiezen we een dag en tijdstip waarbij we 
om de week samenkomen in Salvatori, kerkzaaltje van Mookhoek of bij iemand thuis.  

Mij. Jezus zegt tegen ons: Volg Mij. Wij als FM-team (Josanne, Janine, Lennard, 
Maarten en ds. Jouke) nodigen je uit om met ons Jezus te volgen. Samen met jouw 
leeftijdsgenoten mag je delen wat je wil en jouw vragen stellen over alles wat jij 
belangrijk vindt. Geen vraag is te gek of te moeilijk. Met wat jij zegt, willen we 
luisteren naar wat God tot ons zegt in de Bijbel en door de Heilige Geest. Tijdens 
deze avond maken we gebruik van de Follow Me methode van de HGJB. 
Elke avond heeft als opzet: vanaf 19.00 uur welkom om even te chillen, om 19.15 
uur houdt de dominee een praatje met PowerPoint van ongeveer 20-30 minuten. 
Daarna gaan we in vaste groepjes doorpraten met een eigen mentor. Van 20.15 
tot 20.30 uur mag je nog even blijven hangen bij de bar in de jeugdzaal met wat 
drinken en lekkers (niet verplicht, maar wel heel leuk Smile-Wink). De eerste avond 
is maandag 27 september.

4.2.2.   16+ van Follow Me naar Meedoen
Ben je 16 jaar (of ouder) dan ben je van harte welkom bij de 16+-groep. Graag 
willen we met jullie aan de slag met onderwerpen die jullie en wij zelf aandragen. 
We willen kijken welke (geloofs)vragen we daarbij hebben, wat de Bijbel daarover 
zegt en dat geloof in praktijk brengen. We willen dus niet alleen de Bijbel lezen en 
blijven praten, maar de Bijbel ook doen. Doen zoals Jezus deed! Denk hierbij aan 
het meedoen met het gemeenteproject een sponsoractie met Compassion, een 
kaartenactie, straatrommel opruimen of welke uitdaging jij en wij aandurven. Wie/
wat/waar/wanneer: Wij (Leen, Carine en ds. Jouke) hebben er zin in en hopen jullie 
te zien op maandagavond van 20:15 tot 21:15 uur in Salvatori. Tot dan! 
De eerste avond is maandag 27 september.

4.2.3. Belijdeniscatechese
Wat is mooier dan te zeggen én horen “IK HOU VAN JOU!”? En wat is het bevrijdend 
om te weten dat God dit zegt tegen jou én jij dit zegt tegen God, ik hou van U. Jezus 
zegt in Mattheüs 10:32 “Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook 
belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.” Dat lijkt me een prima reden om 
belijdenis te doen. Dat Jezus ons noemt bij Zijn Vader maakt ons leven 100% veilig. 
Als belijdeniskring komen we om de week samen tussen eind september en de 
laatste zondag voor Pasen. Op Palmzondag hopen we een speciale dienst te houden, 
waarop jij belijdenis mag doen. Er zijn ongeveer 12 bijeenkomsten van een dik uur. 
Samen lezen we het boekje van René van Loon “Gaan voor God” en praten door over 
wat dit voor ons betekent in relatie met God, elkaar en de schepping. Tijdens de 
bijeenkomsten neem ik je stapsgewijs mee in wat we als kerk en christen belijden in 
de Apostolische Geloofsbelijdenis ook wel bekend als de Twaalf Artikelen. Zo hoop ik 
dat jij niet alleen je relatie met God verdiept, maar elke dag met Jezus leeft door de 
kracht van de Heilige Geest met je hart, hoofd en handen.
Voor wie is deze kring? Natuurlijk voor iedereen die belijdenis wil doen van zijn 
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  g.voordendag@upcmail.nl
Leden   Suze Lommers
  Bram Viskil 
  Frans Ververs

De jeugddiensten in het komende seizoen staan vermeld bij hoofdstuk 3.7.4.
Heb je ideeën voor een jeugddienst, laat het ons weten!
Contact: 06-51693158 of jdcmookhoek@hervormdstrijen.nl
Website:  
www.hervormdstrijen.nl/jeugd/jeugd-en-jongerendiensten/jeugddiensten-mookhoek
De jeugddienstcommissie Mookhoek is ook actief op social media. Kijk maar eens 
op  https://www.facebook.com/groups/jdcmookhoek.

5.4. Zondagsschool
Er wordt op diverse plaatsen en tijden zondagsschool 
gehouden. Het doel is overal hetzelfde: kinderen 
vertellen over de liefde van de Here God! Verder wordt 
er altijd gezongen en geknutseld of een spelletje gedaan. 
Bij alle groepen zijn nieuwe kinderen van harte welkom!

Strijen
Iedere eerste en derde zondag van de maand is er 
zondagsschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar in 
Salvatori (beneden ingang) van 12.30 tot 13.30 uur.
Informatie: Carina Tippens-Schaap - 06-24996182.

In Salvatori is er ook zondagsschool van 9.30 tot ongeveer 11.00 uur (10.00-11.30 
uur tijdens de wintertijd). Dit is om de andere week tijdens de diensten van wijk 1. 
Ook bij deze groep mag iedereen aansluiten!
Data 2021: 12 september, 26 september, 10 oktober, 24 oktober,  
  14 november, 28 november, 12 december
Informatie:  Colinda Schaap-Jonas - 06-40355729.

Mookhoek
In Mookhoek wordt er zondagsschool gehouden tijdens de kerkdienst in het 
verenigingsgebouw naast de kerk voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
Informatie: Beppie van der Lee - 06-10400497.

In Strijensas wordt er (voorlopig) geen zondagsschool meer gehouden.

Kom gerust een keertje kijken en neem een vriendje of vriendinnetje mee!

5. JEUGDWERK

5.1. Jeugdraad
De jeugdraad wordt samengesteld vanuit beide wijken en bestaat uit het moderamen 
en een afvaardiging van leidinggevenden van clubs binnen het jeugdwerk. De taak 
van de jeugdraad is het begeleiden, adviseren en ondersteunen van medewerkers 
in het jeugdwerk. Er wordt gesproken over wat er leeft binnen de clubs en onder de 
jongeren; ook de dagelijkse gang van zaken binnen de clubs wordt besproken.  
Dit alles met als doel de betrokkenheid en motivatie van de jongeren te vergroten en 
de samenwerking tussen clubs te verbeteren. 

Samenstelling moderamen jeugdraad:
Jeugdouderling  Vincent Roobol  6742433
Jeugdouderling Govert Voordendag  0651-693158
Penningmeester  Luuk Kamp  6731353
Secretaresse  vacant
E-mailadres: jeugdraad@hervormdstrijen.nl

5.2. Jeugddienstcommissie wijk Ichthus - Strijen
De jeugddienstcommissie van wijkgemeente Ichthus Strijen verzorgt elk jaar 4 
jeugddiensten in de dorpskerk.

