


VOORWOORD

Beste lezer,

U heeft / jij hebt de nieuwe gemeentegids van 2021-2022 in
handen van onze Hervormde Gemeente binnen de
Protestantse kerk in Nederland te Well en Ammerzoden,
Wordragen en Wellseind.

Deze gids bevat alle basisinformatie en is dus praktisch om
snel wat op te zoeken. Voor nieuwe leden geeft deze gids
een mogelijkheid om een indruk te krijgen van onze
kerkelijke gemeente.

Onze gemeente is een levende gemeente. In de gemeente
worden veel activiteiten georganiseerd. Met elkaar geven
we gehoor aan Gods opdracht om Hem te volgen. We doen
dat met kleine stapjes. We maken weliswaar fouten en
schieten menigmaal tekort. We ervaren echter in ons
gemeentewerk juist Gods kracht en de leiding van Zijn
Heilige Geest. Gemeente zijn is niet alleen een zaak van de
kerkenraad, de dominee, of de leiding. Het is een zaak van
jong en oud, van theoretisch opgeleiden en van aanpakkers.
Met elkaar zijn we gemeente.

Deze papieren gids is één van onze communicatiemiddelen,
naast Kerk&Nieuws en de digitale kanalen, zoals de
website.

Zo mag deze nieuwe versie van de gemeentegids een
bouwsteen zijn in het grotere geheel van de gemeente om
zo te bouwen aan Gods Koninkrijk op deze aarde.
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CONTACTGEGEVENS KERKENRAAD

Voor actuele of acute zaken die de kerk in zijn geheel
aangaan, kunt u contact opnemen met het moderamen
(dagelijks bestuur). Voor het doorgeven van ziekte,
ziekenhuisopname of andere pastorale aangelegenheden,
kunt u contact opnemen met de wijkouderling (zie ook
wijkindeling). Wijkouderlingen en predikant tezamen noemt
men ook wel het consistorie.

Voorzitter van de kerkenraad
● dhr. W. (Wim) Baijense

Kerkstraat 14, 5313 AR Nieuwaal
(0418) 561996 / 06-52001806
voorzitter@kerkwell.nl

Scriba (secretaris) van de kerkenraad
● dhr. J.M. (Mari) Quivooij

Molenstraat 5a, 5317 JD Nederhemert
06-24693333 / scriba@kerkwell.nl

Predikant
● dhr. D. (Daniël) Maassen van den Brink

Dorpstraat 8, 5325 XG Well
06-15203909 / dominee@kerkwell.nl

Ouderlingen
Algemeen e-mailadres: cons@kerkwell.nl

● mw. A.J. (Arja) van Beem (jeugdouderling)
Aalderwijksestraat 36, 5315 AE Kerkwijk
06-31234905 / arja@vanbeem.info
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● dhr. A. (Aart) Groeneveld
Lenshoek 6, 5325 KK Wellseind
(0418) 552604 / aartenmarie@gmail.com

● mw. M. (Margaretha) Hagelen
Middelweide 21, 5301 ZM Zaltbommel
(0418) 514282 / 06-44418410 /
mhmhagelen@outlook.com

● mw. G. (Gerda) van Loon
Vossenakker 43, 5325 XW Well
(073) 5994897 / gerda@vanloontweewielers.nl

● dhr. J.M. (Mari) Quivooij (scriba kerkenraad)
Molenstraat 5a, 5317 JD Nederhemert
06-24693333 / scriba@kerkwell.nl

● mw. A.A. (Melie) Rooijens
van Arkellaan 11, 5324 CX Ammerzoden
(073) 5992454 / 06-22504616 /
hmrooijens@hotmail.com

● mw. J.C. (Hannie) Veldhuijzen
Boterbloemstraat 4, 5317 NH Nederhemert
(0418) 552714 / 06-49686392 / johcelia@gmail.com

● Vacature

Diakenen
Algemeen e-mailadres: diaconie@kerkwell.nl

● mw. G. (Gerry) Brienen (secretaris)
Maasboulevard 57, 5237 WL ’s-Hertogenbosch
06-40651195 / familiebrienen@ziggo.nl

● dhr. H. (Herman) Sprong
Slijkwellsestraat 10, 5325 KC Well
(073) 5993548 / teunisprong@hotmail.com

● mw. R. (Rianne) Timmer (penningmeester)
Mozartlaan 16, 5251 HK Vlijmen
06-37004841 / rianne_timmer@upcmail.nl
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● mw. A.G. (Gerda) van Wijk (voorzitter)
Burgerstraat 26A 5311 CX Gameren
(0418) 561903 / meckvanwijk@hetnet.nl

Ouderlingen-kerkrentmeester
Algemeen e-mailadres: kerkrentmeesters@kerkwell.nl

● dhr. W. (Wim) Baijense (voorzitter)
Kerkstraat 14, 5313 AR Nieuwaal
(0418) 561996 / w.baijense@hetnet.nl

● dhr. G.J. (Gert-Jan) Struijk (penningmeester)
Burge 12, 5314 BM Bruchem
06-50251759 / gert-jan.arina@hetnet.nl

● dhr. G. (Geert) van Vugt
Waalbandijk 30, 5313 AL Nieuwaal
(0418) 641978 / geertvanvugt1971@gmail.com

