Welkomsbrochure
Protestantse Kerk in Woerden
- Hervormde Gemeente
- Gereformeerde Kerk
- Evangelisch Lutherse Gemeente
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Samen zijn wij één!

Welkom

Welkom in Woerden
Hartelijk welkom als inwoner van de gemeente Woerden. Nieuw komen in een stad betekent
dat u zich oriënteert: waar zijn de scholen, winkels, de dokter en welke kerken zijn er. Bij dit
laatste willen wij u met deze brochure een stukje op weg helpen.

Even voorstellen
In Woerden is er nog geen Protestantse Gemeente. De drie kerkgenootschappen actief
onder de vlag van de PKN (Protestantse Kerk Nederland) opereren elk nog zelfstandig. Dit
zijn de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Gemeente en de Evangelisch Lutherse Gemeente.
Wel is er tussen de kerken al veel overleg en wordt er op bepaalde gebieden samengewerkt.

U kunt kiezen
Wij gaan ervan uit dat u ook kerkelijk onderdak wilt vinden in uw nieuwe woonplaats
Woerden. Dit betekent dat u een keuze kunt maken voor de kerk waarvan u verwacht dat u
zich er het meest thuis voelt. Met deze brochure willen wij proberen u te helpen bij het
maken van de keuze uit een van de PKN-kerken. Van alle drie vindt u een beknopte
beschrijving als eerste kennismaking. Uw keuze hoeft niet definitief te zijn. Als u in een later
stadium besluit om toch voor een andere kerk te kiezen, dan is dit eenvoudig te realiseren.

Uw antwoord
Indien u dat wenst kunt u het bijgaand antwoordformulier ingevuld aan ons terug te sturen.
Wij geven dan vervolgens zo snel mogelijk gevolg aan uw wensen.

Nog vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met de ledenadministratie van de Hervormde
Gemeente die deze procedure coördineert. Dit kan per telefoon (06 4172 1863) of per e-mail:
ledenadministratie@hervormdwoerden.nl.
Meer informatie vindt u op www.pknwoerden.nl. Ook kunt u contact zoeken met een van de
andere kerken (zie gegevens in de bijlagen).
Wij hopen spoedig uw reactie te mogen ontvangen. Vriendelijk dank alvast.
Met hartelijke groet,
namens de drie PKN-kerken
W. Voskamp, coördinator ledenadministratie
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Samen zijn wij één!

De Hervormde gemeente van Woerden bestaat uit twee wijken. De wijk Noord-West heeft een overwegend
confessioneel karakter terwijl de wijk Centrum-Oost zich verwant voelt met de Gereformeerde Bond. De
plaats waar u in Woerden woont, bepaalt in eerste instantie de wijk waarin u bent geregistreerd (CentrumOost, Noord+West). Maar als u zich meer aantrokken voelt tot een andere wijk dan is het om praktische
redenen – pastorale en diaconale zorg bijvoorbeeld – beter om u naar die wijk te laten overschrijven.
Overigens kan iedereen van welke wijk en kerk dan ook, meedoen met de activiteiten die door de
Woerdense kerken worden georganiseerd.

Het profiel

De Hervormde Gemeente Woerden

Algemeen
De Hervormde Gemeente heeft twee kerkgebouwen,
de Petruskerk en de Maranathakerk, en een kerkelijk
centrum, Het Baken. De diensten van beide wijken
worden afwisselend gehouden in de Petruskerk en de
Maranathakerk.
De Maranathakerk beschikt voor allerlei activiteiten
over zeven zalen en zaaltjes.
Kerkelijk centrum Het Baken is bestemd voor
bijeenkomsten met heel verschillende opzet. Het
gebouw is mede bedoeld als een centrum voor het
sociale leven in de wijk Snel & Polanen / Waterrijk.
Ook Het Baken beschikt over vergaderfaciliteiten en
heeft een grote multifunctionele zaal.

Hervormde Gemeente Woerden
Postadres: Beneluxlaan 3, 3446 GS Woerden
Preses Algemene Kerkenraad: H. (Harry) de Vink
e-mail: h.devink@live.nl
Scriba Algemene Kerkenraad: Wouter Verboon,
e-mail: akwoerden@gmail.com
Kerkelijk bureau:
Beneluxlaan 3, 3446 GS Woerden,
e-mail: info@hervormdwoerden.nl

www.pknwoerden.nl/hervormd

“Hervormd Woerden” is het officiële orgaan van de
Hervormde Gemeente. Het geeft informatie over
de kerkdiensten en over het kerkelijk leven in de
centrale gemeente en in de wijken. Het blad wordt
verspreid onder geabonneerde gemeenteleden.
Een abonnement kost € 25,00 per jaar en kan worden aangevraagd bij het Kerkelijk Bureau, Beneluxlaan 3, 3446 GS Woerden, info@hervormdwoerden.nl.

