Gemeentegids Hervormde gemeente Sint Anthoniepolder, januari 2014

LECTORI SALUTEM! (“DE LEZER HEIL”)
Voor u ligt de gemeentegids van onze Hervormde gemeente van Sint Anthoniepolder. Deze bevat de
gegevens betreffende onze kerkelijke gemeente en haar activiteiten.
Graag spreken wij de wens uit, dat een ieder die tot de Hervormde gemeente van Sint Anthoniepolder
behoort, ook daadwerkelijk en van harte met de gemeente en haar activiteiten wil meeleven. In elk geval
wordt een ieder hartelijk uitgenodigd de Zondagse erediensten bij te wonen en zich te stellen onder de
verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus, de Koning van de Kerk en de Heere van de wereld. De
kerkdiensten zijn wettelijk openbaar en voor ieder toegankelijk.
Het is onze wens en bede dat de Koning van de Kerk Zijn zegen moge gebieden over al het werk in en van
de gemeente van Sint Anthoniepolder, opdat het moge strekken tot het allervoornaamste: tot glorie van
Zijn Naam en tot het heil van zondaren en zondaressen.

Sint Anthoniepolder, januari 2014
Kerkenraad Hervormde gemeente Sint Anthoniepolder
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ALGEMEEN
De Hervormde gemeente van Sint Anthoniepolder telt officieel ongeveer 500 zielen. Dit aantal omvat de
belijdende leden, doopleden en de z.g. geboorteleden (= niet-gedoopten). Hierin zijn ook begrepen
degenen die elders, of niet/nauwelijks kerkelijk meeleven, alsook degenen die zich vanuit andere
omliggende gemeenten hebben laten overschrijven naar de gemeente van Sint Anthoniepolder.
In dit aantal zijn anderzijds niet begrepen degenen die zich vanuit Sint Anthoniepolder hebben laten
overschrijven naar een andere omliggende gemeente. Ook zijn in genoemd aantal niet begrepen
degenen die alhier wel trouw meeleven, maar zich niet naar onze gemeente hebben laten overschrijven,
aangezien zij voor de kerkelijke statistiek gerekend blijven bij hun feitelijke kerkelijke woongemeente.
Onze kerkelijke gemeente wenst zich in leer en praktijk te richten naar de Heilige Schrift (als Gods heilig
en onfeilbaar Woord met absoluut gezag) en de door de Protestantse Kerk in Nederland aangenomen
oud-christelijke en reformatorische belijdenisgeschriften, zoals aangeduid in de Kerkorde. Krachtens het
betreffende artikel in deze Kerkorde en meer nog krachtens haar geschiedenis is de Hervormde Kerk een
reformatorische Kerk en in die lijn wenst onze gemeente dan ook te staan en trouw te blijven aan Schrift
en Belijdenis.
Vele eeuwen lang heeft de Hervormde gemeente van Sint Anthoniepolder behoord tot de Classis
Dordrecht en gedurende lange tijd tot de Ring Beijerland (heel vroeger tot de Ring Strijen). Sinds de
classicale herindeling van 1992 behoort zij tot de Classis Barendrecht en de Werkgemeenschap
Binnenmaas.

GEOGRAFISCHE GEMEENTE
In geografisch opzicht behoren tot de Hervormde gemeente van Sint Anthoniepolder de volgende
straten/wegen van het dorp Maasdam (burgerlijke gemeente Binnenmaas):
- Acacialaan
- Binnenmaasoever
- Van der Doeslaan
- Dorpsstraat (vanaf de bocht nabij de Oud-Bonaventurasedijk tot aan de Gatsedijk)
- Gatsedijk (behalve de woningen over de sloot aan de zijde van polder Bonaventura)
- Kastanjelaan
- Lindenlaan
- Molenlaan
- Polderdijk
- Vlasoever
- Zuiddijk
- Zwanegatsedijk

