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1. Voorwoord Jaargids 2015-2016
Voor u ligt de jaargids voor de periode 2015-2016 van de gefedereerde gemeente
Schiedam - Kethel. Dit is een gids voor twee jaar.
Wees welkom allemaal!
Zo begint een kinderlied dat ik leerde al weer enige tijd geleden. En daaraan moest
ik denken bij het schrijven van dit voorwoord.
Een gids, dat is iets of iemand die je de weg wijst.
En dat is soms nodig. Als je ergens nieuw komt wonen bijvoorbeeld. Dan weet je de
weg nog niet zo goed. Mocht u hier net wonen: welkom en hopelijk helpt dit boekje
u verder, om u thuis te gaan voelen in uw nieuwe woon- en leefplek! Aarzel het niet
om het onderstaande tot je te nemen of één van de mensen die u verderop
tegenkomt te bellen als u vragen hebt!
Maar ook als je hier wat langer woont, kan een gids verhelderend zijn. Alleen al
omdat je kunt zien hoeveel er gedaan wordt in onze kerkelijke gemeente, en
hoeveel mensen actief zijn! Blader het eens door, laat u verrassen. En haak aan als
u denkt: hé wat leuk, daar zou ik best aan mee willen doen of aan mee willen
werken!
Het is een bijzondere jaargids, omdat we in de tweede helft van 2014 ook een
nieuwe 'vaste' predikant en zijn vrouw mochten verwelkomen. Er gaat een
toekomst open, en vol verwachting mogen we met elkaar op weg!
Ik maak van de gelegenheid gebruik om wat uitvoeriger dan anders dit voorwoord
te vullen. Het heeft te maken met nadenken en beleven van gezamenlijk kerkzijn in
onze mooie gemeente, met het gevoel ook dat we op een spannend punt zitten met
hoe we verder zullen gaan als gemeente van Christus.
Uitgangspunt is een gedeelte uit de brief van Paulus aan de gemeente te Efeze. En
wel hoofdstuk 4:1-7,11-13a,15-16. Het is een op het eerste oog behoorlijk
ingewikkeld stuk.
Maar zoals vaak bij Paulus heeft het een duidelijke opbouw. Hij begint met mensen
te herinneren aan hun roeping: elkaar in liefde dienen. En hij voegt daaraan toe, als
opdracht: Span u in om de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Die eenheid is
een gegeven, een geschenk (die bewerk je niet, maar die kríjg je): één lichaam zijn
jullie, één Geest bezielt jullie, jullie zijn één in dezelfde hoop, er is één Heer: Jezus
Christus, één doop verbindt jullie, één geloof, één God en Vader. Geweldig
natuurlijk, al die woorden, als een warme weldadige stroom: eenheid,
verbondenheid, band der liefde, geméénschap, en dan nog wel gemeenschap der
héiligen.
Zó mag je over de gemeente denken. Ook over onze gemeente, want wat Paulus
zegt geldt ook voor ons. Maar hij schrijft natuurlijk niet voor niets: 'span u in de
eenheid te bewaren'. Blijkbaar moet je je daar wèl voor inspannen, voor die
eenheid. Dat moest toen al, en dat moet nu nog steeds. De eenheid is een
geschenk, zéker, maar je kan dat geschenk wèl verspelen. Hoe dat kan, dat
verspelen?
Daar zijn in elk geval drie dingen over te zeggen op grond van Paulus' woorden.
1. In de eerste plaats: ieder is genade geschonken, zegt Paulus. Dat wil zeggen:
ieder heeft talent, kan iets goed!
En dat betekent twee dingen:
a. Ieder moet ruimte krijgen om dat wat hij of zij van God gekregen heeft te
kunnen en te mogen inzetten in de gemeente. En voor de gemeente (en haar
leiding) betekent dat: kijken naar wat mensen kunnen en daar plaats voor maken.
De manier waarop je daar plaats voor maakt, is allesbepalend: Het kan niet op de
manier van 'gedogen', maar alleen door werkelijk blij te zijn met datgene wat een
-3-

ander inbrengt! En dat dan ook zien èn beleven èn waarderen als geschenk van
God aan de gemeenschap.
b. De andere kant van de medaille – dat ieder iets heeft – is het volgende: er moet
niet alleen plaats zijn voor ieder, maar je mag dat wat je kan, óók niet aan de
gemeente onthòuden. En dat betekent onder andere dat je niet te min over jezelf
mag denken en dat is moeilijker dan het op het eerste gezicht lijkt.
2. In de tweede plaats is een andere manier om de eenheid te verspelen: jezelf niet
laten toerusten, niet laten opbouwen. Geloven heeft immers alles te maken met
'groei'. En dan groei met alles wat daarbij hoort: snoeien, verplanten, grond erbij,
bemesten, verdiepen (water zoeken), je keren naar de zon. Paulus noemt dat:
toegroeien naar …. Want naast alle geweldige dingen die hij over de gemeente
heeft gezegd, blijft er één ding dat gelovigen altijd moeten bedenken: er is zoveel
méér in het vooruitzicht! Geloven is in essentie 'toekomstgericht'. En dat is niet
bedoeld als last maar als uitnodiging: mensenkind, durf te groeien! Je zult steeds
meer van Christus ontdekken: in jezelf, in anderen, in de wereld. Je zult steeds
meer 'anders leren kijken', diepte leren zien, als je de weg van het geloven durft te
gaan.
3. Een derde manier tenslotte om de eenheid te verspelen is door de balans uit het
oog te verliezen tussen individu en gemeenschap, tussen structuur, vorm,
organisatie en inhoud. Paulus zegt dat zo, heel compact: het gaat om het gehele
lichaam, om de gemeente, als om een, ik gebruik even de taal van een vorige
Bijbelvertaling: welsluitend geheel, bijeengehouden door de dienst van al zijn
geledingen, naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent. Een welsluitend geheel
dient de gemeente te zijn, een móói geheel zou je kunnen zeggen. Alles moet goed
op elkaar passen, het werk moet op elkaar zijn afgestemd, we moeten van elkaar
weten wat we doen, en elke taak is even wezenlijk en moet goed zijn afgestemd op
de rest: geen dubbel werk, geen onnodig werk, geen miscommunicatie en geen
rangorde tussen de verschillende soorten kerkenwerk, om maar enkele dingen te
noemen. Er is daarom een goede structuur nodig (en Paulus noemt een aantal
functies – werkgroepen of taakgroepen zouden wij nú zeggen – die in zijn tijd
daarvoor van belang waren). Dat is erg nodig in een gemeente, dat was het al bij
de uittocht uit Egypte, dat is het telkens gebleven in het Oude en Nieuwe
Testament, dat is het ook nu: een goede organisatie.
Daarnaast kan zo'n organisatie alleen maar werken volgens Paulus, naar de kracht
die elk lid op zijn wijze oefent. Van essentieel belang is te zien dat een organisatie,
hoe goed ook de structuur, gedragen wordt door de kracht van elk lid afzonderlijk.
Elk lid dat niet meedoet, dat negatief doet, dat breekt de organisatie, het geheel,
een stukje af; en omgekeerd de gemeente zal oog moeten hebben voor elk
afzonderlijk lid.
Alleen op deze manier is er, en zo sluit Paulus af, groei van het lichaam. Alleen op
deze manier kun je zelf groeien in liefde, kan alleen de gemeente zichzelf (!)
opbouwen in liefde. In de liefde van Christus.
Dat vraagt iets van ons én het brengt ons iets. Ik hoop dat u het één serieus neemt
en het ander ervaren zult. En we zo samen een gemeente zijn met warmte en
uitstraling. Mensen één van hart en geest zoals dat kinderliedje dat ik aan het begin
aanhaalde verder zingt. Weet u uitgenodigd en uitgedaagd. Weet u in elk geval
welkom!
Met hartelijke groet, ds. Gert Kwakkel
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2. Wijkindeling Pastoraat
De Hervormde Gemeente Kethel en Spaland (de Dorpskerk) en de wijkgemeente
Noord (De Ark) van de Protestantse Gemeente te Schiedam werken samen en
hebben hun pastorale wijken geïntegreerd.
Wijk 1: Ds. Taco Smit
Groenoord
Albert van Raalteplein
Bart Verhallenplein
Bernard Zweersplein
Cornelia van Zantenplein
Diepenbrockstraat
Dirk Schäferplein
Eduard van Beinumlaan
Henriëtte Bosmansplein
Jacob Bijsterstraat
Jacques Urlusplein
Jan Damenstraat
Johan Wagenaarstraat
Jozef Oreliosingel
Kor Kuilerstraat
Louis Zimmermannplein
Laan van Bol’Es
Mozartlaan
Obrechtstraat
Peter van Anrooylaan
Sem Dresdenplein

Sweelincksingel
Toon Verheystraat
Valeriusstraat
Van Beethovenplein
Willem Andriessenlaan
(Bewoners van het verzorgingshuis De Harg-Spaland kunnen een beroep
doen op alle pastores.)
Willem Landréplein
Willem Pijperstraat
Sveaparken
Abbaborg
Alfred Nobelborg
Astrid Lindgrenborg
Carolus Linnaeusborg
Dag Hammarskjöldborg
Goteborg
Greta Garboborg
Gustav Vasaborg
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Helsingborg
Ingrid Bergmanborg
Olaf Palmeborg
Raoul Wallenbergborg
Selma Lagerlofborg
Trelleborg
Degerfors
Kalixfors
Tornefors
Umefors
Freyaholm
Odinholm
Ranaholm
Stockholm
Thorholm
Betedal
Fjelddal
Fjorddal
Fundradal
Hammerdal
Skogdal

Wijk 2: Ds. Gert Kwakkel
Groenoord
Bachplein
Borodinlaan
Chopinplein
Griegplein
Johan Straussplein
Lisztplein
Puccinistraat
Rossinistraat
Schubertplein
Sibeliusplein
Smetanalaan
Verdistraat
Vivaldilaan
Spaland
Anijsveld
Basilicumveld
Bieslookveld
De Velden
Dilleveld
Kamilleveld
Kervelveld
Korianderveld
Laurierpad
Lavendelveld
Marjoraanveld
Melisseveld
Mieriksveld
Rozemarijnveld
Saffraanveld
Veldpad
Bijdorp
Burg. Verveenstraat
Schietbaanstraat
Spoorbaanstraat