● Vacature

ADRES- EN CONTACTGEGEVENS KERKRENTMEESTERS

Algemeen e-mailadres: kerkrentmeesters@kerkwell.nl
● dhr. W.M. (Martijn) den Hollander

Veldweg 14, 5321 JE Hedel
06-27558559 / martijndhollander@gmail.com

● dhr. A. (Anton) van Loon
Elzendammen 7, 5324 BT Ammerzoden
(073) 5992577 / avanloon@t-mobilethuis.nl

● mw. A.H.M. (Angelique) Breugem
Gouwakker 16, 5321 WG Hedel
(073) 5995535 / angeliquebreugem@gmail.com
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ALPHA-CURSUS

De jaarlijks aangeboden Alpha-cursus is een
laagdrempelige manier om meer te leren over het christelijk
geloof. Zowel ontmoeting als inhoud staan centraal. De
cursus staat open voor mensen die al jaren in de kerk
komen als ook voor mensen die meer willen weten over de
bijbel, het christelijke geloof en de tradities van de kerken.

Contactpersoon Alpha-cursus
● dhr. C. (Cees) Versteeg

Delwijnsestraat 30, 5316 BC Delwijnen
(0418) 552918 / alpha.well.nl@gmail.com

AVONDMAAL > ZIE HEILIG AVONDMAAL

BEAMTEAM

ZIE OOK > KERK-TV

Tijdens kerkdiensten (behalve bij uitvaartdiensten) maken
we gebruik van een presentatie op het beeldscherm.

Informatie over activiteiten en kerkdiensten, die bestemd is
voor presentatie op het beeldscherm, kan gemaild worden
naar: beamteam@kerkwell.nl met vermelding van het aantal
diensten waarin de informatie op het scherm getoond mag
worden.
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BEGRAFENIS

ZIE OOK > KERKHOF

Bij een overlijden weten de (regionale)
begrafenisondernemers wat er geregeld moet worden. Stem
een tijdstip voor de begrafenis spoedig af met de predikant.
Wilt u meer advies (ook voor vragen rond het kerkhof), dan
kunt u altijd navraag doen bij:

● dhr. H. (Huib) Wijburg
Van Malsenstraat 3, 5325 XT Well
(073) 5992626 / huib@wijburg.com

BIJBELKRING

Tijdens het winterseizoen is er elke tweede
donderdagochtend in de maand tussen 10:00 en 11:30 een
bijbelkoffieochtend. Ds. Jumelet uit Zaltbommel leidt deze
bijbelstudie. De bijeenkomsten worden afwisselend bij één
van de deelnemers in de huiskamer gehouden. Iedereen is
welkom en vanaf 9:45 uur staat de koffie klaar.

Contactpersoon bijbelkring
● mw. J.E.M. (Jeanne) van Loon

(0418) 552291 / jo.van.loon@planet.nl

BOERENDIENST

Om het onderling contact in de gemeente te bevorderen en
het contact met mensen uit het dorp, organiseert de
gemeente rond de Boerenweek een kerkdienst in de tent
van de Boerenweek. Naast een dienst is er ook een maaltijd
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en voldoende mogelijkheid om elkaar eens op een andere
manier te spreken.

Contactpersoon Boerendienst
● dhr. P. (Piet) Feteris

Kievitstraat 12, 5321 RJ Hedel
(073) 5992362 / gemeentedag@kerkwell.nl

CATECHESE

Op catechese leren jongeren over het geloof in kleine
groepen. Er is ruimte voor eigen vragen en direct contact.
Per jaar wordt gekeken wat de beste opzet van de groepen
is. In de regel is er catechese voor jongeren vanaf 12 jaar.
Het wordt in het winterseizoen vanaf oktober tot Pasen
gegeven, behalve tijdens de vakanties.

Naast de gewone catechisatie is er belijdeniscatechisatie
als voorbereiding op de openbare geloofsbelijdenis. Wie
graag een gesprek wil hebben over belijdenis doen kan
daarvoor het gehele jaar terecht bij de predikant of bij één
van de ouderlingen.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS > ZIE
KERKRENTMEESTERS

COLLECTEMUNTEN

In de zondagse diensten kunt u contant geld in de
collectezakken deponeren, maar u mag ook gebruik maken
van onze collectemunten, of de Givt-app. Omdat de
collecte een gift is, mogen de collectemunten en de
Givt-betalingen opgevoerd worden aan de belastingdienst.
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Soorten collectemunten
Er zijn drie soorten collectemunten, die per 20 stuks te
bestellen zijn:

rood € 0,75
wit € 1,25
blauw € 2,-

Verkrijgbaarheid collectemunten
Doorgeven via https://kerkwell.nl/collectebonnen
Downloaden formulier via
https://kerkwell.nl/collectebonnen
Ook in de hal van de kerk liggen formulieren klaar om
collectemunten te bestellen.
Aanvragen verlopen via:
dhr. A. (Anton) van Loon (073) 5992573 of
collectemunten@kerkwell.nl

Betaling geschiedt via bankoverschrijving, of via de site met
iDeal.

Digitaal collecteren
Via de Givt-app op uw telefoon bestaat de mogelijkheid om
digitaal te doneren tijdens de kerkdiensten.