Pagina 3 van 25

Gemeentegids Hervormde gemeente Sint Anthoniepolder, januari 2014

KORTE KERKGESCHIEDENIS
De Hervormde gemeente te Sint Anthoniepolder kent een rijke kerkgeschiedenis.
Reeds sedert de Reformatie (16e eeuw) is Sint Anthoniepolder een zelfstandige kerkelijke gemeente. In
de begintijd was zij weliswaar gedurende verschillende perioden gecombineerd met de Hervormde
gemeente van Cillaarshoek, maar aan die combinatie is in het jaar 1611 definitief een einde gekomen.
Ook burgerlijk is Sint Anthoniepolder eeuwenlang een zelfstandige gemeente geweest. Maar per 1
januari 1832 werd onze gemeente gevoegd bij de burgerlijke gemeente Maasdam en als gevolg van een
gemeentelijke herindeling werd het per 1 januari 1984 gemeente Binnenmaas.
Onze Hervormde gemeente is de voortzetting van de vroegere rooms-katholieke parochie die alhier
gesticht moet zijn na de totstandkoming van de Sint Anthoniepolder in de 14e eeuw. Op 4 augustus 1357
werd aan een zekere Hugo Duykink uit Dordrecht ter bedijking het stuk land uitgegeven dat nu de Sint
Anthoniepolder vormt. De bedijking was gereed in het jaar 1358, waarna al vóór 1400 de kerk werd
gebouwd.
Kort daarna, op 18 november 1421, vond de verschrikkelijke Sint Elisabethsvloed plaats, waarbij niet
minder dan 72 dorpen ten prooi vielen aan het water en enkele tienduizenden mensen om het leven
kwamen. Maar de Sint Anthoniepolder bleef daarbij gespaard. Waarschijnlijk is de polder wel
volgelopen, maar de dijken hielden stand. Ook de kerk doorstond deze overstroming.
Tot het jaar 1559 behoorde de R.K. parochiekerk van Sint Anthoniepolder tot het Bisdom Luik (Belgie). Zij
was, zoals uit haar naam reeds blijkt, gewijd aan de Heilige Anthonius de Groote. De Sint Anthoniepolder
heeft zijn naam dus te danken aan de kerk die aan deze heilige was gewijd.
Sint Anthonius was een kluizenaar die leefde in Egypte van 251 tot 356. In zijn tijd vond te Nicea het
beroemde concilie plaats, waaraan wij als christenen nu nog onze Geloofsbelijdenis van Nicea hebben te
danken. Deze geloofsbelijdenis is opgesteld in de strijd tegen de Arianen, aanhangers van een
godsdienstige richting die de Godheid van Christus loochende. Ook Anthonius keerde zich met de
beroemde kerkvader Athanasius krachtig tegen de Arianen en bleef dus bij het oude orthodoxe en
apostolische geloof.
Er bestaat van Anthonius een levensbeschrijving die wordt toegeschreven aan bovengenoemde
kerkvader Athanasius (aan wie wij ook de Geloofsbelijdenis van Athanasius hebben te danken), maar
ontwijfelbaar zeker is deze herkomst niet.
Sint Anthonius leefde dus als kluizenaar in Egypte, verweg in de woestijn. Daar kreeg hij een zware
zielestrijd te verduren door aanvechtingen van de duivel. Van daar dat hij wel wordt afgebeeld met naast
zich een varken (onrein dier) als zinnebeeld van de duivel. Men denke ook aan de geschiedenis waarin
Jezus de menigte duivelen in een kudde zwijnen liet varen. De roomse bijgelovigheid maakte echter van
Sint Anthonius met het varken een beschermer tegen veeziekten (het "Sint Anthoniusvuur").
Ook het opschrift op de antieke luidklok in de toren van de kerk van Sint Anthoniepolder wijst hierop:
"....de pest verdrijf ik ". De staf met bel die Sint Anthonius volgens de oude afbeelding draagt is het teken
van een bedelmonnik. De Antonieters waren namelijk bedelmonniken. Deze afbeelding van de Heilige
Anthonius is terechtgekomen in het vroegere gemeentewapen van Sint Anthoniepolder.
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Lange tijd heeft deze afbeelding als glas-in-Ioodraam gehangen in het gemeentehuis van Maasdam, met
welke gemeente Sint Anthoniepolder in 1832 was verenigd. Nadat in 1984 de huidige gemeente
Binnenmaas werd gevormd, is het glas-in-Ioodraam geschonken aan de kerk te Sint Anthoniepolder,
waar het nu hangt in de hal voor het raam naast de trap naar boven. Het is de bedoeling dit oude wapen
voortaan ook als kerkzegel van onze gemeente te laten voortbestaan.
Na de Reformatie
AI vroeg in de reformatietijd ging de gemeente te Sint Anthoniepolder over naar de Hervorming en werd
ingedeeld bij de Classis Dordrecht (sinds 1992 bij de Classis Barendrecht). De Classis Dordrecht was in die
tijd een toonaangevende classis in onze Nederlandse Hervormde Kerk. Ook in ons kerkgebouw te Sint
Anthoniepolder heeft die classis destijds verschillende malen vergaderd, zodat beroemde theologen uit
de tijd van de Grote Synode van Dordrecht (1618-1619) ook in onze kerk hebben vertoefd.
De eerste predikant van Sint Anthoniepolder was Ds. Hubertus Cornelii Walsbergh, van 1573-1574. In
1574 is hij overleden. Hij was tevens predikant van Cillaarshoek. De huidige predikant (2008) is de 47e
predikant der gemeente vanaf de Reformatie.
Als wij de predikantenlijst bezien, dan zien wij daarin eigenlijk heel de Nederlandse kerkgeschiedenis met
al haar richtingen en stromingenweerspiegeld. De eerste predikanten hadden contacten met vervolgde
protestanten in Vlaanderen, vanwaar velen naar noordelijker regionen zijn vertrokken en die zo het
Calvinisme in ons land bevorderden. Van een aantal predikanten is het volgende het vermelden waard:
 Ds. Olivier van Hattem (1599-1608) is afgezet vanwege zijn niet gereformeerde leer (hij ging over
naar de Roomse Kerk) en zijn onchristelijke levenswandel.
 Zijn opvolger Ds. Abr. Mellinus (1608-1622) was een zeer rechtzinnig predikant, die in 1619 (het jaar
van de Grote Synode!) te Dordrecht een boek uitgaf, 632 folio's groot, getiteld: "Groot Rechtghevoelende Christen Martelaers-Boeck", deel 1. Het was de bedoeling dat na zijn overlijden de
bekende Dordtse predikant Balthasar Lydius dit werk zou voltooien, maar deze heeft die taak niet
volbracht.
 De volgende predikant Ds. Nic. Russius (1623-1627) was een uit Engeland afkomstige Puritein. De
puriteinen stonden bekend om hun strengheid van leer en levenswandel. Zelf zei Ds. Russius dat hij
de puriteinen de beste christenen vond. Wel wat zelfingenomen dus, zo op het gehoor.
 Ds. A. van Kruiskerken Czn. (1675-1684) kan gerekend worden tot de minder bekende oudvaders. Hij
schreef een boek, getiteld: "Christus gegeeselt van Pilatus; met: Kerkreden over Ef. 5:1v.".
 Van 1794-1804 werd de gemeente gediend door de bekende Ds. J.J. Ie Roy, die zich later als
predikant van Oude-Tonge naam gemaakt heeft in de zgn. "Adresbeweging". Dat was een beweging
van predikanten die de Synode telkens herinnerden aan de gereformeerde grondslag van de
Ned.Herv.Kerk en niet mee wilden doen met de Afscheidingsbeweging in de 19e eeuw. Ook hij was
dus een man van bevindelijke richting.
 Ds. J.F. Gobius du Sart (1819-1822) was een groot vriend van de bekende Dr. H.F. Kohlbrügge. Hij
kwam hier uit Bergharen bij Nijmegen, uit welke gemeente ook de tweede echtgenote van Dr.
Kohlbrügge afkomstig was.
 Ds. H. Rombach (1878-1880) was een prediker op gereformeerde grondslag en trok alhier grote
scharen volks, zodat het kerkgebouw te klein was. De toehoorders stonden buiten voor de ramen
mee te luisteren. Maar het was bij hem: Hoort naar mijn woorden, maar let niet op mijn daden!
Vanwege zijn liederlijke leven is hij in 1880 afgezet. Later is hij nog predikant geweest te Urk. .
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 Ook zijn opvolgers, Ds. FA van Loenen (1881-1883) en Ds. J. van der Spek (1886-1889) preekten op
gereformeerde grondslag. Laatstgenoemde schijnt nogal een vermogend man geweest te zijn. Uit
eigen zak bekostigde hij de bouw van een consistoriekamer aan de zuidkant van de kerk, die bij de
restauratie in 1984 weer is afgebroken.
 Met de komst van Ds. J.D. Schmidt (1899-1908) deed de zgn. Ethische richting haar intrede in onze
gemeente ("niet de leer, maar de Heer"'). Hij was gevormd door de ethische Prof. Valeton. Zijn vader
was Vrij-Evangelisch, zelf was hij voorzitter van de (evangelische) Ned.Chr.Gemeenschapsbond.
 Na hem volgde de bekende Ds. J.A.F. Manus van der Jagt (1908-1922) die al spoedig na zijn komst de
tweede dienst afschafte .
 Na een vacature van 37 jaar, keerde met de komst van Drs. J.J. Tigchelaar de gereformeerde richting
in onze gemeente weer terug en vond weer geleidelijk een opbloei van het kerkelijke leven plaats.
 Daarna heeft Ds. T. van Delen de gemeente gediend (1961-1971). Hij vertrok als emeritus van hier
naar Everdingen. Na hem volgden Ds. W.A. de Groot, dhr. H.P. Wilstra, Ds. T. Wegman, Ds. H. de
Bode, Ds. L.H. Oosten en Ds. R. Veldman.

ONS KERKGEBOUW
Hoe oud de kerk in Sint Anthoniepolder nu eigenlijk precies is, is niet met zekerheid te zeggen. Volgens
deskundigen is het oorspronkelijke kerkgebouw in de 14e eeuw gebouwd, dus nog vóór de Sint
Elisabethsvloed van 1421. De kerk, gewijd aan de Heilige Sint Anthonius de Groote, was een R.K.
parochiekerk die tot 1559 behoorde tot het Bisdom Luik (Belgie).
Aan het huidige kerkgebouw moeten reeds twee kleinere vooraf zijn gegaan. Dit is te zien aan de oude
dakmoeten op de torenwand. De toren, die thans eigendom is van de burgerlijke gemeente Binnenmaas,
is dan ook ouder dan het huidige kerkgebouw.
In de toren hangt een bijzonder oude luidklok met het Latijnse opschrift:
Defunctos pioro
Fugo pestem
Festa decoro
Anno Domini MCCCCXXXVI
Gherut Butendyc fecit
Vrij vertaald betekent dat:
De doden beween ik
De pest verdrijf ik
De feesten luister ik op
In het jaar onzes Heeren 1436
heeft Gerrit Buitendijk mij gemaakt.
Het verdrijven van de pest heeft te maken met de middeleeuwse bijgelovige gedachte dat de Heilige
Anthonius een beschermer was tegen ziekten. Zoals in vele oude kerken werden ook hier overledenen
begraven. In de kerkruimte Iiggen enkele grafzerken uit de 17e en 18e eeuw, o.a. die van de plaatselijke
predikant Ds. J. Bovie, overleden in 1725. Uit de 17e eeuw dateert ook de kansel (1614), de kanselbijbel
(een beroemde eerste uitgave van de Statenvertaling, 1637) en de voorlezersbijbel.
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Aan de zuidgevel werd omstreeks 1887 een consistoriekamer aangebouwd, die bij de restauratie van het
kerkgebouw in 1984 weer is afgebroken.
In 1902 werd in de kerk een orgelgaanderij gemaakt, waarop een gebruikt huisorgel werd geplaatst.
Vanaf dat moment was er dus geen voorzanger meer nodig.
De verlichting van de kerk bestond tot 1884 uit kaarsen, daarna uit olielampen en vanaf 1936 is er
elektrische verlichting. Heel fraai is de 19e -eeuwse witte kaarsenkroon die de kerkruimte siert.
De toren kreeg in 1908 een nieuwe spits. Uit een nog voorhanden zijnde foto blijkt duidelijk dat de oude
spits aanmerkelijk minder steil was dan de huidige. Overigens bleef de kerk zeer sober en ongekunsteld,
doordat ze voor 1981 nooit werd gerestaureerd.
In de periode 1981-1985 moest het kerkgebouw echter noodgedwongen een ingrijpende restauratie
ondergaan, die in verschillende fasen is uitgevoerd. In het westelijk gedeelte van de kerk (grenzend aan
de toren) werd een consistoriekamer aangebracht, met daarboven een verenigingsruimte. Van de toren
werd slechts de kap hersteld en sommige delen van het metselwerk. Bij de restauratiewerkzaamheden is
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande materialen en is er naar gestreefd het sobere karakter
van het kerkgebouw te behouden.
In 1967 werd het vroegere huisorgel vervangen door het huidige kerkorgel, dat van elders werd
overgenomen. In 1995 werd de orgelgaanderij een stuk hoger geplaatst en het orgelfront vernieuwd.
Onder de nieuwe orgelgaanderij werd toen een nieuwe zitplaatsengaanderij aangebracht, die aan 55
kerkgangers plaats biedt, zodat de kerk momenteel ongeveer 255 zitplaatsen telt.