Westpolderstraat
Tuindorp
Berkenlaan
Esdoorlaan
Goudenregenlaan
Groenoordstraat
Hargplein
Hargsingel
Iepenlaan
Kamperfoelielaan
Kersenlaan
Lijsterbeslaan
Ligusterlaan
Lindenlaan
Meidoornlaan
Molensingel
Olmenlaan
Perenlaan
Populierenlaan
Prinses Beatrixlaan
Ribeslaan
Rozenlaan
Schiedamseweg 56 t/m 118
Schiedamseweg 73 t/m 119
Seringenhof
Wingerdlaan
Woudhoek
Brederoweg
Bouwmeesterweg
De la Marplein
Frenkelpad
G. den Boonplein
Geuzenplein
Gildeweg
Gimbergpad
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Hoppersingel
Joseph Eijlstraat
Nic. A. v.d. Burgsingel
R.B. v.d. Bordenplein
Royaardsplein
Scheepvaartweg
van Dalsumlaan
Voorberghlaan
Woudhoek noord
Ambachtweg
Barbierpad
Blikslagerstraat
Geelgieterhof
Glazenierstraat
Griendwerkerstraat
Heelmeesterstraat
Hoefsmidstraat
Hoepelmakerhof
Hovenierstraat
Kaarsenmakerhof
Kleermakerpad
Kolenbranderstraat
Koperslagerhof
Leerlooijerpad
Mandenmakerhof
Munterstraat
Schrijnwerkerstraat
Stoelenmatterhof
Tinnengieterhof
Touwslagerpad
Wagenmakerhof
Warmoezenierstraat
Waterstokerstraat
Weverpad
Wolkaarderstraat
Zadelmakerhof

Wijk 3: Ds. Dolf Tielkemeijer
Kethel
Abel Tasmanstraat
Bospad
Bosrand
Corn. Houtmanstraat
De Biepad
Dorpsstraat
Dr. Sauerstraat
Fazantlaan
Hoofdvaart
Hooiland
Kaag
Kerklaan
Kerkweg
Kievitslaan
Koekoekslaan
Laagland
Laan van Spaland
Leeuweriksingel
Lindeijerstraat
Meeuwensingel
Nachtegaallaan
Noordeinde
Oever
Olivier v. Noortstraat
Rietkraag
Ringvaart
Schiedamseweg t/m 71 en 54
Verspeekstraat
Vinkenlaan
Vlaardingseweg
Weide
Willem Barentzstraat
Windas
Zwaluwlaan
Woudhoek
Alb. Joh. de Haasplein
Arij Koplaan
Bern.IJzerdraadsingel
E.C.F.Hellendoornstraat
Frans Rietveldpad
Hendrik Wielengastraat
H.M.H.Coenradistraat
Huis te Merwedestraat
Huis te Vlietstraat
J. W. vd. Berghpad
J.J.W.Boezemanstraat
Jan Jacobus Smitpad
Jan Kijnestraat
Kasteelweg

Koolzaadakker
Leendert Keesmaathof
Leendert Langstraathof
Muiderslotstraat
Slot Assumburgpad
Slot Haamstedepad
Slot Loevesteinstraat
Slot Moermondstraat

Haverakker
Nachtegaallaan
Linzenakker
Maisakker
Roggeakker
Speltakker
Tarweakker
Vlasakker

Aak
Barkentijn
Boeier
Botter
Buis
Galjoot
Grundel
Hoeker
Hoogaars
Koggeschip
Praam
Punter
Schoener
Schokker
Schouw
Tjalk
Tjotter
Westlander
Arnoldipad
Faassenplein
Heijermansplein
Hermuspad
Laseurpad
Nijhoffplein
van Rijkpad

Atalantahof
Aureliahof
Dagpauwooghof
de Vlinderhoven
Koolwitjehof
Oranjetiphof
Spannerhof
Vuurvlinderhof
Zandooghof

Aletta Jacobsstraat
Annie Salomonshof
Betsy Perkpad
Carry Pothuisstraat
Elisabeth Koetenstraat
Harkje Benthempad
Johanna Naberpad
Mary Zeldenruststraat
Mina Krusemanstraat
Roos Vosstraat
Spaland
Akkerpad
Boekweitakker
De Akkers
Gerstakker
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Abrikozengaarde
Bramenpad
De Gaarden
Druivengaarde
Frambozengaarde
Gaardenpad
Moerbeigaarde
Perzikengaarde
Pruimengaarde
Polders
Abtswoude
Broekkade
Buitenkerklaan
Groeneweg
Joppelaan
Kandelaarweg
Kethelsekade
Polderweg
Schieweg
Woudweg
Harreweg
Buitenwijkers
Hieronder vallen allen die
niet in Schiedam-Noord
wonen, maar te kennen
hebben gegeven tot onze
Wijkgemeentes te willen
(blijven) behoren.

3. Organisatie
In het stadsdeel Schiedam-Noord werken twee PKN-gemeenten samen: de
Protestantse Gemeente te Schiedam en de Hervormde Gemeente Kethel en
Spaland.
3.1 De Protestantse Gemeente te Schiedam
De Protestantse Gemeente te Schiedam is ontstaan uit een fusie tussen de
Nederlandse Hervormde Gemeente te Schiedam-stad, Gereformeerde kerk
Schiedam en de Evangelische Lutherse Gemeente.
3.2 De Gefedereerde Gemeente Schiedam - Kethel
De Hervormde Gemeente Kethel en Spaland (de Dorpskerk) en de wijkgemeente
Noord (De Ark) van de Protestantse Gemeente te Schiedam zijn in oktober 2008
een federatie aangegaan: de Gefedereerde gemeente Schiedam - Kethel. Deze
gefedereerde gemeenten werken op vele terreinen intensief samen. Zo kerken de
beide gemeenten ten minste 2x per maand samen; de 1e zondag van de maand in
de Dorpskerk en de 3e zondag in De Ark. De wijkkerkenraden vergaderen geregeld
samen en hebben een gemeenschappelijk Beleidsplan.
3.3 Kerkenraad De Ark (wijkkerkenraad Noord)
Ds. G. Kwakkel
predikant
Dhr. K. Boot
diaken, voorzitter
Dhr. L.W. van Leeuwen
ouderling, scriba
Dhr. J. Okkema
ouderling, jeugd
Mevr. E.M. van Meggelen
ouderling
Mevr. H. Rosdorf
ouderling
Dhr. R. Nieuwsma
diaken
Dhr. P. Venema
diaken
Mevr. J.L. Meijboom-Vuyk
coördinator diaconie
Dhr. M. Goudzwaard
ouderling-kerkrentmeester
Mevr. A.M. Manintveld
notuliste (geen lid kerkenraad)
3.4 Kerkenraad Dorpskerk (Hervormde Gemeente Kethel en Spaland)
Ds. J.A. Tielkemeijer
predikant
Dhr. L.F. Griffioen
voorzitter kerkenraad en
secretaris kerkrentmeester
Dhr. A.C. de Groot
ouderling, scriba
Dhr. M. Dijkshoorn
ouderling, jeugd
Dhr. J. Poot
ouderling
vacature
ouderling
Mevr. G.W.H.M. de Boer
diaken, voorzitter
Dhr. Ph. Waslander
diaken
Mevr. C. van der Markdiaken
Boekestijn
Dhr. P.W.G. Boks
ouderling-kerkrentmeester,
voorzitter
Dhr. C. van Pelt
ouderling-kerkrentmeester
Dhr. T.H. Tromp
ouderling-kerkrentmeester
Dhr. D.H. van der Weij
ouderling-kerkrentmeester
Dhr. G.P. van Woerkom
ouderling-kerkrentmeester
vacature
notulist(e) (geen lid kerkenraad)
De respectievelijke voorzitters en scriba’s wisselen elkaar in de gezamenlijke
kerkenraad elke 2 jaar af.
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Pastor ds. Taco Smit van de (gezamenlijke) wijk 1 maakt deel uit van beide
kerkenraden en bezoekt met name de vergaderingen van de gezamenlijke
kerkenraad.
3.5 Algemene kerkenraad Protestantse Gemeente te Schiedam
Moderamen (tot september 2015):
Dhr. G.L. Bastiaans
voorzitter en wnd. scriba
Dhr. A. van Waart
vacature
scriba
Afvaardiging wijkkerkenraad Stad:
Mevr. E. Kruithof
voorzitter
Dhr. J. Guijt
diaken
Ds. M. Russchen
predikant
vacature
ouderling-kerkrentmeester
Afvaardiging wijkkerkenraad Noord:
Dhr. K. Boot
voorzitter
Dhr. R. Nieuwsma
diaken
Ds. G. Kwakkel
predikant
3.6 Diaconie
De opdracht van het diaconaat is om te helpen waar geen helper is, stem te geven
aan hen die geen stem hebben en het bewustmaken van de gemeente van haar
diaconale roeping. Voor uiteenlopende problemen kunt u bij hen terecht; zoals op
het gebied van maatschappelijk werk en sociale voorzieningen (uitkeringen,
bijzondere bijstand e.d.). Om aan deze opdracht gestalte te geven worden binnen
de gemeente gezamenlijk de volgende activiteiten uitgevoerd:
- het inzamelen en beheren van de diaconale gelden;
- het bieden van hulp en ondersteuning voor speciale doelen en in directe
noodsituaties in zowel binnen- als buitenland;
- (mede)-organiseren van een vakantieweek voor gemeenteleden met een
handicap in het Roosevelthuis te Doorn of diverse vakantieweken voor ouderen
op diverse locaties;
- kerktelefoon of geluidsopnamen voor hen die aan huis gebonden zijn;
- viering Heilig Avondmaal, ook in verzorgingshuis De Harg-Spaland;
- de jaarlijkse kerstviering voor de ouderen;
- de kledingactie Mensen in Nood;
- het verlenen van persoonlijke hulp bij financiële problemen, waarbij alle
mogelijkheden van sociale voorzieningen worden betrokken. Dit kan door
schenking van goederen, een eenmalige of periodieke gift of een diaconale lening
zonder rente. Om de privacy te waarborgen wordt dit binnen de diaconie in zeer
kleine kring behandeld;
- op plaatselijk gebied is de diaconie vertegenwoordigd of verleent financiële steun
aan:
- Ontmoetingshuis De Weerklank;
- Missionair Diaconaal Centrum De Wissel;
- sectie Diaconaat Raad van Kerken Schiedam;
- Stichting Uitgeprocedeerde Asielzoekers Schiedam.
- de diaconie is ook vertegenwoordigd in de Commissie ZWO, en neemt deel aan
Oikocredit. Dit fonds verschaft leningen voor economische doeleinden aan
coöperaties en achtergestelden in ontwikkelingslanden die voor krediet niet bij
banken terecht kunnen.
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Diaconie Hervormde Gemeente Kethel en Spaland (Dorpskerk):
- postadres
postbus 4140, 3102 GC Schiedam
- e-mailadres
diaconie.kethel@pknschiedam.nl
- bankrekening
NL58 FVLB 0699 6416 40
- contactpersoon
Mevr. G.W.H.M. de Boer
(voorzitter)
Dhr. Ph. Waslander
Mevr. C. van der Mark-Boekestijn
- administrateur
Mevr. E. Stolze
Diaconie Protestantse Gemeente Schiedam (De Ark en Stad):
- postadres
postbus 4140, 3102 GC Schiedam
- e-mailadres (De Ark)
diaconienoord@pknschiedam.nl
- e-mailadres (Stad)
diaconiestad@pknschiedam.nl
- bankrekening
- contactpersoon (De Ark)

NL68 INGB 0000 4615 83
Mevr. J.L. Meijboom-Vuyk

- contactpersoon (Stad)

