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WOORD VOORAF
Bij de kerk hebben we misschien allemaal wel onze eigen gedachten. Er is over de kerk
genoeg te zeggen, zowel positief als minder positief. De kerk is immers de laatste jaren niet
altijd even positief in het nieuws geweest. Voor u ligt een gemeentegids, een gids waarin we
u graag meer vertellen over wie wij als christelijke gemeente zijn. Want daar gaat het ten
diepste om in de kerk! We zijn kerk omdat de Heere Jezus Christus ons bij elkaar geroepen
en gebracht heeft. Apart gezet in het midden van een wereld die God niet kennen en dienen
wil. De gemeente van Christus is de in de wereld afgezonderde vergadering van hen die in
Christus geloven en alle redding voor tijd en eeuwigheid verwachten van Jezus Christus. Die
Zijn leven voor hen gaf en bij hen woont door de Heilige Geest.
In ons dorp Meteren is er al meer dan acht eeuwen kerk, vanaf het begin van de 17 e eeuw
in de zin van de Reformatie. Generatie na generatie wordt in onze kerk tot Christus gebeden,
de ware Herder. Onze dorpsgemeenschap is er dus van oudsher door gestempeld en daarom
weten we ons als christelijke gemeente met de hele gemeenschap van Meteren verbonden
en bieden we u graag deze gids aan.
We verlangen ernaar samen gemeente te zijn, onder leiding van de Opperste Leidsman van
het geloof, de Heere Jezus Christus. Mogen wij u vragen om samen met ons te bidden en
mee te doen in het geheel van de gemeente, met het oog op de eer van onze goede God en
het heil van elkaar? De Heilige Geest werkt er blijvend op aan dat wij volharden in de leer,
verzoend worden met God door Jezus Christus en naar Zijn wil zullen leven. Hij wil ons tot de
volle waarheid leiden bij de opening van het Woord.
Daarom is het middelpunt én hoogtepunt van het kerkelijk leven de bediening van het
Woord (en het sacrament) op zondag en op bijzondere christelijke feest- en gedenkdagen.
Graag nodigen wij u van harte uit voor de diensten in ons mooie monumentale kerkgebouw.
In de eredienst mag het Evangelie van de Opgestane Heere en Heiland Jezus Christus
verkondigd worden. Hij die Zijn leven gaf als een offer voor mensen die van zichzelf niets
hebben, maar die in Hem alle mogen vinden. Die Boodschap van genade en liefde willen we
graag met u delen!
We hopen en bidden dat de gemeentegids in dit alles een behulpzaam instrument mag zijn.
Namens de kerkenraad van de Hervormde gemeente van Meteren binnen de Protestantse
Kerk van Nederland,
Ds. J. Hogenhout

Voorjaar 2019
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HOOFDSTUK 1

Een schets van de gemeente
Algemeen
De Hervormde Gemeente Meteren maakt deel uit van de Hervormde Kerk binnen de
Protestantse Kerken Nederland (PKN). Meteren valt onder de burgerlijke gemeente
Geldermalsen. De kerkelijke gemeente Meteren, is een open gemeente waarin verbondenheid
en wederzijds respect als belangrijke aspecten van het gemeente-zijn worden gezien. De
Hervormde Gemeente Meteren vormt samen met de Hervormde Gemeente Est een
combinatie. De kerkenraden van Meteren en Est hebben samen de huidige predikant
beroepen. De predikant is voor 75% van zijn tijd beschikbaar voor de Hervormde Gemeente
Meteren en 25% voor de Hervormde Gemeente Est.
Veel, met name de oudere gemeenteleden, komen uit het “oude” Meteren. Sinds Meteren is
uitgebreid met de nieuwbouwwijken Kalenberg en Plantage zijn er meerdere jonge gezinnen bij
gekomen. Volgens de landelijke trend wordt Meteren steeds meer een streekgemeente voor
mensen ook buiten het oude Meteren, die zich aangesproken voelen door de prediking en het
gemeente-zijn in Meteren

S a m e n s te l l i n g v a n d e g e m e e n te
De demografische opbouw van de gemeente is globaal als volgt:
De grootste groep is de groep van 40 tot 49 jaar. De groepen daaronder en daarboven zijn ook
zeer groot. Verder is er een grote
groep jeugd, terwijl de groep
90-99
ouderen verhoudingsgewijs klein
80-89
is. De gemiddelde leeftijd is in 10
70-79
jaar gestegen van ongeveer 42 jaar
60-69
naar 44,9 jaar nu.
50-59
40-49

Deze demografische verdeling is te
30-39
verklaren doordat de wijk
20-29
Kalenberg volwassen is geworden.
10-19
De jonge gezinnen die hier kort na
0-9
de nieuwbouw kwamen wonen zijn
0
20
40
60
80
100
nu gezinnen met oudere kinderen
geworden. De jonge gezinnen gaan nu veelal in de nieuwe wijk “De Plantage” wonen.
Overigens is het zo dat de jongeren na het voltooien van de middelbare school vaak
wegtrekken om te gaan studeren of te gaan werken, wat de relatief wat kleinere groep
twintigers verklaart. De grote groep veertigers en vijftigers zijn veelal gemeenteleden die al
jarenlang in Meteren kerken.
De gemeente bestaat uit 311 mannen en 303 vrouwen, waarvan 377 doopleden en 190
belijdende leden.
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Ke r ke l i j k l e v e n
Er zijn in Meteren 3 kerkdiensten per 2 zondagen: de ene zondag is er ’s morgens een
kerkdienst, de andere zondag zijn er 2 kerkdiensten. De diensten worden redelijk tot goed
bezocht, waarbij de tendens lijkt te zijn dat steeds meer mensen de diensten bezoeken. Als er
nieuwe mensen in de kerk komen worden deze meestal aangesproken door gemeenteleden om
kennis te maken. Alhoewel dit geen formele basis heeft werkt het goed en nieuwe
gemeenteleden stellen dit doorgaans zeer op prijs en noemen dit vaak als reden om in Meteren
te blijven kerken.
De diensten worden om en om uitgezonden via een kerkzender, zodat ook mensen die niet
naar de kerk kunnen komen mee kunnen luisteren via het internet of een luisterkastje.
Voor de kinderen van 12 jaar en ouder is er de 12+ club en catechisatie, voor de kinderen van 6
tot 12 jaar zijn er ook clubs. Voor 18+ is er belijdeniscatechisatie en bij voldoende belangstelling
een jongerengespreksgroep.
Verder is er in de Rank een Bijbelstudiekring en een Huisbijbelkring bij gemeenteleden thuis.
Voor de bejaarden is er de contactmiddag.
Daarnaast worden diverse andere activiteiten georganiseerd, zoals:
--Iedere eerste zondag van de maand drinken we met elkaar, na de dienst, koffie, thee of fris.
--Een gemeenteavond.
--Door de jongeren wordt 1 keer per jaar voor de ouderen een stamppotbuffet georganiseerd.
--Een gezamenlijke maaltijd voor de hele gemeente
--Een kerstzangdienst
--Enkele malen per jaar een laagdrempelige jongerendienst.