KERKELIJKE COLLEGES
I. Kerkenraad
Predikant:
Ds. R. Veldman, Polderdijk 77, 3299 LM Maasdam, tel. 078-6765294.
Ouderlingen: 4; namen, wijkindeling, adresgegevens  maandelijks contactblad + website.
Ouderling-kerkrentmeesters: 2; namen, adresgegevens  maandelijks contactblad + website.
Diakenen:
3; namen, wijkindeling, adresgegevens  maandelijks contactblad + website.
Voor zaken waarvoor niet in eerste instantie de predikant nodig is, kan men zich wenden tot de
wijkouderling of -diaken.
De taak van de ouderlingen omvat vooral de medeverantwoordelijkheid voor de bediening van het
Woord en de Sacramenten, het aandeel in de herderlijke zorg (huisbezoek) en het opzicht over de
gemeente.
De taak van de diakenen omvat vooral de dienst der barmhartigheid: dienstbetoon, verlenen van
bijstand (financiële hulp aan personen of aan instellingen op diaconaal terrein) en medewerking aan het
maatschappelijk welzijn (o.a. bejaardenwerk). Zie hiervoor ook de rubriek 'Diaconaat' in deze gids.
De kerkenraad vergadert gewoonlijk ongeveer tienmaal per jaar.
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II. College van Kerkrentmeesters
Ouderling-kerkrentmeesters:
Kerkrentmeesters:
Ontvanger:

2; namen, adresgegevens  maandelijks contactblad + website.
1; naam, adres  maandelijks contactblad + website.
1; naam, adres  maandelijks contactblad + website.

De taak van de kerkrentmeesters omvat de behartiging van de stoffelijke belangen van de gemeente
(eigendomsbeheer, onderhoud, financiën, traktementen et cetera). Voorheen was het college een
college van kerkvoogden met min of meer 'vrij beheer', dat zich vrijwillig gesteld had onder een landelijk
'College van Toezicht'.
In het jaar 2000 heeft het zich aangepast aan een wijziging van de Kerkorde van de Nederlands
Hervormde Kerk, waarbij het werk van de kerkvoogdij is gesteld onder de verantwoordelijkheid van de
kerkenraad. Vandaar dat een tweetal kerkvoogden tevens in het ambt van ouderling werd bevestigd,
waardoor zij deel uitmaken van de kerkenraad. Hierdoor kon tevens in 2000 het vroegere college van
notabelen, dat een controlerende functie had namens de gemeente, worden opgeheven.
Met ingang van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland in 2004 werden de kerkvoogden
aangeduid als kerkrentmeesters. Sindsdien spreken we van het college van kerkrentmeesters, met
binnen onze gemeente de bovengenoemde samenstelling.

KERKDIENSTEN





De erediensten op zondag en op 1e Kerstdag, vinden plaats ’s morgens om 10 uur en ’s avonds
om 6 uur.
Morgendiensten zijn er eveneens op 2e Kerstdag (soms), Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag,
Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag..
Avonddienst zijn er ook op Goede Vrijdag en op Oudejaarsdag. De aanvang is dan niet om 18.00
uur maar om 19.30 uur.
Een middag- en een avonddienst worden er gehouden op de Biddag voor gewas en arbeid (2e
woensdag in maart) en op de Dankdag voor het gewas en arbeid (1e woensdag in november). De
aanvang is dan om 14.30 uur en 19.30 uur.

Overeenkomstig Gods Woord en naar de orde in Gods Huis wordt verwacht dat men de kerkdiensten
bezoekt in gepaste kleding. Vrouwen en meisjes dienen met gedekt hoofd in het Huis des Gebeds te
verkeren (1 Kor. 11:1-16).
Collecten.
In de kerkdienst zijn er gewoonlijk drie rondgangen, samen bestemd voor diaconie en kerk. Opbrengsten
worden volgens de bepaalde verdeelsleutel verdeeld. Aan het einde van elk jaar stelt de kerkenraad –
tegelijkertijd met de begroting – het collecterooster vast voor het volgende jaar, inclusief de
doelcollectes.
Koster:
Organisten:

zie contactblad + website.
zie contactblad + website.
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KERKELIJKE GEBOUWEN
1. Hervormde Kerk: Polderdijk 65, 3299 LM Maasdam (Sint Anthoniepolder), tel. 078-6765326.
Tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag is het historische kerkgebouw voor een ieder vrij te
bezichtigen. In andere gevallen op aanvraag bij de koster en bij het college van kerkrentmeesters.
Het kerkgebouw wordt uitsluitend gebruikt voor kerkelijke doeleinden onder verantwoordelijkheid van
de eigen kerkenraad.
2. Pastorie: Polderdijk 77,3299 LM Maasdam (Sint Anthoniepolder), tel. 078-6765294.
De oorspronkelijke middeleeuwse pastorie is in 1957 wegens bouwvalligheid afgebroken en vervangen
door een kleinere woning. Daar deze te klein bleek als dienst- en gezinswoning is deze op haar beurt in
2001 vervangen door de huidige pastorie.
3. Vergaderzaal: kleine vergaderzaal in de kerk boven de consistoriekamer, de bovenzaal.
Deze wordt o.a. gebruikt voor de catechisaties en door de kerkelijke verenigingen en de
zondagsschool. Voor zover deze zaal niet geschikt is, worden ook sommige activiteiten gehouden in
het Ontmoetingscentrum bij de Ned. Hervormde Kerk te Maasdam (dorp) of in gebouw "De Rank"
tegenover de Ned. Hervormde Kerk te Cillaarshoek of elders.
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SACRAMENTEN
1. Heilige Doop
In principe is er iedere maand gelegenheid tot de bediening van het Sacrament van de Heilige Doop in
een morgendienst. In de praktijk wordt dit meestal naar behoefte en in overleg met de doopouders
geregeld. De gelegenheid wordt tevoren ook per kanselafkondiging en in de kerkbode bekendgemaakt.
Na de bediening van de Heilige Doop wordt een doopkaart ter herinnering meegegeven.
Doopzitting
De doopouders worden uitgenodigd op de doopzitting in de consistoriekamer, waar ingevolge kerkelijk
voorschrift door de predikant (in aanwezigheid van een ouderling) een zgn. doopcatechisatie wordt
gehouden. Hier wordt de betekenis van de Heilige Doop uiteengezet en worden de ouders gewezen op
hun roeping om hun kind(eren) - naar hun belofte - een christelijke (dus ook: kerkelijke) opvoeding te
geven. Indien blijkt dat ouders niet bereid zijn hun belofte inhoud te geven, bestaat de mogelijkheid dat
een doopaanvrage niet wordt ingewilligd of voorlopig wordt uitgesteld. Aan de doopouders wordt
verzocht om ter doopzitting of van tevoren hun trouwboekje ter inzage te geven.
2. Heilig Avondmaal
Het sacrament van het Heilig Avondmaal wordt gewoonlijk viermaal per jaar bediend, te weten eenmaal
per kwartaal, in een morgendienst.
Voorbereiding
Aan de Avondmaalszondag gaat vooraf een week van voorbereiding, waarin ieder lid der gemeente
zichzelf heeft te beproeven op het punt van het ware geloof. Deze week van voorbereiding begint met
een voorbereidingsdienst op de zondagmorgen voorafgaand aan die waarop het Heilig Avondmaal zal
worden bediend. Het verdient aanbeveling om in de week van voorbereiding het klassieke
Avondmaalsformulier te lezen en te overdenken.
Censura Morum
In de week van voorbereiding wordt ook 'Censura Morum' gehouden in de consistoriekamer van de kerk,
op een tijdstip dat in de voorbereidingsdienst en/of in de kerkbode bekend wordt gemaakt.
Censura Morum is een zitting van (een deel van) de kerkenraad, waarop gesproken wordt over de
betekenis van het Heilig Avondmaal en onderzocht wordt of er geen redenen zijn die een stichtelijke
viering ervan in de weg staan. Er is dan ook gelegenheid voor Iidmaten van de gemeente om eventuele
bezwaren tegen belijdenis en levenswandel van avondmaalgangers persoonlijk in te dienen, waarna de
kerkenraad zich beraadt over die bezwaren. Ook eventuele andere problemen rondom het Heilig
Avondmaal kunnen daar aan de orde worden gesteld.
Gast-deelname
Belijdende leden die behoren tot een andere gemeente en alhier voor de eerste maal als gast aan het
Heilig Avondmaal wensen deel te nemen, dienen hiertoe vooraf toestemming te vragen aan de
kerkenraad van onze gemeente.
Dankzegging
De Avondmaalszondag wordt besloten met een dienst van dankzegging en nabetrachting in de avond.
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HUWELIJKSBEVESTIGING
Aanvraag
Aanstaande echtparen die hun huwelijk alhier kerkelijk willen laten bevestigen, dienen dit ruim van
tevoren aan te vragen bij de kerkenraad, die het verzoek toetst aan het plaatselijke reglement voor het
aanvragen en bevestigen van een huwelijk.
Huwelijkscatechese
Na de aanvraag tot bevestiging van het huwelijk wordt het aanstaande echtpaar door de predikant
uitgenodigd voor een pastoraal gesprek (de zgn. huwelijkscatechisatie). Vervolgens dient men zich zelf te
wenden tot de koster en de organist voor het maken van de nodige afspraken.
Bevestiging
De huwelijksbevestiging geschiedt als regel door de eigen predikant van Sint Anthoniepolder. Bevestiging
door een predikant van elders kan slechts geschieden in zeer bepaalde gevallen, bij hoge uitzondering en
volgens de regels die de kerkenraad hiervoor heeft gesteld in het plaatselijke reglement. Indien van
tevoren blijkt dat het huwelijksfeest gevierd zal worden op een wereldse wijze die niet past in de
christelijke sfeer, zal aan het huwelijk geen kerkelijke medewerking worden verleend.

