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WOORD VOORAF 

 

Voor U ligt de nieuwe Gemeentegids. 

Hierin vindt U een bron van informatie. 

Het is een wegwijzer geworden voor het kerkelijk gemeenteleven. 

Er is getracht U op een goede en overzichtelijke wijze te informeren 

over wat er allemaal gebeurt in onze gemeente. 

 

Wij raden U aan deze gids goed bij de hand te houden, bijvoorbeeld voor ... 

het opzoeken van een telefoonnummer, een e-mailadres, een bank- of  

gironummer en te bekijken bij welke wijk U hoort. 

Zo maar enkele voorbeelden waartoe deze gids kan dienen. 

 

Ook nu hopen wij, dat velen in de gemeente er iets in zullen vinden 

waaraan zij mee willen gaan doen, om zo  betrokken te worden bij het 

gemeenteleven. 

 

Van harte hopen wij, als  kerkenraad, dat we samen op weg zullen  

gaan en we samen zullen en kunnen groeien in geloof, hoop en liefde. 

 

De Kerkenraad. 

 

 

Ophemert, april 2015 
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ORGANISATIE 

 

Kerkenraad 

 
De samenstelling van de huidige kerkenraad is: 

- één predikant  } predikant en ouderlingen vormen 

- vier ouderlingen } samen het consistorie 

- drie diakenen 

- twee kerkrentmeesters }twee ouderling – kerkrentmeesters  

De taken zijn verschillend, maar de één kan niet zonder de ander werken. 

De kerkenraadsvergaderingen worden als regel op de eerste woensdag van de 

maand gehouden in de Torenhof. 

 

Predikant 

 
Predikant: ds. Annemieke de Bruijn-Messelink. Adres: Heimanslaan 20, 4102 

JA Culemborg. Telefonisch te bereiken op 06-29822102 en per e-mail via  

predikant@stmaartenskerkophemert.nl. 

De werkkamer van de predikant bevindt zich achter in de Torenhof (ingang 

voormalige bibliotheek). Op dinsdag en woensdag werkt zij meestal vanuit 

Ophemert en donderdag vanuit huis in Culemborg. Bij de achteringang van de 

Torenhof hangt een brievenbus waar u post in kunt doen die bestemd is voor 

de predikant. In dringende pastorale situaties is de predikant te bereiken via  

mevr. Ina van Doesburg, tel 0344-652123. 

Scriba 

 
A.Reijnen, Gulhofstraat 4, 4061 AG Ophemert. Tel. 0344-651800, 

e-mail:areijnen@upcmail.nl 

 

Moderamen 

 
Ds. Annemieke de Bruijn – Messelink e-mail: annemieke.messelink@telfort.nl 

A.Reijnen, scriba, e-mail: areijnen@upcmail.nl 

C.Stap,  namens college kerkrentmeesters, e-mail: stap34@hetnet.nl 

Mevr.S.van Doesburg-Dijk, namens diaconie en jeugdwerk, e-mail:     

inaencor@kpnplanet.nl 

 

College van Kerkrentmeesters 

mailto:predikant@stmaartenskerkophemert.nl
mailto:annemieke.messelink@telfort.nl
mailto:areijnen@upcmail.nl
mailto:stap34@hetnet.nl
mailto:inaencor@kpnplanet.nl
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Dit college wordt momenteel gevormd door: 

 J.Bos, (voorzitter), J.van Zantenstraat 31,  4007 WC Tiel  

 e-mail: jan.bos46@hetnet.nl 

 C. Stap ( administrateur), Blankenburgsestraat 15, tel. 651573 

 e-mail: stap34@hetnet.nl 

 

Rekeningnummers van College kerkrentmeesters: 

       

 Regio bank: NL88 RBRB 079 0394 413 

 Rabo bank: NL87 RABO 035 0600 139 

 ING bank: NL09 INGB 000 0828 335 

 

Alle rekeningen t.n.v. Kerkvoogdij Ophemert, Blankenburgsestraat 15, 

4061 AR  Ophemert. 

 

Diaconie 

 
Dit college wordt gevormd door: 

 Mevr. S.van Doesburg-Dijk (voorzitter), Goossen Janssenstraat 2a, 

 tel.652123, e-mail: inaencor@kpnplanet.nl 

 A.Reijnen, Gulhofstraat 4, tel.651800, e-mail: areijnen@upcmail.nl 

 Mevr.M.A.G. Bos, Goossen Janssenstraat 30, tel.620391 

 e-mail:  liekie74@hotmail.com 

Het college van diakenen heeft één vacature. 