Ke r ke l i j ke o rga n i s a t i e
De kerkenraad bestaat uit 10 leden: 3 ouderlingen, 3 ouderling-kerkrentmeesters en 3
diakenen, en uiteraard de predikant.

Lidmaatschap
De gemeente bestaat uit 190 belijdende leden en 377 doopleden. Totaal dus 567 leden. Iedere
zondag wonen ongeveer 130 mensen de ochtenddiensten bij. De avonddiensten worden iets
minder bezocht. In het kerkbezoek zit een stijgende lijn, met name van jonge(re) gezinnen.
Lid zijn

U bent lid van de Hervormde Gemeente als u gedoopt bent in een hervormde gemeente of
geboren bent uit Hervormde ouders. Na het doen van belijdenis bent u een belijdend lid die
bijvoorbeeld kan deel uitmaken van de kerkenraad.
Verhuizing

Verhuist u binnen de gemeentegrenzen, dan vragen we u dit door te geven aan de scriba van
onze gemeente. Komt u in onze gemeente wonen dan krijgt onze administratie automatisch
bericht van uw verhuizing. U wordt dan als nieuw ingekomene welkom geheten door een
gemeentelid die u wat zaken zal uitleggen.
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Gastlid

U heeft de mogelijkheid om gastlid van onze gemeente te worden. U blijft dan lid in een andere
gemeente, maar kunt uw verbondenheid met onze gemeente een vastere vorm geven. Neemt
u voor meer informatie contact op met de scriba.

Wa t w i j g e l ov e n
Wij geloven in God, de Schepper, Die aan het begin staat
van al het leven, dus ook aan dat van ons eigen leven. Op
grond daarvan belijden wij dat ieder mens waardevol is en
uniek.
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God en
Mensenzoon, in Wie deze God Zichzelf aan ons en onze
wereld heeft kenbaar gemaakt als een liefdevolle Vader.
Wij geloven dat God, in Zijn Zoon, de van Hem vervreemde
schepping heeft opgezocht om het contact met ons te
herstellen.
Wij geloven dat Jezus’ leven, Zijn lijdensweg, Zijn sterven
aan het kruis én Zijn opstanding uit de dood dé basis vormt
voor de verzoening tussen God de Vader en de mensen én tussen de mensen onderling.
Wij geloven dat Jezus Christus de Heere is en dat we geroepen zijn om Hem te volgen in het
leven van alledag.
Wij geloven dat deze navolging niet beperkt mag blijven tot de kerkdienst op zondagochtend,
maar dat het in alle facetten van het leven gestalte mag krijgen. In het bijzonder denken we dan
aan de omgang met de mensen die leven aan de onderkant van samenleving: de hulpeloze, de
uitgestotene, de vreemdeling.
Wij geloven dat God ons inspireert, doordat Hij ons Zijn Geest schenkt. De Geest Die ons
inspireert om Jezus Christus te volgen en Die ons kracht geeft om handen en voeten en stem te
geven aan Zijn grote liefde voor de wereld.
Wij geloven in gastvrijheid, omdat we allemaal welkom zijn bij God.

Missie en Visie
Missie van de gemeente

De gemeente wordt als lichaam van Christus opgeroepen tot bekering en geloof door middel
van het Woord. In gehoorzaamheid aan haar Heere en Heiland worden de sacramenten
bediend ter versterking van het geloof. Christus vergadert, beschermt en onderhoudt Zijn
gemeente. De gemeente is gebouwd op het fundament van het Evangelie: De verlossing door
het bloed van Christus. Daarom moet ons hele bestaan gericht zijn op het eren van God.
De leden van de gemeente zijn geroepen om als levende stenen bij te dragen aan de opbouw
en de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Iedereen mag dat doen met zijn of haar gaven en
talenten. Heel de gemeente is hierbij betrokken, zoals het Nieuwe Testament ons leert over het
wezen van de gemeente en over de gaven die God in de gemeente uitdeelt.
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Het werk in de gemeente is gericht op:
•
verkondiging van het evangelie
•
gaande houden van gebed en lofzang
•
opbouw van de gemeente
•
uitbreiding van de gemeente
•
toerusting van de leden in pastorale en diaconale zorg
Visie op gemeente zijn

Aangezien wij onze missie in eerste instantie te vervullen hebben in ons eigen dorp Meteren
willen we ons eerst rekenschap geven aan de levenssituatie in Meteren. Van belang is ook de
plaats die de kerkelijke gemeente in Meteren inneemt.
Centraal staat de verkondiging van het Woord, de catechese en het pastoraat. Hoogtepunten in
het geestelijk leven van de gemeente zijn de bediening van de Heilige Doop en de viering van
het Heilig Avondmaal. Het leven in de gemeente kent twee dimensies: Vertikaal de relatie van
God met ons en horizontaal de betrokkenheid op elkaar. Hieruit vloeit een bijzondere aandacht
voor zending en evangelisatie voort.
Leren en dienen zullen voortdurend een belangrijke plaats innemen en kunnen bijdragen aan
onze onderlinge groei en gemeenschap.
Met andere woorden: een klimaat waarin vragen rond kerk geloof en cultuur worden gezien als
een uitdaging en een kans om te groeien.
We zoeken daarin naar een structuur, die dienstbaar is aan onze visie en opdracht.
De gemeente zet zich in om de volgende vijf taken te vervullen die Christus aan Zijn gemeente
heeft opgedragen:
•
Heb de Heere uw God lief met geheel uw hart (God eren met ons leven)
•
Heb uw naaste lief als uzelf (elkaar dienen)
•
Ga heen, verkondig het evangelie en maak discipelen (evangelisatie en getuige zijn)
•
Doop hen (sacramenten)
•
Leer hen de geboden te onderhouden (Woord verkondiging en toerusting)
Vanuit deze visie willen wij het werk in de gemeente van Meteren gestalte geven, gedreven
door de liefde van Christus.