BEGRAFENIS
Bij een sterfgeval geve men zo spoedig mogelijk bericht aan de predikant om tijdig de begrafenisdienst te
kunnen regelen. Indien men de begrafenis wil laten leiden door een predikant van elders, gelieve men
dit te doen in overleg met de eigen predikant.
Gewoonlijk komen in de dagen voorafgaande aan de begrafenis enige vertegenwoordigers van de
kerkenraad condoleren. De plaats waar de rouwdienst wordt gehouden is te regelen via de
begrafenisondernemer.
Crematie
Aan crematieplechtigheden wordt geen kerkelijke medewerking verleend.

ZIEKTE
Ingeval er wegens ziekenhuisopname of ernstige of langdurige ziekte bezoek van de predikant gewenst
wordt, gelieve men dit rechtstreeks aan hem door te geven.
Alleen zó kan hij nauwkeurig weten in welke gevallen bezoek nodig of gewenst is. Ook bij terugkeer uit
het ziekenhuis wordt gaarne rechtstreeks bericht verwacht, om vergeefse bezoeken aan het ziekenhuis
te voorkomen.
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HUISBEZOEK
Het huisbezoek wordt zo getrouw mogelijk door de kerkenraad verricht, hoofdzakelijk in de periode van
het winterseizoen. Getracht wordt zoveel mogelijk alle gezinnen en alleenstaanden die tot de gemeente
behoren of trouw met haar meeleven, systematisch te bezoeken. Van tevoren wordt een afspraak
gemaakt.
Graag wordt gerekend op ieders medewerking in dezen. De bezoeken geschieden gewoonlijk door de
predikant met een ouderling of diaken, of door twee andere kerkenraadsleden. Wanneer men om een
bepaalde reden behoefte heeft aan een huisbezoek, ook al is men daarvoor eigenlijk nog niet aan de
beurt, wendt u zich dan even tot uw wijkouderling of tot de predikant om te vragen om een afspraak.
Behalve het reguliere huisbezoek vinden er ook bezoeken aan zieken en ouderen plaats.

ZONDAGSSCHOOL “LAAT DE KINDEREN TOT MIJ KOMEN”
Het zondagsschoolwerk zien wij als 'voorbereidende catechese'. Het is dus eigenlijk een voorbereiding op
de catechisatie en is bestemd voor kinderen van 4-12 jaar. Tevens is de Zondagsschool een
evangelisatiemiddel voor kinderen uit niet kerkelijk meelevende gezinnen. Ook deze kinderen zijn dus
van harte welkom!
Momenteel zijn de kinderen in 3 groepen verdeeld, te weten:




Groep C (komt overeen met groep 1, 2 en 3 van de basisschool).
Groep B (komt overeen met groep 4, 5 en 6).
Groep A (komt overeen met groep 7 en 8).

Op de Zondagsschool wordt (m.b.v. een 'jaarrooster') een Bijbelverhaal verteld en er wordt een tekst en
een psalmversje geleerd.
Tweede Kerstdag wordt het Kerstfeest gevierd in de kerk met en door de kinderen, waar ook de ouders
en andere belangstellenden aanwezig zijn. Er worden teksten opgezegd, liederen gezongen, een deel van
het Kerstevangelie en een vrij verhaal verteld. De oudste kinderen krijgen bij hun afscheid een Bijbel
uitgereikt.
De Zondagsschool wordt gehouden 's zondags na afloop van de morgendienst, van 12.00 tot 13.00 uur.
Leiding: zie contactblad + website.
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CATECHISATIES
De wekelijkse catechisaties beginnen gewoonlijk in oktober en eindigen voor Pasen. Dit komt meestal
neer op zo’n 20 keer per seizoen. Op de catechisatie worden de jongens en meisjes verwacht die de
Zondagsschool verlaten hebben.
Het rooster is als volgt:
Maandagavond:
18.30-19.15 uur: Jongens en meisjes van 12 en 13 jaar
Vrijdagavond:
18.30 - 19.15 uur: jongens en meisjes van 14 en 15 jaar;
19.30 - 20.15 uur: jongens en meisjes van 16 jaar en ouder 15 jaar;
20.30 - 21.30 uur: belijdeniscatechisatie.
De catechisaties worden gehouden in de bovenzaal van de kerk. De stof omvat hoofdzakelijk de
geloofsleer met kennis van de Bijbel en de hoofdzaken uit de kerkgeschiedenis. Van de catechisanten
wordt verwacht dat zij getrouw komen en de opgegeven leerstof leren. Bij verhindering om te komen
dient hiervan bericht te worden gedaan.
Op de ouders doen wij een beroep om hun medewerking te verlenen door het stimuleren van de
kinderen om getrouw te komen en ijverig mee te doen. Deze verantwoordelijkheid is onderstreept door
de belofte bij de Heilige Doop gegeven om de kinderen in de leer van Gods Woord "naar uw vermogen te
onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen".
GELOOFSBELIJDENIS
Degenen die begeren Openbare Belijdenis des geloofs af te leggen, dienen vooraf de belijdeniscatechisatie te bezoeken.
Toelating
Tot het volgen van de belijdeniscatechisatie kan men ingevolge de Kerkorde slechts worden toegelaten
indien men van tevoren gedurende tenminste twee jaren de gewone catechisatie heeft gevolgd. De
toelating geschiedt na een voorafgaand gesprek met de predikant.
Gewoonlijk wordt de belijdeniscatechisatie gehouden gedurende een winterseizoen, op vrijdagavond na
de gewone catechisatie of in overleg met de belijdeniscatechisanten eventueel op een ander tijdstip.
Aanneming en bevestiging
Na voltooiing van de belijdeniscatechisatie wordt door de kerkenraad een aannemingsavond belegd. Op
deze avond stelt de kerkenraad zich op de hoogte van geloof en kennis van de catechisanten en wordt er
beslist over de toelating tot de Openbare Belijdenis des geloofs. De belijdenisdienst, waarin de nieuwe
Iidmaten worden bevestigd als belijdende leden in volle rechten, vindt gewoonlijk plaats op de Tweede
Paasdag.
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VERENIGINGSWERK
1. VROUWENVERENIGING “TABITHA"
Onze vrouwenvereniging werd in 1983 opgericht. Met onze vereniging zijn wij lid van de Hervormde
Vrouwenbond, de Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op Gereformeerde Grondslag. Het is een
vereniging van, voor en door vrouwen van de Hervormde gemeente Sint Antoniepolder. Het doel van
onze vereniging is om als vrouwen onderling d.m.v. de verenigingsavonden Gods Woord te onderzoeken.
Ook het leggen van contacten en het verstevigen van de onderlinge band is daarbij zeer waardevol. De
verenigingsavonden worden 1 x per 14 dagen op maandagavond in de bovenzaal van ons kerkgebouw te
Sint Anthoniepolder gehouden en duren van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Op deze avonden neemt de Bijbel een centrale plaats in. De Bijbelstudies uit het maandblad "De
Hervormde Vrouw" dienen als leidraad. Soms wordt er door een van de leden een inleiding over een
bepaald onderwerp of Bijbelgedeelte gemaakt. Regelmatig wordt er iets voorgedragen of voorgelezen en
er wordt gezongen. Natuurlijk wordt er met koffie en iets lekkers erbij gepauzeerd, waarbij er tijd is om
bij te praten. Naast deze avonden organiseert onze vereniging een jaarlijkse verkoopdag. De opbrengst
daarvan wordt geschonken aan de kerk. Enkele dames bezoeken de verkoopdagen of de
jaarvergaderingen van andere vrouwenverenigingen of de ringavonden van de Bond, waardoor een
warm contact is ontstaan.
Namen en contactgegevens van presidente en secretaresse vindt u in het contactblad en op de website.
Verkoopdag
leder jaar in het voorjaar en najaar wordt door de Vrouwenvereniging "Tabitha" een verkoopdag
georganiseerd, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het werk in onze Hervormde gemeente.
Datum en plaats van de verkoopdagen worden tijdig aangekondigd in het maandelijkse contactblad en in
de regionale kerkbode.