De commissie bestaat uit de volgende leden:
Jeugdouderling Govert Voordendag Oude Havenweg 4  0651-693158  
  g.voordendag@upcmail.nl
Coördinator  Nico Moret   Loogors 17  0643-647018  
  nico.moret@hervormdstrijen.nl
Leden   Annick Remijnse 
  Lennard van der Steeg 
  Christel Voordendag

De jeugddiensten in het komende seizoen staan vermeld bij hoofdstuk 3.7.3. Heb 
je ideeën voor een jeugddienst, laat het ons weten! Contact: 06-43647018 of 
jdcstrijen@hervormdstrijen.nl Website: www.hervormdstrijen.nl/jdcstrijen

5.3. Jeugddienstcommissie wijk Ichthus - Mookhoek
De jeugddienstcommissie van wijkgemeente Ichthus Mookhoek verzorgt elk jaar 4 
jeugddiensten in de Mookhoek.

De commissie bestaat uit de volgende leden:
Jeugdouderling Govert Voordendag Oude Havenweg 4  0651-693158  
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5.7. Jeugdclub ’t Zoldertje
Zit je op, of ga je naar de middelbare school, dan is ’t Zoldertje echt iets voor jou! 
Ben je nieuwsgierig wat er allemaal op een Zolderavond gebeurt, weet dan dat je 
van harte welkom bent op onze avonden die gehouden worden in Salvatori in de 
jeugdzaal (Oude Havenweg 3). De avonden zijn op zaterdag en we beginnen meestal 
rond 20.00 uur (zaal is open om 19.30 uur) en duren ongeveer tot 22.00 uur. 

We beginnen zaterdag 2 oktober met een kennismakingsavond (spel). De avonden 
zijn om de 2 weken, dus de tweede avond is op 16 oktober en zo verder. Ook staat 
meestal Het Weekend Uit voor de Zolderjeugd op het programma.  Helaas gaat dat 
dit jaar, door corona, niet door. Maar laten we hopen dat we dat volgend jaar weer 
kunnen organiseren!

Kijk op de site  www.hervormdstrijen.nl/zoldertje  voor onze programma’s en 
contactpersonen.

5.8. Jongerenclub De Soos
Ben je 15 jaar of ouder en heb je zin in een gezellige of interactieve zaterdagavond? 
Weet dan dat je van harte welkom bent op onze Soosavonden die gehouden 
worden in Salvatori (Oude Havenweg 3). De avonden zijn op zaterdag en we 
beginnen meestal rond 20.30 uur. Meestal duren de avonden tot ongeveer 23.30 
uur. Op zo’n avond is er vaak een programma en ruimte om gezellig met elkaar bij 
te kletsen, onder het genot van een hapje en een drankje. 
Op 18 september wordt er weer een gemeentedag georganiseerd. Aansluitend 
zullen wij als Soos bij elkaar komen voor een gezellige kampvuuravond. Vervolgens 
komen wij als Soos om de week op zaterdagavond bijeen. De tweede Soosavond 
is dus op 2 oktober. Om op de hoogte te blijven van onze programma’s en zo geen 
avond te missen, raden we je aan om je in te schrijven op onze mailinglijst. Zo 
krijg je voor iedere avond een uitnodiging met een korte omschrijving wat we die 
Soosavond gaan doen. 

Aanmelden voor deze mailinglijst kan via: http://eepurl.com/c3eVIH. Deze link 
staat ook op de website. Wees welkom en breng gerust vrienden en vriendinnen 
mee!

5.5. Jeugdclub Adriël
Deze club is bedoeld voor de kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 van de 
basisscholen. De clubavond is op maandag en duurt van 19.00 tot 20.00 uur (inloop 
vanaf 18.50 uur) en wordt gehouden in de jeugdzaal van Salvatori. De ene week is 
voor de groepen 5 en 6 en de andere week is voor de groepen 7 en 8. 

We starten het seizoen op maandag 27 september, voor welke groep deze avond 
is, is nog niet bekend, meer info binnenkort via de website van de hervormde 
gemeente! Verdere data worden per groep nog bekend gemaakt (en ook in te zien 
op de website).
 
De leidinggevenden zijn:  Bart van der Sluijs 2000116 
   Sandra van Doorn   6747083

5.6. Jeugdclub ’t Hoekie
Wie: Voor alle jongeren in Mookhoek, Schenkeldijk,  
 Strijen en omgeving die in groep 8, of op het  
 voortgezet onderwijs zitten en nog geen  
 17 jaar oud zijn.Je bent altijd welkom of je nu  
 wel of niet naar de kerk gaat.
Wanneer:  Op vrijdagavond één keer in de twee weken.  
 De avonden beginnen om  
 19.30 uur en duren ongeveer tot 21.45 uur. 
 Data voor de eerste helft van het seizoen zijn:
 24 september, 8 oktober, 22 oktober, 5 november, 19 november,  
 3 december, 17 december.

 Houd de website in de gaten!
 
Waar:  In het zaaltje achter de kerk in Mookhoek.
Wat:  Op deze avonden kan jij je met je vrienden en/of vriendinnen even  
 lekker ontspannen. De avonden zijn bijna altijd gratis en het drinken en  
 snoep zijn niet duur. Wij hopen samen met jullie  gezellige spel- en  
 sportieve avonden en af en toe een wat serieuzere avond te houden,  
 zoals thema-avonden, bowlen, film kijken, gekke spellen race.

Leiding: Victor Callewaert, Marianne van Schelven, Janet van Sluijs,  
 Willeke Smids, Frans Ververs, Ineke de Zeeuw.
Contact:  Kijk op www.hervormdstrijen.nl onder het kopje jeugd of stuur een  
 mailtje naar hoekie@hervormdstrijen.nl  
 of bel met Ineke de Zeeuw – 6735625.
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2022:  19 januari, 10 februari, 23 februari, 24 maart, 6 april
We beginnen om 20.00 en stoppen ca. 21.30 uur, in Salvatori.
Ds. C. Doorneweerd

6.2.2. Vrouwenstudiekring “Rondom het Woord” op G.G.
Onze studiekring komt om de twee weken op dinsdagavond bij elkaar als zusters 
van de Hervormde gemeente, we behandelen de Bijbelstudies van de Hervormde 
vrouwenbond.  Er zijn tien Bijbelstudies en een inleidende Bijbelstudie, gebundeld 
in een boekje wat we eenmaal per jaar ontvangen. Wat een grote Zegen ontvangen 
we hierin. Dominee J.W. Verboom heeft deze Bijbelstudies voor ons geschreven. 
Het thema voor het komende seizoen is: “Het Koninkrijk van God in het oude en 
nieuwe testament”.
We hebben als christenen een dubbele nationaliteit: burger van het rijk der 
Nederlanden en burger van het Koninkrijk van God.  Onze levensreis mag eindigen 
bij de volmaaktheid van Gods rijk, een eeuwige toekomst bij Hem. Wat hebben wij 
een prachtig vooruitzicht.  Hier willen we het komende seizoen ons met elkaar in 
verdiepen. Wij vragen de Heere om Zijn zegen in deze vergaderingen. Dat HIJ aan 
Zijn eer komt en ons geloof versterkt mag worden door deze Bijbelstudies.
De vergadering begint om 19.30 uur en we sluiten rond de klok van 21.30 uur.
We hopen van harte dat u en jij er ook bij zult zijn.  Hieronder geven wij de 
data door waarop we hopen te vergaderen. Voor elke vergadering komt er in de 
Kerkbode en de Kandelaar het onderwerp voor de betreffende avond te staan.