Ta l e n te n
Misschien hebt u zich weleens afgevraagd welke talenten u heeft. En jij weet wellicht juist ook
waar je goed in bent. Of is die gedachte nog nooit naar boven gekomen? Het zou zomaar
kunnen, want we zijn vaak bescheiden.
Van één ding kunnen we zeker zijn. God heeft aan ieder van ons talenten gegeven. Geen gift,
maar gaven. Meervoud dus, met de bedoeling ze te gebruiken voor God en onze naasten. We
zijn geroepen om diaconaal bezig te zijn.
De kerkenraad hoopt dat u eens over deze vraag nadenkt. Als talenten nog ontdekt kunnen
worden, is dit wellicht een mooi moment. Is al duidelijk waar uw of jouw gaven liggen? Vertaal
ze naar concrete activiteiten in de gemeente.
De gemeente ka niet functioneren zonder vrijwilligers. We hebben veel vrijwilligers nodig voor
allerlei soorten klussen. Bijvoorbeeld het maken van een kerkbode. Het leiden van een
jeugdbijeenkomst. Het geven van Catechisatie. Het maaien van het gras. Het schoonmaken van
de kerk. En noem maar op. Hierbij zijn zeer veel vrijwilligers betrokken. Mocht u
vrijwilligerswerk voor de kerk willen doen, neem dan contact op met een van de
kerkenraadsleden.
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‘Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam ,
daar ben Ik in het midden van hen.’

HOOFDSTUK 2

De Kerk en knooppunten in het leven
Doop
Het is één van de speciale gebeurtenissen in de kerk die
God heeft gegeven aan zijn gemeente om ‘Zijn dichtbij zijn’
en liefde te tonen. Het water dat over het voorhoofdje
van de baby gegoten wordt wil zeggen: Ik was je zonden
af, bij voorbaat al. Dat is de liefde en trouw van God. Hij is
de eerste in ons leven en verbindt Zijn Naam met die van
ons. Ouders die hun kinderen willen laten dopen, kunnen
contact opnemen met de predikant of de scriba.

Belijdenis doen
Om belijdenis te kunnen doen, is het belangrijk te weten wat de hoofdzaken zijn van het geloof,
wat kerk- en christen zijn in deze wereld inhoudt en dat tegen de achtergrond van de
geschiedenis van de kerk en van haar belijdenisgeschriften. Deze belijdeniscatechisatie is dus
het geloofsonderwijs aan hen, die zich voorbereiden op het doen van openbare belijdenis.
Daarbij is er alle ruimte voor persoonlijke vragen en aandacht voor elkaar. De kerk verleent aan
hen die belijdenis doen, het recht om deel te nemen aan de viering van het Heilig Avondmaal.
Zij die als kind niet gedoopt werden, ontvangen na het uitspreken van hun ja-woord het teken
en zegel van Gods verbond.

Avo n d m a a l
Bij het avondmaal denken we terug aan Jezus’ laatste avondmaal, dat
plaatsvond vlak voor zijn terechtstelling aan het kruis. We staan stil bij Zijn
lijden, sterven én opstanding. Zo komen we aan tafel: met lege handen maar
met een gelovig en dankbaar hart. We eten samen van het brood en drinken (een
beetje) wijn om samen te vieren dat God ons heeft bevrijd. Tussen het doen van belijdenis en
het Heilig Avondmaal bestaat een sterke verbinding. Aan de tafel roept Christus opnieuw Zijn
gelovigen op om Zijn Naam te belijden. Vier keer per jaar wordt het Avondmaal in onze
gemeente gevierd.

Tro u we n i n d e ke r k
De inzegening van het huwelijk betekent dat het bruidspaar samen met de gemeente Gods
zegen over het huwelijk vraagt. Hiermee drukken zij uit dat zij geloven dat het huwelijk door
God ingesteld is als een verbond voor het hele leven. Op hun levensweg krijgt het bruidspaar de
zegen van God mee. Voorafgaande aan het huwelijk is er altijd eerst een gesprek met de
predikant. Het aanstaande bruidspaar wordt dan ook gevraagd tijdig contact op te nemen met
de predikant en voor het reserveren van de kerk met mevrouw Berty Pater, tel. 06-10270016.
pagina
9

O ve r l i j d e n
Bij een sterfgeval wendt men zich bij voorkeur rechtstreeks of anders door middel van de
begrafenisondernemer tot de predikant of bij diens afwezigheid tot één van de ouderlingen.
Deze zal de naaste familie zo spoedig mogelijk daarna een bezoek brengen. Tijdens dit of een
van de daaropvolgende bezoeken kan gesproken worden over de rouwdienst/samenkomst.
Aan bijzondere wensen met betrekking tot de tekst- en psalmkeuze zal uw predikant / kerkelijk
werker zoveel mogelijk willen voldoen.
Voor de rouwdienst stelt de kerk ook het verenigingsgebouw “De Rank”ter beschikking mits de
rouwdienst onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en onder leiding van de plaatselijke
predikant / kerkelijk werker plaats vind.
In geval van ziekte of vacature beslist de kerkenraad, welke predikant de dienst leidt. Het
verenigingsgebouw kan ook worden gebruikt voor condoleren.
Hiervoor moet contact worden opgenomen met mevrouw Pater. Tel.: 0345-75 21 37, of
06-10270016. Email: fampaterdeil@solcon.nl

HOOFDSTUK 3

Rondom de kerkdiensten
We e k i n , we e k u i t
Elke zondag is er om 10.00 uur een kerkdienst in het
kerkgebouw aan de Dorpsstraat. En om de andere week
is er ook om 18.30 uur een kerkdienst. De gemeente komt samen om zich door de Bijbel te
laten onderwijzen, om te bidden en om samen te zingen. Daarnaast zijn er diensten vanwege
bijzondere gebeurtenissen, zoals kerkelijke feestdagen, bij de start van het kerkelijke seizoen in
september en bijvoorbeeld bid- en dankdag in het voor- en najaar.

C o l l e c te s i n d e ke r k
De Hervormde Gemeente Meteren staat niet op zichzelf, maar maakt
onderdeel uit van een samenleving waarin mensen hulp nodig hebben. De
diaconie zamelt hiervoor tijdens de diensten geld in. De kerkrentmeesters
collecteren elke zondag voor de voortgang van de diensten en het
onderhoud van haar kerkelijke gebouwen. Voor de collecten kunt u
gebruik maken van collectemunten, zie onder Financiële bijdrage.