2. JEUGDVERENIGING "IMMANUEL"
Deze club is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. We hebben elke veertien dagen club in de
bovenzaal van de kerk van 14.00 uur tot 15.30 uur. De ene keer hebben we club voor de leeftijd van 6
t/m 9 jaar, de andere keer voor de leeftijd van 9 t/m 12 jaar.
We beginnen met zingen, begeleid door orgel en/of fluit, gebed, Bijbelse vertelling en vervolgens
knutselen we wat met elkaar. Na afloop eindigen we met zingen en dankgebed en gaan we weer naar
huis. Na de Bijbelvertelling krijgen de kinderen drinken met wat lekkers erbij. Het is fijn wanneer we met
zoveel kinderen bezig mogen zijn rondom Gods Woord en daarnaast ook gezellig wat te knutselen.
De club heet "Immanuel", dat betekent "God met ons". Zonder Gods hulp kunnen we niet tot eer van
Hem leven. We hopen en bidden dat dit werk tot Gods eer en tot zegen voor ons verdere leven mag zijn.
Leiding: zie contactblad + website.
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3. JEUGDVERENIGING "BENJAMIN"
De jeugdvereniging "Benjamin" is bedoeld voor jongens en meisjes in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Zij
vergadert gewoonlijk om de veertien dagen op zaterdagavond in de bovenzaal van de kerk. Zij houdt zich
dan bezig met een Bijbels onderwerp en vervolgens ook met een andere gezellige bezigheid zoals een
spel of quiz. Het zijn altijd leerzame, nuttige en gezellige avonden, die graag bezocht worden en de
onderlinge band geweldig verstevigen.
Tegelijk is deze vereniging van groot belang voor de doorstroming van onze jongens en meisjes van
"Immanuel" (6 - 12 jaar) via "Benjamin" (12 - 16 jaar) naar jeugdvereniging "Gideon" (16 jaar en ouder).
Leiding: zie contactblad + website.
4. JEUGDVERENIGING "GIDEON"
Alle jongeren van 16 jaar en ouder zijn van harte welkom op Gideon. Een keer in de twee weken op
vrijdagavond in het JV-seizoen van ± oktober t/m mei hebben we een JV-avond. Een JV-avond begint om
20.15 uur t/m ± 22.00 uur in de bovenzaal van de kerk.
Een JV-avond ziet er als volgt uit:
Voor de pauze:
- Een Psalm zingen die opgegeven wordt door degene die zijn/haar inleiding heeft.
- Beginnen met gebed door de voorzitter en in geval van afwezigheid door een overig bestuurslid.
- Notulen voorlezen en een korte bespreking van eventuele binnengekomen stukken of nieuws.
- Het lezen van een gedeelte uit de Bijbel passend bij de inleiding van die avond.
- De inleiding (Bijbels onderwerp) door de person die dit voorbereid heeft.
- Bespreking van bij de inleiding passende vragen in kleine groepjes.
- Korte nabespreking van de vragen met z'n allen.
Na de pauze
- Er wordt een avondvulling georganiseerd door twee JV-Ieden (spel, quiz).
- Rondvraag en eventuele belangrijke mededelingen.
- Een Psalm zingen die opgegeven wordt door degene die zijn/haar inleiding had.
- Eindigen met gebed door de voorzitter of ander bestuurslid.
Dit zijn de gewone JV-avonden, naast deze avonden nodigen we ook een of twee keer per jaar een
spreker uit of hebben we een sportavond, strand- of boswandeling. Ook gaan we elk jaar op JV-weekend
en aan het eind van het JV-seizoen hebben we altijd een jaarvergadering met heel de gemeente.
De JV bestaat uit een bestuur en JV-leden. Leiding/voorzitters: zie contactblad + website.
In de maand november halen de Gideonieten een vrijwillige bijdrage op bij alle gemeenteleden voor de
club "Immanuel", Jeugdvereniging "Benjamin" en Jeugdvereniging "Gideon".
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ACTIVITEITEN EN KRINGWERK
1. CONTACTKRING VOOR OUDEREN EN ALLEENSTAANDEN
Een middag in de maand - deze wordt aangekondigd in de regionale kerkbode alsook in ons eigen
maandelijkse contactblad - wordt er een middag belegd voor ouderen en alleenstaanden, gewoonlijk in
het "Ontmoetingscentrum" naast de Hervormde Kerk te Maasdam. De aanvang is 14.00 uur.
Deze middag wordt geopend door de predikant die een meditatie houdt. Daarop volgt een pauze met
een gezellig samenzijn.
Voor het gedeelte na de pauze wordt soms een gastspreker of –spreekster uitgenodigd om, al of niet aan
de hand van dia’s of een dvd, iets te vertellen.
Alle·ouderen, maar ook alleenstaanden die jonger zijn, zijn op deze middagen hartelijk welkom. Wie niet
op eigen gelegenheid kan komen, kan desgewenst gehaald worden. Men wende zich dan even tot de
leiding. Eenmaal per jaar gaan de deelnemers aan de contactkring voor ouderen en alleenstaanden
gezamenlijk per bus een dagje uit.
Leiding: zie contactblad + website.
2. BIJBELKRING
Gedurende het winterseizoen wordt er periodiek (één à tweemaal per maand) in de bovenzaal van de
kerk een Bijbelkring gehouden onder leiding van de predikant. ledere belangstellende is daar welkom.
De predikant geeft een inleiding over een gedeelte van de Bijbel of van de belijdenisgeschriften der Kerk,
waarna er onder het genot van een kopje koffie of thee gelegenheid is voor vragen stellen of gesprek.
Aan het eind van de avond wordt er gecollecteerd voor een of ander christelijk doel (b.v. het
evangelisatiewerk in Limburg; Woord en Daad; Israel, enz.).
De frequentie van de Bijbelkring wordt vastgesteld in overleg met de kerkelijke verenigingen, om
rekening te houden met elkaars activiteit. De datum van de Bijbelkring zal telkens van tevoren worden
aangekondigd in het kerkblad en per kanselafkondiging.
Plaats: bovenzaal van de kerk. Aanvang: 20.00 uur.