CONSISTORIE

Wijkouderlingen en predikant vormen tezamen het
consistorie. Ze dragen de zorg voor het pastoraat, de
catechese, de toerusting en het jeugdwerk. Het consistorie
bespreekt de opzet van het huisbezoek en de voortgang
daarvan en bespreekt andere mogelijkheden om de
gemeente zo goed mogelijk als herder (pastor) te leiden.
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Voor vragen en/of opmerkingen kunt u het beste contact
opnemen met uw wijkouderling.

CHRISTELIJKE VROUWENVERENIGING > ZIE
VROUWENVERENIGING

DABAR

Ieder jaar vindt er in de zomermaanden evangelisatie en
recreatie plaats op camping de Rietschoof te Aalst. De
begeleidingscommissie bestaat uit leden van diverse
West-Bommelerwaardse kerken.

Contactpersoon Dabar namens onze gemeente
● dhr. J.M. (Mari) Quivooij

Molenstraat 5a, 5317 JD Nederhemert
06-24693333 / scriba@kerkwell.nl

● Of zie www.dabaraalst.nl / dabaraalst@outlook.com

DIACONIE

Aan de gemeente van Jezus Christus is de opdracht
toevertrouwd om niet alleen in woord, maar ook in daad te
getuigen van Gods reddende liefde. Jezus roept zijn
gemeente steeds weer op tot dienst aan God en dienst aan
onze naasten. In Zijn voetspoor mag het leven van een
christen een dienend leven zijn, waarin het Evangelie
zichtbaar wordt in de daad.

Het diaconaat is dan ook een belangrijke opdracht van het
kerk-zijn in de wereld en een wezenlijk kenmerk van de
gemeente. De diaconie verleent hulp in praktische zin, zoals
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bij financiële of materiële problemen. Daarbij wordt gezocht
naar een duurzame oplossing.

Samenstelling diaconie
Deze kunt u vinden onder kerkenraad.

Financiële rekening diaconie
De financiële rekening van de diaconie is:
IBAN NL37 RABO 0326077014
Uw giften voor verschillende diaconale doeleinden zijn hier
van harte welkom.

DOOP > ZIE HEILIGE DOOP

DORPSHUIS

Voor de diverse verenigingsactiviteiten wordt gebruik
gemaakt van het dorpshuis te Well. Ook voor eigen gebruik
is het te huur. Neem voor verhuur contact op met de
beheerder.

● Dorpshuis “Ons Huis”
Pannenhuis 1, 5325 XE Well, (073) 5991950

● Beheerder: dhr. J. (Johan) Kremers (de Mus)
onshuiswell@gmail.com

FINANCIËN > ZIE KERKRENTMEESTERS

GEBEDSGROEP

Er is een gebedsgroep die regelmatig bij elkaar komt om
samen te bidden in en voor de gemeente. Ook stuurt ze
kaarten ter bemoediging naar gemeenteleden.
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Contactpersoon
● mw. C.A. (Corry) van Geffen

Wellsedijk 25 5325 XN, Well
(073) 5996263 / corryvangeffen@outlook.com

GEMEENTEAVOND

Minimaal éénmaal per jaar wordt een gemeenteavond
georganiseerd. Deze wordt in de regel gehouden na de
dienst op dankdag voor gewas en arbeid.

Op deze avond wordt de begroting voor het komende jaar
toegelicht. Tevens is er ruimte om vragen te stellen aan de
kerkenraad over het financiële beleid, de ambten, diensten,
kerkelijke activiteiten etc. Ook kunnen de gemeenteleden
zelf een aantal zaken aan de orde stellen.

GEMEENTEDAG > ZIE BOERENDIENST

GEMEENTEGIDS

Wat u nu leest.

GEMEENTEGROEIGROEPEN

In de “Gemeentegroeigroepen” is het doel elkaar te helpen
en te ondersteunen in geestelijke groei. Door verdieping en
toewijding kan men als groep tot geestelijke vernieuwing
komen. In kleine groepen komt men twee keer per maand
bij iemand thuis bijeen in de periode oktober-april. Neem
voor meer informatie contact op met de contactpersoon.
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Contactpersoon
● dhr. G. (Gerard) Tamson

't Griendje 9, 4158 CZ Deil
06-13605492 / tamson@live.nl

HEILIG AVONDMAAL

Het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar gevierd,
meestal op een zondag in de maanden januari, juni, oktober
en op Goede Vrijdag. Op verzoek bestaat de mogelijkheid
voor de KerkTV-kijkers om het heilig Avondmaal gelijktijdig
thuis mee te vieren. U kunt de thuisviering bij uw
wijkouderling of scriba aanvragen. In onze gemeente staat
het Avondmaal open voor iedereen die belijdenis heeft
gedaan. Gasten vanuit andere gemeenten, die onze
Avondmaalsdiensten bijwonen, worden van harte
uitgenodigd deel te nemen aan onze Avondmaalsviering.