H e t o rg e l e n d e o rga n i s te n
Meerdere organisten begeleiden de gemeente bij de zang
tijdens de kerkdiensten. Het orgel is in 1875 gebouwd, deels
uit ouder materiaal, door de firma Van Puffelen, orgelbouwer
uit Zaltbommel. Het orgel is in 2019 gerestaureerd door Pels
en van Leeuwen uit ‘s-Hertogenbosch. De organisten zijn:
Mevr. J.G. de Kock-van Maanen, tel.: 0345-56 96 90,
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Dhr. A.A. Bijnagte, tel.:0345-57 10 62, Dhr. E. Weijgertze, tel.:0345- 574539. Dhr. B. Berg, tel.:
06-14048655 en Dhr. P. Meerkerk, tel.: 06-42364993 en J. Middelkoop tel: 06-42131951

C rè c h e
Elke zondagmorgen is er tijdens de dienst crèche voor de kleinsten onder ons. Eén volwassene
past samen op met een tiener. De crèche wordt gehouden in de bovenzaal van “De Rank”. De
kinderen kunnen hier spelen, kleuren en knutselen. Verder krijgen ze wat te drinken met wat
lekkers erbij. 15 minuten voor de dienst (om 9.45 uur) is er iemand aanwezig om de kinderen
op te vangen. Contactpersonen: Eline van Gelder (06-42202702) en Marjolein Meerkerk (0642364933)

Ve r v o e r n a a r d e ke r k
Als u moeilijk ter been bent en geen eigen vervoer heeft, kunt u
gebruik maken van de zogenoemde autodienst. Chauffeurs
zorgen ervoor dat u wordt opgehaald en weer thuisgebracht.
Zoekt u vervoer, bel dan gerust. Contactpersoon: Dhr. P. van
Gessel, tel.: 0345 – 56 98 72

T h u i s m e e l u i s te re n
Als u de diensten niet bij kunt wonen, dan bieden wij u een luisterkastje
waarmee u thuis de kerkdienst kunt meemaken. Belt u even als u een
aansluiting op dit systeem wilt, maar ook als u storing heeft. Contactpersoon:
Dhr. M. Pater, tel.: 06-53210121

Kerkdiensten via de website.

De diensten die vanuit Meteren via de kerktelefoon worden uitgezonden zijn achteraf nogmaals
te beluisteren via onze website: www.pknmeteren.nl.
Via het internet en luisterkastjes wordt per zondag één kerkdienst vanuit Meteren uitgezonden:
de ene week de ochtenddienst, de andere week de avonddienst.

Ko f f i e d r i n ke n
Het is een gewoonte om iedere eerste zondag van de maand
als gemeente met elkaar koffie te drinken na de dienst. Het
is een uitgelezen mogelijkheid om elkaar te ontmoeten,
nader kennis te maken, nieuwkomers op te vangen en in
onbevangen sfeer wat na te praten over de dienst, de
predikant eens aan te schieten, kortom om het gemeentezijn ook in dit opzicht te bevorderen.
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Jongeren en de kerk
Vertelkring
Jonge kinderen horen er in de Eredienst ook bij. Als gemeente en als ouders mogen wij de
kinderen begeleiden in hun toegroeien naar de gewone kerkgang.
Voor kinderen van groep 1 t/m 3 van de basisschool is er elke zondagochtend tijdens de preek
Vertelkring. De laatste zondag van de maand blijven de kinderen van groep 3 in de kerk. Tijdens
het naspel van het lied voor de preek gaan kinderen en leiding naar de Rank. Er wordt dan een
Bijbelverhaal verteld, ze zingen en maken een knutselwerkje dat past bij de vertelling. Tijdens
de collecte keren de kinderen terug en gaan zij weer bij hun ouders zitten tot het einde van de
dienst.
Contactpersoon van de vertelkring is Maja Blom, 0345-571641

Catechisatie
Tijdens catechisatie leren jongeren wat het inhoudt om discipel te zijn van de Heere Jezus
Christus. Anders gezegd: het gaat over het geloof in God, het volgen van Jezus en leven door de
Geest.
Er wordt aandacht besteed aan de kerkgeschiedenis en de actuele plek van de kerk in de
samenleving. Catechese is verder een vorm van pastoraat en geloofsoefening.
Tijden en locatie

Zowel in Meteren (in de consistorie) als in Est (in de consistorie) wordt van oktober tot Pasen
catechisatie gegeven door de predikant.
De catechisatie is allereerst bedoeld voor de jeugd die behoort tot de Hervormde gemeenten
van Meteren en van Est, maar is toegankelijk voor alle jongeren .
In Est wordt op maandagavond catechisatie gegeven
 voor de jongeren van 12-16 jaar van 18.30 – 19.15 uur
Op dinsdagavond is er catechisatie in Meteren
 Voor jongeren van +/- 10 jaar tot 12 jaar van 18.30 - 19.15 u.
 Voor jongeren van 13 jaar en ouder jaar van 19.15 – 20.00 u.
Belijdeniscatechisatie geeft de predikant op maandavond te Meteren van 20.00 – 21.30 uur.
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Kinderclub
Schatgravers
Zit je in groep 5 of 6 van de basisschool? Dan ben je welkom bij de ‘Schatgravers’.
Om de week op maandagavond is er club van 18.30 uur tot 19.45 uur in de Rank te Meteren.
Er wordt een Bijbelverhaal verteld. We gebruiken hierbij de verwerking die de HGJB ons
aanreikt door middel van de Clik. Daarna wordt er geknutseld of een leuk spel gedaan.
Contactpersoon van de club is Ariënne Faro, 06-36412402
Speurders
Zit je in groep 7 of 8 van de basisschool? Dan ben je welkom bij de ‘Speurders’.
Om de week op maandagavond is er club van 18.30 uur tot 19.45 uur in de Rank te Meteren.
We gaan samen op zoek naar al het moois dat we in de Bijbel kunnen lezen. We gebruiken
hierbij de verwerking die de HGJB ons aanreikt door middel van de Clik.
Verder is er tijd om gezellig met elkaar een spel of andere activiteit te doen.
Contactpersoon van de club is Ariënne Faro, 06-36412402

12+ club
Checkpoint
Voor jongeren tussen de 12 en 15 jaar is er Checkpoint, de 12+ club van Meteren. Gemiddeld 1x
per 3 weken komen we in het winterseizoen bij elkaar. Tijdens de avonden gaat de Bijbel open.
We zullen er daarnaast met elkaar leuke/gezellige avonden van maken.
De clubavonden zijn op vrijdag en beginnen om 19.45 en zijn rond 21.30 uur weer afgelopen.
Contactpersoon van Checkpoint zijn Katinka Verstegen, 06-49782526 en Bart-Jan van den Berg,
06-36577366