 

De administratie is in handen van: 

W. Muijen, Groenestraat 11, tel.651940, e-mail: sandywim@hetnet.nl 

 

Rekeningnummer: Regio bank  NL21 RBRB 069 066  3323 

t.n.v. Diaconie Herv.Gemeente Ophemert en Zennewijnen.

mailto:jan.bos46@hetnet.nl
mailto:stap34@hetnet.nl
mailto:inaencor@kpnplanet.nl
mailto:areijnen@upcmail.nl
mailto:liekie74@hotmail.com
mailto:sandywim@hetnet.nl
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VIEREN 

 

Kerkdiensten 

 
Iedere zondagmorgen is er één dienst, deze begint om 10.00 uur. 

 

Daarnaast zijn er diensten op bijzondere feestdagen zoals: 

- Kerstnachtdienst: 24 december aanvang 22.30 uur 

- Eerste Kerstdag: 25 december aanvang 10.00 uur 

- Oudejaarsdienst: 31 december aanvang 19.30 uur 

- Biddag Gewas en Arbeid: 2e woensdag in maart  aanvang 19.30 uur 

- Goede Vrijdag    aanvang 19.30 uur 

- Hemelvaartsdag   aanvang 10.00 uur 

- Dankdag Gewas en Arbeid: 1e woensdag in november aanvang 19.30 uur 

Bij bijzondere diensten is een orde van dienst beschikbaar. 

Er wordt gezongen uit het Nieuw Liedboek. 

 

Bijzondere diensten 

 
Hieronder vallen o.a. huwelijks- en rouwdiensten. 

Voor deze diensten moet U zich persoonlijk in verbinding stellen met de 

predikant, voor nadere afspraken. 

Bij overlijden is het regel dat één van de naaste familieleden (niet de 

begrafenisondernemer) de predikant op de hoogte stelt.  

Bij geen gehoor kunt u contact op nemen met mevr.S. van Doesburg-Dijk,  

tel.652123, e-mail: inaencor@kpnplanet.nl 

 

 

Kosters 

 
De zorg voor en tijdens al deze diensten, zoals het schoonhouden van het 

kerkgebouw, het verzorgen van de liedborden, het luiden van de kerkklok en  

nog veel meer dingen, die soms niet altijd zichtbaar zijn maar wel van groot 

belang, is in handen van onze kosters:  

 

Jaap en Gerda Hekman,  Gulhofstraat 26, tel. 651678 

e-mail: jaaphekman@online.nl 

 

mailto:inaencor@kpnplanet.nl
mailto:jaaphekman@online.nl


 
 6 

 

 

Organisten 

 
 Bert v.d.Brink, Akkersestraat 6a,  4061BH Ophemert, tel.0344- 

651740, e-mail: organistophemert@hotmail.nl 

 Annelies Combecher, Dijkmanszoet 8, 4007 XH Tiel, tel.0344-

654049, e-mail: asicotiel@hotmail.com 

 J.van Kleef, Goudbloemstraat 13, 4101GX Culemborg, tel.06-

29822102, e-mail: j.van.kleef@gmail.com 

 J.Koedoot, Rijksstraatweg 201, 3956 CM Leersum, tel. 0343 – 

452414, e-mail: jilles.koedoot@casema.nl 

 

 

Kinderoppas 

 
Tijdens de ochtenddiensten bestaat er de mogelijkheid tot kinderoppas. 

Wilt U hier gebruik van maken, dan wordt U verzocht om contact op te nemen 

met: Lisa van Doesburg, tel.652123 of per  e-mail inaencor@kpnplanet.nl. 

 

Kerktelefoon 

 
Iedereen die de kerkdiensten graag thuis wil meeluisteren, kan dit online doen. 

U kunt dit via de website van de gemeente doen (onder: Kerkdiensten) of 

via www.kerkdienstgemist.nl. 

Voor meer informatie: Albert Reijnen, tel.651800 of e-mail 

areijnen@upcmail.nl 

 

Website 

 
De gemeente heeft een eigen website: www.stmaartenskerkophemert.nl 

Op deze website kunt u nieuwsberichten lezen n op de hoogte blijven over wat 

er allemaal in de gemeente gebeurt en georganiseerd wordt. Daarnaast vindt u 

algemene informatie over de gemeente. Ten slotte is het rooster van de 

kerkdiensten in te zien.  