3. OLIEBOLLENACTIE
In de maand november wordt een oliebollenactie georganiseerd. Door een aantal vrijwillig(st)ers wordt
een grote hoeveelheid oliebollen gebakken en vervolgens verkocht in Maasdam en omgeving. De
opbrengst hiervan komt ten goede aan onze kerk en Hervormde gemeente.
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4. OUD-PAPIERACTIE
Elke maand op de tweede zaterdag van de maand wordt in Sint Anthoniepolder, Maasdam en
Cillaarshoek oud papier ingezameld door een groot aantal jongere en oudere vrijwilligers. Het oud papier
kan eventueel ook op dezelfde dag worden ingeleverd bij de papiercontainers die dan enkele dagen op
het parkeerterrein van de kerk aan de Polderdijk staan. Grote hoeveelheden kunt u ook laten afhalen na
een telefoontje naar de coördinator.
De opbrengst van de oud-papieractie is bestemd voor het onderhoudsfonds van onze Hervormde
gemeente. Zo kon er in de loop der jaren al heel wat worden bijgedragen in de kosten van de
kerkrestauratie, aanleg parkeerterrein bij de kerk, de bouw van de zitplaatsengalerij en de bouw van de
nieuwe pastorie. Het oude papier kan zo van grote waarde zijn voor de financiering van de genoemde
kerkelijke activiteiten.
5. CENTRAAL VERBAND
Het Centraal Verband is een gezamenlijke vergadering van de bestuursleden, leiders, leidsters en
organisatoren van de verschillende jeugdverenigingen, de vrouwenvereniging, de ouderen- en
alleenstaandenkring, het damescomité, de zendingscommissie en de Zondagsschool, met een
vertegenwoordiging van de kerkenraad.
Dit verband vergadert gewoonlijk één maal per jaar om gezamenlijk de verschillende activiteiten te
bespreken en af te stemmen. Zo wordt in onderling overleg het programma voor het (winter)werk
opgesteld.
Voorzitter: de predikant
Secretaris: de scriba van de kerkenraad.
ZENDING EN ZENDINGSCOMMISSIE
Zending bedrijven is voor de kerk een Bijbelse opdracht. Ingevolge de Kerkorde dient er dan ook in
iedere Hervormde gemeente een zendingscommissie te zijn, als orgaan van bijstand van de plaatselijke
kerkenraad. De zendingscommissie heeft mede tot taak de gemeente bij haar zendingsroeping te
bepalen. Zij doet dit o.a. door zich te richten op het zendingswerk uitgaande van de Gereformeerde
Zendingsbond (GZB).
Daartoe worden regelmatig activiteiten ontplooid zoals het ondersteunen van een 'project' van de GZB.
Dit houdt in dat we een bepaald zendingsterrein van de GZB onder de aandacht brengen en daar ook de
geldelijke opbrengsten voor bestemmen.
Namen, contactgegevens, nieuws of mededelingen van de zendingscommissie vindt u in het contactblad.
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DIACONAAT
Ingevolge de Kerkorde is aan de diakenen toebetrouwd: "de dienst der barmhartigheid jegens gemeente
en wereld inzonderheid door bijstand en vertroosting aan hen, die verpleging en verzorging behoeven,
die moeilijkheden hebben In het gezinsleven, die maatschappelijk zijn ontspoord of zich in stoffelijke
nood bevinden; de taak om staande temidden van de sociale noden van het volk, hun kennis
dienaangaande dienstbaar te maken aan de voorlichting van de Kerk, opdat deze ook overheid en
samenleving wijze op haar roeping de gerechtigheid te betrachten; de ambtelijke tegenwoordigheid bij
de kerkdienst, in het bijzonder ook voor de leiding van het inzamelen van de Iiefdegaven en het dienen
van de Tafel des Heeren; het beheren van de diaconale gelden en goederen".
Hieruit is het duidelijk dat, al heeft de overheid heel wat van de sociale zorg aan zich getrokken, het met
de taak van de diaconie beslist niet gedaan is. Ook in deze tijd kan er ondanks de vele sociale
voorzieningen ook nog 'stille armoede' geleden worden, door wat voor oorzaken dan ook. De diaconie is
dan eventueel bereid bij te springen. In zulke gevallen wende men zich desgewenst tot de predikant of
tot één der diakenen.
Verder zijn er allerlei sociale instellingen, al dan niet door de overhead gesubsidieerd, die behoefte
hebben aan kerkelijke financiële steun. Te denken valt aan instellingen van barmhartigheid, kinderzorg,
gehandicapten enz. Ook hier Iigt dus een belangrijke taak voor de diaconie.
De diaconie van onze gemeente is verder vertegenwoordigd in de participantenraad van Zorgwaard.
Hieronder vallen thuiszorg, ’t Huys te Hoecke, De Hoge Weide, Immanuël, Heinenoord, Sabina van
Egmont, de Zoomhoek, Hofwijk, Dorpzigt, Bliekenhof en Poorthuis.
Daarnaast is de diaconie vertegenwoordigd in de raad van toezicht van het Ikazia Ziekenhuis te
Rotterdam.
Kerkradio
Voor hen die onmogelijk meer naar de kerk kunnen komen, bestaat er de mogelijkheid om via de
diaconie kerkradio te verkrijgen.
Kerst-actie
Rondom de Kerstdagen deelt de diaconie aan de ouderen van de gemeente van 70 jaar of daarboven,
alsmede aan chronische zieken en degenen die op dat moment in een ziekenhuis verpleegd worden, een
kerstpakket met een kerstgroet uit.
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
De taak van de kerkrentmeesters is het beheren en verzorgen van de kerkelijke gebouwen (kerk,
pastorie, overige gebouwen en bezittingen), het salaris van de predikant en alle kosten die verbonden
zijn aan het functioneren van het gemeentewerk. Ook het bijhouden van de doop- , trouw- en
ledenregisters behoort tot de taak van de kerkrentmeesters (voorheen Kerkvoogdij).
Bepaalde beslissingen van de kerkrentmeesters zijn onderworpen aan de goedkeuring van de RCBB. De
gemeente is dus niet geheel vrij in het nemen van beslissingen over bijvoorbeeld aan- en verkoop van
onroerende goederen, bepaalde kapitaalsuitgaven, beroepingswerk (solvabiliteitsverklaring), et cetera.
Omdat het werk van de kerkrentmeesters ingevolge de huidige bepalingen van de Kerkorde van de
Protestantse Kerk in Nederland onder verantwoordelijkheid valt van de kerkenraad, moeten jaarlijks de
begroting en de jaarrekening van de kerkrentmeesters door de kerkenraad worden vastgesteld. Om
dezelfde reden moet ook de meerderheid van het college van kerkrentmeesters deel uitmaken van de
kerkenraad.
College van kerkrentmeesters
In onze gemeente bestaat het college van kerkrentmeesters uit drie personen. Twee leden van hen,
waaronder de voorzitter, maken als ouderling-kerkrentmeester deel uit van de kerkenraad. De
kerkrentmeesters worden verkozen door de stemgerechtigde Iidmaten van de gemeente op dezelfde
wijze als de ouderlingen en de diakenen. Hun zittingsperiode bedraagt vier jaar.
Financiën
Hoe komen de kerkrentmeesters aan de benodigde financiën voor het uitoefenen van hun beheerstaak?
In iedere kerkdienst worden er twee collecten gehouden voor de Kerk. Verder zijn er ook enige
inkomsten uit het verpachten van bouw-, tuin- en weiland in Sint Anthoniepolder. Daarnaast zijn er
inkomsten uit vrije giften, kerkelijke acties et cetera. Maar de Kerk is vooral afhankelijk van de jaarlijkse
opbrengst van de actie Kerkbalans (voorheen vrijwillige bijdragen).
Elk jaar in januari worden de gemeenteleden aangeschreven voor de actie Kerkbalans, waarbij nog in
dezelfde maand het formulier met de toegezegde jaargift (in een of meerdere termijnen) weer wordt
opgehaald. Hierbij wordt een beroep gedaan op ieders milddadigheid in het geven voor (de
instandhouding van) de dienst des Heeren. Met de toezeggingen wordt de opbrengst van de actie
Kerkbalans voor dat jaar begroot en door het jaar heen geverifieerd.
Verjaardagsfonds
Vanwege het verjaardagsfonds worden de leden van de gemeente omstreeks hun verjaardag namens de
kerk gefeliciteerd. Een team van jongere of oudere medewerk(st)ers heeft deze taak op zich genomen.
Wie jarig is, wordt door een van hen bezocht en krijgt een felicitatiekaart uitgereikt. Daarbij wordt tevens
een feestgave gevraagd in een collectezakje. Deze gift is bestemd voor de kerk.
Bankrekeninq
Giften voor de kerk en bijdragen aan de actie Kerkbalans kunnen worden overgemaakt op bankrekening:
69.97.66.729 t.n.v. College van kerkrentmeesters Hervormde gemeente Sint Anthoniepolder (CvK HG
Sint Anthoniepolder). Het volledige banknummer luidt:
IBAN: NL98 FVLB 0699 7667 29 (BIC: FVLBNL22)
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KERKBODE
Maandelijks contactblad
Eenmaal per maand wordt door de Hervormde gemeente Sint Anthoniepolder een contactblad
uitgegeven. Dit blad wordt in de gemeente bezorgd bij de kerkelijk meelevenden en bij degenen die te
kennen hebben gegeven er prijs op te stellen. Overigens wordt het als regel op iedere derde Zondag van
de maand aan de kerkgangers uitgereikt.
Het contactblad bevat gewoonlijk een meditatie van de hand van de eigen predikant. Vervolgens is er
een aankondiging van de kerkdiensten voor de eerstvolgende Zondagen. Dan is er de rubriek
gemeentenieuws, waarin mededeling gedaan wordt van de zieken, geboorten, huwelijken en
overledenen, kerkelijke activiteiten zoals catechisaties, bijzondere bijeenkomsten et cetera.
Ook het nieuws van de plaatselijke verenigingen vindt een plaats in het contactblad, terwijl de
kerkrentmeesters er hun financiële verantwoording en eventuele andere mededelingen in plaatst. Voor
de kleinere en grotere kinderen is er de jeugdrubriek, waarin bijbelse puzzels zijn opgenomen en waarbij
de kinderen bij een bepaald aantal behaalde punten een boek kunnen bestellen. Tenslotte bevat het
contactblad een lijst met alle kerkelijke adressen.
Reqionale kerkbode
Behalve het maandelijkse contactblad van onze eigen gemeente is er het regionale kerkblad voor de
Hoeksche Waard “De Hervormde Kerk”. Hierin worden de wekelijkse berichten van al deze Hervormde
gemeenten opgenomen. De predikanten uit de regio verzorgen ook bij toerbeurt een korte meditatie in
dit kerkblad. Het is een uitgave van Drukkerij Van As. B.V., Postbus 1516, 3260 BA Oud-Beijerland, tel.
0186-617722.

