
Verslag van uitgeoefende activiteiten 2019 van de Hervormde Gemeente Veen: 
 
Erediensten:  
Iedere zondag mag de gemeente tweemaal samenkomen in de kerkdiensten: 
 ’s morgens om 09.30 uur en ’s avonds om 18.00 uur. Op Goede Vrijdag begint de dienst om 19.30 uur op en 
Oudejaarsavond begint de dienst om 19.00 uur.  Verder zijn er diensten op nieuwjaarsmorgen, op de tweede Kerst-, 
Paas- en Pinksterdag om 09.30 uur en op Hemelvaartsdag om 09.30 uur. 
 
Bid- en Dankdag 
Op biddag (tweede woensdag in maart) en dankdag (eerste woensdag in november) worden 
er twee diensten gehouden, om 14.30 uur een dienst speciaal gericht op de kinderen en om 
19.30 uur een reguliere dienst. 
 
Sacramenten: 
Het Heilig Avondmaal wordt vier maal per jaar gevierd. In de week voorafgaand aan de 
viering van het Heilig Avondmaal wordt er censura morum gehouden in de consistorie , een half uur voor de 
samenkomst ter voorbereiding van het Heilig Avondmaal in het Hervormd Centrum. 
 
De Heilige Doop 
De Heilige Doop wordt ongeveer één keer per acht weken bediend. Daaraan voorafgaande is 
er de gelegenheid tot doopaangifte, waarbij kenbaar kan worden gemaakt dat men een kind 
wil laten dopen. Deze doopaangifte, waarbij het trouwboekje dient te worden meegebracht, 
is een noodzakelijke formaliteit. Het eigenlijke pastoraat rond de Heilige Doop vindt plaats 
tijdens een doopbezoek aan huis. In 2019 zijn in onze gemeente 9 kinderen gedoopt, tijdens 
5 doopdiensten. 
 
Huwelijksinzegening: 
Tijdens een dienst wordt in het bijzijn van in ieder geval een predikant, ouderling, familie, 
vrienden en de gemeente, een zegen gevraagd over het huwelijk. Voorafgaand aan de dienst 
zal de predikant, vergezeld met de wijkouderling een bezoek aan het aanstaande 
bruidspaar afleggen. 
In 2019 zijn in onze gemeente 2 huwelijken ingezegend; 
 
Kerkauto: 
Elke zondag kan er gebruik gemaakt worden van de kerkauto. Een van de gemeenteleden 
fungeert dan als chauffeur.’s Morgens voor de dienst van 09.30 uur en ’s avonds voor de 
dienst van 18.00 uur  
 
Kinderoppas: 
Iedere zondag is er tijdens de morgendienst van 09.30 uur kinderoppas in het Hervormd Centrum, 
Door  vrijwilligers. 
 
Het kosterschap  
Het kosterschap wordt ingevuld door een gemeentelid. De koster ontvangt hiervoor een 
vrijwilligersvergoeding.  
 
Kerkenraad: 
Verkiezingen: 
Een nieuw lid van de kerkenraad wordt in onze gemeente gekozen door de stemgerechtigde 
lidmaten middels het indienen van namen van belijdende leden (ingediende lijst met minimaal 10 handtekeningen 
van belijdende leden) die naar hun mening geschikt zijn voor het uitvoeren van het betreffende ambt. In een 
bijeenkomst, waarvoor alle belijdende lidmaten uitgenodigd worden,(besloten vergadering)  wordt per ambt 
gekozen uit de ingediende namen. In 2019 zijn er in totaal 2 verkiezingsronden geweest. 
 
Kerkenraadsvergaderingen: 
Er zijn per jaar 10 vergaderingen waarop de gehele kerkenraad samenkomt voor enerzijds 
geestelijke verdieping en anderzijds om beleid te maken en uit te voeren . 



 
Moderamen vergaderingen: 
Iedere kerkenraadsvergadering wordt voorbereid in een moderamenoverleg. Hierin zijn alle ambtelijke 
afvaardigingen vertegenwoordigd, te weten: de predikant, scriba (in 2019 tevens afgevaardigde van de diaconie), 
afgevaardigde van ouderlingen en afgevaardigde van de kerkrentmeesters vertegenwoordigd. 
 
Kerkrentmeester vergaderingen: 
Gemiddeld 4 maal per jaar is er een vergadering van alle kerkrentmeesters. In 2019 is er 7 maal vergaderd. 
 
Diaconie  vergaderingen: 
Gemiddeld 4 maal per jaar is er een vergadering van alle kerkrentmeesters. In 2019 is er 5 maal vergaderd. 
 
Pastoraats vergadering: 
2 keer per jaar komen alle ouderlingen, , predikant en pastorale hulp kand. Van Ginkel 
samen, om de pastorale zorg op elkaar af te stemmen en te bespreken. 
  