 

mailto:organistophemert@hotmail.nl
mailto:asicotiel@hotmail.com
mailto:j.van.kleef@gmail.com
mailto:jilles.koedoot@casema.nl
mailto:inaencor@kpnplanet.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:areijnen@upcmail.nl
http://www.stmaartenskerkophemert.nl/
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OMZIEN 
 

Pastorale zorg in de gemeente 

 
Het ‘omzien naar elkaar’ naar ouderen en zieken,  is een taak die we met 

elkaar willen oppakken, zeker nu er een deeltijd predikant is.  In het 

consistorie werken ouderlingen, pastoraal medewerkers en predikant samen 

om de pastorale zorg voor zieken en ouderen in de gemeente zo goed mogelijk 

vorm te geven. De ouderlingen en pastoraal medewerkers doen bezoekwerk in 

de gemeente rondom mooie en moeilijke levensgebeurtenissen. U kunt ons 

daarbij  helpen door de ouderlingen te melden wanneer er sprake is van ziekte, 

ziekenhuisopname of een andere ‘lief of leed’gebeurtenis, waarbij de aandacht 

van de kerk op prijs wordt gesteld.   

 ouderling Tonny Vermeulen,            tel.  651264               

e-mail     vermeulen-wild@hotmail.com  

 ouderling Dirk Boersma,                    tel. 06-22995926       

e-mail    dirkboersma@hotmail.com 

 past. medewerker Maaike Timmer  tel.  661598         

e-mail     maaiketimmer@hotmail.nl  

 ouderling mevrouw Rian Smokers,  tel.  652487                 

e-mail    perfima@gmail.com  

Er is ook een enthousiaste bezoekersgroep actief; deze groep bestaat uit 

vrijwilligers die  de ouderen in onze gemeente regelmatig bezoeken.  Dit 

bezoekwerk wordt ook vanuit het consistorie gecoördineerd. Wilt u graag 

bezoek hebben als oudere, of wilt u zich aanmelden om bezoeker te worden  

(graag!), dan kunt u contact opnemen met Maaike Timmer of een van de 

hierboven genoemde ouderlingen. 

Ds. Annemieke de Bruijn  heeft een eigen pastorale taak, met name rondom 

crisis, ziekte en rouw. Maar als u graag de predikant wilt spreken,  dan kunt u  

altijd een afspraak maken voor een bezoek of gesprek, tel 06-29822102 of per 

e-mail: predikant@stmaartenskerkophemert.nl   

 

 

 

 

mailto:vermeulen-wild@hotmail.com
mailto:dirkboersma@hotmail.com
mailto:maaiketimmer@hotmail.nl
mailto:perfima@gmail.com
mailto:predikant@stmaartenskerkophemert.nl
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Bezoek nieuwe gemeenteleden 

 
Dit bezoekwerk betreft gemeenteleden die via het L.R.P. (Leden Registratie 

PKN) bij ons binnenkomen. Voor onze gemeente wordt dit verzorgd door 

mevr. J. van Beest-van Zoelen. Zij verzorgt alle mutaties die via L.R.P. en 

kerkenraad bij haar binnenkomen. Belangrijk is dan ook, als er mutaties 

plaatsvinden, dit aan de kerkenraad te melden.     

De nieuwe gemeenteleden worden namens de kerk welkom geheten, hetgeen 

vergezeld gaat van een bloemetje en de gemeentegids. 

Voor dit visitekaartje van onze gemeente zorgt: Mevr. H. van Burk-Ton, 

Smalencamp 8, tel. 652826. 

 

LEREN 

 

Tienergroep 

 
Eén keer in de twee weken komt de tienergroep bij elkaar in de ruimte van de 

oude bibliotheek, onder begeleiding van Anneke Kolkman en Emila Bijl. We 

behandelen op iedere avond een thema of onderwerp dat met geloven te maken 

heeft. Ben je 12 jaar of ouder, dan ben je van harte welkom. Het rooster van de 

avonden is te vinden op de website van de gemeente. 