Mevr. M. Docter

Werkgroep ZWO
De Werkgroep ZWO stelt zich tot doel om binnen onze kerken, in ‘Stad’ en ‘Noord’,
het werk van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking onder de
aandacht van gemeenteleden te brengen. De werkgroep volgt hierbij grotendeels
de lijnen van Kerk in Actie die materiaal en informatie beschikbaar stelt voor
projecten en ook de jaarlijkse collectes coördineert.
Adresgegevens ZWO:
- e-mailadres

zwo@pknschiedam.nl

Het dagelijks bestuur:
Dhr. K. Boot
vacature
vacature

voorzitter
secretaris
vertegenwoordiger Dorpskerk

3.7 Colleges van kerkrentmeesters
De colleges van kerkrentmeesters worden gevormd door de kerkrentmeesters. De
kerkrentmeesters behartigen de stoffelijke belangen van de kerkelijke gemeente.
Daaronder vallen geldwerving, beheer van kerkelijke goederen, het onderhoud van
de kerkelijke gebouwen, controle over de kerkelijke bezittingen en het sluiten van
contracten namens de gemeente met kerkelijke functionarissen en eventuele
derden. Omdat hun taak ook dikwijls een pastorale kant heeft, is een aantal
kerkrentmeesters ook als ouderling van de gemeente bevestigd. De
kerkrentmeesters stellen begrotingen en de jaarrekeningen op. Zij baseren zich bij
het beheer en onderhoud van de gebouwen op de beleidsplannen en de
meerjarenramingen die daartoe zijn vastgesteld.
De kerk kan niet zonder geld. Dit geldt zowel voor het landelijke apparaat als voor
de plaatselijke gemeenten. Daarom wordt u jaarlijks door de colleges van
kerkrentmeesters van onze gemeente in de derde week van januari benaderd om
een vrijwillige bijdrage te geven (Actie Kerkbalans) en om in november mee te
doen aan de tweede rondgang. Belijdende leden en doopleden boven de 21 jaar
worden bovendien jaarlijks omstreeks Pasen aangeschreven en verzocht een
bijdrage (à € 10,00) te storten in de Solidariteitskas waaruit alle landelijke
activiteiten van de Protestantse Kerk in Nederland worden betaald. Daarnaast
ontvangen alle leden, verspreid over het jaar, verschillende acceptgirokaarten in
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verband met bijzondere collecten.
- Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te
Schiedam
vacature
voorzitter
Dhr. A.E. Gille
boekhouder
Dhr. M. Goudzwaard
De Ark
Dhr. A. van Hengel
Stichting Sint Janskerk
Dhr. B. Kaptein
Vaste Burg
Dhr. A.A.M. van der Knaap
Dhr. B.Y. van Meeuwen
secretaris
Dhr. L. Plugge
Dhr. G. Pijpers
penningmeester
Dhr. G. Rijnberk
salarissen en traktementen
Dhr. A.P Vos
Dhr. A. van Waart
leiding vergadering
Bankrekeningnummers van CvK Protestantse Gemeente te Schiedam:
- NL76 FVLB 0635 8016 39
voor Kerkbalans, vrijwillige bijdragen, giften,
collecte-bonnen
- NL76 FVLB 0635 8144 71
voor bijdragen Solidariteits-kas en extra acties.
Wilt u a.u.b. altijd de bestemming op uw overschrijving vermelden.
Werkgroep Financiën
Deze werkgroep van de Protestantse Gemeente te Schiedam brengt advies uit over
het financieel beheer van beide wijken Stad en Noord aan de Algemene
Kerkenraad.
Het betreft zowel de begroting als de jaarrekening van de diaconie en de
kerkrentmeesters. In deze werkgroep zijn ook specialisten opgenomen die voor de
jaarlijkse financiële controle van de boekhouding zorgen. Over hun bevindingen
wordt rapport uitgebracht aan de Algemene Kerkenraad.
Leden van de Werkgroep Financiën:
Dhr. A. van Waart
voorzitter
Dhr. A.E. Gille
boekhouding CvK
Mevr. I. Hemminga
financiële controle
Dhr. G. Rijnberk
boekhouding diaconie
Mevr. C. Spaans
financiële controle
Dhr. P. van Wamelen
financiële controle
Dhr. D. van der Zwan
financiële controle
- Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Kethel en
Spaland (de Dorpskerk)
Dhr. P.W.G. Boks
voorzitter
Dhr. L.F. Griffioen
secretaris
Dhr. C. van Pelt
Dhr. T.H. Tromp
Dhr. D.H. van der Weij
Dhr. G.P. van Woerkom
Dhr. E. van Maanen
Dhr. B. Breugem
administrateur
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Bankrekeningnummers van de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland:
- NL70 INGB 0000 1091 46
- NL71 RABO 0125 4029 96
- NL47 FVLB 0699 8416 58
(SKG)
3.8 Kerkelijke bureaus
De kerkelijke bureaus houden de ledenadministratie en -statistiek van de kerkelijke
gemeente bij.
- Kerkelijk Bureau Protestante Gemeente te Schiedam
Geopend woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur, tel. 010-4266139
- Kerkelijk Bureau Hervormde Gemeente Kethel en Spaland
De administratie van de gemeente wordt verzorgd door de heer Breugem
3.9 Giften / ANBI
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.
Er zijn twee soorten giften:
- gewone giften;
- periodieke giften.
Giften kunnen enkel en alleen bij de berekening van het belastbaar inkomen in
aanmerking worden genomen, indien zij voldaan zijn aan een zogenaamde ANBI en
voldaan wordt aan onder andere de volgende voorwaarden:
- gewone giften:
Met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, dient
aangetoond te kunnen worden dat de gift is voldaan;
Het ANBI nummer van de ontvangende instelling dient vermeld te worden;
Het totale bedrag van de giften is meer dan het drempelbedrag;
Het drempelbedrag is 1% van het drempelinkomen, met een minimum van
€ 60; Hetgeen meer is betaald dan het drempelbedrag, wordt bij de
berekening van het belastbaar inkomen in aanmerking genomen. Echter het
maximum bedrag dat in aanmerking mag worden genomen, bedraagt 10%
van het drempelinkomen.
N.B. het drempelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten
(zoals hypotheek eigen woning) van de partners.
- periodieke giften:
De gift dient schriftelijk worden vastgelegd tussen de ontvangende
instelling en de gever / geefster;
Minstens 1 maal per jaar dient de gift aan de genoemde instelling in de
overeenkomst worden overgemaakt;
De bedragen dienen steeds (ongeveer) even hoog te zijn;
De bedragen dienen minimaal 5 jaar achter elkaar overgemaakt te worden
aan dezelfde instelling;
De gift stopt uiterlijk bij overlijden van de in de overeenkomst genoemde
personen of verstrijken van de overeengekomen termijn (minimaal 5 jaar).
Tot 2014 mocht een periodieke gift in aanmerking genomen worden indien
vastgelegd in een notariële akte. Nu is het mogelijk om een schriftelijke
overeenkomst aan te gaan tussen de gever / geefster en de ontvangende ANBI.
Voor de periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal bedrag. Het
volledige bedrag mag als aftrekpost in aanmerking genomen worden bij het
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berekenen van het belastbaar inkomen.
De Protestantse Gemeente te Schiedam (Stad en De Ark) en de Hervormde
Gemeente Kethel en Spaland (Dorpskerk) en hun diaconieën zijn door de
Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
De ANBI nummers van de Protestantse Gemeente te Schiedam (Stad en De Ark) en
de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland (Dorpskerk) en hun diaconieën staan
op de website www.pknschiedam.nl. U kunt ook contact opnemen met één van de
kerkrentmeesters. Zij kunnen u ook nader inlichten over ANBI nummers.
3.10 Kosters / Kerkmeesters
De Ark
Mevr. A.S. Nagtegaal
koster /
beheerder
Dhr. M. Goudzwaard
vrijwillige koster
Dhr. J.H. Kooij
vrijwillige koster
Dhr. K. Schipperus
vrijwillige koster
Dhr. P. Venema
vrijwillige koster
vacature
kerkmeester
Dorpskerk
Dhr. F. van der Vlugt

koster

3.11 Pastoraat
Het pastoraat in onze wijkgemeentes wordt verzorgd door de predikanten, de
kerkelijk werker, de pastorale ouderlingen en een aantal bezoekmedewerkers. Deze
gaan namens de gezamenlijke kerkenraad op bezoek bij gemeenteleden die
bezocht willen worden. Ook worden bezoeken gebracht aan mensen in bijzondere
omstandigheden. Voor bezoek kunt u contact opnemen met één van de pastores of
de hieronder genoemde bezoekcoördinatoren.
Bezoekteam Wijk I (ds. T.S. Smit)
Ds. T.S. Smit
voorzitter
Mevr. E. van Toor-van der
coördinator
Hoff
vacature
penningmeester
Bezoekteam Wijk II (ds. G. Kwakkel)
Ds. G. Kwakkel
voorzitter
Mevr. J.L. Meijboom-Vuyk
coördinator
Mevr. G. Onverwagt
notulist
Mevr. E. van Schie-van der
penningmeester
Drift
Bezoekteam Wijk III (ds. J.A. Tielkemeijer)
Ds. J.A. Tielkemeijer
voorzitter
Mevr. J. Nooteboom
coördinator
Mevr. C. Vroegop
penningmeester
3.12 Pastores
Bij De Ark en de Dorpskerk behoren twee predikanten en een kerkelijk werker.
Predikanten:
Ds. G. Kwakkel

De Ark
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Ds. J.A. Tielkemeijer
Kerkelijk werker:
Ds. T.S. Smit
Preekvoorziening:
Dhr. C. Timmer
Dhr. J. van Toor