Het kerkblad verschijnt meestal eenmaal per drie
weken; in de vakantieperiodes worden afwijkende
verschijningsfrequenties gehanteerd.
Ook de website van de Hervormde Gemeente
Woerden heeft de naam ‘Hervormd Woerden’
(www.pknwoerden.nl/hervormd).
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Meer informatie? Zie:www.pknwoerden.nl/hervormd

Communicatie

Communicatie
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Wijkindeling

Globale grenzen hervormde wijken

Dit zijn wij
Wijkgemeente Noord+West is een open confessionele wijkgemeente. Wij belijden dat Jezus Christus
Heer is en dat die goede boodschap iedereen aangaat. Als gemeente zijn wij verbonden met de kerk van
alle tijden en alle plaatsen door de Bijbel en de belijdenis van de drie-enige God. Wij bieden ruimte aan
verschillende vormen van geloofsbeleving.
Onze kerkdiensten
In onze ochtenddiensten, die afwisselend in de Maranathakerk en de Petruskerk worden gehouden,
prijzen wij God, luisteren we naar Gods Woord en bidden we samen.
Wij willen de kerk voor iedereen en voor alle leeftijden zowel inhoudelijk als toegankelijk laten zijn. Dat is
terug te zien in de invulling van onze kerkdiensten:
- Tijdens morgendiensten is er kindernevendienst voor kinderen die op de basisschool zitten.
- Wij kiezen voor vormen en woordgebruik die voor iedereen begrijpelijk zijn.
- De werkgroep Liturgie en Eredienst denkt na over de vormgeving van de eredienst. Naast het orgel
klinkt ook vaak de piano en geregeld verlenen musici en zangers medewerking aan onze diensten.
- Aan onze avondmaalsvieringen kunnen alle doopleden deelnemen, ook kinderen. Het Heilig
Avondmaal staat ook open voor gasten die in een andere gemeente toegelaten zijn tot
avondmaalsviering.
- Onze dooppraktijk is ruimhartig.
In de Maranathakerk is er na iedere morgendienst de gelegenheid om samen koffie, thee en limonade
te drinken en elkaar te ontmoeten. De avonddiensten worden in samenwerking met de Gereformeerde
Kerk gehouden. Ze hebben een divers karakter, bijvoorbeeld een Uur van Lofprijzing, een Taizéviering,
een vesperdienst of een cantatedienst.
Onze diensten zijn ook live te volgen en terug te kijken via pknwoerden.nl/hervormd.
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Een levendige gemeente
Ook doordeweeks zijn we samen kerk. Binnen de
wijkgemeente en in samenwerking met andere (wijk)
gemeentes organiseren we verschillende activiteiten,
zoals:
- Voor kinderen: Kerk op schoot-diensten, Zing in de
Kring, Junior Rock.
- Voor jongeren: Tienerkerk, Muffinmeetings, ZINdiensten, Clans en CJV.
- Voor twintigers en dertigers: Connectgroepen,
Kring Geloof en Opvoeding.
- Voor iedereen/volwassenen: maaltijdgroepen,
zanguren, Bijbel- en leeskring, kerkcafé.

Kennismaken met onze gemeente?
- De contactgegevens van onze predikanten en
scriba’s vindt u aan het einde van deze brochure.
- U bent van harte welkom bij onze kerkdiensten en
activiteiten. U vindt deze op pknwoerden.nl/hervormd. Spreek gerust iemand aan!
- Bezoek voor meer informatie over ons onze website pknwoerden.nl/hervormd.
We kijken ernaar uit u te ontmoeten!