OVERSCHRIJVING NAAR/VANUIT EEN ANDERE GEMEENTE
Geoqrafisch principe van het kerk-ziin
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland waartoe wij behoren, gaat uit van het Bijbelse en
reformatorische principe dat de Kerk, als de openbaring van het geestelijke Iichaam van Christus, een
eenheid is. Deze eenheid openbaart zich in de plaatselijke gemeenten, die tezamen de ene Kerk vormen.
Dat betekent dat ieder die tot de Kerk behoort, behoort tot de plaatselijke gemeente waar hij of zij
woonachtig is. Men noemt dit het geografische principe van het kerk-zijn. De geografische grenzen van
iedere kerkelijke gemeente Iiggen vast op een geografische kaart die berust bij de Classicale Vergadering.
De grenzen van de Hervormde gemeente Sint Anthoniepolder staan in het begin van deze gemeentegids.
Nu kan het zijn dat iemand zich in de kerkelijke gemeente van zijn/haar woonplaats geestelijk niet
thuisvoelt. Dat kan om redenen van 'pastorale nood' of wegens de behoefte aan een 'andere modaliteit
van prediking en catechese' dan er in eigen gemeente wordt gevonden. Daarom is er sinds 1 juli 1992
kerkordelijk een mogelijkheid geschapen tot overschrijving van of naar een andere gemeente. Dit
betekent dat het mogelijk is dat kerkleden die in een andere gemeente wonen, zich laten overschrijven
naar de gemeente met welke zij meeleven. De regel dat men behoort tot de gemeente in welke men
woont, is de basis voor de Ledenregistratie in de PKN (LRP). Wanneer men daarin overgeschreven is naar
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de voorkeursgemeente, dan blijft een gemeentelid binnen LRP in de administratie van deze
voorkeursgemeente, ook bij verhuizing.
Plaatselijk beleid
De kerkenraad van de Hervormde gemeente van Sint Anthoniepolder heeft de volgende beleidsregeling
opgesteld ten aanzien van de aanvragen voor overschrijving naar onze gemeente
1. De kerkenraad voert in dezen een passief beleid (d.w.z. dat aanvragers zichzelf moeten melden).
2. Als voorwaarden voor inschrijving alhier wordt het volgende gesteld:
a) Aanvrager of aanvraagster richt een schriftelijk gemotiveerd en ondertekend verzoek tot
overschrijving aan zowel de kerkenraad (scriba) van de woongemeente als de kerkenraad
(scriba) van de voorkeursgemeente. In de praktijk volstaat veelal het verzoek richting de
voorkeursgemeente met een kopie aan de woongemeente.
b) Aanvrager of aanvraagster dient in principe gedurende tenminste een jaar getrouw meelevend
te zijn, ook door aanwezigheid bij doops- en avondmaalsdiensten.
c) Men moet bereid zijn tot het bijdragen aan de actie Kerkbalans en de Solidariteitskas.
d) Er wordt vooraf een gesprek over deze zaak gevoerd met de kerkenraad of een
vertegenwoordiger daarvan.
e) Het aantal pastorale eenheden (= adressen) van buiten de geografische gemeente Sint
Anthoniepolder mag het aantal pastorale eenheden van binnen de gemeente niet te boven gaan.
(Toelichting: als het aantal eenheden binnen de gemeente bijv. 200 is, kunnen dus maximaal 200
eenheden van buitenaf worden ingeschreven. Reden is dat de gebouwen en bezittingen
eigendom zijn van de plaatselijke gemeente, die ook de plaatselijke naam blijft dragen).
f) Diegenen die het langst met de gemeente van Sint Anthoniepolder meeleven, genieten ten allen
tijde voorrang.
3. Bij het hierboven onder 2d) bedoelde gesprek wordt het volgende aan de orde gesteld:
 Wat zijn de motieven om zich over te laten schrijven?
 Gewezen wordt op het geografische principe van het gemeente-zijn overeenkomstig de Bijbelse
en reformatorische visie.
 Gewezen wordt op de blijvende roeping en verantwoordelijkheid ten aanzien van de
woongemeente (denk bijv. aan het gebed).
 Gewezen wordt op het feit dat men niet alleen tot een gemeente behoort, maar ook tot het
brede geheel van de Protestantse Kerk in Nederland.
 Gewezen wordt op het in kennis stellen van de kerkenraad van de woongemeente.
4. Aanvragen om weer uit de voorkeurgemeente te worden uitgeschreven (naar de woongemeente
terug, of naar elders) worden in principe altijd door ons gehonoreerd als men verklaren kan dat men
elders meeleeft.
Het kan uit het vorenstaande duidelijk zijn dat het niet de bedoeling is dat men van tijd tot tijd van de
ene gemeente naar de andere reist. Een aanvraag tot overschrijving betekent niet dat men kiest voor de
een of andere predikant, maar voor de gemeente van voorkeur. In die gemeente mag dan ook trouw in
het kerkelijke leven worden verwacht.
Wie van de regeling gebruik wil maken, kan altijd eerst eens informatie vragen bij een van de
kerkenraadsleden. Meelevenden die van de regeling geen gebruik willen maken, blijven gewoon als
meelevenden (‘blijkgever van verbondenheid’ binnen LRP) beschouwd zoals voorheen. Het verschil is dat
men dan alhier geen stemrecht kan verkrijgen en dat men in de woongemeente de verplichting behoudt
om aldaar de bijdrage voor de Solidariteitskas te voldoen. Het zou moreel gezien niet juist zijn dit laatste
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te weigeren, aangezien de kerkrentmeesters van de woongemeente verplicht blijven deze bijdrage af te
dragen aan de landelijke kas, ook als men deze bijdrage niet aan de gemeente betaalt.