HEILIGE DOOP

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen hiervoor
contact opnemen met de predikant. Een geboortekaartje
aan de predikant en scriba wordt op prijs gesteld, zodat er
een felicitatie in Kerk&Nieuws gezet kan worden.
Voorafgaand aan het dopen komen de predikant en
wijkouderling op bezoek bij de (aanstaande) ouders om
samen te spreken over de betekenis van de doop, de
motivatie en de (geloofs)opvoeding. Doopdiensten worden
in onderling overleg tussen ouders en predikant ingepland.
De doop vindt in de regel plaats in een morgendienst in
Well. De tijd en plaats worden in het kerkblad en in de kerk
aangekondigd.
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HUISBEZOEK > ZIE PASTORAAT

HUWELIJK

Wie zijn/haar huwelijk wil laten inzegenen, dient ongeveer
drie maanden vooraf contact op te nemen met de
predikant. Het is ook mogelijk het kerkgebouw te huren.
Hiervoor kan men contact opnemen met de
kerkrentmeesters.

JEUGDDIENST(COMMISSIE)

Vier keer per jaar wordt er door een enthousiaste groep
jongeren een jeugddienst georganiseerd. Elke keer
belichten ze op een creatieve manier een aansprekend
thema. De diensten worden ondersteund door een
muziekgroep. De jongeren uit de gemeente worden tijdens
de dienst actief betrokken. De commissie bestaat uit de
volgende personen: Maartje Breugem, Sjoerd van Eck,
Carlijne van Loon, Michelle van Loon, Josanne van Loon,
Ashwin van Santen, Jesper Struijk, Brian Visnovsky en Lynn
van Gilse.

Contactpersoon Jeugddienstcommissie
● mw. A.J. (Arja) van Beem (jeugdouderling)

JEUGDZAKEN

Voor het jeugdwerk is een jeugdouderling aangesteld. In
samenspraak met de predikant en de leiding voor kinderen
en tieners wordt alles in goede banen geleid. ook houdt de
jeugdouderling het beleid rondom jeugd in de gaten. Zie
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kopje ‘adressen kerkenraad’ voor gegevens
jeugdouderling.

KERKDIENSTEN

ZIE OOK > KINDEROPPAS
ZIE OOK > KINDERNEVENDIENST

Er is elke zondag eredienst om 10.00 uur in Well en eens
per twee weken 's avonds om 18.30 uur. In de maanden
maart tot en met november wordt op de 1e zondag van de
maand een ochtend- en een avonddienst gehouden. De
ochtenddienst vindt dan plaats in Ammerzoden. De diensten
worden aangekondigd op de website, het kerkblad, de
regionale bladen en in de kerkdienst.

Door het jaar heen zijn er verschillende bijzondere diensten:
zangdiensten, jeugddiensten, sing-ins, Ontdekkerk,
Boerendienst, openluchtdienst met Hemelvaartsdag,
Kerstnachtdienst en kinderkerstdienst.
In de kerkdiensten tonen we de liederen op schermen. De
keuze is hierdoor ruimer dan de Psalmberijming uit 1967 en
de gezangen uit de Hervormde Bundel 1938. Er worden
bijvoorbeeld liederen gezongen uit Hemelhoog, Johannes
de Heer en het Liedboek 1973. Hiervoor beschikken we
over de juiste licenties. Tijdens uitvaarten maken we gebruik
van een papieren liturgie.

KERKGEBOUWEN

De Hervormde Gemeente Well-Ammerzoden heeft twee
kerkgebouwen, namelijk:
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● Ruïnekerk Ammerzoden
Mr. la Grostraat 29, 5324 AJ Ammerzoden

● Dorpskerk Well (of Nicolaas- en Martinuskerk)
Dorpstraat 7, 5325 XG Well. Het telefoonnummer van
deze kerk is (ook tijdens diensten) (073) 8560346.

Schoonmaak kerkgebouwen
De kerken worden schoongehouden door enkele
gemeenteleden, die dit werk bij toerbeurt verrichten.

Verhuur en gebruik kerkgebouwen
Voor verdere informatie rond het gebruik van de
kerkgebouwen en/of op- of aanmerkingen:

dhr. W (Wim) Baijense (ouderling-kerkrentmeester)
Kerkstraat 14, 5313 AR Nieuwaal
(0418) 561996 / w.baijense@hetnet.nl

KERKHOF

De kerkhoven bij de kerken te Well en Ammerzoden zijn
eigendom van de Hervormde Gemeente. Het onderhoud
van het kerkhof berust bij het college van kerkrentmeesters.

Soorten graven
1) Eigen graven – Aan nabestaanden wordt het uitsluitend
recht verleend om daarin overledenen te begraven. Dit recht
geldt voor 30 jaar met de mogelijkheid van verlenging. De
nabestaanden zijn verplicht om binnen een half jaar een
grafmonument te plaatsen. De plaatsing geschiedt in
overleg met het college van kerkrentmeesters. Het
onderhoud van de grafstenen berust bij de familie.

GemeenteGids 2021-2022 Pagina 16 van 40

mailto:sebastian@pelserproject.nl


2) Algemene graven – Met de nabestaanden wordt een
huurovereenkomst gesloten voor 30 jaar zonder de
mogelijkheid van verlenging. De overeenkomst geldt voor
één begraving. In een algemeen graf kunnen dus
bijzettingen van verschillende families plaatsvinden. Op
deze graven mag geen steen of plant geplaatst worden.

Contactpersoon kerkhof
● dhr. H. (Huib) Wijburg

Van Malsenstraat 3, 5325 XT Well
(073) 5992626 / huib@wijburg.com

KERK&NIEUWS

Het tweewekelijkse kerkblad van de gemeente draagt de
naam “Kerk&Nieuws” en bevat nieuws van onze gemeente
en andere gemeenten uit de Oost-Bommelerwaard. U kunt
zich hierop abonneren via onderstaand contactpersoon.