2021: 21 september, 30 september digitale bondsdag, 5 oktober, 26 oktober 
gezamenlijk met de donderdag vrouwenkring, 9 november, 23 november, 
14 december Kerstavond met de mannenvereniging en andere vrouwenkring.

2022: 4 januari, 18 januari, 8 februari jaarvergadering met spreker gecombineerd 
met mannenvereniging en donderdag vrouwenkring, 22 februari, 15 maart, 
22 maart, 5 april, 21 april afsluitingsavond met mannenvereniging en 
donderdag vrouwenkring.

Contactpersoon is mevrouw G. Kruijthoff-Vermaas - 6741284.

6.2.3. Vrouwenkring
We zijn een enthousiaste, open groep van ongeveer 10 dames, die ervan genieten 
om samen Bijbelstudie te doen. Dit jaar voor het eerst op de avond. Vanuit het 
Oude en Nieuwe Testament willen we zicht krijgen op Het Koninkrijk van God, 
zijn Koning, de onderdanen én de toekomst van dit Rijk. Het Koninkrijk is Gods 
verlangen, en deze hemelse Architect wil, dat ons leven ook daarop gericht is!
Alle vrouwen zijn welkom om het Koninkrijk (nog meer) op nummer één te krijgen, 
en om elkaar in gezelligheid en hartelijkheid te ontmoeten! 

6.  VOLWASSENEN BIJEENKOMSTEN

6.1.  Regelmatige bijeenkomsten
6.1.1.  Zendingsmorgenkring
Als Zendingsmorgenkring komen we, om de twee weken, op de woensdagmorgen 
bij elkaar. We beginnen dan om 09:45 uur. Wij hopen, afhankelijk van de 
coronamaatregelen, dat we in de herfst weer kunnen beginnen. De data zullen dan 
in het Kerkblad Hoeksche Waard en eventueel in De Kandelaar worden bekend 
gemaakt.
Er wordt begonnen met gebed, Bijbellezing en meditatie. Na de pauze wordt 
zendingsnieuws voorgelezen en besproken. Wij houden van veel zingen tussendoor.
Als u het zendingswerk een warm hart toedraagt en eens wilt komen kijken, dan 
bent u heel hartelijk welkom!
Contactpersoon is mevrouw H. Versteeg-Klop - 6741633.

6.1.2 Opwarmdagen
Opwarmdag van 11.00 tot 15.00 uur in Salvatori. In de zomermaanden wordt een 
koffieklets georganiseerd, die zijn van 10.00 tot 12.00 uur in Salvatori.
Wanneer u opgehaald wilt worden kunt u bellen naar 6741579.

Data zijn:
2021: 30 september, 11 november
2022:  6 januari, 24 februari, 14 april, 26 mei
De data van de koffieklets in 2022 zijn nog niet bekend.

6.1.3  “Passage” Christelijk - Maatschappelijke - Vrouwenbeweging
Helaas is deze vereniging per 1 januari 2021 opgeheven.

6.2. Volwassenen bijeenkomsten - wijk 1
6.2.1. Jongvolwassenenkring
Een Bijbelstudiekring voor jonge mensen in de leeftijd van ca. 20-35 jaar, die tijd 
vrijmaken om samen in de Bijbel te studeren en elkaar te ontmoeten. 
Dit jaar gaan we het Markus-evangelie behandelen. Dit is het kortste evangelie, 
maar niet minder veelzeggend. In 16 hoofdstukken vertelt Markus ons het leven 
van de Heere Jezus op aarde. Hij kwam om te dienen en Zijn leven te geven als 
losprijs voor velen.
De Bijbelstudies doen we aan de hand van het boekje uit de Artios-reeks 
geschreven door ds. M. Maas, “De Mensenzoon, Die dient”.

De avonden waarop we bijeenkomen zijn:
2021: 30 september, 14 oktober, 27 oktober, 11 november, 1 december
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Data van de avonden zijn als volgt:
2021: 12 oktober, 16 november, 7 december
2022:  11 januari, 15 februari, 29 maart, 26 april
We beginnen om 19.30 uur en sluiten af om 21.00 uur in Salvatori.

6.2.7. Bezinningsuur Heilig Avondmaal 
Hoe waardevol is het om in de week voorafgaand aan de viering van het Heilig 
Avondmaal als gemeente bijeen te komen voor een moment van bezinning. Een 
genadig oplaadpunt van 20.00 tot ca. 21.00 uur in Salvatori, geleid door ds. C. 
Doorneweerd.

Data van de eerstvolgende bijeenkomsten zijn:
2021:  10 november
2022:  26 januari, 13 april, 22 juni, 7 september, 30 november

6.2.8.	 Koffieochtenden	Strijensas
Gezien de huidige (Corona)situatie denken we dat het mogelijk is, om in 
september weer een koffieochtend te houden. Het gebouw biedt voldoende 
ruimte om afstand te houden. De ochtenden zullen weer plaatsvinden in het 
Verenigingsgebouw van Strijensas van 10.00 tot 12.00 uur.
Op de koffieochtend van december hopen we ook weer met elkaar brood en 
erwtensoep te eten, zoals we de afgelopen jaren gewend waren. Ook willen we 
dan aandacht schenken aan Advent en Kerst. Alle Sassenaren en oud-Sassenaren 
worden weer van harte uitgenodigd om te komen. Op deze manier hopen we als 
kerk weer laagdrempelig aanwezig te zijn op Sas en hopen op goede contacten.  

Voorlopig hebben we 3 data in 2021 gepland: 23 september, 28 oktober, 9 december.
Voor meer info kunt u terecht bij mevrouw A. Deunhouwer - 6741178.

6.3. Volwassenen bijeenkomsten - wijk Ichthus
6.3.1. Gemeente Groei Groepen
De gemeentegroeigroep is een vorm van gemeentopbouw en bestaat uit kringen, 
van oorsprong ontstaan uit Alpha-groepen en lidmatenkringen, die eenmaal per 
maand bijeenkomen in de eigen huiskamer. Voorafgaand aan die bijeenkomst 
is er een toerustingsavond onder leiding van de predikant of één van de andere 
teamleden, waarbij een leidraad wordt gegeven aan 1 of 2 leden van iedere groep 
voor het leiden van het kringgesprek in de eigen groep.
De gemeente groeigroepen komen eenmaal in de maand bijeen om:

• te luisteren naar Gods Woord;
• te spreken over geloof en leven;
• te bidden en te zoeken;

De 10 Bijbelstudies, geschreven door ds. J.W. Verboom, zijn op: 
2021: 16 september, 14 oktober, 26 oktober, 25 november, 9 december
2022: 13 januari, 3 februari, 24 februari, 17 maart, 31 maart
Hopelijk live in Salvatori van 19.30-21.00 uur, koffie/thee vanaf 19.15 uur.