16+ club
Realex
Momenteel is er geen 16 + club als vervolg op de 12+. Het streven is wel om dit weer, bij
voldoende belangstelling, op te starten.
Vakantie Bijbel Feest
Jaarlijks wordt in de herfstvakantie een 2-daags Vakantie Bijbel Feest georganiseerd: een
evangelisatie evenement voor kinderen van de basisschool en voor tieners. De basis vormt het
VBW programma van de HGJB. De organisatie is in handen van de stichting Vakantie Bijbel
Feest Geldermalsen, een initiatief van leden uit een aantal kerken in Geldermalsen, Meteren en
Tricht. Dankzij vele vrijwilligers en met financiële steun van deze kerken (waaronder PKN
Meteren) kan dit jeugdwerk jaarlijks plaats vinden. Meer informatie is te vinden
op www.vbfgeldermalsen.nl Contactpersoon vanuit Hervormde Gemeente Meteren:
Wim Blom, 0345-571641, wbblom@hotmail.com
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Activiteiten in de kring
G e m e e n te av o n d
Jaarlijks wordt er een gemeenteavond gehouden. Diverse
onderwerpen kunnen aan bod komen en dienen enerzijds om
gemeenteleden te informeren over uiteenlopende zaken en anderzijds om over actuele
onderwerpen van gedachten te wisselen. De gemeenteavonden worden als regel gehouden in “
De Rank” op een doordeweekse avond.

Huisbijbelkring
De naam Huisbijbelkring zegt het eigenlijk al. Mensen komen bij
elkaar thuis om samen na te denken over een gedeelte uit de Bijbel
en een geestelijk lied te zingen. Een eenvoudig boekje dat we erbij
gebruiken, geeft steeds een stukje uitleg. De ‘basics’ van het
christelijk geloof en het bevorderen van de onderlinge
verbondenheid, daar gaat het om. En dat combineren we met een
kop koffie en gezelligheid.
Waar: In een woonkamer bij een gemeentelid thuis.
Wanneer: Eens in de drie weken van 20.00 tot 22.00 uur
Meer weten? Contactpersoon: Maja Blom en Annemieke de Fockert.

Bijbelstudiekring
Om de twee à drie weken komt van september tot april in “De Rank”te Meteren de met
hervormd Est gecombineerde bijbelstudiekring bijeen
o.l.v. Ds. J. Hogenhout, op een woensdag- of
donderdagavond. Bijbelstudie staat hierbij centraal
waarbij iedere keer een ander Bijbelgedeelte aan de orde
komt. De kring wordt meest door een twintigtal
gemeenteleden uit Meteren, Est en omgeving bezocht.
We drinken een paar keer koffie. Ook incidenteel is een
ieder welkom. Contactpersoon: Ds. J. Hogenhout.

Contactmiddag ouderen
Om de veertien dagen wordt voor de ouderen uit Meteren en Est een contactmiddag belegd op
een dinsdag, wisselend geleid door ds. J. Hogenhout. Dhr. D. van Oort zorgt geregeld voor een
ontspanningsmoment. Er wordt gebeden, gezongen en een meditatie gehouden. Ongeveer
twintig ouderen komen geregeld bijeen. U kunt gehaald en gebracht worden. Laat het ons
weten indien u dit wenst. Contactpersoon: Ds. J. Hogenhout.
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A c t i e s ( b o l l e n , p o t g ro n d )
Gedurende het jaar zijn er diverse acties die voor de kerk zelf
zijn of die de kerk ondersteunt. U kunt hierbij denken aan:
Verkoop Chrysanten of oliebollen voor de kerk
Verkoop potgrond of inzameling van kleding voor Dorcas.
Deze acties worden via de kerkbode en de website
aangekondigd.
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Bezoek aan gemeenteleden
B e zo e k a a n h u i s
De kerkenraad wil onder uw aandacht brengen dat het van belang is om blijde en droevige
gebeurtenissen kenbaar te maken aan de kerkenraad. Op deze manier kan er binnen de
gemeente worden meegeleefd met de betrokken personen door middel van gebed, een
bezoek, een kaartje of een telefoontje. Wanneer u graag bezoek krijgt van de dominee of een
kerkenraadslid of het op prijs stelt dat er voor u tijdens de voorbede in de kerkdienst wordt
gebeden, geef dit dan door aan een van de volgende personen:
•
Ds. J. Hogenhout tel.: 0345-56 92 89
•
De scriba van de kerkenraad, H.W.A. de Kock tel.: 0345-57 33 38

B e zo e k a a n g e m e e n te l e d e n
Wanneer u om een of andere reden een bezoek van de predikant wenst, kunt u dat te allen
tijde aan hem doorgeven. De predikant houdt geen spreekuur, maar is in principe altijd te
bereiken. Bij afwezigheid kunt u contact opnemen met de kerkelijk werker of uw wijkouderling.
Het is een goede zaak als u hem op de hoogte stelt van droefheid en vreugde, van zorgen en
zegen

H u i s b e zo e k
De ouderlingen en bezoekbroeders proberen een keer per twee jaar huisbezoek te doen bij elk
ingeschreven gezin. Dit heeft ten doel de gemeente te bouwen en toe te rusten in de dienst des
Heeren. Vooraf wordt er contact met de betrokkene(n) opgenomen. Het zou fijn zijn als u hen
daarbij zoveel mogelijk ter wille wilt zijn. Misschien kunt u andere dingen in uw agenda
hiervoor verzetten. Mocht u om een of andere reden tussentijds huisbezoek wensen, dan kunt
u dit melden bij de wijkouderling. Nieuw ingekomenen krijgen als regel zo spoedig mogelijk
bezoek.
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B e zo e k i n h e t z i e ke n h u i s
Het wordt op prijs gesteld dat u ziekte of opname in en/of ontslag uit het ziekenhuis doorgeeft
aan de predikant. In tijd van vacature kunt u dit doorgeven aan de scriba. Predikant of
kerkenraad willen graag in moeilijke en vreugdevolle dagen met u meeleven. Dit kan echter niet
wanneer zij niet door u op de hoogte gesteld worden.
Tijdige berichtgeving voorkomt misverstanden en of vergeefs rijden naar het ziekenhuis. De
namen van hen die in het ziekenhuis verblijven worden iedere 3 weken in het kerkblad vermeld
en genoemd bij de voorbeden

Jarig
De ouderen van 80 jaar en ouder ontvangen na hun verjaardag bezoek van de predikant. De
ouderen van 75 + kunnen, wanneer zij dit wensen, bezocht worden door een bezoekdame.
Verjaardagsfonds
Bij de verjaardagen wordt u namens de Hervormde Gemeente Meteren gefeliciteerd en in de
gelegenheid gesteld een bijdrage te geven voor het werk van de Hervormde Gemeente.
Contactpersoon: Mevr. D. Blokzijl, tel.: 0345 – 56 92 86.