Het abonnementsgeld kan men overmaken op:
ING IBAN Nr. NL58 INGB 0007617162
t.n.v. Kerkblad Hervormde Gemeente te Gameren.
Het abonnement staat los van de kerkelijke gemeente. Bij
overlijden, verhuizing e.d. dient dit apart gemeld te worden
bij de ledenadministratie. Voor Well en Ammerzoden wordt
de ledenadministratie van K&N verzorgd door:

● dhr. R. (Ruud) Koemans
Groenestraat 21, 5314 AJ Bruchem
(0418) 642408 / roedienlia@gmail.com

Eventuele opzeggingen graag ruimschoots vóór 1 januari
van het nieuwe jaar doorgeven.
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KERKENRAAD, CONTACTGEGEVENS > ZIE ADRESSEN
KERKENRAAD

KERKENRAAD

De kerkenraad bestaat uit de predikant, de voorzitter, de
scriba, de ouderlingen, de diakenen en de
ouderlingen-kerkrentmeester. De predikant is in dienst
van de Protestantse Kerk in Nederland met als
standplaats Well, Ammerzoden, Wellseind en Wordragen.
De andere ambtsdragers zijn vrijwilligers. De ambtsdragers
worden door de kerkenraad benoemd voor een periode van
4 jaar, waarna men herbenoemd kan worden. De maximale
ambtstermijn is 12 jaar.
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beleid en
uitvoering daarvan. In de kerkenraad worden de grote lijnen
van het beleid uitgezet en samen doorgesproken, terwijl de
verdere uitwerking daarvan weer gedelegeerd wordt naar
een deel van de kerkenraad (consistorie, diaconie,
kerkrentmeesters, of naar andere commissies).

Voor contactgegevens van de kerkenraad, zie adressen
kerkenraad. Het dagelijks bestuur heet moderamen.

KERKENRAADSVERGADERING

De kerkenraad vergadert minstens 8 keer per jaar (elke
maand, behalve zomermaanden). Allerlei zaken komen daar
aan de orde, zowel huishoudelijke als meer beleidsmatige
zaken.
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Het moderamen bereidt één week voor de
kerkenraadsvergadering deze vergadering voor. Wie
bepaalde vragen heeft, kan zich schriftelijk wenden tot de
scriba. Brieven die men op een bepaalde
kerkenraadsvergadering behandeld wil zien moeten vóór de
daaraan voorafgaande moderamenvergadering in het bezit
van de scriba zijn.

KERKRENTMEESTERS (COLLEGE VAN)

Het college van kerkrentmeesters (de zogenaamde
kerkvoogdij) zorgt voor de randvoorwaarden om kerk te zijn,
door de “stoffelijke” goederen te beheren.

Samenstelling college van kerkrentmeesters
Deze kunt u vinden onder “kerkenraad” (pag. 3).

Financiële rekeningen kerkvoogdij
De financiële rekeningen van de kerkvoogdij zijn:
Rabobank IBAN Nr. NL44 RABO 0102602565
ING/Postbank IBAN Nr. NL57 INGB 0003601477

De rekeningen staan op naam van de Hervormde
Gemeente Well-Ammerzoden; op deze rekeningen kunt u
uw giften en vrijwillige bijdragen overmaken, alsmede
bijdragen aan andere doeleinden.

Postadres kerkvoogdij
Hervormde Gemeente Well-Ammerzoden
Postbus 89
5324 ZH AMMERZODEN
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KERK-TV

Tijdens de kerkdiensten is er gelegenheid om de dienst live
te volgen via Kerk-TV. Mensen thuis, die niet de
mogelijkheid hebben om in de kerk aanwezig te zijn, kunnen
zo meekijken via een laptop of tablet. Indien mensen hier
niet over beschikken, kan er thuis een kastje geïnstalleerd
worden om via de televisie mee te kijken.

Om mee te kijken dient men in te loggen met een
wachtwoord. Neem contact op met onze contactpersoon
van Kerk-TV om het wachtwoord te verkrijgen. Meekijken op
de laptop kan via de site www.kerkomroep.nl. Op een tablet
kan de Kerkomroep-app worden geïnstalleerd. Geluid is
altijd vrij beschikbaar. Tegenwoordig zijn alle kerkdiensten
ook live te volgen en terug te kijken via het YouTube-kanaal
Kerk Well.

Contactpersoon Kerk-TV
● mw. R. (Rianne) Timmer (diaken)

Mozartlaan 16, 5251 HK Vlijmen
06-37004841 / meeluisteren@kerkwell.nl

KINDERKERST

Op kerstavond wordt er een viering gehouden voor de
allerkleinsten. Op een eenvoudige manier wordt het
kerstverhaal verteld en uitgebeeld.

Coördinatie
● mw. A.J. (Arja) van Beem, mw. S. (Saskia) Vos en mw.

J. (Juriena) van Vugt
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KINDERNEVENDIENST

Tijdens de ochtenddiensten in Well wordt er altijd
kindernevendienst gehouden. Elke zondag (behalve in de
zomervakantie en tijdens christelijke feestdagen) wordt er
kindernevendienst gehouden in dorpshuis “Ons Huis”,
Pannenhuis 1 te Well.Tijdens de ochtenddiensten in
Ammerzoden is er geen kindernevendienst.