Voor meer informatie: mevrouw Doorneweerd - 6454670 of jds@filternet.nl 

6.2.4. Mannenvereniging ‘Schrift en belijdenis’ op G.G.
In het nieuwe seizoen 2021-2022 willen we de Bijbelstudies vanuit de brieven 
van de apostel Paulus aan de Filippenzen en aan Filemon gaan behandelen. 
Deze Bijbelstudies staan in de “Hervormde Vaan”, het orgaan van de 
Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag en zijn van de hand van Ds. H. 
Russchen uit Veenendaal.
Onze avonden zijn op donderdag van 19.30 tot 21.30 uur in gebouw Salvatori.
De gezamenlijke avonden met de vrouwenstudiekring zijn op dinsdag, met 
uitzondering van de afsluitingsavond.

Data met vermelding welke uitgave van Hervormde Vaan we bespreken:
2021: 30 september (april 2021), 21 oktober (mei/juni 2021), 4 november (juli/

augustus 2021), 25 november (september 2021), 9 december (oktober 
2021), 14 december (Kerstviering met de Vrouwenstudiekring)

2022: 6 januari (november 2021), 3 februari (december 2021), 8 februari 
(Jaarvergadering Vrouwenstudiekring), 24 februari (december/januari 2022), 
24 maart (februari 2022), 5 april (Paasviering met de Vrouwenstudiekring), 
21 april (gezamenlijke afsluiting met Vrouwenstudiekring - Hervormde Vaan 
maart 2022) 

Contactpersonen:  C.H. van Everdingen  6741595
       H. de Geus   6743030

6.2.5. Lidmatenkringen
De verschillende lidmatenkringen hebben hun eigen avonden waarop zij 
samenkomen. 
Als je je wilt aansluiten bij een kring, kun je contact opnemen met scriba Van 
der Pligt.

6.2.6. Ouderencatechese
Afgelopen seizoen hebben we een begin gemaakt met het leven van Job. Niet 
het makkelijkste Bijbelboek, want het gaat over lijden. U begrijpt, dat kunnen we 
niet in 1 seizoen behandelen, daar hebben we meer tijd voor nodig. Troost is het 
sleutelwoord. Het antwoord hierop komen we pas in het laatste hoofdstuk tegen.
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13 september, 27 september, 11 oktober, 25 oktober, 8 november, 
22 november, 6 december, 20 december (kerstviering; in de kerk in 
Mookhoek)

Contact: Wil Vermoen (secretaris) - 8424346.

6.3.4. Bijbelkring
Deze kring komt samen in Salvatori op de 2e maandagmiddag van de maand, van 
14.00-15.30 uur. In het nieuwe seizoen gaan we verder met de Bijbelstudies over 
Gods volk, uit het kringserieboekje (IZB/Ark Media) "Christus voor Israël" van Ds. K. 
de Vreugd. Gasten welkom!

Data zijn:
2021: 13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december
2022: 10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei

Contactpersoon: Reth Buitendijk - 674 4354 - rethbouman@live.nl

6.3.5. 60+ kring
Deze Bijbelkring is bedoeld voor gemeenteleden van ca. 60 jaar en ouder en wordt 
overdag gehouden. De kring komt bijeen op de laatste donderdag van de maanden 
september t/m mei in Salvatori, van 14.30 tot 16.00 uur. Nieuwe deelnemers zijn 
hartelijk welkom.  
De kring wordt geleid door dominee Telgenhof en de heer R.N. van Leeuwen.

Data zijn:
2021: 30 september, 28 oktober, 25 november (in december niet)
2022:  27 januari, 24 februari, 31 maart, 28 april, 19 mei

Contactpersoon is mevrouw E. Cappon-Fortuin - 6741384.

• met elkaar groeien in getal;
• met elkaar groeien in Geloof.

Iedereen, met nadruk iedereen, is van harte welkom en kan zich bij een groep 
aansluiten. Het komende seizoen starten we met een nieuw boekje: “Leeuw en 
Lam”, een Bijbelstudie over het boek Openbaring.
Er zijn 8 GGG- avonden per seizoen.

Data van de toerustingsavonden voor het komende seizoen, allen op woensdag, 
aanvang 20.00 uur in Salvatori:
2021: 15 september, 20 oktober, 17 november
2022:  19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april en 18 mei
Elke GGG plant daarna op eigen initiatief haar eigen GGG- avonden.

Contactgegevens:
I. Veerman- Kooijman  ingrid.veerman@xs4all.nl   0613-959883
N.J. Moret  nico.moret@hervormdstrijen.nl   0643-647018

6.3.2.  Manninne
Onder deze naam komen we als vrouwengesprekskring bij elkaar in Salvatori, van 
9.30 tot ca. 11.00 uur. We spreken dit seizoen met elkaar over de thema’s uit het 
boekje “Schitterende beelden - Bijbelstudies over identiteit”.  
Gasten zijn altijd hartelijk welkom.

Data zijn:
2021: 30 september, 28 oktober, 25 november, 16 december
2022: 27 januari, 24 februari, 31 maart, 21 april, 19 mei, 30 juni

Contactpersoon: Carolien Viskil - 6764781 of carolien.viskil@upcmail.nl

6.3.3. Vrouwenvereniging Dorcas
Wie:    Alle dames uit de gemeente, die het gezellig vinden om met elkaar 

gemeente te zijn.
Wat:    De avond wordt altijd begonnen met gebed, Bijbellezing en enkele 

liederen uit het liedboek en Op Toonhoogte. Verder zijn er verschillende 
invullingen zoals gastsprekers, quizzen, bingo's, bloemschikken en één 
keer per seizoen met alle vrouwen uit eten. Hiernaast worden er nog 
vele andere activiteiten georganiseerd, daarover kunt u meer vinden bij 
ons halfjaarlijks overzicht op de website.

Wanneer: Eén keer per twee weken op maandagavond in de kerkzaal te Mookhoek. 
Vanaf 19.30 tot 21.30 uur. 
Voor het komende half jaar staan de volgende data gepland: 
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6.3.6. Vespers
In de Stille Week (week voor Pasen) houden we elke avond een vesper. We lezen 
elke dag een stuk uit het Lijdensevangelie naar Johannes, zingen een aantal 
liederen, zijn stil en hebben het over het lijden van onze Heer Jezus Christus. We 
bidden voor vervolgde christenen. De vespers duren ongeveer een half uur en zijn 
een goede manier om stil te worden en vervuld met het grootste wat iemand ooit 
voor een ander kan doen: voor jouw zonden sterven.