De Wijken

Hervormde Gemeente Woerden, wijk Noord+West

We zien ons gemeente-zijn zowel als gemeenschap met God als met elkaar. In de kerkdiensten staat
de Bijbel centraal. De verkondiging vormt daarom een belangrijk onderdeel van de kerkdienst. We zijn
een psalm zingende gemeente met ruimte voor een ander lied uit het liedboek, de HGJB-bundel ‘Op
Toonhoogte’ of de bundel ‘Weerklank’.
De ochtenddiensten worden door veel gezinnen met jonge kinderen bezocht. De kinderen krijgen
regelmatig extra aandacht o.a. door de zogenaamde schatgraver en het kindermoment. Hierdoor willen we
de kinderen actief betrekken bij wat er in de kerk gebeurt.
De avonddiensten hebben het karakter van een leerdienst, waarbij de meer fundamentele geloofsvragen
aan de orde komen. Rond de kerkdienst is er veel gelegenheid tot onderling informeel contact. Eén keer
per maand is er koffie na afloop in de Petruskerk, waarvoor nieuwe gemeenteleden in het bijzonder
uitgenodigd worden.
Door het jaar heen zijn er diverse kerkdiensten met een bijzonder karakter.
• Jeugddiensten, waarbij extra aandacht is voor de jongeren zowel in de preek als in de vormgeving van
de dienst.
• Opening en afsluiting winterwerk
• Gezinsdiensten op bid- en dankdag
• Avondmaalsdiensten, waarin we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Deelname aan het avondmaal
staat open voor alle belijdende leden van de PKN.
Daarnaast is er in de wijkgemeente een groot aantal doordeweekse activiteiten: Bijbelkringen, jeugdclubs,
jeugdvereniging, catechesegroepen, kindermiddagen.
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Pastoraal bezoekwerk wordt
per wijk georganiseerd. De
wijk is verdeeld in een aantal
secties en een ouderling is
verantwoordelijk voor het
pastoraat in de betreffende
sectie. Mocht u behoefte
hebben aan een pastoraal
gesprek dan kunt u dat laten
weten aan uw sectieouderling.
De scriba kan u vertellen wie uw
sectieouderling is.

De wijken

Hervormde Gemeente Woerden, wijk Centrum-Oost

Het profiel
De Gereformeerde Kerk van Woerden en Zegveld bestaat uit een pluriforme groep mensen van alle
leeftijden. Mensen met een rotsvast vertrouwen op onze God en mensen die zoekende zijn naar wat
het geloof voor hen betekent. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig en respectvol om te gaan met
de verschillen die er zijn. Hier werken wij aan door elkaar in tal van activiteiten op te zoeken, elkaar te
inspireren en in de diensten ruimte te geven aan de verschillende geloofsbelevingen.
De Gereformeerde Kerk is opgedeeld in twee wijkgemeenten rondom 2 kerkgebouwen, de Kruiskerk en
de Opstandingskerk. Dit bevordert aan de ene kant
Gereformeerde Kerk Woerden Zegveld
een kleinschalig, toegankelijk gemeenteleven waarvan
Postadres: Postbus 48, 3440 AA Woerden
onderlinge ontmoeting en betrokkenheid kenmerken
Preses: Ruud van der Herberg, tel. 410552
zijn. Aan de andere kant bundelen onze wijkgemeenten
Scriba: Wilja Smit, tel. 460770
hun krachten om open en naar buiten gericht te
e-mail: scriba.gereformeerd@pknwoerden.nl zijn. Zo proberen we oor en oog te hebben voor de
maatschappij waarin wij leven en daarin zelf ook
Kerkelijk bureau:
hoorbaar en zichtbaar te zijn.
Riki de Bruijn, Willem Alexanderstraat 7,
Als Gereformeerde Kerk zijn we ook onderdeel van de
3474 JS Zegveld, tel. 691661
Protestantse kerken in Woerden. Hoe mooi is het om
e-mail: kerkelijkbureau.gereformeerd@
als kerken samen Gods liefde te mogen uitstralen en
pknwoerden.nl
uitdelen!
www.pknwoerden.nl/gereformeerd

De avonddiensten organiseren en vieren we samen
met de gemeenteleden van de Hervormde kerk.
En verder...
In onze kerk is het mogelijk de zegen te vragen
over verbintenissen tussen 2 mensen van hetzelfde
geslacht.
We hechten aan de onderlinge ontmoeting
tussen de generaties, onder meer door
huiskamergesprekken en generatiegesprekken. Zo
kunnen we elkaar inspireren en bemoedigen.

We weten ons:
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• Geroepen door God die ons in zijn Woord oproept om Hem boven alles lief te hebben en onze naaste lief
te hebben als onszelf.
• Geraakt door het evangelie van Jezus Christus die ons bevrijdend is voorgegaan.
• Gezonden door Gods Geest.

