Hervormde wijkgemeente 3
Blokweerweg 75 - Alblasserdam

“Geroepen door Gods liefde
willen wij,
met passie voor mensen,
ruimte maken voor de ander
en omzien naar elkaar,
zo verschillend als we zijn.”

Voorwoord

In deze brochure vertellen wij u in het kort iets over
onze kerkelijke gemeente:



wie we zijn



waar we voor staan



wat we doen

De brochure is bedoeld voor mensen die nieuw in Alblasserdam zijn komen wonen en die zich willen oriënteren
op een nieuwe kerkelijke gemeenschap.
Maar de brochure is ook bedoeld voor mensen die nog
niet bij de kerk betrokken zijn maar nu op zoek zijn naar
een geloofsgemeenschap waar ze meer over de Bijbel te
weten kunnen komen, die hen helpt om God beter te leren kennen
Wij willen een gemeente zijn waar ruimte is voor mensen
die op zoek zijn, mensen die verlangen naar geborgenheid en ontmoeting, mensen die zich verbonden mogen
weten in de ene Heer, Jezus Christus!

U / jij bent van harte welkom!
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HERVORMDE WIJKGEMEENTE III 'BLOKWEER'

Wijkgemeente III 'Blokweer' maakt -binnen de Protestantse Kerk
in Nederland- deel uit van de
Hervormde Gemeente Alblasserdam, die ook de wijken I ‘Dam’ en
II ‘Kinderdijk’ omvat.
Samen met de Gereformeerde Havenkerk wordt gewerkt aan de
totstandkoming van een Protestantse gemeente.

Wijkgemeente III
Kort gezegd: Wijk III, is ontstaan in 1959.
De naam 'Blokweer' dankt de wijkgemeente aan de polder
Blokweer die ook voor een groot deel de geografische wijkgrens
bepaalt.
De ligging van wijkgemeente III is dus geografisch bepaald, maar
ook qua 'identiteit' onderscheiden de drie Hervormde wijkgemeenten zich van elkaar.
Inwoners van Alblasserdam (en omliggende gemeenten) kunnen
zich aansluiten bij de wijkgemeente waar men zich qua geloofsbeleving het meest thuis voelt.
Wijkgemeente III telt ruim 1500 personen, waarvan 555 belijdende leden en 770 doopleden.

DE ONTMOETINGSKERK
Sinds september 1994 heeft onze wijkgemeente de beschikking
over een eigen kerkelijk centrum, de Ontmoetingskerk.
Dat de kerk van wijkgemeente 'Blokweer' gebouwd is aan de
'Blokweerweg', is een aardige bijkomstigheid.

3

DE KERKDIENSTEN
Iedere zondagmorgen om 9.30 uur wordt een
kerkdienst gehouden.
Op zondagmorgen is er een gastvrouw en/of
gastheer in de Ontmoetingskerk aanwezig om de
kerkgangers te begroeten en eventuele nieuwkomers te verwelkomen.
Door het jaar heen zijn er gezamenlijke diensten
met onze Gereformeerde zustergemeente o.a.
de diensten in de Stille week voor Pasen, op Biden Dankdag en de diensten op Kerst- en Oudejaarsavond.
Ook in de vakantieperiode zijn er een paar gezamenlijke diensten.
In wijkgemeente III lezen we uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV).
We zingen in de regel uit het ‘Nieuwe Liedboek’ en uit de bundel
‘Hemelhoog’.
De zang wordt begeleid door het orgel en/of door een zang- en
muziekgroep, die bestaat uit gemeenteleden. Zowel de liederen
als de Bijbellezingen worden via een beamer geprojecteerd.
Ook wordt er iedere week op zondagmorgen een dienst gehouden
in het Zorgcentrum ‘De Waard’, deze wordt bij toerbeurt verzorgd
door verschillende kerkgenootschappen. De dienst begint om
11.00 uur en wordt ca. 10 keer onder verantwoordelijkheid van
onze wijkgemeente gehouden.
DE SACRAMENTEN
Zes keer per jaar vieren we het Heilig Avondmaal,
vijf keer op zondagmorgen en één keer op de avond van
Witte Donderdag. De vieringen worden beurtelings aan tafel of
lopend gehouden. Kinderen, jongeren en volwassenen, die zich
genodigd weten, zijn welkom aan de tafel van de Heer.
Op Goede Vrijdag verzorgt wijk 3 in de ochtend een Heilig Avondmaal viering in Zorgcentrum ‘De Waard’.
Voor gemeenteleden die niet in staat zijn naar de kerk te komen,
bestaat de mogelijkheid om thuis avondmaal te vieren. U kunt
hiervoor contact opnemen met de predikant of uw wijkouderling /
contactpersoon.
Ongeveer één keer in de twee à drie maanden wordt een doopdienst gehouden. In een tweetal bijeenkomsten bereiden we ons
met de ouders voor op de doop van hun kinderen.
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CRÈCHE
KINDERNEVENDIENST/BASISCATECHESE