Dorpskerk
De Ark en
Dorpskerk
De Ark
Dorpskerk

4. Kerkgebouwen
In Schiedam-Noord beschikken we over twee Protestantse kerkgebouwen: De Ark
en de Dorpskerk.
4.1 De Ark
De Ark
Hargplein 101, 3121 VG
Aanvang diensten: 10.00 uur.
Op de 1e zondag van de maand gesloten in verband met gezamenlijke dienst in de
Dorpskerk.
Mevr. A.S. Nagtegaal
vacature

koster /
beheerder
kerkmeester

Het kerkelijk centrum De Ark is in 1971 gebouwd. De eerste paal werd geslagen op
27 februari en het gebouw werd geopend op 16 december 1971. Na de tweede
wereldoorlog begon er in het dorp Kethel een kleine Gereformeerde gemeenschap
te groeien. Men kwam bijeen in het voormalige Gemeentehuis (nu restaurant ‘t
Oude Raedthuys) en later in ‘t Schepphuis, achter de NH Dorpskerk. In 1957 is er
aan de Zwaluwlaan een houten noodkerk gebouwd, De Ark genaamd. Toen
Schiedam-Noord verder uitbreidde, kwam er behoefte aan een nieuw kerkelijk
centrum en sinds 1971 komt men dus bijeen in het huidige gebouw De Ark. Grote
motor achter de bouw was bouwpastor ds. Schuring. Architect was dhr. Arco
Cooiman uit Krimpen a/d Lek en bouwer de firma P.A. Timmers & Zn. uit Den Haag.
De totale bouwkosten bedroegen fl. 875.000,-. Het gebouw bestaat uit een grote
kerkzaal van 350 m2, met daarnaast een ontmoetingsruimte van 240 m2, die bij de
kerkzaal kan worden gevoegd. Verder zijn er vier zalen van resp. 80-, 60-, twee
van 30 m2 en een keuken met twee uitgiftebuffetten. De glas-appliqué ramen in de
kerkzaal zijn ontworpen door de kunstenares Manon Lith uit Maassluis. In oktober
1992 is er een nieuw elektronisch Eminent orgel in gebruik genomen met 3
klavieren, een 32-tonig voetpedaal en uitgerust met de allernieuwste snufjes en
nauwkeurig geluid. Het vermogen van 1400 Watt wordt verdeeld over 50
luidsprekers.
4.2 Dorpskerk
Dorpskerk
Noordeinde 10, 3121 KG
Aanvang diensten: 10.00 uur.
Op de 3e zondag van de maand gesloten in verband met gezamenlijke dienst in De
Ark.
Dhr. F. van der Vlugt

koster

In de huidige vorm dateert de Dorpskerk uit 1630; een jaartal dat u boven de
kerkenraadsbank kunt vinden. De kerk werd toen opnieuw opgebouwd na
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verwoestingen en overstromingen in verband met Leids Ontzet (1572). In de toren
en met name het portaal zijn nog stenen terug te vinden uit de tijd dat de
Dorpskerk in de tiende eeuw voor de eerste keer werd opgericht. In 1968 vond een
ingrijpende restauratie plaats die leidde tot een nieuwe indeling van het interieur.
In de periode 2007 – 2010 heeft opnieuw een restauratie en een grote
onderhoudsbeurt (interieur en exterieur) plaatsgevonden. Nu wordt de kerk op
basis van een meerjarenonderhoudsplan en in overleg met Monumentenzorg in
stand gehouden.
Literatuur: Jaap de Raat, In en om de Dorpskerk van Kethel en Spaland, Schiedam
1976 (2e druk).
Orgel van de Dorpskerk
In 1879 werd voor het eerst in de Dorpskerk een orgel geplaatst. Dit Seraphine
orgel bleek echter geen succes. Het was te zwak. Zo werd opdracht gegeven aan
Ehrenfried Leichel, orgelbouwer te Hummelo, een nieuw instrument te ontwerpen.
Dit nieuwe tweeklavierige orgel werd op 29 november 1885 ingewijd door de
organist van de Zuiderkerk te Rotterdam. Tot 1942 is er aan het orgel
waarschijnlijk niets gewijzigd. In dat jaar werd een elektrische windmachine
aangebracht. Na 1945 zijn er regelmatig adviezen uitgebracht om de toestand van
het orgel te verbeteren. In 1968 werd door Van Oosten uit Overschie een
restauratie uitgevoerd, dat was gelijktijdig met de inwendige restauratie van het
kerkgebouw. Bij deze restauratie werd de dispositie aangepast. Zo werd
bijvoorbeeld een vrij pedaal aangebracht. Al spoedig bleek echter dat het orgel een
algehele revisie nodig had. Deze restauratie werd in 1982 uitgevoerd door de firma
Slooff uit Ouderkerk aan den IJssel. In 2008 is het orgel geheel schoongemaakt en
hersteld. Het orgel bevat 16 registers en 1002 pijpen. Qua grootte is het orgel goed
afgestemd op de Dorpskerk.
4.3 Terpzicht
Op 19 mei 2001 werd het nieuwe gemeentecentrum “Terpzicht” geopend door
burgemeester Scheeres. Een toepasselijke naam, omdat het gebouw kijkt naar de
terp waarop de Dorpskerk staat. Het centrum staat op de plaats waar in 1972 een
aantal oude huisjes werd afgebroken. Terpzicht is gerealiseerd uit een legaat met
gerichte bestemming. Voor reserveringen kunt u contact opnemen met de
beheerder.
Dhr. F. van der Vlugt

beheerder

4.4 ‘t Schepphuis
’t Schepphuis is oorspronkelijk een parochieschool. De kerkelijke archieven
vermelden dit gebouw reeds in 1559. Het wordt sedert 1833, toen het toenmalige
schoolhoofd meester C.C. Schepp vol trots een gevelsteen liet plaatsen met zijn
eigen naam erop, door iedereen ‘t Schepphuis genoemd. Inmiddels is ‘t Schepphuis
niet meer als school in gebruik, maar heeft deels een woonbestemming gekregen.
Daarnaast wordt de grote zaal gebruikt voor bijeenkomsten, verjaardagen, jubilea
en condoleances.
Dhr. R.R. Buitenhuis en
Mevr. M. Buitenhuis

beheerders
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5. Kerkdienst en Liturgie
5.1 Heilig Avondmaal
In De Ark en de Dorpskerk wordt regelmatig het Heilig Avondmaal gevierd.
Daarnaast wordt in De Ark in de Paaswake het Heilig Avondmaal gezamenlijk met
de Dorpskerk gevierd. In de Dorpskerk wordt op Witte Donderdag het Heilig
Avondmaal gezamenlijk met De Ark gevierd.
Allen die Jezus Christus liefhebben - ook kinderen - zijn welkom om aan het Heilig
Avondmaal deel te nemen.
5.2 Ochtendgebed
Elke donderdag is er van 10:00 uur tot 10:30 uur een ochtendgebed in de
Dorpskerk. Een bijeenkomst waarin stilte, Bijbellezing, een ochtendlied, gebed en –
indien gewenst – een kaarsje aansteken centraal staat. Een korte ontmoeten in
een hectische wereld. Voorganger bij het ochtendgebed is ds. J.A. Tielkemeijer.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Ds. J.A. Tielkemeijer
5.3 Doop
Bediening van de Heilige Doop in de Ark en de Dorpskerk vindt plaats aan kinderen
en volwassenen die hier zelf of middels hun ouders om vragen. Hiervoor graag
tijdig contact opnemen met de predikant van de Ark of de Dorpskerk. Deze stelt
dan in overleg met de aanvragers een doopdatum vast.
5.4 Gedachtenis der gestorvenen
In november, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, worden in de
kerkdiensten in De Ark en de Dorpskerk de gemeenteleden herdacht die in het
afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen worden opgelezen en een korte stilte
wordt in acht genomen. Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer familieleden van
de overledenen hierbij aanwezig zijn. Om die reden worden zij door de kerkenraad
begin november schriftelijk uitgenodigd.
5.5 Gedachteniswand in De Ark
Wanneer u de kerkzaal van De Ark binnengaat, ziet u links achterin de
gedachteniswand. Daar leest u de woorden: “HEER, herinner u de namen” en ziet u
kruisjes hangen. Op deze kruisjes staan de namen van de gemeenteleden die in de
afgelopen periode zijn overleden. Tijdens de vieringen brandt daarbij een grote
kaars. Ook kunt u daar een kaars aansteken, biddend voor de nabestaanden en
denkend aan de overledene. Een jaar na het overlijden wordt de naam van de
overledene nog een keer genoemd in de zondagse dienst tijdens de gebeden. Na de
dienst wordt aan de nabestaanden het kruisje overhandigd.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Dhr. J. van der Schalk en
Mevr. S. van der Schalk
5.6 Huwelijk
Bruidsparen die hun huwelijk kerkelijk willen laten inzegenen, kunnen contact
opnemen met de predikant. Voor praktische zaken en het gebruik van het
kerkgebouw kunnen zij de koster van de betreffende kerk benaderen.
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5.7 Commissie Liturgie & Eredienst
Zowel De Ark als de Dorpskerk hebben een commissie Liturgie & Eredienst. Deze
commissies werken samen en houden zich bezig met de organisatie van alle zaken
rondom de eredienst. Ze vergaderen 3 keer per jaar gezamenlijk.
Taken:
- door studie en bezinning meer kennis te krijgen van de achtergronden van
liturgie;
- de vormen en mogelijkheden van deze tijd te onderzoeken (bijv. spel,
bibliodrama), maar ook om dat wat ontdekt is, persoonlijk meer gestalte te geven
in de eredienst;
- voorbereiding van kerkdiensten;
- het zoeken van mensen die hun muzikale medewerking aan een dienst willen
verlenen;
- het benaderen van koren met hetzelfde doel;
- het evalueren van de kerkdiensten en het doen van suggesties voor
verbeteringen;
- het zorgen voor de PR bij bijzondere diensten;
- het onderling afstemmen van de kerkdiensten tussen De Ark en de Dorpskerk.
Contactpersonen:
Mevr. J. Dijkstra-Hagendijk
Mevr. I.H. Gerringa
vacature

De Ark
Dorpskerk
Dorpskerk

6. Kerkelijke Activiteiten
6.1 Bloemengroet
De bloemen op de liturgietafels worden ‘s zondags na afloop van de kerkdiensten
door gemeenteleden als groet en bemoediging naar o.a. zieken in de gemeente
gebracht. De bloemstukken worden zoveel mogelijk opgemaakt in de kleuren van
het kerkelijk jaar. Indien u de bloemen een keer wilt wegbrengen of als u iemand
weet die voor de bloemengroet in aanmerking komt, kunt u in de week
voorafgaande aan de dienst contact opnemen met één van de onderstaande
personen.
Mevr. J.L. Meijboom-Vuyk
Dhr. A.C. de Groot