Jubilea
Bij vreugdevolle gebeurtenissen zoals een huwelijksjubileum worden predikant en kerkenraad
ook graag- hetzij mondeling, hetzij schriftelijk- op de hoogte gesteld. U ontvangt dan bezoek
Gods woord roept ons op blij te zijn met de blijden. Huwelijksjubilea etc. waarvan ons bericht is
gedaan vermelden wij, tenzij u nadrukkelijk anders wenst in het kerkblad en brengen wij in de
zondagse eredienst in de voorbede en dankzegging bij God

G e b o o r te
Wanneer u rond die heugelijke gebeurtenis van geboorte meeleven en bezoek wenst, kunt u
het beste een geboortekaartje sturen aan de predikant.

HOOFDSTUK 7

Financiële bijdrage
C o l l e c te m u n te n
Voor uw bijdragen in de collecten en voor uw giften kunt u
gebruik maken van collectemunten. Deze zijn op maandag van
13.00 tot 16.00 uur en van 20.00 tot 22.00 uur te verkrijgen bij
mevrouw M. v.d.Burg-de Gier, Blankertseweg 5/A te Meteren;
tel.: 0345- 56 92 46.
De munten kunnen worden betaald door overschrijving op
bankrekeningnummer: NL 24 RABO 038.12.51.624
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G i f te n
Giften aan onze kerk worden, onder dankzegging aanvaard en kunnen overgemaakt worden op
het bankrekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters: Rabobankrekening:
NL06 RABO 032.12.02.643
Als u gaat nadenken over uw nalatenschap, denk dan ook eens aan de plaatselijke kerkelijke
gemeente. Als u overweegt om onze gemeente in de toekomst te steunen, kunt u dit laten
vastleggen in een testament. U bepaalt zelf wie uw erfgenamen zijn en u kunt de kerkelijke
gemeente als (mede) erfgenaam benoemen. Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat
uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden. U kunt
de kerkelijke gemeente op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een
legaat of door een erfstelling.
Onze plaatselijke kerkelijke gemeente zal u graag informeren over de mogelijkheden van
erfstelling en legaten. Indien u hierover meer wilt weten en/of hierover specifieke vragen hebt,
dan kunt u hiervoor contact opnemen met de kerkrentmeesters.

Bankrekening Kerkrentmeesters en Diaconie

Bankrekening Kerkrentmeesters:
Rabobankrekening: NL 06 RABO 032.12.02.643.
Bankrekening Diaconie:
Rabobankrekening: NL 66 RABO 036.67.00.480.

.

A c t i e s / Fo n d s e n
Kerkbalans

Jaarlijks aan het begin van een nieuw jaar
wensen wij elkaar in alle opzichten een
voorspoedig en gelukkig jaar toe. Wij
hopen dan dat veel van onze voornemens die we voor het nieuwe jaar van plan zijn uit te
voeren, gerealiseerd kunnen worden.
Ook het college van kerkrentmeesters van de gemeente waarvan u lid bent, hoopt dat. In
januari worden alle gemeenteleden benaderd voor de jaarlijkse bijdrage. Deze bijdrage is
geheel bestemd voor onze gemeente. Daarom vragen wij u een financiële bijdrage om het
kerkenwerk mogelijk te maken, want onze kerk is van blijvende waarde.
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Solidariteitskas

Eenmaal per jaar wordt aan alle lidmaten van de gemeente een kwitantie aangeboden voor de
solidariteitskas. De laatste jaren wordt er steeds minimaal € 10 per lidmaat gevraagd, de helft
hiervan is voor de plaatselijke gemeente, de andere helft is bestemd voor het landelijke werk.
Uit de gelden hiervoor worden velerlei bijdragen ten behoeve van de kerkelijke gemeenten
verstrekt.
Restauratiefonds

De kerk in Meteren is een gebouw met
geschiedenis. Eeuwen geleden gingen
gemeenteleden ook deze kerk binnen om God
groot te maken. Daarmee is deze kerk een teken
van Gods trouw geworden. God gaat door met
Zijn werk, ook in Meteren.
Elke keer als we de kerk binnengaan, mogen we
ons dit realiseren. Maar we kunnen er alleen bij
stilstaan als we met elkaar zorgdragen voor de
restauratie van de kerkelijke gebouwen. Omdat
de restauratie- en herstelwerkzaamheden niet
uit de vrijwillige bijdragen, de collecten of andere
opbrengsten betaald kunnen worden, vragen we u om een financiële bijdrage.
Onderhoud kerk en gebouwen

In ons dorp beschikken wij over een mooi kerkgebouw,
een mooie pastorie, een voormalig schoolhuis en
bijgebouw de Rank. Willen we ze ook in de toekomst
kunnen blijven gebruiken, dan moeten we deze
gebouwen onderhouden. Hiervoor is natuurlijk veel geld
nodig. Daarmee kan onze kerk zich ook in de toekomst
blijven inzetten voor het wel en wee van iedereen in
onze Meterse gemeenschap. Gelukkig kan onze kerk
rekenen op vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten.
Maar toch blijft er veel geld nodig. Steun onze kerk !
Oudejaarscollecte

Jaarlijks wordt, buiten de oudejaarscollecte in de kerk, aan alle gemeenteleden een acceptgiro
gestuurd voor een bepaald doel in eigen gemeente dat jaarlijks wordt bepaald. De gemeente
leden die niet wekelijks in de kerk zijn kunnen op deze manier toch hun betrokkenheid bij de
gemeente tot uitdrukking d.m.v. een vrijwillige bijdrage.
Adoptiekinderen

Elke laatste zondag van de maand wordt er gecollecteerd voor de adoptiekinderen. De
Hervormde Gemeente Meteren heeft deze kinderen geadopteerd via Woord en Daad.
Gemiddeld twee keer per jaar ontvangt de diaconie post van de kinderen; met christelijke
feestdagen en verjaardagen wordt er vanuit de gemeente ook een brief of kaartje verstuurd. De
gemeente heeft zes kinderen geadopteerd.
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Kerkbode
Abonnement