Voor meer informatie: Emila Bijl, Peperstraat 10, tel. 0344-

606815 en emilabijl@iuvo.nl 

 

Belijdeniscatechisatie 

 
Voor hen die van plan zijn om belijdenis van hun geloof te doen, bestaat de 

mogelijkheid om belijdeniscatechisatie te volgen.  

Men kan zich opgeven bij de predikant of één van de ouderlingen. 

 

 

 

 

 

mailto:emilabijl@iuvo.nl
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Bijbelkring Ouderen 

 
Deze bijeenkomsten worden gehouden om beurt, bij deelnemers thuis. 

Voor deelname kunt zich opgeven bij: Tonny Vermeulen, tel 651264 

e-mail: vermeulen-wild@hotmail.com 

 

 

JEUGDWERK 
 

Commissie Jeugd 

 
Het jeugd-en kinderwerk binnen de gemeente wordt verzorgd door de 

zondagsschool, de tienergroep en de jeugdaciviteitencommissie. Emila Bijl is 

jeugdouderling. Om alle activiteiten goed op elkaar af te kunnen stemmen en 

de samenwerking te optimaliseren is de Commissie Jeugd in het leven 

geroepen. In de Commissie Jeugd zitten: Karin Timmer (zondagsschool), Nely 

van Beest (jeugdaciviteitencommissie) en Emila Bijl (tienergroep en 

jeugdouderling) 

 

Zondagsschool 

 
Tijdens de kerkdienst is er zondagsschool. De leiding komt iedere maand bij 

elkaar om de verhalen en verwerkingen voor te bereiden. Tevens worden dan 

de gezinsdiensten en doopdiensten besproken om hieraan zoveel mogelijk mee 

te werken in overleg met de predikant. 

Ook organiseert de zondagsschool het Paasontbijt en het Kerstfeest voor de 

kinderen. De zondagsschool wordt gehouden in de Torenhof. 

De leiding bestaat uit: 

 Ineke Verburg, Molenstraat 5, tel. 651429 en 

inekedevries@betuwe.net 

 Erika van de Water, Bommelsestraat 49, tel. 651218 en 

erikavandewater@kpnplanet.nl 

 Helma Scheurwater, Bommelsestraat 89, tel. 651351 en 

joen02@outlook.com 

 Karin Timmer, Aeneas Mackaylaan 6, tel. 651990 en 

timmer2@upcmail.nl 

 

mailto:vermeulen-wild@hotmail.com
mailto:inekedevries@betuwe.net
mailto:erikavandewater@kpnplanet.nl
mailto:joen02@outlook.com
mailto:timmer2@upcmail.nl
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VERENIGINGEN 
 

Stichting “Zestig Plus Soos” 

 
De vroegere bejaardensoos heet sinds een aantal jaren "Zestig Plus Soos". 

Elke eerste woensdagmiddag van de maand is er een bijeenkomst in de 

Torenhof van 14.30 uur tot 17.00 uur. Het bestuur bestaat uit 6 vrijwilligers 

die met veel plezier een programma samenstellen en proberen er voor iedereen 

een gezellige middag van te maken. Wij kennen geen lidmaatschap. Als 

tegemoetkoming voor de kosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 

U bent van harte welkom! 

De leiding is in handen van: 

 Mevr. Riet.van Meeteren-Kusters, Groenestraat 5, tel. 652003 en 

ch.meeteren@planet.nl 

 Mevr. Fietje v.Eldijk-Liesveld, Yellowstraat 11, tel.651720 

 Mevr. Bertha v.Lith-Scheurwater, Bloemeestraat 5, tel.652539 

 Mevr. Rika v..Tintelen-Bron, Margriet van Lijndenlaan 3, tel. 651265 

 Mevr. Hennie van Burk-Ton, Smalencamp 8, tel. 652826 

 Mevr.Evie de Bie-van Londen, Odinstraat 12, tel. 651266 

 

Vrouwenvereniging "Maranatha" 

 
Met uitzondering van de zomermaanden vergadert deze vereniging op de 

maandagavond om de veertien dagen van 20.00 uur tot 22.00 uur in de 

Torenhof. Er wordt een rijk gevarieerd aanbod aan activiteiten geboden . 

Het bestuur wordt gevormd door: 

 Mevr. W.van Heerewaarden-Vermeulen, Liendenlaan 52 Tiel, tel. 