De kerkdiensten

De kerkdiensten
In de zondagse vieringen ligt het accent op de
ontmoeting met God en met elkaar. We verbinden
traditie met eigentijdse woorden en beelden en er is
volop aandacht voor de kinderen.
Zesmaal per jaar vieren wij de Maaltijd van de Heer.
We vieren dit ‘lopend’. Iedereen is welkom om mee
te vieren, ook gasten en kinderen.
We vinden het belangrijk om de gemeentezang op
verschillende manieren te begeleiden. Naast een
organist werken regelmatig andere muzikanten,
koren of onze ‘eigen’ combo’s mee.
Na afloop van iedere ochtenddienst is er
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te
drinken.

Het profiel

De Gereformeerde kerk van Woerden en Zegveld

De wijken

Wijk rondom de Opstandingskerk

Wijk rondom de Kruiskerk

Deze wijkgemeente omvat ca. 1.000 doop- en
belijdende leden en is een levendige gemeente
met veel jonge
gezinnen. De
meeste leden
wonen in het
centrum, de
Bloemenbuurt,
Snel en Polanen,
Waterrijk,
het Staatsliedenkwartier en
de Meijander.

Deze wijkgemeente omvat ca. 950 doop- en
belijdende leden en wordt gevormd door mensen
uit Zegveld, de Schilders-, Bomen- en Vogelbuurt en
Molenvliet.
De meeste gemeenteleden voelen zich thuis in de
wijkgemeente in hun eigen wijk, omdat ze dan ook
in hun dagelijks leven eenvoudiger met andere
gemeenteleden in contact kunnen komen. Maar
natuurlijk mag je er ook voor kiezen je aan te sluiten
bij de andere wijkgemeente.

Opstandingskerk, Wilhelminaweg 8

Kruiskerk, Mesdagplein 2

Kerkklanken
is de naam van ons kerkblad. Het kerkblad wordt eens per 3 weken
verspreid onder alle leden. Zo willen we elkaar informeren en
inspireren.
Verder hebben we als gemeente ook een website en een eigen
kerkapp.
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Meer informatie?
Zie: www.pknwoerden.nl/gereformeerd

Communicatie

De contactgegevens van de predikanten en van de
scriba vindt u achterin deze brochure.

Als lutherse gemeente nemen wij een eigen plaats in binnen de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in
Woerden. Wij zijn een gemeente met een sterk oecumenisch karakter, waar veel aandacht is voor liturgie,
diaconie en muziek. Een open gemeente, die midden in de samenleving staat en ruimte biedt aan mensen
met verschillende achtergronden. Ontmoeting is een kernwoord. Als gemeente willen wij aandacht en zorg
hebben voor mensen, ver weg en dichtbij.
Elke zondag is er om 10.30 uur een kerkdienst die aansluit bij de eeuwenoude lutherse traditie. Liturgie,
muziek en de klanken van het monumentale Bätzorgel maken daar een belangrijk deel van uit. Toch staan
we zeker niet stil: er is ook ruimte voor eigentijdse beleving en vernieuwing. Ons sfeervolle kerkgebouw
dateert uit de zeventiende eeuw en nodigt uit tot
Lutherse Gemeente Woerden
rust, bezinning of inkeer, maar geeft ook nieuwe
Adres kerkgebouw: Jan de Bakkerstraat 11,
energie en bemoediging.
3441 ED Woerden
Verder organiseren wij verschillende activiteiten,
Predikant: ds. Maarten Diepenbroek,
zoals leerhuizen, orgelvespers, lezingen en
ds.lutherswoerden@gmail.com, 06-19596435
maaltijden met een thema. Hierbij wordt geput
Voorzitter: Maarten van Diggelen,
uit het rijke erfgoed van de lutherse traditie.
vandiggelenm@gmail.com, 06-15051629
Informatie hierover vindt u op onze website en
Secretaris: Jochem Sneep,
in ons maandblad ‘De Wachter’. Ook staan ze
secretariaatelgwoerden@gmail.com,
vermeld in het Jaarprogramma van de Werkgroep
06-38675423
Geloof en Cultuur van de PKN-kerken in Woerden.
Wij hopen dat de Lutherse Kerk voor velen een
www.lutherswoerden.nl
gastvrij huis mag zijn.