/ JEUGDKERK

* Op zondagmorgen is er gedurende de gehele dienst oppas
voor de kleintjes van 0 tot 4 jaar in een bijzaal van de kerk.
* Voor kinderen van de groepen
1 t/m 7 wordt (tijdens de preek) kindernevendienst gehouden.
In drie leeftijdsgroepen wordt aan de
kinderen op hun eigen niveau het evangelie verteld.
Na de preek komen ze weer in de kerkzaal terug.
* Voor de jongeren van groep 8 van de basisschool en de brugklasleerlingen van het voortgezet onderwijs is er op jaarbasis
een twintigtal keer basiscatechese tijdens de morgendiensten.
* In samenwerking met de Havenkerk organiseert de Jeugdkerk elke eerste zondag van de maand een speciale dienst
voor jongeren. Vaak worden hier gastsprekers voor uitgenodigd. De Jeugdkerk wordt gehouden in een lokaal van de tegenover de Ontmoetingskerk gelegen basisschool ‘het Nokkenwiel’. De tijden zijn gelijk aan die van de gewone kerkdienst.

KERKDIENST THUIS
-

De kerkdiensten worden uitgezonden via de kerkradio.
Kerkradio-aansluitingen kunnen aangevraagd worden bij de
kerkrentmeesters. Voor het gebruik van een kerkradio-kastje
wordt een vergoeding gevraagd.

-

Van de diensten wordt een CD gemaakt. De opnamen worden
voor een gering bedrag beschikbaar gesteld aan gemeenteleden die niet meer (of tijdelijk niet) in staat zijn naar de kerk
te komen en die geen kerkradio hebben. Informatie bij de
koster.

-

Via internet zijn de diensten rechtstreeks te beluisteren en
te downloaden: www.ontmoetingskerkalblasserdam.nl of via
www.kerkomroepnederland.nl
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AUTODIENST
Voor gemeenteleden die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen, hebben we een autodienst ingesteld.
Zowel chauffeurs als passagiers kunnen zich aanmelden bij de
diaconie.

ONTMOETING


Spreekuur predikant
Wijkpredikant ds. Hans van Walsum houdt iedere dinsdag
van 13.00 -14.00 uur inloopspreekuur in de Ontmoetingskerk.



Koffie drinken
Iedere laatste zondag van de maand en
bij bijzondere diensten drinken we
na de morgendienst met elkaar koffie.
Ook op de 1e woensdag van de maand staat
’s morgens in de kerk de koffie klaar.



Gemeente-weekend
Eens in de paar jaar wordt een gemeenteweekend georganiseerd. Op een locatie buiten Alblasserdam trekken we
als gemeenteleden een weekend lang met elkaar op.
Er wordt een thema besproken en er is tijd voor ontspanning en om elkaar beter te leren kennen.
De datum voor zo’n gemeenteweekend wordt ruim van tevoren bekendgemaakt.