REFORMATORISCHE BASISSCHOOL
Op initiatief van onze Hervormde gemeente is in 1975 in Maasdam, samen met leden van andere
kerkgenootschappen, de Reformatorische school voor basisonderwijs opgericht onder de naam
Rehobôthschool. Ook onze gemeente is in de locatieraad van de school vertegenwoordigd. Door de fusie
in 2012 met vier andere reformatorische scholen en scholen op gereformeerde grondslag in de Hoekse
Waard valt de school in Maasdam nu onder de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische
Grondslag in de Hoeksche Waard, met een overkoepelend centraal bestuur dat bestaat uit een
Algemeen en Dagelijks Bestuur. Het adres van de school is Van der Doeslaan 10, 3299 BR Maasdam.
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TOT SLOT
Bij besluit van de Generale Synode in 2004 is besloten de Nederlandse Hervormde Kerk op te laten gaan
in een gefuseerd verband: de Protestantse Kerk in Nederland ofwel de PKN. Zo lang wij zelfstandig
Hervormde gemeente kunnen blijven op basis van Schrift en Belijdenis, is onze kerkenraad niet
voornemens de band met dit kerkverband door afscheiding te verbreken, juist omdat de
afscheidingsgedachte niet naar Schrift en Belijdenis is.
Ter voorkoming van misverstanden en onjuiste opinievorming willen we erop wijzen, dat ondanks de
fusie van het kerkverband, geen gemeente of kerkenraad zal worden gedwongen tot iets wat ingaat
tegen een eigen beleid naar Schrift en Belijdenis. Belangrijk is dan ook om te vermelden dat onze
Hervormde gemeente net als iedere andere kerkelijke gemeente een beleidsplan heeft, waarin duidelijk
wordt gemaakt hoe zij haar plaats inneemt binnen de Protestantse Kerk in Nederland overeenkomstig
Gods Heilig Woord en de gereformeerde belijdenis.
Onze bede zij: “Regeer ons alzo door Uw Woord en Geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan U
onderwerpen; bewaar en vermeerder Uw Kerk; verstoor de werken des duivels en alle geweld dat zich
tegen U verheft, mitsgaders alle boze raadslagen, die tegen Uw heilig Woord bedacht worden; totdat de
volkomenheid Uws Rijks toekome, waarin Gij alles zult zijn in allen". (Heidelbergse Catechismus, Zondag
48).
Aanbevolen literatuur:
Ds. L.H. Oosten, "Bewaar Uw Kerk", uitgeverij Hardeman, Ede, 1996;
Mr. G. Groen van Prinsterer, "Het recht der Hervormde gezindheid", uitgeverij
Hardeman, Ede, 1996 (heruitgave met voorwoord van Ds. L.H. Oosten);
Ds.A. Monod, "Waarom ik in de gevestigde Kerk blijf", uitgeverij Hardeman, Ede,
2000 (vertaling uit het Frans, met bijdrage van o.a. Ds. L.H. Oosten);
Dr. A. Zahn, "Ach, leefde Luther nog maar", uitgeverij Hardeman, Ede, 2000
(vertaling uit het Duits, met een Ten Geleide van Ds. L.H. Oosten).
Slotopmerking: Van 1794-1804 is onze Hervormde gemeente gediend door Ds. J.J. Ie Roy, die later vele
jaren te Oude-Tonge gestaan heeft. Ook deze rechtzinnige predikant heeft zich in de dagen van de
"Afscheiding" in de 19e eeuw krachtig verzet tegen de afscheidingsgedachte en aanhoudend sterk gepleit
voor de handhaving van Schrift en Belijdenis. Hij correspondeerde ook met de bekende Dr. H.F.
Kohlbrugge, die in de Nederlandse Hervormde Kerk als predikant geweigerd werd en nochtans een
krachtig bestrijder van de afscheidingsgedachte bleef. Mogen wij met de hulp des Heeren op het
voetspoor van vele godvruchtige vaderen trouw blijven aan de Kerk, zolang de Heere Zelf er nog woont
met Zijn Woord en Geest.
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PREDIKANTEN
Hieronder een overzicht van de predikanten die de Hervormde Gemeente van Sint Anthoniepolder
gediend hebben vanaf de Reformatie.
1. Hubertus Cornelii WALSBERGH, gekomen 1573, overleden 1574 (tevens predikant van Cillaarshoek);
2. Johannes ROCHUS (tijdelijk, tevens van Cillaarshoek), gekomen 1574, vertrokken 1576 naar Dordrecht;
3. Johannes NOORTHOUT, gekomen 1576, vertrokken 1578 naar Deinze (0. Vlaanderen), (niet tevens
voor Cillaarshoek);
4. Frans Jansz, van ASTBROECK (alias DE MOLENAER), gekomen 1582 van Cillaarshoek (dat hij reeds van
1579 bediende en ook nu blijft bedienen, ook al woont hij nu in de pastorie te Sint Anthoniepolder);
vertrokken 1584 naar Westmaas;
5. Johannes TEXTOR (alias DE WEVER), gekomen 1584, vertrokken 1586 naar Puttershoek (tevens
predikant voor Cillaarshoek);
6. Hubertus DE RIJCKE, gekomen 1590 van Maasdam (van waaruit hij tevens Cillaarshoek bediende, zoals
ook nu), overleden 9 februari 1599;
7. Olivier VAN HATTEM, gekomen 1599 van Hagestein, afgezet in 1608 (daarna R.K. geworden en in 1610
overleden), (tevens voor Cillaarshoek);
8. Abraham Philipsz. MELLINUS, als proponent gekomen 1608 (tot 1611 tevens voor Cillaarshoek),
overleden 1622;
9. Nicolaes RUSCH, (Russ, Russius of Ruyssius), voorheen Engels predikant te Breda, gekomen 1623 van
Ouddorp, overleden 1627;
10. Henricus Dibbets Jzn. FIL, gekomen 1627, vertrokken naar Brielle;
11. Franciscus Dibbets Jzn. FIL, gekomen 1630, vertrokken 1635 naar Dordrecht (Engelse Kerk);
12. Cornelis VAN KRUISKERKEN, gekomen 1635, emeritus 1675;
13. Adriaan VAN KRUISKERKEN Czn, gekomen 1675, vertrokken 1684 naar Bleskensgraaf;
14. Henricus Lamberti VAN LUNEN, gekomen 1684, vertrokken 1695 naar Buiksloot;
15. Carolus Johannes PIJL, gekomen 1695, afgezet door de Synode van Brielle;
16. Johannes BOVIE, gekomen 1705, overleden 1724 (begraven in de kerk te Sint Anthoniepolder);
17. Ludovicus Suggeraat GROMME, gekomen 1725, als emeritus 1726 naar Reeuwijk;
18. Sebastianus KONING, gekomen 1727, overleden 1759;
19. Gerardus EVERWIJN Iz.zn., gekomen 1759, overleden 1759;
20. J. DE WILDE, gekomen 1760, emeritus 1794
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21. J.J. LE ROY, gekomen 1794, vertrokken 1804 naar Sprang;
22. C.L. LE FEVRE, als proponent gekomen 1805, vertrokken 1811 naar Hoogmade;
23. P. VAN AMEROM, als proponent gekomen 1812, vertrokken 1818 naar Hoogmade;
24. J.F. GOBIUS DU SART, gekomen 1819 van Bergharen en Hernen, vertrokken 1822 naar Nichtevecht;
25. R.Hayens DE BRUIN, gekomen 1824 van Simonshaven, overleden 1828
26. G.L. V.D. KUYP, als proponent gekomen 1830, vertrokken 1833 naar Sliedrecht;
28. P.T.M. VAN LEEUWEN, als proponent gekomen 1833, vertrokken 1839 naar Beek en Ubbergen;
29. G.J. DE KLERK, als proponent gekomen 1840, vertrokken 1844 naar Oost-Zaandam;
30. S.W. La LAU, als proponent gekomen 1844, vertrokken 1856 naar Sassenheim;
31. W.G.F. VAN VOORTHUIJSEN, als proponent gekomen 1856, vertrokken 1861 naar Bedijkte Schermer;
32. W.H. STOFFELS, als proponent gekomen 1861, bediening neergelegd 1869;
33. W.J. WOUTERS, als proponent gekomen 1870, vertrokken 1872 naar Baarland;
34. P.J. TER PLEGT, als proponent gekomen 1873, vertrokken 1875 naar Hekelingen;
35. H. ROMBACH, gekomen 1878 van Babyloniënbroek, afgezet in 1880;
36. F.A. VAN LOENEN, gekomen als emeritus van Kubaard in 1881, vertrokken 1883 naar NieuwBeijerland;
37. J. VAN DER SPEK, als proponent gekomen 1886, vertrokken 1889 naar Giessen-Nieuwkerk (thans
Giessenburg);
38. J.D. SCHMIDT, als proponent gekomen 1899, vertrokken 1908 naar Oudenhoorn;
39. J.A.F. MANUS VAN DER JAGT, gekomen 1908 als hulpprediker van Delfshaven, vertrokken 1922 naar
Buurmalsen;
40. J.J. TIGCHELAAR, als kandidaat gekomen in 1959, vertrokken 1961 naar Kampen;
41. T. VAN DELEN, gekomen 1961 van Nieuweroord, vertrokken 1971 als emeritus naar Everdingen;
42. W.A. DE GROOT, als kandidaat gekomen 1972, emeritus 1978
43. H.P. WILSTRA, hulpprediker, gekomen 1979 van Barendrecht, overleden 1981;
44. T. WEGMAN, als kandidaat gekomen 1982, vertrokken 1985 naar Wijngaarden;
45. H. DE BODE, gekomen 1988 van Valburg en Homoet, vertrokken 1992 naar Vriezenveen;
46. L.H. OOSTEN, gekomen 1992 van Hedel, vertrokken 2006 als emeritus naar Driesum
47. R. Veldman, gekomen 2008 van IJsselmuiden-Grafhorst,
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