Algemeen

De Lutherse Gemeente Woerden

Het profiel
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Onze gemeente is zeker niet de grootste geloofsgemeenschap in Woerden, maar wij zijn na bijna
500 jaar nog altijd springlevend en groeiende. Er is
een sterke betrokkenheid op elkaar en bij allerlei
activiteiten: een eigen cantorij, gesprekskringen,
‘koffie met noten’, catechisatiegroepen en verschillende avondactiviteiten, zoals een leerhuis over
Bachcantates. Daarbij zoeken wij voortdurend naar
nieuwe mogelijkheden om de verschillende generaties aan te spreken.

In ons doen en laten als gemeente komt een aantal
elementen terug:
• Een open gemeente: de kerk als herberg
• Een open kerkgebouw: de kerk als bezinningsplek
• Herkenbaarheid in het kerkelijke landschap • Zichtbaarheid in de samenleving
• Liturgie en muziek

De Evangelisch-Lutherse Gemeente van Woerden, zoals onze gemeente officieel heet, is de oudste lutherse, en waarschijnlijk ook de oudste protestantse gemeente van Nederland. De eerste voorganger was
Johannes Pistorius, beter bekend als Jan de Bakker. Als verkondiger van de leer van de reformatie werkte
hij vanaf 1520 in Woerden. Zijn prediking bracht hem in conflict met de kerkelijke en wereldlijke overheid.
Hij werd vervolgd en op 15 september 1525 in Den Haag tot de brandstapel veroordeeld.
Ons kerkgebouw vindt u in het centrum van Woerden, in de Jan de Bakkerstraat. Het dateert van 1646.
In die tijd lag de achterzijde van de kerk tegen de stadswal en ging men via een paadje over de stadswal
door een dwarshuis naar binnen. De kerkgangers van deze schuilkerk mochten destijds niet als zodanig
herkend worden. In 1661 verhuisde de ingang naar de voorkant, aan de St. Annastraat, nu Jan de Bakkerstraat. Tegenwoordig is de lutherse identiteit zichtbaar in de afbeelding van de zwaan, achter op het dak,
en binnen in o.a. de gebrandschilderde ramen.

Het gebouw

Het kerkgebouw

De kerkzaal wordt verder regelmatig gebruikt voor trouw- en rouwdiensten, concerten en lezingen. Vanwege zijn akoestiek is de kerk ook zeer geschikt als oefenruimte of repetitieruimte voor koren en orkesten.

Tot slot
Traditie betekent voor ons niet ‘stilstand’ of ‘vasthouden aan het oude’. Het woord komt van ‘tradere’, dat
‘doorgeven’ of ‘overleveren’ betekent: ‘het verhaal
van God en mensen’ dat we ontvangen hebben en
wij op onze beurt, zoekend naar eigen woorden en
vormen, doorgeven. Ook in de toekomst willen wij
vanuit de lutherse traditie een bijdrage leveren aan
het leven van alle mensen in de stad. Beter nog dan
over de gemeente te lezen kunt u zelf meedoen,
omdat de eigen ervaring meer zegt dan een heel
verhaal. Wie u ook bent, vanwaar u ook komt: u bent
van harte welkom in onze dienst of bij een van de
activiteiten.
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Meer informatie? Zie: www.lutherswoerden.nl

Tot slot

Meer informatie vindt u verder op
onze website: www.lutherswoerden.
nl of op onze facebookpagina. De
diensten zijn ook live en ook achteraf
te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Communicatie

“De Wachter” is de naam van het
kerkblad van onze gemeente. Het blad
verschijnt eenmaal per maand met
uitzondering van de zomerperiode.
Naast informatie van en voor de gemeente bevat het blad ook opiniërende stukken. Bij het secretariaat kunt u
een proefnummer aanvragen.

Op dit moment kennen we in Woerden 3 kerken: de Hervormde Gemeente, de
Gereformeerde Kerk en de Evangelisch Lutherse Kerk. Daarnaast zijn er de pioniersplekken rond Het
Baken en TwintigersWoerden. Omdat we allemaal onderdeel van het grote lichaam van Christus zijn
worden diverse activiteiten en diensten al gezamenlijk opgepakt. We hopen echter te gaan fuseren tot
één Protestantse Gemeente Woerden. Meer weten over die voorbereidingen: kijk op www.pknwoerden.nl
Welkom nieuwe leden
U kunt zelf aangeven bij welke kerk u zich wilt aansluiten. Komt u naar Woerden vanuit
een andere Protestantse Gemeente, dan geldt nu de werkafspraak dat u in eerste instantie wordt
ingeschreven bij de Hervormde Gemeente van Woerden. Uiteraard nodigen wij u van harte uit bij alle
gemeenten een kijkje te nemen, zodat u zich kunt aansluiten bij de gemeente waar u zich het meest thuis
voelt.