616653 en e-mail: l.heerewaarden2@upcmail.nl 

 Mevr. G. Hekman, Gulhofstraat 26, tel. 651678 en e-mail: 

jaaphekman@live.nl 

 Mevr. J. de Vree, Goossen Janssenstraat 42, tel. 651875 en e-mail: 

devreejoke@hetnet.nl 

 Mevr. O.W.van Laviere, Gulhofstraat 32, tel.651708 en e-mail: 

willyvanlaviere@kpnmail.nl 

 Mevr. E.Versteeg-van Weelden, Weverstraat    26, tel.652556 en  

e-mail: sjonenengelien@outlook.nl 

 

 

mailto:ch.meeteren@planet.nl
mailto:l.heerewaarden2@upcmail.nl
mailto:jaaphekman@live.nl
mailto:devreejoke@hetnet.nl
mailto:willyvanlaviere@kpnmail.nl
mailto:sjonenengelien@outlook.nl
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DIVERSEN 
 

Vaderdagmarkt 

 
Ten behoeve van het Onderhoudsfonds wordt deze jaarlijks gehouden op de 

vrijdag voor Vaderdag. 

Spullen kunnen iedere laatste zaterdag van de maand bezorgd worden bij:  

A. Schelling, Bredestraat 4, tussen 10.00 uur en 11.00 uur.  

Voor bijzonderheden of vragen kunt u bellen met Ina van Doesburg, tel. 

652123 of  C. Stap, tel. 651573. 

 

Kerk Roept 
 

Dit kerkblad verschijnt eens per twee weken. Hierin staan de mededelingen 

van onze eigen gemeente, maar ook van de gemeenten in de omliggende 

plaatsen. 

Voor een abonnement en bezorging kunt U terecht bij: 

Mevr. R.van Westrienen-v.d.Westeringh, Blankenburgsestraat 14a,                  

tel. 652495  en e-mail: a.westrienen@upcmail.nl 

Een abonnement kost € 17,=. 

 

Heeft U kopij voor dit blad, dan kunt U dit vroegtijdig afgeven bij de  

predikant of scriba. Op de voorkant van de Kerk Roept staat de datum van 

inlevering van kopij. 

 

Verjaardagsfonds 
 

Dit fonds is in 1952 ingesteld ter ondersteuning van de kerkelijke financiën.  

Elk gemeentelid, vanaf 18 jaar, dat voorkomt in LRP van onze gemeente, 

krijgt op zijn of haar verjaardag een kaart met een felicitatie van de Hervormde 

Gemeente van Ophemert en Zennewijnen, vergezeld van een zakje voor een 

gift aan de gemeente. 

Het voorbereidende werk wordt gedaan door: 

Mevr. J. van Beest-van Zoelen, Dorpsstraat 5, tel.  651610 en                           

e-mail: dickvanbeest@gmail.nl 

De bezorging en het ophalen wordt gedaan door de leden van” Maranatha” en 

door enkele gemeenteleden. 

 

 

mailto:a.westrienen@upcmail.nl
mailto:dickvanbeest@gmail.nl
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Bloemenfonds 
 

Elke zondagmorgen gaan de bloemen uit de kerk naar een gemeentelid, als 

teken van medeleven en verbondenheid. 

Deze bloemen worden na de kerkdienst bij de gemeenleden bezorgd door 

dames van “Maranatha” en door enkele gemeenteleden.  

Het kostersechtpaar zorgt dat er elke zondagmorgen bloemen in de kerk staan. 

Als u voor dit fonds ook eens bloemen of een gift wil schenken dan kan dat via 

mevr. G. Hekman-Dul, Gulhofstraat 26, tel. 651678 en e-mail: 

jaaphekman@live.nl. 

 

De Torenhof 
 

Dit gebouw is beschikbaar voor diverse kerkelijke activiteiten, daarnaast kan 

men het huren voor diverse doeleinden. 

Het bestuur bestaat uit: 

 Henk de Lange, tel.652133  en e-mail: h-de-lange@hetnet.nl 

 Albert Reijnen, tel.651800 en e-mail: areijnen@upcmail.nl 

 Jannie van Beest-van Zoelen, tel.651610 en e-mail: 

dickvanbeest@gmail.nl 

 

 

mailto:jaaphekman@live.nl
mailto:h-de-lange@hetnet.nl
mailto:areijnen@upcmail.nl
mailto:dickvanbeest@gmail.nl
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