Inhoud kindernevendienst
De kindernevendienst is bedoeld voor kinderen van
ongeveer 4-12 jaar. Evenals in de gewone dienst wordt de
liturgie gevierd en wordt er een Bijbelverhaal verteld. Dit
alles gebeurt in een eenvoudige vorm. Er is ook aandacht
voor de verwerking van het Bijbelverhaal en het christelijke
lied. We werken met de methode “Vertel het maar”.

Verloop kindernevendienst
De kinderen komen met hun ouders naar de kerk en gaan
na het eerste gebed voor de Bijbellezing met de leiding naar
hun eigen dienst in de school. Er zijn momenteel twee
leeftijdsgroepen.
Op één zondag in de maand (tijdens de Wellse diensten)
blijft de oudste groep in de kerk. Dit doen we om de
overgang naar de reguliere kerkdienst wat kleiner te maken.

Contactpersoon kindernevendienst
● mw. A.J. (Arja) van Beem (jeugdouderling)
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KINDEROPPAS

Tijdens de morgendiensten in de Wellse kerk is er
kinderoppas in dorpshuis “Ons Huis” te Well (ook tijdens de
vakantietijd en diensten op de christelijke feestdagen). Zo
kunnen ouders van kleine kinderen gezamenlijk naar de
kerkdienst toe. Wanneer er in Ammerzoden dienst is, is er
géén oppas.

Coördinatie
● mw. H.J.A. (Ellen) Groeneveld

KOOKCLUB

Eens in de zes weken komt de kookclub bij elkaar. Met
elkaar worden de meest uiteenlopende gerechten bereid.
Het is steeds weer een verrassing. En dan wordt er samen
gegeten.Tijdens het koken en tijdens het eten is er
voldoende tijd om met elkaar in gesprek te gaan en om
elkaar beter te leren kennen.

Contactpersoon
● mw. J.C. (Hannie) Veldhuijzen

(0418) 552714 / 06-49686392 / johcelia@gmail.com

KOSTERS

De koster is verantwoordelijk voor het ‘huishoudelijk’ deel
rondom kerkdiensten en gelegenheden in de kerk. Hij zorgt
ervoor dat de kerk open is, het licht en verwarming aan is
etc. Deze taak wordt in Well bij toerbeurt verricht door de
kerkrentmeesters en vrijwilligers:
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Wim Baijense, Eric Flinterman, Dennis Oomen, Herman
Sprong, Gert-Jan Struijk, Sebastiaan van Tuijl, Gerrit Vos,
Jan Willem Vos, Geert van Vugt en Ronald van de Werken.
In Ammerzoden zijn de kosters: Leon de Jong en Freek de
Jongh.

Coördinator kosters
● dhr. G. (Geert) van Vugt (ouderling-kerkrentmeester)

LEDENADMINISTRATIE

De administratie van de leden van de gemeente wordt
verzorgd door dhr. H. (Huib) Wijburg, Van Malsenstraat 3,
5325 XT Well, (073) 5992626.
Verhuizing (zowel binnen als buiten de gemeente) kunt u
doorgeven aan de wijkouderling en/of de scriba. Graag zo
spoedig mogelijk. Ook een geboortebericht kunt u sturen
naar wijkouderling of scriba.

MODERAMEN

Algemeen e-mailadres: mod@kerkwell.nl
Het moderamen heeft als taak de vergaderingen van de
kerkenraad voor te bereiden en om dringende zaken te
behandelen. Bovendien is het moderamen verantwoordelijk
voor de uitvoering van de kerkenraadsbesluiten.

Samenstelling moderamen
● dhr. W. (Wim) Baijense (ouderling-kerkrentmeester,

voorzitter)
● mw. G. (Gerry) Brienen (diaken)
● dhr. D. (Daniël) Maassen van den Brink (predikant)
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● dhr. J.M. (Mari) Quivooij (ouderling, scriba)
● mw. J.C. (Hannie) Veldhuijzen (ouderling)

ONDERHOUDSFONDS

Het onderhoudsfonds heeft als doel “het verlenen van steun
aan het in stand houden, het herstel en de restauratie van
de gebouwen en de daarbij behorende opstallen van de
Hervormde Gemeente van Well en Ammerzoden.” Dit fonds
tracht dit doel te bereiken door het organiseren van diverse
activiteiten. Het onderhoudsfonds heeft een ANBI-status,
wat wil zeggen dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Vermogen onderhoudsfonds
Het vermogen is opgebouwd uit: subsidies, donaties,
schenkingen, erfstellingen, legaten, opbrengst van de
jaarlijkse rommelmarkt, 2x per jaar slaatjesactie, de
decemberacties en alle andere giften.