De Ark
Dorpskerk

6.2 Open Ontmoetingsbijeenkomsten
Iedere tweede dinsdag van de maand van 10:30 uur tot 12:00 uur is er in ‘t
Schepphuis een open ontmoetingsbijeenkomst. In deze bijeenkomsten is ruimte om
wat de deelnemers bezig houdt met de anderen te delen. Zo kunnen er onder de
koffie verschillende onderwerpen uit kerk en wereld aan de aan de orde komen. Het
tweede deel van de bijeenkomst begint steeds met een bijbelgedeelte. Iedereen is
welkom. Het geheel staat onder leiding van een predikant. De Open
Ontmoetingsbijeenkomsten worden aangekondigd in de Zondagsbrief of het
Kerknieuws.
Voor informatie kunt u terecht bij:
Ds. J.A. Tielkemeijer
6.3 Gespreksgroep Bijbelboek Psalmen
Al meerdere jaren komt er een groep mensen bij elkaar om zich te buigen over het
Bijbelboek de Psalmen. Ongeveer eens in de twee maanden, altijd op de
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woensdagavond om 20.00 uur in Terpzicht. Het is zeer inspirerend en verrijkend
om met elkaar in gesprek te zijn, onder leiding van een predikant. U bent hartelijk
welkom.
Voor informatie kunt u terecht bij:
Mevr. I.H. Gerringa
6.4 Heckelberg
Heckelberg is de partnergemeente van de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland.
Heckelberg ligt ongeveer 35 kilometer ten oosten van Berlijn. De gemeente bestaat
uit een aantal kerkdorpen, elk met een eigen kerk. Predikant van de gemeente is
ds. Jutta Biering. De contacten met Heckelberg zijn van vóór de "Wende".
Regelmatig vinden er uitwisselingen plaats. Informatie over deze bezoeken kunt u
te zijner tijd in Kerknieuws of de zondagsbrief lezen. Om alle activiteiten voor te
bereiden en in goede banen te leiden, is een aantal jaren geleden de Heckelbergwerkgroep opgericht. Deze werkgroep zal als het nodig is vast en zeker weer een
beroep op u doen om ook eens mee te gaan of om een weekend gastgezin voor
enkele gasten te zijn.
Giften ten behoeve van de werkgroep kunt u overmaken op de rekening van de
kerkrentmeesters van de Dorpskerk, onder vermelding van "Heckelberg".
Secretariaat van de werkgroep:
Mevr. I.H. Gerringa
6.5 Jeugdwerk
Voor de jeugd zijn er in de gemeenten de volgende activiteiten:
- kom in de kring;
- kindernevendienst;
- brug- en stuurgroep;
- jeugdsoos;
- werkgroep jeugddiensten;
- gespreksgroep voor 18 jaar en ouder;
- Jongeren en geloven, catechese;
- catechese voor anders begaafden.
Voor een gesprek kunnen de jongeren terecht bij de predikanten en de
jeugdouderlingen. De jeugdouderlingen zijn:
Dhr. J. Okkema
De Ark
Dhr. M. Dijkshoorn
Dorpskerk
- Kom in de Kring
Jonge kinderen zijn gevoelig voor verhalen, rituelen en symbolen. Dit komt terug in
de viering. Ook jonge kinderen hebben behoefte aan troost en bemoediging. God
mag en kan van jongs af aan ter sprake komen. Kom in de Kring is een manier van
samen bezig zijn met een bestaand prentenboek, waarin een stukje
“levensbeschouwing” is verwerkt. Dit thema kan variëren van verdriet, blij zijn,
kiezen, krijgen en geven. De viering, zoals die manier van samen bezig zijn
genoemd wordt, is bestemd voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Elke eerste zondag van
de maand is er een “Kom in de Kring”, en extra bij jeugddiensten en bijzondere
diensten. Ouders worden, indien aangemeld per mail, persoonlijk op de hoogte
gehouden van de kom in de kring bijeenkomsten. Meldt u zich dus graag
vrijblijvend aan als u kinderen in de leeftijdscategorie (0 – 6 jaar) heeft. De data
staan ook vermeld in het Kerknieuws.
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Contactpersonen:
Mevr. R. Erkens

De Ark en Dorpskerk

- Kindernevendienst
Op een enkele uitzondering na is er elke zondag kindernevendienst voor de
kinderen van de basisschoolleeftijd. Tijdens de kerkdienst worden de kinderen
voorafgaande aan de preek door de dominee uitgenodigd om naar voren te komen.
De dominee of leiding legt dan het thema voor die zondag in het kort uit. Daarna
gaan de kinderen met de leiding en het licht van de Paaskaars naar hun eigen
ruimte. In de kindernevendienst wordt het Bijbelverhaal verteld en uitgelegd.
Tevens wordt er gezongen en geknutseld. Ook wordt er een collecte gehouden. Elk
jaar is er een spaarproject waar het kind centraal staat. Zo is er o.a. voor de
Cliniclowns, een school voor blinde kinderen en No Kidding gespaard.
Begeleiding Ark:
Mevr. W. Nieuwsma
Mevr. N. Rijnsdorp-Bervoets
Begeleiding Dorpskerk:
Mevr. H. Roeleveld
Mevr. J. van Gameren
Mevr. M. Rodenburg

voorzitter
secretaris
voorzitter

Om kennis te maken of voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van
de voorzitters.
- Brug- en Stuurgroep
De Bruggroep is voor alle jongeren van 12 tot en met 14 jaar. De Stuurgroep richt
zich op jongeren van 15 tot en met ongeveer 18 jaar. Beide groepen komen 2 keer
per maand bij elkaar op de 2e en 4e zondag van de maand in “Terpzicht”, naast de
Dorpskerk. We beginnen om 10.00 uur en proberen te stoppen rond 11.00 uur.
We praten met elkaar over gedeelten uit de bijbel die ook in de kerkdiensten op die
morgen worden behandeld. En daarna proberen we met elkaar te weten te komen
wat de bijbelverhalen voor ons in deze tijd kunnen betekenen.
Contactpersonen:
Dhr. M. Dijkshoorn
Dhr. J. van der Eijk
- Werkgroep Jeugddiensten
Enjoy the pretty things in life! Dat is het motto van de jeugddienstcommissie. Wij
zijn jongeren van de Dorpskerk, de Ark en de Grote Kerk en organiseren ongeveer
vier keer per jaar een jeugddienst. Kerkdiensten in een hip jasje met leuke actuele
thema's voor de jeugd onder begeleiding van een band. Kortom; een dienst voor
jong en oud! Mis het niet.
Vragen, tips, ideeën of wil je helpen met de organisatie? Dan kun je terecht bij:
Mevr. S. Bonefaas
simone_bonefaas@hotmail.com
6.6 Catechese
- Jongeren en geloven, catechese
Voor jongeren van 14 t/m 17 jaar van De Ark en de Dorpskerk is er
jongerencatechese. Wat geloven we eigenlijk? Wat bezielt ons? Wat kan ik
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daarmee? Wat kunnen wij vandaag de dag met dat hele oude boek dat de Bijbel is?
De moeite waard om daar wat meer van te weten. Met dit soort vragen willen we
op de catechese op een creatieve manier aan de slag: je bent er van harte welkom.
Heb je zelf onderwerpen of vragen waar je graag eens over zou willen doorpraten,
dan kun je dat altijd aankaarten. De avonden worden steeds begeleid door één van
de predikanten.
De bijeenkomsten zijn meestal in Terpzicht. De data stellen we in onderling overleg
vast. Denk je erover om mee te doen en wil je meer informatie of wil je een vraag
of onderwerp aankaarten, dan kun je dat doen bij de predikanten.
Ds. J.A. Tielkemeijer
Ds. G. Kwakkel
- Catechese voor anders begaafden
Met veel plezier komen we ook dit jaar weer bij elkaar en wel iedere maandagavond
van 19.30 tot 20.30 uur, vanaf oktober tot Pinksteren. Meer inlichtingen over dit
onderwerp kan je verkrijgen bij:
Dhr. S. Koppe en Mevr. J. Koppe
Nieuwe deelnemers kunnen zich ook bij Sjaak en Joke Koppe aanmelden.
Wil je meewerken in de leiding of begeleiding, dan horen wij dat graag.
6.7 Jonge ouders
Voor de jonge gezinnen organiseren wij twee keer per jaar een leuke en gezellige
bijeenkomst met als doel elkaar beter te leren kennen aan de hand van een thema.
Het wordt georganiseerd voor jonge gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot
12 jaar. Zowel voor de jonge kinderen als de ouders doen we dan een leuke
activiteit.
Contactpersoon:
Ds. G. Kwakkel
Ds. J.A. Tielkemeijer
6.8 30+ Gespreksgroep
Sinds februari 2014 komen maandelijks een aantal 30+-ers bijeen om te spreken
over geloofs- en levensvragen. Daarbij maken we gebruik van ieders ervaringen,
Bijbelse verhalen, liederen, voorbeelden uit de traditie, beeldende kunst. In het
seizoen 2014 – 2015 laten we ons inspireren door Bijbelse vrouwen aan de hand
van een boekje over Bijbelse vrouwen uitgegeven door een museum in Utrecht. De
onderwerpen van de bijeenkomsten worden in onderling overleg vastgesteld. We
komen iedere tweede maandag van de maand om 20.00 uur samen in Terpzicht.
De bijeenkomsten worden geleid door Ds. Dolf Tielkemeijer.
Nieuwe deelnemers (tussen de 30-45 jaar) zijn van harte welkom.
Contactpersoon:
Mevr. J.M.C. de Regt
6.9 Groep Veertig Plus
Hoe beleven mensen tussen de pakweg 40 en 55 hun geloof in de huidige
samenleving?
Wij zijn van een generatie waarin de gang naar de kerk nog vanzelfsprekend was,
hoe anders is dat nu. Zien we de kerk alleen als gebouw waar je je wel of niet thuis
voelt of staan er eigenlijk geen muren om de kerk? Hoe beleven we ons geloof met
ons gezin, waarvan de meeste kinderen nog met elkaar naar de kindernevendienst
zijn geweest? Tijdens onze avonden willen we in gesprek komen met elkaar over
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wat jou nu bezighoudt en hoe je het geloof beleefd?
Contactpersonen:
Mevr. E.M. van Meggelen
Mevr. H. Rosdorf
6.10 Koffiedrinken na de dienst
In De Ark en de Dorpskerk (in de Dorpskerk is dat in ‘t Schepphuis achter de kerk)
is iedere zondag na de dienst gelegenheid om nader met elkaar kennis te maken en
even na te praten over de dienst onder het genot van een kopje koffie en voor de
kinderen frisdrank.
Soms - wanneer de actualiteit daar aanleiding toe geeft - wordt er aansluitend aan
het koffiedrinken door de kerkenraad een discussie of een overleg georganiseerd.
De onderwerpen worden steeds in het kerkblad bekend gemaakt zodat eenieder
zich er op kan voorbereiden.
6.11 Zondagmiddag in de Dorpskerk
Sinds een aantal jaren worden er meestal twee ‘zondagmiddagen’ per seizoen
georganiseerd. Deze middagen zijn laagdrempelig van karakter en van een goed
niveau. Meestal zoeken we naar een link met het geloof. De invulling is zeer
verschillend, vaak verrassend. Ze zijn opgezet om de kerk meer te laten zijn dan de
kerk van zondagmorgen. De ‘zondagmiddag’ wordt altijd aangekondigd in
Kerknieuws of Zondagsbrief en de pers. De ‘zondagmiddag’ vindt plaats in de
Dorpskerk van 15.00 uur tot ongeveer 17.00 uur, inclusief pauze. De toegang is
gratis. Wel is er een collecte aan de uitgang ter bestrijding van de onkosten. U bent
van harte uitgenodigd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mevr. I.H. Gerringa.
Contactpersonen:
Mevr. I.H. Gerringa
vacature

Dorpskerk

6.12 Ontmoetingen
De Ontmoetingen (voorheen groothuisbezoeken) worden georganiseerd voor leden
van De Ark en de Dorpskerk. Deze Ontmoetingen vinden vaak plaats in kerkelijke
gebouwen of in het interkerkelijk inloophuis De Weerklank, maar ze soms ook bij
gemeenteleden thuis. Er worden Ontmoetingen georganiseerd voor de bewoners
van Groenzicht, Meerzicht, de Heijermansflat, de Biepadflat en de Zwaluwflat. De
pastores zijn nauw betrokken bij deze bijeenkomsten: zij leiden de ontmoeting of
zijn in ieder geval aanwezig. De Ontmoetingen worden via het Schiedams
Kerknieuws, de Zondagsbrief of door middel van persoonlijke uitnodiging bekend
gemaakt. Wij hopen dat velen gebruikmaken van de mogelijkheid om aan een van
de Ontmoetingen deel te nemen.
Contactpersonen:
Mevr. K. Festen-Hoff
Dhr. L.F. Griffioen
Mevr. A. Manintveld
Dhr. A. Schenkel
Mevr. W. Waslander
6.13 Vakantiecommissie Diaconie
Voor wie niet meer in staat is zelf een vakantie te regelen en voor wie een 'gewone
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vakantie' niet meer tot de mogelijkheden behoort, vanwege een zwakke
gezondheid, handicap of een moeilijke gezinssituatie, komt de vakantiecommissie
Diaconie op verzoek in actie. In overleg boeken wij dan een uitstekend verzorgde
week in “het Roosevelthuis” in Doorn, een vakantieweek ergens in Nederland of in
“De Werelt” in Lunteren. In bijzondere gevallen dragen wij bij in de kosten.
Contactpersonen:
Dhr. P. Venema
Mevr. J.W.C. Moerkerkenten Napel
Mevr. G.W.H.M. de Boer