Om de drie weken wordt er door de Hervormde Gemeenten van
Meteren en Est een kerkbode uitgegeven. Voor de digitale editie
betaalt u slechts € 10 per jaar, voor de papieren editie betaalt u
€ 18 per jaar.
U kunt zich abonneren op de kerkbode via de website
(https://www.pknmeteren.nl/nieuw/kerkbode) door het invullen en
terugsturen van het machtigingsformulier. Het abonnementsgeld
wordt ieder jaar in de maand mei geïncasseerd.
Kopij

U wordt dringend verzocht om kopij voor de kerkbode per e-mail als Word-document aan te
leveren. Het e-mailadres is: kerkbode.meteren@hotmail.com. Informatie op papier kan ook
worden ingeleverd bij: Susan de Kock, Wilhelminastraat 7 b, 4194 TT Meteren.
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Gebruik en verhuur van kerkelijke gebouwen
Contactpersoon voor alle aangelegenheden met betrekking tot de kerkelijke gebouwen en het
verenigingsgebouw “De Rank” zijn Berty en Marco Pater, tel: 0345-75 21 37 of 06-10270016
email: fampaterdeil@solcon.nl
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Huisregels kerkelijke gebouwen
Onze deuren staan open. We laten onze gastvrijheid samengaan met orde en netheid in onze gebouwen.
(Club)leiding is verantwoordelijk voor de orde en netheid in de zaal en nevenruimten en maakt ook
bezoekers attent op onze huisregels.

Gedrag
Onze gebouwen zijn een plaats van rust en van ontspanning. Daarbij houden we altijd rekening met
anderen en stellen ons dus niet provocerend, bedreigend, beledigend of discriminerend op.
Fietsen. Plaats fietsen in de fietsenrekken of op andere aangegeven plekken.
Jassen. Hang jassen aan de kapstok of op andere plekken waar ze niemand hinderen.
Roken. Onze kerkelijke gebouwen zijn rookvrij. Alleen buiten is roken toegestaan.
Geluid. Laat andere bezoekers geen last hebben van het aanwezige geluid.
Huisdieren. In onze kerkelijke gebouwen zijn geen huisdieren welkom.
Schoon. Na afloop van een activiteit moet de ruimte / tafels / stoelen / vloer schoon worden
achtergelaten. De grote schoonmaak van de ruimten die de clubs gebruiken gebeurt door de
clubleiding zelf.
Posters. Alleen met toestemming kunnen posters op wanden, ramen en deuren worden geplakt.
Materiaal. Gebruik alleen eigen materiaal. Bij gebruik van materiaal van andere
verenigingen/gebruikers is eerst hun toestemming nodig. Het materiaal wordt alleen gebruikt voor het
doel waarvoor het bestemd is. Zet het materiaal terug op zijn plaats

Keuken. Gebruik van de keuken en het serviesgoed mag alleen als de keuken en het serviesgoed
netjes / schoon worden achtergelaten. De vaatwasser wordt door de gebruiker uitgeruimd.

Apparatuur. Als apparatuur stuk gaat direct, dezelfde dag of uiterlijk de volgende dag, de
kerkrentmeesters bellen.

Ruimte. De kerkrentmeesters bepalen in overleg met de clubleiding welke zaal er gebruikt wordt.
Bij eenmalige wisseling zal dit worden afgestemd met de kerkrentmeesters.

Sluiten van gebouwen
De laatste die de kerk of de Rank verlaat, is verantwoordelijk voor het correct afsluiten ervan.
Ramen en deuren op slot, licht en andere apparatuur uit. En het registratie boek aftekenen.

Calamiteiten
Blijf kalm bij calamiteiten. Bel: 0345- 56 92 08 en volg de aanwijzingen op.
Bel bij direct levensgevaar 112.

Schade, verlies of diefstal
De kerkvoogdij is niet aansprakelijk voor schade door verlies, diefstal of beschadiging van uw
persoonlijke eigendommen.
Bij meningverschillen tussen clubleiding wordt er contact opgenomen met de Kerkrentmeesters. Deze
huisregels zijn opgesteld door de kerkrentmeester en vallen ook onder haar eindverantwoordelijkheid. In
situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de kerkrentmeesters over de te nemen maatregelen.
Eventuele uitzonderingen op de huisregels kunnen uitsluitend in overleg met de kerkrentmeesters toegepast
worden.
(januari 2009)
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Belangrijke adressen
Kerkgebouw Meteren
Adres: Dorpsstraat 16, 4194 TD

Kosters:

Dhr. D. Grandia
Bommelweg 2 B
4194 NM Meteren
Tel: 0345-569923

Dhr. George van Doorn
Voetakkerweg 8
4194 PP Meteren
Tel: 0345 - 65 23 39

Dhr. A. van Driel
Mau de Jongstraat 26
5302 VB Zaltbommel
0418-648920

Christelijke Basisschool “De Schakel”

Ouders of verzorgers die de kinderen Christelijk onderwijs willen laten volgen,
verwijzen we naar:
Christelijke Basisschool “De Schakel”
J.H. Lievense van Herwaardenstraat 4
4194 RR Meteren. Tel.0345 - 58 17 24.
e-mail: directie@cbsschakel.nl
internet: www.cbsschakel.nl
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Adressen en samenstelling kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit 10 leden: 3 ouderlingen, 3 ouderling-kerkrentmeesters of
kerkrentmeesters en 3 diakenen, en uiteraard de predikant.
Predikant

Volgens de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is aan de
herder en leraar toe betrouwd de verkondiging van het Woord, de
bediening van de sacramenten, de dienst der gebeden, de leiding van de
kerkdiensten, het afnemen van de openbare belijdenis des geloofs, de
bevestiging van ambtsdragers, de kerkelijke bevestiging en inzegening
van het huwelijk, de leiding van de ambtelijke vergaderingen der kerk, zo
hij daartoe geroepen wordt en voorts met medewerking van de
ouderlingen de herderlijke zorg, de catechese, de arbeid onder hen, die van het evangelie
vervreemd zijn, het medewerken aan de geestelijke vorming van de jeugd en met de
ouderlingen tezamen het opzicht over de gemeente.
De predikant is Ds. J. Hogenhout, Dorpsstraat 9 a, 4194 TC Meteren, tel:0345-56 92 89
Ouderlingen