Data: maandag 11 april tot en met donderdag 14 april 2022 in de kerk in Mookhoek.

7. EVANGELISATIEWERK

7.1. Evangelisatiecommissie
Een gemeente die niet evangeliseert, is een gemeente die inslaapt!
Slapen is van tijd tot tijd nodig, het lichaam herstelt daardoor, maar te lang slapen 
maakt een mens lui. De gemeente van onze Heer Jezus mag soms even slapen, 
uitrusten, maar daarna moet ze echt ontwaken en in actie komen. Als Hervormde 
Gemeente Strijen willen we alles doen om het Evangelie van Jezus Christus in deze 
tijd helder te laten horen. In Openbaring van Johannes 3 staat dat Jezus op de deur 
van onze harten klopt. Wij willen graag namens de Heer Jezus op de deuren van 
onze mede-Strijenaren kloppen.

Contactgegevens evangelisatiecommissie:
evangelisatiecommissie@hervormdstrijen.nl of www.hervormdstrijen.nl/evangelisatie.

Overige activiteiten
 - Alpha cursus, zie verder hoofdstuk 7.4.1.
 - Sassedorpsfeest: aanwezigheid met een actie op dit feest. Meestal de eerste 

zaterdag in juli.
 - VakantieBijbelKlub: een ochtend in de voorjaars- en herfstvakantie en drie 

dagen in de voorlaatste week van de grote vakantie. Wordt gehouden in 
Salvatori, voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

 - -Herfstmarkt: de dorpskerk is open tijdens de Herfstmarkt. Aanwezig zijn voor 
een praatje, gasten ontvangen en vertellen over de kerk.

 - Youth Alpha: Alpha cursus voor jongeren, zie verder hoofdstuk 7.4.2.

7.2. Missionaire commissie - wijk 1
Als MC denken we samen over wat we kunnen organiseren om mensen hun 
geloof te laten delen. We organiseren o.a. jaarlijks de Zomerzangavond, geven een 
missionair karakter aan een kerkdienst of gemeenteavond en zijn dit jaar begonnen 
met organiseren van Emmaüswandelingen.
Voor nader info Ds. C. Doorneweerd, ouderling H. de Geus of ouderling L. Tuk.
  
7.3.1. Evangelisatiediensten - wijk Ichthus
Elk jaar worden er een aantal evangelisatiediensten gehouden, zowel in de 
dorpskerk als in Mookhoek. In deze diensten willen we als gemeente een feest voor 
de Heer vieren! We vragen u als gemeenteleden nadrukkelijk voor deze diensten 
gasten uit te nodigen, met name gasten die de Heer Jezus nog niet kennen. Hebt u 
ideeën voor evangelisatiediensten, laat het ons a.u.b. weten!

De data van deze diensten staan vermeld in de hoofdstukken 3.7.3 en 3.7.4.
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7.3.2. Kerstnachtdienst - wijk Ichthus
Deze dienst wordt elk jaar op 24 december gehouden in de dorpskerk.  
Aanvang om 21.00 uur.  
Contactgegevens: Leen Butter – 6743160, leenbutter@cs.com.

7.4.1. Alpha cursus
“Ik zou het iedereen aan willen raden!”.
Bovenstaande uitspraak werd gedaan door iemand die hier in Strijen de Alpha-
cursus volgde. Maar er waren nog veel meer van zulk soort rake opmerkingen, 
zoals “Ik ga al jaren niet meer naar de kerk, maar dit was écht heel prettig en 
ontspannen om aan deel te nemen!” en “Ik ben nog nooit in de kerk geweest, maar 
hier, tijdens de Alpha-cursus, heb ik heel veel geleerd over het christelijk geloof!”, 
maar ook “Ik ga al jaren elke zondag naar de kerk en tóch ben ik via de Alpha-
cursus veel rijker geworden in mijn geloof!” of “Door al deze bijzondere thema’s 
en de verschillende medecursisten, heb ik zoveel geleerd en nieuwe mensen leren 
kennen. Heel fijn!”. 

Hoe werkt het?
Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. 
De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. 
Op 12 avonden maak je kennis met het christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep 
bij elkaar. De cursus start altijd met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je 
naar een boeiende inleiding over het christelijk geloof. Daarna praat je in kleine 
groepjes door. 
Lijkt het je wat? Geef je dan op! We zien ernaar uit je te ontmoeten! Het 
cursusboekje en de maaltijd zijn gratis, wel wordt per avond een vrijwillige bijdrage 
gevraagd voor koffie/thee e.d. 

Aanmelden bij:
Nico Moret – 0643-647018 of alpha@hervormdstrijen.nl.
Kijk voor alle info op: www.hervormdstrijen.nl/alpha.

7.4.2. Youth Alpha cursus
Wie: Voor alle jongeren die meer willen weten over het christelijk geloof.
Wanneer:  Alle avonden (11) worden gehouden op zaterdag. Het weekend is van 

vrijdag op zaterdag, halverwege de cursus. Op dit moment is het nog 
niet bekend wanneer Youth Alpha weer start. Houd de website en de 
berichtgeving via social media in de gaten!

Hoe laat:  Vanaf 17.15 uur ben je van harte welkom. Om 17.30 uur beginnen we met 
een maaltijd en om ongeveer 20.00 uur is het programma afgelopen.  
Hierna kan je nog ergens heen gaan, bijvoorbeeld naar ’t Zoldertje, de Soos 
of je kunt nog even gezellig napraten.

Wat:  Elke avond heeft een eigen onderwerp. Bijvoorbeeld ‘Wie is Jezus’ en ‘Hoe 
zit het met de kerk’. Iemand licht het thema toe, met spel, PowerPoint, 
filmpjes en sketches. En verder is het ook gewoon hartstikke gezellig!

 De cursus is vrijblijvend.
Kosten: Gratis, maar giften zijn altijd welkom.
Gezocht: Wilt u Youth Alpha helpen door bijvoorbeeld:

- te koken;
- mee te bidden;
- ons financieel te ondersteunen;  

of op een andere wijze, neem dan contact met ons op.
Contact:  Willeke Smids - 6735751 

www.hervormdstrijen.nl/youthalpha, youthalpha@hervormdstrijen.nl

De Alpha cursus iets voor jou
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8.  ZENDINGSWERK

De zendingscommissie is door de Algemene Kerkenraad ingesteld. Gemeenteleden 
vanuit wijk 1 en wijk Ichthus zorgen voor een evenredige vertegenwoordiging van 
beide wijken in de commissie. Ook de beide wijkkerkenraden leveren in principe 
een afgevaardigde aan de commissie.

8.1. Het doel
Het doel van de zendingscommissie is: gehoorzaam zijn aan het zendingsbevel dat 
de Heer Jezus ons gaf in Mattheus 28 vers 19 (NBV) “Ga dus op weg en maak alle 
volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon 
en de Heilige Geest.”
De commissie wil het zendingswerk onder de aandacht brengen van onze 
gemeente en zendingswerkers financieel ondersteunen.