De Ark, De Werelt
Dorpskerk, Roosevelthuis
Dorpskerk, vakantieweek voor
ouderen

6.14 O.P.A. (Oud Papier Actie)
Al meer dan 50 jaar wordt er in onze gemeente oud papier gespaard. De
opbrengsten van dit oud papier worden aangewend voor verbetering of
vernieuwingen van het interieur en apparatuur in de Dorpskerk. Het inzamelpunt is
bij fam. F. van der Vlugt, Polderweg 250. De papiercontainer staat achter op het
erf, naast de laatste loods. De plastic tasjes graag links naast de deur, dozen en
papieren zakken achterin. U kunt daar terecht van maandag tot en met zaterdag
van 09.00 tot 17.00 uur.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de coördinator:
Dhr. L.F. Griffioen
6.15 Rommelmarkt
Een werkgroep van De Ark realiseert jaarlijks een rommelmarkt.
Voor meer informatie:
Dhr. D. Docter
Mevr. J.L. Meijboom-Vuyk
Mevr. A. Manintveld

voorzitter
contactpersoon
contactpersoon

6.16 Koningsdag in Kethel
Tijdens de Koningsdag staan we jaarlijks met ondersteuning van veel vrijwilligers,
vanuit de Dorpskerk, achter diverse kramen. (Schiedamseweg ter hoogte van
huisnummer 14).
Naast heerlijke koffie met lekkers verkopen we ook boeken, speelgoed en
huishoudelijke artikelen voor zeer redelijke prijzen. In 2014 was er ook de
mogelijkheid om te sjoelen.
De opbrengst is bestemd voor de Dorpskerk. Samen sterk voor de Dorpskerk.
Mevr. W. Waslander
Mevr. A. Dijkshoorn

contactpersoon
contactpersoon

7. Voorzieningen rond de kerk
7.1 Autodienst
Soms is de tocht van en naar de kerkdienst net iets te ver. Bijvoorbeeld als u slecht
ter been bent of om andere reden niet in staat bent op eigen kracht naar de kerk te
komen. Voor u is speciaal de (gratis) autodienst opgericht. Vrijwilligers halen en
brengen u, als u even - bij voorkeur zaterdag ‘s morgens - telefonisch laat weten
dat u op de desbetreffende zondag gebruik van de autodienst wilt maken.
- 22 -

U kunt terecht bij:
Dhr. P. Venema
Bij geen gehoor:
Mevr. J.L. Meijboom-Vuyk
Dhr. T.H. Tromp
Bij geen gehoor:
Dhr. G.P. van Woerkom

De Ark
De Ark
Dorpskerk
Dorpskerk

7.2 Beamer
In de eredienst in de Ark wordt met regelmaat gebruik gemaakt van de beamer,
zoals in de Lijdenstijd, de Adventstijd, op hoogtijdagen als Pasen, Pinksteren, Kerst
en verder voor oecumenische diensten, kinderkerstnachtdienst, bijzondere diensten
als de Israëlzondag, de ‘overvliegzondag’ en in een aantal ‘gewone diensten’,
waarin eigen voorgangers dienstdoen. Als de beamer niet wordt gebruikt dan is het
gele liturgieboekje de aangewezen leidraad en is het gebruik van een liedboek
noodzakelijk. Middels een groen dan wel rood bord wordt aangegeven of de beamer
al dan niet wordt gebruikt. Een vijftal medewerkers verzorgt bij toerbeurt de
bediening van de beamer met gebruik van een powerpoint presentatie. De beamer
is ook zeer geschikt voor gebruik bij uitvoeringen als bijv. musicals. Bij de beelden
kan ook geluid worden weergegeven.
Dhr. D. Johansen

coördinator beamer

7.3 Begraafplaats
De begraafplaats achter de Dorpskerk – oorspronkelijk het koor van de kerk –
wordt beheerd door het college van kerkrentmeesters. De huurgraven zijn
beschikbaar voor leden van de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland. Op
aanvraag is het ook mogelijk dat leden die behoren tot de Protestantse Gemeente
te Schiedam (Noord) te weten De Ark – indien en voor zover er ruimte is – hier
worden begraven. Inlichtingen over begraven, kosten en onderhoud, te bevragen
bij het kerkelijk bureau. Daar kunt u ook terecht voor inzage in het register.
7.4 Collectebonnen
In plaats van contant geld kunt u ook met collectebonnen uw bijdrage geven aan de
collecten die tijdens de diensten worden gehouden.
De Ark
De collectebonnen zijn verkrijgbaar in de volgende coupures op bladen van 20
stuks:
- € 2,00 kosten € 40,--;
- € 1,00 kosten € 20,--;
- € 0,50 kosten € 10,--.
Deze kunt u bestellen bij het Kerkelijk Bureau van de Protestantse gemeente te
Schiedam; geopend woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur (0104266139).
U kunt de bonnen bestellen door het totaalbedrag over te maken op bankrekening
NL76 FVLB 0635 8016 39 t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Schiedam. De
bonnen worden bij u thuisbezorgd. Vergeet daarom niet uw adres te vermelden.
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Dorpskerk
De collectebonnen zijn verkrijgbaar in de volgende coupures op bladen van 20
stuks:
- € 2,00 kosten € 40,--;
- € 1,00 kosten € 20,--;
- € 0,50 kosten € 10,--.
Deze kunt u bestellen bij dhr. B. Breugem. U kunt de bonnen betalen door het
totaalbedrag over te maken op bankrekening NL71 RABO 0125 4029 96 t.n.v.
Hervormde Gemeente Kethel en Spaland. Onder de vermelding van het aantal
bladen en het soort bonnen dat u wilt ontvangen, en uw adres – dit t.b.v. de
bezorging.
Het voordeel dat u hebt bij het gebruik van collectebonnen, is de aftrekbaarheid bij
de aangifte Inkomstenbelasting. Deze uitgave is als gift aftrekbaar. De waarde van
de bonnen komt altijd bij het doel terecht, waaraan u het geeft in zowel de
Dorpskerk als in De Ark. De heren Gille en Breugem kunnen u er alles over
vertellen.
7.5 Crèche en Oppasdienst
In beide kerken is er een oppasmogelijkheid voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.
De Ark
Wilt u gebruikmaken van de oppas in De Ark, dan wordt u verzocht vóór
vrijdagavond 22.00 uur te bellen met de contactpersoon van De Ark.
Dorpskerk
Wilt u gebruikmaken van de oppas in de Dorpskerk, dan wordt u verzocht vóór
zaterdagavond 20.00 uur te bellen met de contactpersoon van de Dorpskerk. Bij
geen gehoor kunt u mailen of whatsapp-en. Bij kerst-, paas, gezins- en
doopdiensten is er altijd oppas aanwezig.
Contactpersonen:
Mevr. R. Erkens
Mevr. J. Nooteboom
Mevr. A.B. van Woerkom

De Ark
Dorpskerk
Dorpskerk

N.B. voor jonge kinderen is er elke eerste zondag van de maand ook “Kom in de
Kring” en extra bij jeugddiensten en bijzondere diensten, zie 6.5 Jeugdwerk.
7.6 Huwelijksjubilea
In Kerknieuws worden (tenzij u aan de predikant of de scriba kenbaar hebt
gemaakt dat u hier geen prijs op stelt) alle 25, 40, 50, 55 en 60 jarige
huwelijksjubilea vermeld.
7.7 Kerknieuws
Schiedams Kerknieuws
Schiedams Kerknieuws is een gezamenlijke uitgave van de Protestantse Gemeente
van Schiedam en de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland. Schiedams
Kerknieuws wil de onderlinge communicatie bevorderen door informatie te
verstrekken en opinievormend over geloven en kerk zijn.
In elk nummer staat steeds in de colofon op blz. 2 de verschijningsdatum van het
volgende nummer en de kopijdatum vermeld. Kopij dient op die datum binnen te
zijn op het adres van de redactie: Nieuwstraat 36, 3111 JP te Schiedam, of per email: schiedamskerknieuws@pknschiedam.nl
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Abonnementen: € 20,00 per (kalender)jaar
Opgeven bij:
Dhr. H. Landegent
info.abonnementen_skn@pknschiedam.nl
Bankrekening: NL79 RABO 0103 4821 13 t.n.v. Schiedams Kerknieuws.
Redactie:
Mevr. J.A. Guijt-Drenth
Mevr. A. de Jager
Dhr. B. Kaptein
Vragen over de bezorging ook in Schiedam-Noord:
Dhr. W. Vijgeboom
7.8 Kerktelefoon en Internet
Gemeenteleden die niet meer in staat zijn om naar de kerk te komen en toch bij de
diensten betrokken willen zijn, kunnen worden aangesloten op de Kerktelefoon.
Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de diakenen van de betreffende
kerk.
Naast via kerktelefoon kunnen de diensten in De Ark en de Dorpskerk ook via het
internet (www.kerkomroep.nl) worden gevolgd.
7.9 Kopieerwerk
Voor De Ark kunt u terecht bij:
Kerkelijk Bureau Protestante Gemeente te Schiedam
woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