Startzondag
De start van een nieuw seizoen vieren we samen met de
gemeente van de Havenkerk in een gemeenschappelijke
dienst met daaromheen een aantal activiteiten en een
maaltijd.
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PASTORAAT
In de basis is het pastoraat een
taak voor ieder gemeentelid.
Het naar elkaar omzien in de
kerk, maar juist ook als mensen niet meer naar de diensten
komen of niet kunnen komen
om wat voor reden dan ook.
Maar ook: naar elkaar en onze
naasten omzien in de wijk, op
straat, in het winkelcentrum.
Dat betekent dat pastoraat als kernactiviteit van de gemeente
niet alleen gezien wordt als het werk van ouderlingen en predikant(en) maar in de eerste plaats als een taak van gemeenteleden.
In de nabije toekomst willen we gaan werken met contactpersonen. Elke contactpersoon krijgt 10-20 adressen onder zijn/haar
hoede. Een aantal contactpersonen vormt een cluster dat begeleid
en ondersteund wordt door een pastoraal ouderling.
Tot die tijd behouden we de oude structuur met wijkteams.
De predikant en de kerkelijk werker bezoeken zieken, ouderen en
gemeenteleden in crisissituaties. Elders op de website vindt u de
wijkindeling en de samenstelling van de wijkteams.

Hervormde Vrijwilligers Dienst
De HVD-leden bezoeken gemeenteleden bij een huwelijksjubileum, een geboorte en bij thuiskomst uit het ziekenhuis. Tevens
gaan zij jaarlijks met een bloemetje gemeenteleden feliciteren die
75 jaar of ouder zijn geworden. Daarnaast brengen zij een kerstattentie bij ouderen boven de 80 jaar, langdurig zieken en gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar hun partner hebben verloren.
Naast de leden van de Hervormde Vrijwilligers Dienst zijn er nog
veel vrijwilligers op andere gebieden actief, bijvoorbeeld bij het
schoonhouden van de kerk, voor tuinonderhoud, bij de drukkerij,
verzorgen van het koffiedrinken na de kerkdiensten, de zondagse
bloemengroet en dergelijke.
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JEUGDWERK
Doel van het jeugdwerk is kinderen en jongeren in aanraking te
brengen met het Evangelie en bovendien het ontwikkelen van creativiteit en sociale gevoelens. Ook willen we graag zorgen dat de
jongeren zich welkom voelen in onze gemeente.
Jeugdteam
In onze wijk is een jeugdteam werkzaam.
Het doel van dit team is om te brainstormen en zorg te dragen
voor de jeugd. Dit team ondersteunt de ouderling jeugdzaken en
de verschillende clubs en groepen.
Als u meer informatie wenst over dit jeugdteam of over de jeugdactiviteiten, neem dan contact op met de jeugdouderling.
Clubs


Ontmoetingskids
Een keer in de twee weken, op vrijdagavond, komen de kinderen tussen de 7 en de 10 jaar bij elkaar. Zij starten om
19.00 uur en de avonden duren tot ongeveer 20.30 uur.



Ontmoetingsbende
Kinderen (van 10 tot 12 jaar) zijn van harte welkom bij de
Ontmoetingsbende. De avonden beginnen in de regel om
19.30 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur. Elke maand is er
een uitdagend en gevarieerd programma.



Jongerengespreksgroepen
De jongerengespreksgroepen worden in wijkgemeente III
gehouden in plaats van catechisaties, op zondag- en maandagavond.
Er zijn verschillende leeftijdsgroepen:


TTV-klup (12-15 jaar)



15 t/m 18 jaar



18+ (maandag)
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KRINGWERK
In onze wijkgemeente worden diverse kringen georganiseerd. De
commissie “Leren en Ontmoeten” -bestaande uit leden van de Havenkerk en de Ontmoetingskerk- stelt het programma samen.
Jaarlijks, in september, verschijnt een gids waarin alle activiteiten
en kringen van beide kerken genoemd worden.
Vaste onderdelen zijn:


De bijbel- en gesprekskringen



De geloofsverdiepings- en belijdeniskring



De vrouwengesprekskring



Een (interkerkelijke) gebedskring



Voor de oudere gemeenteleden wordt één keer per maand de
contactmiddag ‘Ontmoeting 60+’ georganiseerd.