8.2.  Middelen
• Viermaal per jaar is er een zendingscollecte tijdens de kerkdiensten van die 

week.  
Dit zijn de: voorjaarszendingscollecte, Pinksterzendingscollecte, 
zomerzendingscollecte en najaarszendingscollecte. De opbrengst van deze 
collecten wordt evenredig verdeeld onder de door ons ondersteunde 
zendingswerkers (zie 8.3). 

• De opbrengst van de deurbussen bij de uitgangen van de kerken 
wordt eveneens evenredig verdeeld onder de door ons ondersteunde 
zendingswerkers (zie 8.3).

• Wilt u een gift overmaken, dan kan dit via het bankrekeningnummer van 
de Zendingscommissie: NL78 RABO 0361 8617 10. (Via internetbankieren 
wordt aangegeven dat dit nummer ten name van de Diaconie staat, maar de 
bankrekening is wel van de Zendingscommissie.)

• In de gemeente gaan er ook kinderen rond met zendingsbusjes, om te 
collecteren voor het zendingswerk. De opbrengst van deze zendingsbusjes 
wordt ook weer evenredig verdeeld onder de door ons ondersteunde 
zendingswerkers.

• Er worden door de zendingscommissie dagboekjes van de GZB verkocht 
(“Een handvol koren”). De opbrengst hiervan komt ook ten goede aan het 
zendingswerk.

• De Zendingscommissie verzamelt: ansichtkaarten van steden, dorpen en 
landen, kaarten van Anton Pieck (compleet aanleveren, geen postzegels 
uitknippen), postzegels (ruim uitknippen of inleveren op envelop of 
ansichtkaart (niet de kaarten zoals hierboven beschreven), envelop(deel) 
waarop de barcode of het poststempel staat (bij twijfel a.u.b. niets 

uitknippen/uitscheuren, maar compleet inleveren; de depothouder zoekt 
dit dan voor u uit), lege tonervullingen, inktcartridges en oude mobiele 
telefoons. Dit alles levert geld op voor het zendingswerk van de GZB en Kerk 
in Actie. Meer info hierover vindt u op:  
www.gzb.nl/userfiles/File/2015/doelgroepen/Bericht_kerkblad_postzegels_
en_kaarten.pdf 
www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/acties/organiseer-een-inzamelingsactie

U kunt bovengenoemde artikelen inleveren op de onderstaande plaatsen:
- Bij familie H. van Weverwijk-Rook, Roerdompstraat 84, 3291 VM Strijen, 

telefoonnummers: 6741823 of 06-83052227, 
mailadres: h.van.weverwijk@kpnmail.nl

-  Bij de hoofdingang van onze kerken. 
-  In een zakje doen en deponeren in de ZEBO-verzoeken bus in “De Hoge Weide”.  

Wanneer u hier inlevert, kunt u als dank een verzoekplaatje aanvragen  
(naam + adres vermelden).

8.3.  Ondersteunde zendingswerkers
Op het moment van het maken van deze gids worden onderstaande 
zendingswerkers door onze gemeente ondersteund:

• Karsten en Irene (achternaam uit veiligheid niet vermeld) in Zuid-Azië via 
Wycliffe

• Bijbelvertalers;
• Willem en Joanne Folmer in Congo, uitgezonden door de GZB;
• Rik en Caroline Mager in Rwanda, uitgezonden door de GZB.

8.4.  Gemeenteavonden
Om de betrokkenheid van de gemeente bij het zendingswerk en met de 
zendingswerkers te stimuleren, organiseren we gemeenteavonden of 
zendingsdiensten met één van onze zendingswerkers. We kunnen dit uiteraard 
alleen organiseren wanneer de betreffende zendingswerker op verlof in Nederland 
is en in de periode die hij/zij aangeeft beschikbaar te zijn. We kunnen daarom 
nooit een jaar vooraf een planning voor een gemeenteavond maken. Voor 
het komende seizoen staat er een zendingsdienst gepland op zondagavond 3 
oktober met Wycliffe-medewerkers Karsten en Irene. Op donderdag 28 oktober 
is er een Gemeenteavond met GZB-zendingswerkers Rik en Caroline Mager. Een 
gemeenteavond voor jong en oud!

8.5.  Informatievoorziening
Viermaal per jaar wordt de gemeente, door middel van nieuwsbrieven, op de 
hoogte gehouden van het werk van de zendingswerkers die wij ondersteunen.
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Deze nieuwsbrieven worden via beide wijkapps verzonden. U kunt de 
nieuwsbrieven ook downloaden van onze website:
www.hervormdstrijen.nl/evangelisatie/zendingscommissie/nieuwsbrief
Mocht u de nieuwsbrief liever op papier willen ontvangen, kunt u dit onze 
voorzitter laten weten.

8.6. Zendingscommissie
Arie Bouman voorzitter    6747731
Lenie Sinterniklaas secretaris    6744225
Jan van der Pligt penningmeester/afgevaardigde wijk 1 6743608
Marijke Hoogerwerf     6741993
Rico Kruijt     0653-321214
Endrina Molendijk      6747142
Nico Moret  afgevaardigde wijk Ichthus    0643-647018
Lieneke Duimelaar     6733553

8.7.  Website en contact
Op onze website www.hervormdstrijen.nl/zendingscommissie vindt u op de diverse 
pagina's alle actuele informatie.  
Ons e-mailadres: zendingscommissie@hervormdstrijen.nl 

9. HERVORMDE VROUWENDIENST

De Hervormde Vrouwendienst verricht, in overleg met de kerkenraden, 
verschillende taken;

- bezoek brengen aan de oudere gemeenteleden;
- rondbrengen van blad “Lichtspoor”, bestemd voor ouderen;
- bezorgen van Kerstattenties;
- bezoek brengen aan nieuw ingekomenen;
-  kraambezoek;
-  bloemengroet aan zieken;
-  bezoek en attentie bij huwelijksjubilea.

Contactadressen van de HVD-commissie zijn:
P. van Poortvliet-van der Waal  voorzitter     6743579
L. Moret-Berkman   secretaris  6742687
N. de Heus-Mosterdijk    6743695
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10. DIVERSE ORGANEN

10.1. Verjaardagsfonds
Voor het onderhoud van de orgels is in het verleden door de toenmalige 
kerkvoogdij een verjaardagsfonds ingesteld voor elk van de drie kerkgebouwen. De 
gemeenteleden die hun verjaardag vieren, worden door één van de medewerkers 
bezocht en namens de kerk gefeliciteerd. Zij hebben een busje bij zich in de hoop 
dat de jarigen hun dankbaarheid willen tonen door het geven van een gift.