Samenwerking PKN-kerken
Kerkdiensten
Alle kerken en wijken houden hun eigen
morgendiensten.
De Gereformeerde Kerk en de wijk Noord+West
van de Hervormde Gemeente houden hun
avonddienst gezamenlijk. Deze diensten worden
aangeduid als PKN-dienst. Daarnaast zijn er
avonddiensten in de traditie van de Gereformeerde
Bond van de Hervormde wijk Centrum-Oost. De
PKN-avonddienst heeft ongeveer 15 keer per
jaar een bijzondere liturgie: Uur van Lofprijzing,
een Vesper of een Cantatedienst. De diensten
worden afwisselend gehouden in de Hervormde
en Gereformeerde kerkgebouwen. Door de PKNkerken worden in de 40-dagentijd voor Pasen op
de vrijdagavond en de avonden van de
stille week, in de Lutherse kerk vespers
gehouden.
Het rooster van kerkdiensten vindt u op
www.kerkpleinwoerden.nl en
www.pknwoerden.nl
Morgengebed
Elke woensdagmorgen is er om 09.00
uur een stiltemoment in het koor van de
Petruskerk, het zgn. Morgengebed. De
meeste kerken en gemeenten leveren
voorgangers en ook de bezoekers hebben
een verschillende achtergrond. Samen
bidden voor kerk en wereld is het hoofddoel.
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De werkgroep Geloof en Cultuur
De werkgroep Geloof en Cultuur van de
PKN-kerken van Woerden brengt jaarlijks een
brochure uit met een scala aan activiteiten,
studies en lezingen die het brede terrein van
kerk en cultuur bestrijken. Van een fietsrondje
in het Groene Hart en schaatsen op de
kunstijsbaan tot reizen naar Rome en Israël en
van een studie Hebreeuws tot de kring Geloof
en opvoeding. Ook bezoeken aan musea en
stadswandelingen in steden buiten Woerden
zijn het vermelden waard.
Bij elkaar zijn er elk jaar ongeveer 60 activiteiten.
In de kerken ligt de brochure met het jaarprogramma. Ook kunt u informatie over

het programma vinden op de website www.
kerkpleinwoerden.nl en www.pknwoerden.nl.
Daar, of op de diverse eigen websites, kunt u zich
ook aanmelden voor deelname
aan de activiteiten.
Raad van Kerken
De Plaatselijke Raad van Kerken van Woerden is
het overlegorgaan van de samenwerkende kerken
in Woerden. De Raad neemt het initiatief voor
gezamenlijke acties en thema’s. Twee keer per jaar
organiseert de Raad een oecumenische viering:
in januari de Zondag van de Eenheid en in de
Vredesweek de Dienst voor de Vrede.

Algemeen

Algemene informatie van de Woerdense PKN-kerken

Algemeen
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Maranathakerk
Molenvlietbaan 10
3448 DC Woerden
0348 410111

2

Kruiskerk
Mesdagplein 2
3443 CD Woerden
06 30245865

3

Lutherse Kerk
Jan de Bakkerstraat 11
3441 ED Woerden
0348 481900

Petruskerk
Kerkplein 5
3441 BG Woerden
0348 416647

5

Opstandingskerk
Wilhelminaweg 8
3441 XC Woerden
06 47139661

6

Het Baken
Beneluxlaan 3
3446 GS Woerden
0348 483750

Het Baken

Het jeugdwerk van de Hervormde wijk CentrumOost valt onder de jeugdraad van deze wijk.
De jeugdraad organiseert clubavonden voor
kinderen/jongeren, catechese, jeugdkampen en
avonden over geloofsopvoeding.
Het jeugdwerk van de Hervormde wijk
Noord+West, de Gereformeerde Kerk en de
Lutherse Gemeente is gezamenlijk en opereert
onder de naam PJO (Jong Woerden).
Het PJO verzorgt jeugddiensten onder de
naam ZIN! Dit zijn bijeenkomsten die van de
standaardstructuur afwijken en de jeugd op
eigentijdse manier willen boeien en inspireren en
zo in aanraking willen brengen met het Evangelie.
Behalve deze diensten organiseert het PJO de
geloofsopvoeding van de kinderen en jongeren
tussen 0 en 25 jaar. Voor de vele clubs in alle
leeftijdscategorieën verwijzen we naar
www.jongwoerden.nl