Zie voor uitgebreide gegevens de gids van
“Leren en Ontmoeten”, deze ligt op de lectuurtafel in de hal
van de kerk.

FINANCIËN
Tijdens de kerkdiensten worden twee collecten gehouden.
De eerste is bestemd voor diaconale doelen, de tweede voor kerkbeheer. Bij de uitgang staan collectebussen met de bestemmingen zending en een door de wijkgemeente uitgezocht diaconaal
project.
Aanbevolen wordt om collectemunten te gebruiken. Informatie
hierover leest u in de kerkbode of op de website.
In januari wordt de actie 'Kerkbalans' gehouden.
In september is er de ‘Oogstcollecte’.

BEHEER VAN HET KERKGEBOUW
Het gebruik en de verhuur van de kerk en de zalen
wordt gecoördineerd door de kerkrentmeesters.
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INFORMATIE EN ADRESSEN:
Website:

0p www.ontmoetingskerkalblasserdam.nl is
alle informatie over de Hervormde gemeente
Alblasserdam te vinden.
Hier kunt u zich tevens aanmelden voor het
‘gezichtenboek’ van de wijkgemeente.

Kerkbode:

Eén keer per 2 à 3 weken verschijnt een
kerkbode met actueel nieuws van alle drie de
wijken. Op de kerkbode kan een (betaald)
abonnement genomen worden.
Abonnementen en bezorging:
Jeannette van Asperen
j.vanasperen@kpnmail.nl, tel. 078-6917853.

Nieuwsbrief:

Wekelijks wordt een gratis (digitale) nieuwsbrief
uitgebracht. Contactpersoon: Kees Smitshoek,
Van Eesterensingel 104 A,
E-mail:
nieuwsbrief@ontmoetingskerkalblasserdam.nl

Predikant:

Ds. Hans van Walsum
Van Lennepstraat 23, 2951 TK Alblasserdam
Tel. 078-6452130 / 06-22912489
predikant@ontmoetingskerkalblasserdam.nl

Kerkelijk werker:
Griselda Aanen
t/m 31 mei 2017 A 39, 2975 BB Ottoland,
tel. 0184-642423 / 06-36284491
kerkelijkwerker@ontmoetingskerkalblasserdam.nl
Scriba:

Hennie van Tienhoven
Kraanbaan 128, 2951 JG Alblasserdam
Tel.078-8880526
scriba@ontmoetingskerkalblasserdam.nl
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Kerkrentmeesters:

Sjoerd Veerman
Zwanebloem 51, 2954 NH Alblasserdam
Tel. 078-6933496

Diakenen:

Ada van ’t Zelfde, Akkerwinde 57
2951 HB Alblasserdam, tel. 078- 6913348

Jeugdzaken:

Niels Verbaas, ouderling jeugdzaken,
e-mail: nverbaas@gmail.com

Ledenadministratie: Corry Elmers, Vondellaan 95
2951 TR Alblasserdam, tel. 078-6912747
ledenadmin.HG@gmail.com
Bijdragenadmin.
Kerkbalans:

Anneke van Wieringen, Krulmos 30
2951 HG Alblasserdam, tel. 078-6917540
anneke.v.wieringen@gmail.com

Kosters:

Joost van Kwawegen, Kastanjelaan 34
2951 BK Alblasserdam, tel. 078-6917476

Kerkgebouw:

Ontmoetingskerk, Blokweerweg 75
2954 PC Alblasserdam, tel: 078-6919417

Zaalreservering:

zaalreservering@ontmoetingskerkalblasserdam.nl
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