De leden van de commissie zijn:
Dorp
R. van Leeuwen  6741128
A. Mast  6742595 
C. Schaap-Jonas  6744491 

Mookhoek-Schenkeldijk
B.F. Klootwijk-van der Pligt 6741726
A.J. Verschoor    673 1776
T.G. de Zeeuw-Schippers 6733364

10.2. Rommelmarktcomité
Om de restauratie van het orgel in de Grote of Sint Lambertuskerk mogelijk te 
maken is in 1972 een grote rommelmarkt gehouden. Het resultaat daarvan was zo 
overweldigend, dat deze markten sindsdien ononderbroken zijn doorgegaan. Eerst 
alleen in het najaar en nu al jaren achtereen elke vrijdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur in onze eigen loods aan de Chr. Huygensstraat 9. 
De opbrengst van dit alles is bestemd voor het onderhoud van de kerkelijke 
bezittingen, terwijl incidenteel ook wordt bijgedragen aan speciale projecten. 
Er zijn ongeveer 40 vaste medewerkers, die wekelijks de aangevoerde spullen 
verkopen of bezig zijn met het ordenen van wat is aangeboden. 

Met onze eigen meubelauto worden niet beschadigde goederen opgehaald bij 
mensen, die er afstand van willen doen op: woensdagavond vanaf 18.30 uur en
 donderdagochtend vanaf 9.30 uur.
U kunt ook zelf spullen brengen op: woensdagavond van 18.30 - 20.00 uur en
 donderdagochtend van 9.30 – 11.00 uur.
 
Dus NIET op andere dagen en tijden!! A.u.b. ook geen spullen buiten zetten.
Wilt u dat wij de goederen ophalen, dan kunt u een afspraak maken via 
telefoonnummer 0642-889407.

Het rommelmarktcomité nodigt u van harte uit, eens te komen kijken.
G. Janssen
E. de Lijster
A. Mast
J. Meerkerk
A. de Witte

10.3. Werk aan de kerk
In 1970 is door een aantal dames in de gemeente een comité gevormd om geld 
in te zamelen en de opbrengst te bestemmen voor speciale projecten in de kerk. 
De projecten worden uitgezocht samen met de kerkrentmeesters. In de begintijd 
spaarden gemeenteleden kopergeld en dat werd vier keer per jaar opgehaald. Het 
kopergeld is er niet meer, maar het inzamelen gaat nog steeds door. Een groep 
dames gaat vier keer per jaar bij een vast aantal mensen langs, om daar geld op te 
halen. Het geld is de afgelopen jaren o.a. besteed aan:

 - kast om de psalm- en liedboeken op te bergen;
 - bijdrage aan geluidsinstallatie;
 - piano;
 - opknapbeurt consistorie Strijensas;
 - Kerstviering dorpskerk;
 - verwarming;
 - orgelrestauratie.

Wilt u ook meedoen met geven, geef het door en dan komt er vier keer per jaar 
iemand bij u aan de deur voor Werk aan de Kerk! Een gift overmaken kan natuurlijk 
ook, het rekeningnummer is NL03 RABO 3618 1375 40 t.n.v. Hervormde Gemeente 
Strijen o.v.v. Werk aan de Kerk.

Contactpersoon: Carolien Viskil-Prins Nieuwestraat 50  6764781 

10.4. Kerkenwerk Mookhoek-Schenkeldijk
Net als in Strijen-dorp is ook in deze “wijk-in-de-wijk” ooit een actie gestart, om, 
door het sparen van kopergeld, bij te dragen aan verschillende projecten voor de 
Mookhoekse kerk. Eerst voor het orgel en later voor de bouw en de verbouw van 
de kerkzaal. Helaas zijn er niet veel vrijwilligers beschikbaar, die met het busje 
willen lopen. Als er bij u niemand aan de deur komt, maar u wilt toch een bedrag 
schenken, dan mag u dat overmaken op IBAN NL43 RABO 0159 7479 02 t.n.v. 
Hervormde Gemeente Strijen fondsen Mookhoek. Bij voorbaat dank!
Mede door dit werk en door de inzet van vele vrijwilligers staat er een fraaie kerk 
in dit buurtschap.

De administratie wordt verzorgd door B.F. Klootwijk-van der Pligt - 6741726.
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11.	 ZIEKEN-	EN	BEJAARDENOMROEP

De zieken- en bejaardenomroep (Z.E.B.O.) zendt al 40 jaar Christelijke muziek 
uit, iedere zaterdagmiddag vanaf 15.30 uur. Wij zijn ook elke werkdag van 11.00 
tot 12.00 uur te beluisteren, met “Muziek na de Koffie”, met liedjes van “toen”. 
Uitzendingen zijn te ontvangen door de bewoners van de drie zorgcentra van 
Zorgwaard in Strijen, Puttershoek en ’s-Gravendeel. Maar ook via de computer kunt 
u naar ons luisteren. Dit kan via de site van de Hervormde Gemeente Strijen of 
door bij Google “welkom bij de zebo” in te vullen.
De uitzendingen worden door een team van medewerkers uitgezonden vanuit de 
Z.E.B.O.-studio in Salvatori, welke telefonisch bereikbaar is op nummer 6742472.
Verzoeknummers kunnen worden aangevraagd bij één van onderstaande 
contactpersonen, via email zebo@hervormdstrijen.nl of door een briefje in de 
verzoekenbus te doen, in één van de drie zorgcentra.

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd van harte welkom!

Het contact tussen het team en de luisteraars berust bij: 
J. den Hartog    Margrietstraat 6   6741565
E. Russchen-Jansens    Reigerstraat 9   6743817

12.  COMMUNICATIE

Via onderstaande kanalen blijft u, gedurende het gehele jaar, op de hoogte van het 
nieuws van de gemeente.

12.1. De Kandelaar
De Kandelaar is het eigen kerkblad van onze Hervormde Gemeente. Dit blad 
verschijnt maandelijks en houdt u op de hoogte van het kerkelijk leven in onze 
gemeente.
In het blad vindt u onder andere:

• een meditatie
• overzicht van de kerkdiensten 
• de wijkberichten
• collecteoverzichten
• aankondigingen van activiteiten
• berichten vanuit de diverse colleges, jeugdwerk en verenigingsleven

De redactie bestaat uit W. Batenburg en J. van Dam.
Kopij kunt u inleveren bij: J. van Dam - Buizerdstraat 47 of  
kandelaar@hervormdstrijen.nl.

Abonnementen 
Een abonnement kost € 10,00 per kalenderjaar.
Het is mogelijk om naast een papieren exemplaar, een digitale Kandelaar te 
ontvangen. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de redactie, bij voorkeur per e-mail. 