In het kerkelijke centrum Het Baken werken alle
protestantse kerken samen.
De diensten en bijeenkomsten in Het Baken
hebben een open karakter en wijken in principe
af van de gebruikelijk liturgie van de reguliere
protestantse diensten. Dit nieuwe kerkelijk
centrum wil het sociale middelpunt zijn van
alle activiteiten in de wijken Snel en Polanen en
Waterrijk en de basis zijn van een christelijke
geloofsgemeenschap met een experimenteel en
missionair karakter. Door de gezamenlijke kerken
is een kerkelijk werker aangesteld om een eigen
gezicht te geven aan het kerkenwerk in deze
wijken. Het is de moeite waard om vanuit www.
kerkpleinwoerden.nl door te klikken naar de
pagina van Het Baken.

Twintigers Woerden is een initiatief voor en door
jongvolwassenen van 18 – 32 jaar. Twintigers
Woerden organiseert diverse activiteiten onder de
titels: Twintigers Netwerk, Twintigers Zinzoekers
en Twintigers De Verdieping. Deze activiteiten
helpen twintigers om na te denken over het leven
en zingeving. Twintigers Woerden is een pioniersplek van de Protestantse Kerk om te zoeken
naar nieuwe wegen om twintigers te inspireren.
Zie ook www.twintigerswoerden.nl

Web-adressen
Behalve bij de administratieve adressen die elders
worden genoemd, vindt u ook op de onderstaande
sites veel informatie over onze kerken.
www.lutherswoerden.nl
van de Lutherse Gemeente
www.pknwoerden.nl/gereformeerd
van de Gereformeerde Kerk
www.pknwoerden.nl/hervormd
van de Hervormde Gemeente
www.jongwoerden.nl
van het PKN-jeugdwerk.
www.kerkpleinwoerden.nl
Op deze site vindt u het rooster van de
kerkdiensten.
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Hervormde gemeente wijk Noord + West:
Predikant Noord: ds. Hans Berkheij, telefoon 795233,
e-mail: j.a.berkheij@hervormdwoerden.nl.
Predikant West: ds. Jan Willem Stam
Email: JWStam@hervormdwoerden.nl.
Preses: Hans Slooijer,
e-mail: jslooijer@gmail.com.
Scriba Noord: Jan Zwaneveld, tel 401765
e-mail: jzwaneveld@freeler.nl
Scriba West: H.J.J,. (Henk) de Heer, telefoon 431007,
e-mail: hjjdeheer@hervormdwoerden.nl
Hervormde gemeente wijk Centrum - Oost:
Predikant: ds. C.J. Overeem, telefoon 447934
e-mail: cjovereem@hervormdwoerden.nl
Predikant: ds. B. Visser
e-mail: b.visser@hervormdwoerden.nl
Preses: F. (Fred) Willemze
e-mail: fwillemze@hotmail.com
Scriba: C.G (Kees) van der Pauw, telefoon 411125
e-mail: scribacentrumoost@gmail.com
Gereformeerde kerk Woerden Zegveld
Wijkpredikant Kruiskerk: ds. Joost Schelling, tel. 06-31941961
e-mail: dsjoostschelling@pknwoerden.nl
Wijkpredikant Opstandingskerk: ds. Gertjan Robbemond, tel. 06 51416043
e-mail: dsgertjanrobbemond@pknwoerden.nl
Voorzitter kerkenraad: Ruud van der Herberg
e-mail: voorzitter.gereformeerd@pknwoerden.nl
Scriba kerkenraad: Wilja Smit, tel. 460770
e-mail: scriba.gereformeerd@pknwoerden.nl
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Lutherse Gemeente Woerden
Predikant: ds. Maarten Diepenbroek,
e-mail: ds.lutherswoerden@gmail.com, tel. 06-19596435
Voorzitter: Maarten van Diggelen
e-mail: vandiggelenm@gmail.com, tel. 06-15051629
Secr.: Jochem Sneep:
e-mail: secretariaatelgwoerden@gmail.com, tel. 06-38675423

Contact

Contactadressen van de verschillende
(wijk)gemeenten