010-4266139

Voor de Dorpskerk kunt u terecht bij:
Dhr. R.R. Buitenhuis
7.10 Ringleiding
In beide kerken is een ringleiding aanwezig. Mensen met een hoorapparaat dienen
dit op stand T te zetten om de ringleiding te kunnen ontvangen.
7.11 Website
Onze protestantse kerken in Schiedam zijn ook te vinden op het internet onder:
- www.pknschiedam.nl
Mensen van buiten Schiedam, maar ook geïnteresseerde Schiedammers kunnen
hier informatie vinden over onze kerken. In de loop van 2015 wordt de vormgeving
van de website vernieuwd. Ook de wekelijkse “Zondagsbrief” staat op de website.
7.12 Zondagsbrief
Voor zaken die specifiek wijk Noord betreffen, bijv. activiteiten in de komende week
of zaken betreffende de kerkdiensten van die zondag, is er - behalve in juli en
augustus een zondagsbrief in De Ark en in de Dorpskerk. De zondagsbrief kunt u
ook vinden op de website.
Regels voor plaatsing artikelen in de Zondagsbrief
Onze Zondagsbrief is bedoeld om kerkgangers snel en eenvoudig van de voor hun
relevante informatie te voorzien.
• De Zondagsbrief voor Schiedam – Noord omvat maximaal twee bladzijden,
gebruikmakend van het standaard huisstijlsjabloon.
• Een artikel omvat exclusief de titel maximaal 100 woorden. Dit maximum geldt
niet voor het onderdeel ‘Pastoralia’. Een artikeltitel is maximaal 1 regel lang.
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• De Zondagsbrief omvat in ieder geval het onderdeel ‘Pastoralia’, de voor de
kerkdiensten van de komende week relevante gegevens en de kerkelijke agenda
voor de komende week.
• De Zondagsbrief wordt opgevuld met de andere ingezonden artikelen. Als er
teveel artikelen zijn voor de twee beschikbare A4, dan geldt voor plaatsing de
volgende volgorde van belangrijkheid:
1. artikelen betreffende Schiedam – Noord vanuit de kerk;
2. artikelen betreffende Schiedam – Noord vanuit aan de kerk gelieerde
organisaties;
3. artikelen betreffende Schiedam – Stad vanuit de kerk;
4. artikelen betreffende Schiedam – Stad vanuit aan de kerk gelieerde
organisaties.
• De redactie van de Zondagsbrief kan ingezonden artikelen (laten) inkorten. De
redactie zendt daarvan bericht aan de afzender.
• De redactie van de Zondagsbrief kan ingezonden artikelen weigeren. De redactie
zendt dan een gemotiveerde afwijzing aan de afzender.
• Bij twijfel, problemen of (dreigend) conflict kan contact opgenomen worden met
het moderamen van de gezamenlijke kerkenraad in Schiedam – Noord.
Deze regels zijn een hulpmiddel, bedoeld om de redactie te helpen om de
Zondagsbrief aan haar doelstelling te laten voldoen. Het is aan de redactie zelf om
te bepalen hoe zij deze richtlijnen toepast. Bij vragen of voor meer informatie over
dit onderwerp kunt u contact opnemen met Leo van Leeuwen, scriba van De Ark.
Berichten kunnen uiterlijk tot donderdagavond 19.00 uur worden doorgegeven aan:
Mevr. E. Johansen
Mevr. M.A. Verkade
Zondagsbrief Schiedam-Stad
zondagsbrief@pknschiedam
Zondagsbrief Noord
zondagsbriefnoord@pknschiedam.nl

8. Muziek en Koren
8.1 Avondmuziek Dorpskerk Kethel
Op iedere vierde zondagavond van de maand (behalve in de zomermaanden) vindt
er in de Dorpskerk een ‘Avondmuziek’ plaats, waarin de vocale kerkmuziek een
centrale plaats inneemt. Niet het gesproken maar het gezongen woord voert de
boventoon. Meestal wordt alle muziek in concertvorm uitgevoerd en wordt de avond
afgesloten met een korte vesper. Soms ook is er sprake van een geïntegreerde
vesper. De motetten worden dan opgenomen in de liturgie van de dienst. Naast een
vaste groep van koren die regelmatig haar medewerking verleent, wordt ook
telkens gezocht naar koren die nog niet eerder in de Dorpskerk waren te horen.
Vaste momenten in het jaar zijn de uitvoering van de Christmas Carols op de
zondag voor Kerstmis en Passiemuziek op Palmzondag.
De Avondmuziek begint om 19.00 uur en is rond 20.00 uur afgelopen.
Contactpersoon:
Mevr. E. Meijboom

secretaris

8.2 De Ark-zanggroep
Regelmatig verleent deze groep haar medewerking aan kerkdiensten in de Ark. Zij
oefent, voorafgaande aan de dienst, in het kerkgebouw.
Wie zin heeft om mee te zingen, is altijd welkom.
Contactpersoon:
Mevr. W. Nierop
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8.3 De Oostercantorij
De Oostercantorij uit Schiedam o.l.v. Andries Stam is oecumenisch samengesteld
en heeft wat betreft muzikale ondersteuning van kerkdiensten een naam hoog te
houden. Ons repertoire is veelzijdig en bevat onder andere meerstemmige muziek
uit de Renaissance en Barok alsook motetten van Vogel. Wij repeteren sinds
september 2007 iedere woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur in de Sint Jan de
Doper/ Visitatie Kerk, Mgr. Nolenslaan 99 in Schiedam.
Nieuwsgierig of zin om een repetitie bij te wonen? Neem dan contact op met de
secretaris.
Contactpersoon:
Mevr. E. Meijboom

secretaris

8.4 Dorpskerk Cantorij
In 2004 is de Dorpskerk Cantorij opgericht. Zij is vooral actief in het begeleiden van
de gemeentezang. Ook worden voor bijzondere diensten (lijdenstijd, kerst),
muziekstukken ingestudeerd. Dirigent is dhr. Hans van der Linden. Wij kunnen nog
wel wat stemmen gebruiken. Heeft u wel zin om één avond in de week
ontspannend te oefenen, aarzel dan niet en meld u aan bij één van onderstaande
bestuursleden. Repetitie op de maandagavonden van 20.15 uur tot 22.00 uur.
Contactpersonen:
Mevr. G.D. Sels-Speijer
Mevr. E. van Toor-van der
Hoff

penningmeester

8.5 Gospelkoor ‘The New Life Singers’
Gospelkoor “The New Life Singers” bestaat sinds 1985 en repeteert elke
dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Sint Jan de Doper Visitatie kerk, Mgr.
Nolenslaan 99 in Schiedam. Het koor bestaat uit ca. 35 enthousiaste leden die met
veel plezier de gospelnummers ten gehore brengen. Nieuw leden zijn altijd welkom,
neem contact op met onze voorzitter of bezoek onze website www.gospelkoorthenewlifesingers.nl
Contactpersoon:
Mevr. M. Heyblom

voorzitter

8.6 Gospelsound Dorpskerk
Elk seizoen vinden er vier Gospelsound avonden plaats. Op de eerste zondag van
de maanden oktober, november, februari en maart. De liturgiecommissie streeft
ernaar verschillende koren uit te nodigen, die verschillende genres zingen. De
Gospelsound begint, steeds op zondagavond in de Dorpskerk, om 19.00 uur tot
ongeveer 20.00 uur.
Er is altijd een liturg aanwezig die een kort meditatief moment verzorgt. Kom
meezingen en swingen!
De Gospelavonden worden altijd in de Zondagsbrief en Kerknieuws aangekondigd.
De toegang is gratis. Wel is er een collecte om de kosten te dekken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mevr. I.H. Gerringa.
Contactpersonen:
Mevr. I.H. Gerringa
vacature

Dorpskerk
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8.7 Organisten
Dhr. J.A. Lucas
Mevr. W. Nierop (piano)
Dhr. J.C. Blankers

De Ark
De Ark
Dorpskerk

8.8 Avonden over het nieuwe Liedboek
Het nieuwe Liedboek is een prachtig document. Het is heel bijzonder om met elkaar
de liederen te zingen en om je samen te verdiepen in de achtergrond van een
psalm of een lied. Een aantal keren per seizoen worden er avonden over het nieuwe
Liedboek georganiseerd. De avonden staan onder leiding van dhr. Jan Blankers,
organist van de Dorpskerk en vinden plaats in het ’t Schepphuis. U bent van harte
uitgenodigd, om de avonden te bezoeken en mee te zingen! De avonden worden
ook altijd vermeld in de Zondagsbrief.
Contactpersonen:
Mevr. I.H. Gerringa
vacature

Dorpskerk

9. Oecumenische Activiteiten
9.1 De Weerklank
De Weerklank is een initiatief van de Protestantse en de Rooms Katholieke kerken
in Schiedam-Noord. De Weerklank is een open ontmoetingsplek voor bewoners van
Schiedam-Noord / Groenoord.
De Weerklank is geopend op dinsdag-, donderdag- en zaterdagmiddag (14.00 –
17.00 uur) en op woensdagmorgen (10.00 – 12.00 uur). Men kan dan terecht voor
een kopje koffie of thee, een spelletje, wat praten of stil zijn en tot rust komen.
Daarnaast zijn er allerlei activiteiten:
- op de tweede woensdag van de maand is er van 9.45 uur tot 10.00 uur een
morgengebed in de stilteruimte;
- op de eerste en de derde donderdag van de maand is er de mogelijkheid om met
elkaar te eten (voor de maaltijden graag van tevoren even opgeven, tel. 0104718009);
- incidenteel zijn er zondagmiddagactiviteiten, zoals een High Tea of een
muziekmiddag.
Maar dat is nog niet alles. De Weerklank is uitgegroeid tot een belangrijk punt in
Groenoord. Naast de eigen activiteiten biedt De Weerklank ruimte aan vele
anderen. Vaak zijn dat min of meer kerkelijke activiteiten, zoals
ontmoetingsmiddagen of –avonden, maar daar blijft het niet bij.
Zo is er bijvoorbeeld eind november een kerstmarkt die wordt verzorgd door de
Wereldwinkel. Zij zijn ook aan het eind van het voorjaar bij ons te gast met een
zomermarkt.
Daarnaast bieden wij ruimte aan de Charismatische kring.
Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van inloophuis ‘De Wissel’ en het 20 jarig
bestaan van ontmoetingshuis ‘De Weerklank’ is een boekje verschenen: ‘Dienstbaar
aan de stad’. Het is geschreven door Herman Noordegraaf en Lidwien Meijer
(interviews).
Deze uitgave is in PDF-format te downloaden via www.dewissel-schiedam.nl
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Adres:
De Weerklank
Contactpersonen
Dhr. J.C. van der Linden
Mevr. G. Onverwagt

Cornelia van Zantenplein 51,
3122 CG
voorzitter
secretaris

Wilt u het werk van De Weerklank steunen, dan kunt u dat op twee manieren doen:
u kunt zich aanmelden als vrijwilliger (neem contact op met de voorzitter) en/of u
kunt ons financieel steunen door een (fiscaal aftrekbare) gift over te maken op
bankrekening NL06 INGB 0000 0519 04 t.n.v. Stichting Interkerkelijk
Ontmoetingshuis Schiedam-Noord te Schiedam.
9.2 De Wissel
De Wissel is het inloophuis van Stichting Missionair Diaconaal Centrum Schiedam,
een initiatief van de bij de Raad van Kerken Schiedam aangesloten kerken en
geloofsgemeenschappen. De Wissel is er voor alle Schiedammers, ongeacht hun
afkomst, achtergrond of overtuiging. Met De Wissel willen de Schiedamse kerken
present zijn in en voor de stad en haar bewoners. De Wissel biedt naast de gewone
inloop ook bijzondere activiteiten als exposities, een breicafé, een kledingbank en
tweemaal per maand een maaltijd: de ‘Soepgroep’ en het Wisseldiner. Daarnaast
biedt De Wissel onderdak aan o.a. de SUAS / Stg. Voedselbank als uitdeelpunt voor
voedselpakketten, en aan de Taalontmoeting (tweemaal per week conversatie
Nederlands o.l.v. twee Turkse dames). De Wissel wordt gedragen door vrijwilligers.
Uit de verkoop van curiosa wordt een deel van de kosten betaald. De Wissel
ontvangt geen subsidies.
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij de coördinator vrijwilligers Cees Koogje.
Vrijwilligers worden begeleid en zijn verzekerd.
Openingstijden van het inloophuis:
- woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
- iedere eerst zaterdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur
Adres:
Inloophuis De Wissel
www.dewissel-Schiedam.nl
Contactpersonen:
Dhr. M.P. van Mansum
Dhr. A.H. Durenkamp
Dhr. C. Koogje