Volgens de kerkorde van de PKN in Nederland is het de taak van de ouderlingen: het
vergaderen van de gemeente, de zorg dat alles in de gemeente in orde geschiedt, het dragen
van de medeverantwoordelijkheid voor de bediening des Woords en het rechte gebruik van de
Sacramenten, alsmede de ambtelijke tegenwoordigheid bij de kerkdienst.
Voorts dragen zij samen met de predikant het opzicht over de gemeente, alsook zijn zij bezig in
de herderlijke zorg, de catechese, de arbeid onder hen die van het evangelie vervreemd zijn en
de geestelijke vorming van de jeugd.
Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is volgens de kerkorde belast met de zorg voor alle stoffelijke
aangelegenheden van de gemeente (voor zover niet van diaconale aard) en verricht van de
daaraan verbonden werkzaamheden overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde en de
ordinanties, alsmede met inachtneming van de bepalingen, genoemd in de plaatselijke regeling.
Waar is het college van Kerkrentmeesters zoal verantwoordelijk voor ?
De financiële middelen voor het in standhouden van de predikantsplaats
Woon- en studieruimte voor de predikant en zijn gezin, dus de pastorie.
Beheer en onderhoud van het kerkelijk gebouw, de Rank, het schoolmeesters huis en het orgel.
De leden- en kerkbode administratie. De financiële administratie en archief beheer.
Zorgdragen voor een jaarlijks sluitende begroting. Kan de gemeente niet aan haar
verplichtingen voldoen, dan heeft dit verregaande consequenties. (bij een predikantsvacature
krijgt men geen toestemming om en nieuwe predikant te beroepen)
Het correspondentie adres van de het College van Kerkrentmeesters is: Sico van Drenth,
J.H. Derksenstraat 22, 4194 WJ Meteren, tel.:0345-577252,
Het bankrekeningnr. van het College van Kerkrentmeesters bij de Rabobank: 32.12.02.643.
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Diakenen

In de Handelingen van de Apostelen lezen we dat de apostelen de verzorging van de armen zelf
ter hand hebben genomen. Daarna ontstond er een strijd omdat de weduwen van de Grieks
sprekenden werden overgeslagen, De apostelen hebben hierna het ambt van de diakenen
ingesteld, zodat zij meer tijd zouden overhouden voor het gebed en de woordverkondiging.
De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot
De dienst van het Heilig Avondmaal en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven
De dienst van barmhartigheid en de gerechtigheid in de gemeente en wereld
De toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping
En de verzorging van de vermogensrechtelijk de aangelegenheden van de gemeente van
diaconale aard.
Het woord diaconaat betekent letterlijk: dienstbetoon, De grootste dienaar in de bijbel is Jezus.
Hij wilde niet heersen zoals de koningen en de keizers in zijn dagen deden. Hij wilde de mensen
dienen. Door te leven gaf hij een teken van Gods Rijk, door o.a. deze medemens in nood te
helpen en te ondersteunen.
Het correspondentie adres van de diaconie is: A. de Fockert, Sophiastraat 36, 4191 GH
Geldermalsen, 0345-574567, defockert@solcon.nl
Het bankrekeningnummer van de diaconie bij de Rabobank: NL 66 RABO 036.67.00.480
Commissie van bijstand

De commissie van bijstand helpt mee en geeft advies inzake de door het college van
kerkrentmeesters uit te voeren werkzaamheden.
Verkiezing van de kerkenraadsleden

De verkiezing van de kerkenraad geschiedt in onze gemeente door de belijdende lidmaten van
onze gemeente. De belijdende lidmaten krijgen eerst de gelegenheid om namen van lidmaten
in te dienen, vervolgens stelt de kerkenraad een dubbeltal op of benoemd iemand. Al naar
gelang het aantal ingediende namen. Daarna wordt er bij een dubbeltal een verkiezing
gehouden. De persoon die verkozen is, krijgt een week de tijd om deze benoeming te
aanvaarden. Bij aanvaarding van het beroep volgt tijdens een kerkdienst de bevestiging van de
ambtsdrager(s).
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W i j k i n d e l i n g e n w i j ko u d e r l i n g e n
Wijk 1
Berkenlaan
Dorpsstraat
Kastanjelaan
Eikenlaan
Wilgenlaan
Schoolstraat
Wilhelminastraat
Wilhelminazijstraat
J. van Zantenstraat
J.H. Lievense van Herwaardestraat

Wijk 2
Achtersteweg
Blankertseweg
Den Bommel
Bommelweg
Lindelaan
Mark
Hoogmeerweg
H.J. Gansemanstraat
Rijksstraatweg
Waardenburg, Neerrijnen en Haaften

Wijk 3
Voetakkerweg
Laan 1940-1945
S. Abrahamsestraat
Plaatsen buiten Meteren waaronder:
Tricht,Tiel, Culemborg
Deil, Enspijk, Beesd
Varik, Geldermalsen, Beusichem
Wijk “Plantage”

Wijk 4
Wouwertweg
Bredestraat
Verlengde Bredestraat
W.J. van der Hooftstraat
A.H.H.. Tolhuisenstraat
J.H. Derksenstraat
C.v. Holthestraat
J.A.L.J.van Meertenstraat
L. Wildschutstraat
J. van Zeestraat
Voetakkerweg
G.H.C.F. Siebrandstraat
F.A. Wonninkstraat

Oudste afbeelding van de Meterense kerk +/- 1750
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De kerkenraad:
Predikant:
Ds. J. Hogenhout
Dorpsstraat 9a
Meteren
0345 – 56 92 89
predikant@pknmeteren.nl

Ouderling :

Ouderling :

M. den Ouden
Emmalaan 24
4191 EK Geldermalsen
0345-571861

P. van Gessel
Dorpsstraat 1
4194 GH Meteren
0345-569872

Ouderling Scriba:

Ouderling- Kerkrentmeester

H.W.A. de Kock
Wilhelminastraat 7 B
4194 TT Meteren
0345-573338
06-50500210
scriba@pknmeteren.nl

H. van Doorn
Burg Vernèdelaan 13
4191 KX Geldermalsen
0345-571193

Ouderling- Kerkrentmeester

Kerkrentmeester

S.C. van Drenth
J.H. Derksenstraat 22
4194 WJ Meteren
0345-577252

J. van Doorn
J.A.L. J. van Meertenstraat 19
4194 WK Meteren
0345-574009

Diaken

Diaken

A. de Fockert
Sophiastraat 36
4194 GH Geldermalsen
0345-574567

M.C.Pater
Vogelenburgstraat 12
4158 CT Deil
0345-752137

Diaken
L.R. van Gelder
Geldersestraat 43,
4194 BB Geldermalsen
06-42202702
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