Adreswijzigingen
Wijzigingen van het bezorgadres kunnen gemeld worden bij het kerkelijk bureau. 
Mailadres: kerkelijkbureau@hervormdstrijen.nl 

12.2. Protestantse Kerk Kerkblad voor de Hoeksche Waard 
"Protestantse Kerk, kerkblad voor de Hoeksche Waard" is het kerkblad voor de 
PKN-gemeenten in de Hoeksche Waard. Het blad verschijnt ca. 38x per jaar; vaak 
wekelijks maar rondom feestdagen en vakantieperiodes eens per twee weken. De 
plaatselijke gemeenten vermelden in dit blad hun kerkelijk nieuws en de belangrijkste 
gebeurtenissen die binnen de gemeente plaatsvinden. Alle kerkdiensten worden als 
eerste vermeld. Op de voorpagina wordt een meditatie opgenomen, die bij toerbeurt 
wordt verzorgd door de predikanten. Kopij vanuit Strijen voor het kerkblad wordt 
door een lokale redacteur verzorgd.
De lokale redacteur is Jan Hoogvliet. Kopij moet altijd worden gestuurd aan 
kerkbode@hervormdstrijen.nl en moet uiterlijk maandagmorgen 10 uur binnen zijn. 
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De ruimte die elke gemeente in het blad krijgt, wordt mede bepaald door het aantal 
afgenomen abonnementen in die gemeente. Voor onze gemeente geldt dat we 1150 
woorden mogen plaatsen. Met deze kopijruimte kan niet altijd alles worden geplaatst. 
Zo nodig zal de lokale redacteur teksten inkorten of misschien zelfs volledig moeten 
laten vervallen.

De uitgave verzorgd door:
De Hoop Drukkerij te Dordrecht.
De hoofdredacteur is Ds. C.H. Buitink te Klaaswaal.
Een papieren abonnement kost momenteel € 42,50 per jaar; het is ook mogelijk 
om een digitaal abonnement te nemen. U kunt een abonnement telefonisch 
aanvragen via 078-6111333 of per e-mail contact@dehoopdrukkerij.nl.

12.3. Website
www.hervormdstrijen.nl

Al vele jaren heeft onze kerk een website. De bezoekersaantallen laten zien, dat deze 
met grote regelmaat door veel mensen wordt bezocht. De website is ook geschikt om 
te bekijken op allerlei soorten schermen, zoals smartphones en tablets. 
Om de website overzichtelijk te houden, is zij als volgt ingedeeld: Diensten, Jeugd, 
Activiteiten, Kerk, Studiekringen, Evangelisatie en Info.
Er is ook een kalender te vinden waarin alle activiteiten van clubs, vergaderingen 
e.d. gepland kunnen worden. Hierdoor heeft ieder die dat wil een direct en goed 
overzicht van alles wat er in de gemeente gebeurt.
Ook is er een fotoalbum waarin u kunt terugblikken op allerlei activiteiten zoals 
gemeenteprojecten of het soos/zolderweekend dat elk jaar wordt gehouden.
Belangrijk nieuws wordt direct op de homepage getoond waardoor dit sneller opvalt.

Elke tak van werk in onze gemeente kan over haar eigen pagina’s op de website 
beschikken. Veel clubs en verenigingen hebben inmiddels ook hun eigen pagina’s 
en bijbehorende e-mailadressen. Alle websitemedewerkers doen hun best om onze 
website zo gebruiksvriendelijk en actueel te houden. Raadpleeg dus de site voor 
actuele informatie.

Heeft uw/jouw club of vereniging nog geen eigen plaats op onze site, vraag deze dan aan!
Wilt u/jij graag meewerken aan de site - inhoudelijk of technisch - neem dan contact 
met ons op.

Ook stellen we het zeer op prijs om opmerkingen en suggesties over de website te 
ontvangen. Mail naar: webbeheer@hervormdstrijen.nl

12.4 Wijkapp
Omdat veel gemeenteleden tegenwoordig een smartphone hebben 
waarop WhatsApp is geïnstalleerd, is de wijkapp een nieuw en belangrijk 
communicatiemiddel voor snelle en actuele berichten. De wijkapp is opgezet als 
een verzendlijst, wat betekent dat iedereen het bericht persoonlijk krijgt, maar dat 
de ontvangers elkaar niet kunnen zien in WhatsApp. Hiermee wordt uw privacy 
gerespecteerd.
Via de wijkapp worden liturgieën van de erediensten rondgestuurd, maar ook 
belangrijke berichten en verdere informatie. Deze nieuwe dienst is geen vervanging 
voor De Kandelaar of onze website, maar helpt u bij het op de hoogte blijven van wat 
er actueel is in de wijkgemeente. 

Hoe ontvangt u deze berichten? Doe deze twee eenvoudige stappen:

Wijk 1:
1. Maak een nieuw contact aan met als naam Wijk 1 Nieuws en telefoonnummer 

0647088884. LET OP! Als de contactpersoon niet is aangemaakt, kunnen er geen 
berichten worden ontvangen!

2. Stuur naar dit nummer een appje met je naam en de tekst BERICHT AAN.

Wijk Ichthus:
1. Maak een nieuw contact aan met als naam Wijk Ichthus Nieuws en 

telefoonnummer 0642472538.
 LET OP! Als de contactpersoon niet is aangemaakt, kunnen er geen berichten 

worden ontvangen!
2. Stuur naar dit nummer een appje met je naam en de tekst BERICHT AAN.
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13. CORRESPONDENTIEADRESSEN 
	 ZIEKEN-	EN	VERPLEEGHUIZEN

1. Albert Schweitzer Ziekenhuis
 Postbus 444
 3300 AK  Dordrecht
 Betreffende locatie vermelden: - Dordwijk
      - Sliedrecht
      - Zwijndrecht

2. Erasmus Medisch Centrum
 Postbus 2040
 3000 CA  Rotterdam

3. Hospice Hoeksche Waard
 Dorpzigt 1
 3284 CA  Zuid-Beijerland

4. Ikazia Ziekenhuis
 Montessoriweg 1
 3083 AN  Rotterdam

5. Maasstad Ziekenhuis
 Postbus 9100
 3007 AC  Rotterdam

6. Het Oogziekenhuis Rotterdam
 Postbus 70030
 3000 LM  Rotterdam

7. Franciscus Gasthuis
 Postbus 10900
 3004 BA  Rotterdam
 

8. Zorgwaard
• De Hoge Weide
 Grote Weel 1
 3291 DA  Strijen
• ’t Huys te Hoecke
 Zomerplein 15
 3297 SE  Puttershoek
• Immanuël
 Weegje 3
 3295 CT  ’s-Gravendeel
• Rembrandt
 Rembrandtplein 1
 3262 HW  Oud-Beijerland

9. Zorgcentra Alerimus
 Postbus 7332
 3281 BC  Numansdorp
 Betreffende locatie vermelden: - De Buitensluis
      - De Open Waard
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14. UW EIGEN AANTEKENINGEN
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Gemeentegids 2021 - 2022
Deze gids is een uitgave van de  
Hervormde Gemeente Strijen. 

Voor nadere info kunt u contact opnemen met:
ds. C. Doorneweerd (078-6741315)

ds. J.S. Telgenhof (078-6741484)