Broersveld 123b, 3111 LG

010-4733003

voorzitter
secretaris
coördinator vrijwilligers

Wilt u het werk van De Wissel steunen, dan kunt u uw gift overmaken op
bankrekening NL 08 INGB 000160 36 74 t.n.v. Stg. Missionair Diaconaal Centrum
Schiedam.
9.3 Oecumenische gesprekskring in en met de Weerklank
Zo is de nieuwe naam van de voorheen genoemde Charismatische werkgroep. De
leden, de werkwijze, de hartelijke sfeer, de met elkaar gekozen onderwerpen, de
goede gesprekken, de aandacht voor elkaar, het is allemaal hetzelfde gebleven.
Alleen de naam is na 34 jaar, ja heus 34 !! veranderd. Het woord Charismatisch gaf
bij buitenstaanders nog weleens verwarring. Mensen, juist aangetrokken door dit
woord hadden andere verwachtingen. Wat er wel gebeurt? Praten, zingen, bidden
over al wat mensen bezighoudt in geloof en maatschappij. Momenteel zijn enkele
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nieuwe deelnemers hartelijk welkom. De bijeenkomsten worden 1x in de maand
(september t/m mei) gehouden in De Weerklank, Cornelia van Zantenplein 51.
Contactpersonen:
Dhr. T. Buitelaar en Mevr. A. Buitelaar
Mevr. A. Vijgeboom-van Hoeve
9.4 Oecumenische werkgroep Schiedam - Noord
Vertegenwoordigers van De Ark – de Dorpskerk en de Jacobus Parochie komen
bijeen om oecumenische activiteiten te bespreken en voor te bereiden. Hier vallen
in elk geval alle gezamenlijke diensten onder zoals:
- de gezamenlijke oudejaarsdienst;
- “de kerkendag” in september/oktober;
- een oecumenische viering in januari rond de week van het gebed voor de
Eenheid;
- een oecumenische viering in het voorjaar rond Pinksteren.
Bij alle genoemde diensten is het streven van de werkgroep om zowel een
protestantse als een Rooms Katholieke voorganger aan de betreffende dienst te
laten meewerken. Naast de gezamenlijke vieringen organiseert de werkgroep
samen met anderen ook activiteiten in de Vredesweek, in de derde week van
september.
De leden van de werkgroep:
Ds. G. Kwakkel
Ds. J.A. Tielkemeijer
Mevr. R. Hoeve
Mevr. L. Rietman
Mevr. R. Sinnecker

secretaris

Contactpersoon:
Mevr. L. Rietman
9.5 Raad van Kerken Schiedam
De Raad wordt gevormd door de volgende kerken- / geloofsgemeenschappen:
- de Protestantse Gemeente Schiedam;
- de gefedereerde wijkgemeente Noord van Protestantse Gemeente Schiedam en
de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland;
- de Rooms Katholieke Kerk met de parochie De Goede Herder met de volgende
deelgemeenschappen:
- Heilig Hart van Jezus;
- H. Liduina en O.L Vrouw van de Rozenkrans;
- St Jan de Doper - Visitatie;
- H.H. Jacobus en Martinus.
- de Oud-Katholieke Parochie van de H.H. Johannes de Doper, Maria Magdalena en
Laurentius;
- het Leger des Heils;
- de Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB;
- de Nederlands Gereformeerde Kerk;
- de Remonstrantse Gemeente Rotterdam;
- Apostolische Genootschap (gastlid).
De Raad stelt zich ten doel samen te werken, waar mogelijk, ten dienste van de
kerken, geloofsgemeenschappen en voor de samenleving in Schiedam. Gezamenlijk
de weg te zoeken om elkaar te leren kennen en te respecteren in eigenheid en
tradities. Elkaar te inspireren in bezinning over geloofs- en levensvragen en
ondersteunend bezig te zijn bij initiatieven op kerkelijk en sociaal gebied. De Raad
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vertegenwoordigt de in de Raad deelnemende kerken en geloofsgemeenschappen
naar de burgerlijke overheid en andere instanties, onverlet het recht van eenieder
op eigen contacten. De Raad werkt o.a. via de sectie Diaconaat, werkgroep
Pastoraat-rouwverwerking en de werkgroep 4 mei herdenking. Er is een goed
contact met de geestelijke verzorging in het Vlietlandziekenhuis, de Oecumenische
werkgroep Noord; Ontmoetingshuizen “De Wissel” en “De Weerklank” en de SUAS.
U kunt onze informatie vinden op de website: www.kerken-schiedam.nl
Postadres:
- Broersveld 123b, 3111 EB Schiedam
Contactpersonen:
Dhr. R. Kats
Dhr. A.H. Durenkamp
Dhr. M.E. Groenendijk

voorzitter
secretaris
penningmeester

10. Verenigingen en Organisaties
10.1 Amnesty International
Eénmaal in de maand wordt er in beide kerken aandacht gevraagd voor iemand die
gevangen zit om zijn/haar afwijkende politieke of godsdienstige overtuiging. Dit
gebeurt in principe in de Dorpskerk op de eerste zondag van de maand en in de Ark
op de derde zondag van de maand. U kunt de brieven ondertekenen en versturen
als protest tegen deze behandeling. De namen van de gevangenen worden ons
iedere maand verstrekt door Amnesty International.
Contactpersonen:
Dhr. J. Okkema
vacature

De Ark
Dorpskerk

10.2 Passage
De christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging afdeling Schiedam-Woudhoek
“Passage” is een vereniging van en voor vrouwen met een christelijke levensvisie.
Vanuit onze inspiratiebron, de bijbel, zetten we ons actief in voor onze
leefomgeving en bespreken we maatschappelijke ontwikkelingen en (inter)nationale
vraagstukken.
Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of
geloofsovertuiging.
Algemene activiteiten:
- ontwikkeling: lezingen, studiedagen, cursussen, trainingen, gespreks- en
leeskringen;
- ontmoeting: ontmoetingsdagen, hobby- en sportbeoefening, culturele uitstapjes,
excursies, reizen;
- ondersteuning: ledenblad, contributiefonds.
Ook worden uitstapjes georganiseerd naar tentoonstellingen, film, theater,
fietstocht of wandeling enz. Het seizoen loopt van september tot en met mei.
Kijk op www.passagevrouwen.nl via 'afdeling zoeken' naar Schiedam-Woudhoek
voor ons actuele programma. We komen op de derde donderdag van de maand van
19.45 uur tot 22.00 uur bijeen.
Adres:
‘t Schepphuis

Dorpsstraat 17
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Contactpersoon:
Mevr. C. Groeneweg-Richters
10.3 P.C.O.B. (Protestants Christelijke Ouderen Bond)
Contactochtend:
- elke derde woensdag van de maand in de periode september t/m mei.
Contactpersoon:
Mevr. C.J. den OudenBuurman

secretaris

10.4 Wereldwinkel
‘Food en non-food’ artikelen uit ‘derdewereldlanden’, maar dan wél voor een
eerlijke prijs. Door te kopen in de Wereldwinkel draagt u bij aan een menswaardig
bestaan in de derde wereld. Om de 2 maanden staan wij in De Ark (meestal de
derde zondag van de maand) en vóór en na de kerkdienst. Aankondiging hiervan in
de Zondagsbrief. Één á twee keer per jaar zijn we aanwezig in De Weerklank.
Internet: www.wereldwinkelschiedam.nl
Facebook: Facebook.com/WereldwinkelSchiedam
Adres:
De Wereldwinkel

Lange Achterweg 14
(pleintje Hoogstraat)

Contactpersoon:
Mevr. A. Buitelaar
10.5 Zorgcentrum
In Schiedam Noord staat één zorgcentrum van de Frankelandgroep namelijk de
Harg-Spaland. Met name in samenwerking met woningcorporatie Woonplus wordt
ernaar gestreefd ouderen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen. De HargSpaland heeft een Protestants Christelijke identiteit. Vanuit een betrokken
identiteitscommissie wordt bezoekwerk, een gespreksgroep, zondagavondzang en
de kerkdiensten gecoördineerd. De Harg-Spaland heeft in 2010 het Gouden
Keurmerk in de Zorg verkregen. Elke vrijdagavond is er een oecumenische
kerkdienst om 19.00 uur. De wijkpastores blijven ook bij opname in het
zorgcentrum de eigen gemeenteleden pastoraal begeleiden. Daarnaast is de
geestelijk verzorger beschikbaar voor alle bewoners.
Adres:
Harg-Spaland

Willem Andriessenlaan 2,
3122 JT

Geestelijk verzorger:
pastor A.F. Ruijl
Met verpleeghuis DrieMaasStede is eveneens een bijzonder contact. Vrijwilligers
helpen mee bij het halen en brengen van bewoners voor de kerkdiensten en andere
activiteiten. Veel gemeenteleden gaan trouw op bezoek bij de bewoners die zij nog
vanuit de kerk kennen. Een vaste contactpersoon ontbreekt echter op dit moment.
Adres:
DrieMaasStede

Voorberghlaan 35, 3123 AX
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010-4278199

Geestelijk verzorger:
Mevr. B. Bronsgeest

11. Overige Zaken
11.1 Rouwverwerking
Door de Raad van Kerken wordt elk jaar een gespreksgroep ten behoeve van
rouwverwerking gevormd. De gespreksgroep biedt aandacht aan mensen die in de
voorbije jaren een dierbare hebben verloren. Het is een plek waar gevoelens van
verdriet, boosheid en angst met elkaar worden gedeeld èn een plek waar stappen
kunnen worden gezet om het leven weer op te pakken. Ook komt ter sprake welke rol
ons geloof en de kerk op de
ze momenten in ons leven spelen.
De groep komt ca. 6 à 8 keer per jaar bij elkaar. Na de laatste keer zal er enige tijd
later nog een terugkommiddag zijn om te horen hoe het met iedereen gaat. Datum,
tijd en plaats worden in overleg met de deelnemers vastgesteld. Maximaal aantal
deelnemers is 8.
U kunt verdere inlichtingen krijgen en/ of u kunt zich als deelnemer aanmelden bij:
Mevr. T. Hommel-Misker

Schiedam, augustus 2015
Deze Jaargids 2015 – 2016 is een uitgave van de Gefedereerde Gemeente
Schiedam - Kethel, waarin de wijkgemeente Noord van de Protestantse Gemeente
te Schiedam en de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland samenwerken. Mevr.
M. Goudzwaard en dhr. A.C. de Groot hebben deze gids geredigeerd.
Hebt u opmerkingen of vragen bij deze uitgave, dan kunt u deze melden bij dhr.
A.C. de Groot, scriba van de Dorpskerk, a.c.de.groot@wxs.nl.
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