Giften kunnen worden overgemaakt op de rekening van
“Het Onderhoudsfonds van de Hervormde Gemeente Well
en Ammerzoden”, IBAN NL71 RABO 0326077081

Contact onderhoudsfonds
● Mail naar onderhoudsfonds@kerkwell.nl

Bestuur onderhoudsfonds
● mw. A. (Adrie) van der Linden (voorzitter)

Slijkwellsestraat 8, 5325 KB Slijkwell
(073) 5995137 / adrievanderlinden@live.nl

● vacature (secretaris)
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● dhr. A. (Anton) van Loon (penningmeester)
Elzendammen 7, 5324 BT Ammerzoden
(073) 5992577 / avanloon@t-mobilethuis.nl

● dhr. G. (Geert) van Vugt (ouderling-kerkrentmeester)

ONTDEKKERK

Drie keer per jaar wordt er "Ontdekkerk" gehouden: twee
keer op zondagmiddag van 16.00 uur tot ongeveer 18.00
uur en één keer op een doordeweekse dag voor
basisschool “De Hoeksteen”. Rondom een thema gaan we
ontdekken, vieren en eten. Het is voor alle leeftijden.

Contactpersoon Ontdekkerk
● mw. A.J. (Arja) van Beem (jeugdouderling)

ORGANISTEN

In de kerkdiensten wordt bij toerbeurt gespeeld door mw. H.
(Hanny) van Aalst, dhr. R. (Reinart) Bragt, mw. J. (Jeline)
Bragt, dhr. Q. (Quinten) Huisman. Het rooster van de
organisten wordt geregeld door:

● dhr. Q. (Quinten) Huisman

OVERSCHRIJVEN

In de Protestantse kerk (PKN) ben je lid van de kerkelijke
gemeente waar je woont. Het is echter mogelijk je te laten
overschrijven naar een andere gemeente van je voorkeur.
Door je over te schrijven laat je de ‘oude’ gemeente los en
word je verbonden aan de voorkeursgemeente. Zo deel je in
de rechten en plichten van de nieuwe gemeente. Denk
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hierbij aan het recht om mee te doen met verkiezingen,
inspraak te hebben of gekozen te worden in de kerkenraad.
Neem contact op met de scriba voor meer informatie.

PASTORAAT (ZORG VOOR MENSEN)

Pastoraat is zorg voor (in deze volgorde) ziel, geest en
lichaam van mensen. Denk aan hulp, bemoediging en
onderricht vanuit de Bijbel. Het woord ‘pastor’ komt van
herder die zorg draagt voor zijn schapen. De kerk wil zo in
het voetspoor van de goede Herder, Jezus Christus, zorg
dragen voor de mensen ter plaatse.

U stelt bezoek of een gesprek op prijs?
De Hervormde Gemeente van Well-Ammerzoden is groot.
Voor hen die betrokken zijn bij het pastoraat is het niet
vanzelfsprekend om op de hoogte te zijn van al het wel en
wee in de wijk of de gemeente. Wie graag bezoek wil
ontvangen van ouderling, pastoraal medewerker en/of
predikant, of een gesprek wenst met één van hen, kan
contact opnemen met zijn of haar wijkouderling. Bij opname
in het ziekenhuis of verzorgingstehuis, geboorte en jubilea
stellen wij een bericht op prijs. U kunt dit doorgeven aan uw
wijkouderling.

Taak pastoraat voor wijkouderlingen
Elke ouderling heeft een eigen wijk. De ouderling is het
eerste aanspreekpunt voor pastoraat in zijn/haar gebied. De
wijkouderling bezoekt haar/zijn wijk op aanvraag, naar
behoefte of waar nood wordt gesignaleerd. De wijkouderling
overlegt met zijn/haar pastorale medewerker en de
predikant hoe ze met elkaar het pastoraat in de wijk vorm
kunnen geven.

GemeenteGids 2021-2022 Pagina 26 van 40



Taak pastoraat voor predikant
In tijden van crisis (zoals ziekte, overlijden en grote
problemen) en op belangrijke momenten van het leven
(zoals geboorte, huwelijk en jubilea) kan een beroep worden
gedaan op de predikant. Ook probeert de predikant hen te
bezoeken die niet of moeilijk naar de kerk kunnen komen.

Wijkavonden
Iedere wijkouderling organiseert eens per 2 jaar een
wijkavond in haar/zijn wijk samen met de pastorale
medewerker en eventueel met een andere ambtsdrager. De
ontmoeting met elkaar staat centraal.

PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND

De Hervormde Gemeente te Well en Ammerzoden maakt
deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland, de PKN.
Hiermee is een stuk regelgeving en toezicht geregeld.
Concreet wordt dit zichtbaar in de zogenaamde visitatie,
waarbij derden vanuit de PKN komen informeren naar het
wel en wee in onze gemeente. Verder ondersteunt en levert
de PKN diensten. Zie ook www.protestantsekerk.nl.

SCHOLENDIENST

Eenmaal per jaar is er een scholendienst. Deze wordt in
samenwerking met de CBS “De Hoeksteen” te Well
georganiseerd.
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SCHOOL

De Christelijke basisschool “De Hoeksteen” valt onder het
beheer van de vereniging van Christelijk Schoolonderwijs te
Well-Ammerzoden. De school is gehuisvest op het adres

● Dreef 6, 5325 XD Well
(073) 5949771 / info@hoeksteen-well.nl

De directeur van de school is mw. M. (Monique) van Andel.
Meer (actuele) informatie staat op
www.cbsdehoeksteen-well.nl.

SING-IN

Vier keer per jaar wordt er door een enthousiaste groep
mensen een sing-in georganiseerd. Onder begeleiding van
een muziekgroep worden liederen gezongen uit
verschillende eigentijdse muziekbundels, zoals de
Opwekkingsbundel. Via de contactpersoon kunnen
verzoeknummers worden aangevraagd.