Begrafenis: 
De herderlijke zorg vanuit onze gemeente gaat o.a. uit naar mensen die met verlies en rouw 
te maken krijgen.  In 2019 vonden er 8 begrafenissen vanuit onze Hervormde kerk plaats. 
  
Collectemunten en kwitanties: 
Het College van Kerkrentmeesters verkoopt collectemunten via boekhandel ’t Schrijvertje’ .  
 
Actie Kerkbalans: 
De gemeente doet jaarlijks mee met de Actie Kerkbalans. Deze wordt gehouden in de maand 
februari. In deze maand wordt onder leiding van het college van kerkrentmeesters bij alle 
gemeenteleden een enveloppe met informatie over de Actie Kerkbalans persoonlijk 
afgegeven. Het antwoord wordt persoonlijk weer bij u opgehaald in de tweede week van de 
actie. 
 
Solidariteitskas (lidmaatschap): 
De kerkelijke gemeente dient voor ieder belijdend lid een vaste bijdrage aan de landelijke 
kerk af te dragen. Hiervoor worden onder verantwoording van het college van 
kerkrentmeesters bij alle gemeenteleden een acceptgiro bezorgd, of afgeschreven middels een automatische 
incasso. 
 
Organisten: 
Om de lofzang te begeleiden heeft de hervormde gemeente Veen  3 organisten die op 
basis van een vrijwilligers vergoeding meewerken. Ook begeleid één van hen rouw- en 
trouwdiensten. 
  
Zendings- en evangelisatie commissie: 
De zendings en evangelisatiecommissie ondersteunt activiteiten van de G.Z.B. en de I.Z.B., maar ook andere 
zendingsprojecten in het buitenland. 
 
Jeugdwerk: 
Zondagsschool ‘Samuël’  
Iedere zondagmiddag (indien anders wordt dit vermeld middels afkondiging en bericht in de Voetius) is er van 14.00 
uur tot 15.00 uur zondagsschool in het Hervormd Centrum. (groep 3 t/m 8 basisschool) Het zondagsschool seizoen 
loopt gelijk met het seizoen winterwerk van de Hervormde Gemeente Veen 
 
Vakantiebijbelweek (groep 1 t/m 8 van basisschool): 
In de herfstvakantie is het drie dagen feest in het Hervormd Centrum (en separaat locatie aan o.a. de Bagijnhof). 
 Alle kinderen van de basisschool worden drie dagdelen vermaakt met creatieve spellen, knutselwerkjes en toneel. 
Niet alleen kinderen van de Hervormd Gemeente van Veen zijn welkom, maar alle kinderen uit Veen.  
De vakantiebijbelweek wordt op woensdagavond afgesloten in het Hervormd Centrum. Ook de ouders zijn dan van 
harte welkom welkom, en krijgen daar te zien en te horen waar hun kinderen die dagen mee bezig zijn geweest. 



Om de vakantiebijbel week te organiseren is een commissie het hele jaar druk bezig. In 
totaal zijn er zo’n 32 vrijwilligers van onze gemeente en bij betrokken.  
 
Vorming en Toerusting: 
De catechese is voor jongeren vanaf de brugklas. In het winterseizoen, van oktober 
tot en met maart vind wekelijks op twee avonden in meerdere groepen de bijeenkomsten plaats. 
De inleiding van de onderwerpen wordt verzorgd door de predikant. Na de inleiding wordt een onderwerp door de 
catechisanten verder besproken en verwerkt. 
 
Belijdeniscatechese: 
Er is belijdeniscatechese ter voorbereiding voor hen die zich geroepen voelen en / of weten om zijn of haar geloof 
te belijden in het midden van de gemeente. Belijdeniscatechese wordt doorgaans gegeven vanaf oktober tot 
Palmzondag. De tijden van de catechese worden in september in het ‘winterwerk nummer’ van ‘Voetius’ 
aangegeven, maar ook door onze predikant nader afgestemd met hen die zich opgeven. 
In 2019 hebben 3 mensen openbare belijdenis van het geloof afgelegd. 
 
Gesprekskring: 
In het winterseizoen komt de gesprekskring tienmaal samen (één keer per 2 weken). Deze 
kring is speciaal bedoeld voor gemeenteleden vanaf ongeveer 20 jaar en bedoeld als verdere verdieping na een 
belijdeniscatechese (korter of langer geleden). Op deze kring worden gedeelten uit de Bijbel en diverse 
onderwerpen besproken.  
 
Verenigingsleven: 
Vrouwenvereniging  ‘Persis’ en NIEK: 
Er worden ieder seizoen tien Bijbelstudies gehouden, zijn er ook avonden met allerlei 
onderwerpen en is er de mogelijkheid om andere vrouwenverenigingen in de regio te 
ontmoeten. Er wordt voor de ouderen en alleenstaanden en -gaanden uit de gemeente, een kerst- en paasviering 
met een broodmaaltijd georganiseerd. De vereniging komt bijeen op woensdagavond of donderdagmorgen. De 
activiteiten worden aangekondigd in het kerkblad Voetius. 
 