Voor de pauze is er een vastgesteld programma. Na de
pauze worden verzoeknummers gezongen. De commissie
wordt gevormd door Wilma van der Maas, Geert van Vugt
en Juriena van Vugt.

Contactpersoon Sing-in
● dhr. G. (Geert) en mw. J. (Juriena) van Vugt

Waalbandijk 30, 5313 AL Nieuwaal
(0418) 641978 / geertvanvugt1971@gmail.com

SOCIALE MEDIA > ZIE WEBSITE
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SOLIDARITEITSKAS

ZIE OOK > VRIJWILLIGE BIJDRAGE

De solidariteitskas komt voor 50% ten goede aan de
landelijke Protestantse kerk in Nederland. De opbrengst is
bestemd voor hulp aan gemeenten in nood, hulp bij
restauraties, bij bijzonder pastoraat, etc. De andere 50%
komt ten goede aan de plaatselijke gemeente.
Aan alle leden van 21 jaar en ouder wordt gevraagd een
bijdrage van €10,- over te maken op NL31 RABO
0326013393 t.n.v. Solidariteitskas Hervormde Gemeente
Well-Ammerzoden.

STICHTING CHRISTELIJK JEUGDWERK

De stichting Christelijk Jeugdwerk gaat uit van de
Hervormde Gemeente Well-Ammerzoden. In verschillende
leeftijdsgroepen wordt op een passende, creatieve manier
aandacht besteed aan het christelijk geloof, gezellig
samenzijn en aan leuke activiteiten met leeftijdsgenoten.
Het bestuur van de stichting vergadert één keer per jaar.

Voorzitter: mw. A.J. (Arja) van Beem (jeugdouderling)
Secretaris: mw. G. (Gerda) van Loon
Penningmeester: mw. C.E. (Arina) Struijk

CLUB 7+
De club is bestemd voor kinderen van 7 tot 12 jaar. De
clubavonden worden gehouden van oktober t/m maart, elke
2 weken op dinsdag van 19.00-20.15 uur. We starten de
avond met een verhaal of we maken een puzzel, we zingen
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samen verzoeknummers en daarna gaan we iets knutselen
wat bij de tijd van het jaar past. We maken bijvoorbeeld een
herfstkrans van klei of een schilderij etc. Als er daarna nog
tijd over is, doen we nog een gezamenlijk spel, zoals
krantenmeppen of raadspelletjes. De leiding is in handen
van Arina Struijk en Lenka Visnovska. Onze locatie is bij
“De Wellse Schans” aan de Slijkwellsestraat 8 in Well.

Contactpersoon club 7+
● mw. C.E. (Arina) Struijk

Burge 12, 5314 BM Bruchem
06-46445485 / gert-jan.arina@hetnet.nl

CLUB 12+ > WELLUZNIETUS
Voor tieners van de eerste klassen van het voortgezet
onderwijs is er WelluzNietus. We houden om de paar weken
club in “De Wellse Schans” aan de Slijkwellsestraat 8 in
Well. Om kwart voor 8 begint het en rond half 10 is het
afgelopen. Soms gaan we er met elkaar op uit. Vanaf
januari mogen tieners uit groep 8 meedoen. De leiding is in
handen van: Adrie van der Linden, Dennis Oomen, Ashwin
van Santen, Sebastian van Tuijl.

Contactpersoon WelluzNietus:
● dhr. B.A. (Sebastian) van Tuijl

Peperstraat 11, 5314 AL Bruchem
06-12760133 / sebastian@pelserproject.nl

CLUB 14+
Ongeveer één keer per maand (behalve de zomerperiode)
gaan jongeren van 14 jaar en ouder erop uit. Schaatsen,
survival, filmavond enz. Met elkaar spreken ze steeds een
nieuwe datum af. Leiding is in handen van: Carien en
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Freddy Groeneveld, Martine van der Vliet en Pieternel
Schinkel.

Contactpersoon club 14+
● mw. C. (Carien) Groeneveld

Aalderwijksestraat 35, 5315 AC Kerkwijk
06-29772066 / carien@solcon.nl

Bij alle clubs is nog ruimte voor meer jeugd, ook uit andere
dorpen in de omgeving. Leuk als je een keer een kijkje komt
nemen en neem gerust een vriend of vriendin mee! Wil je
eerst nog wat meer informatie, neem dan contact op met de
leiding.

VERTROUWENSPERSOON

De kerk moet een veilige plaats zijn voor iedereen. Daarom
heeft de kerkenraad het beleid ‘Veilige gemeente’
ontwikkeld. In dat kader is de heer Marius van Tuijl
aangesteld als interne vertrouwenspersoon (IVP). De IVP
werkt onafhankelijk, is neutraal en gaat vertrouwelijk om met
de verkregen informatie. De IVP is het aanspreekpunt bij
(seksueel) misbruik en alle vormen van intimiderend en
grensoverschrijdend gedrag in kerkelijke relatie binnen onze
gemeente. Daarnaast is het de taak van de IVP om
activiteiten te stimuleren en te ontwikkelen op het gebied
van preventie van (seksueel) misbruik, intimiderend en
grensoverschrijdend gedrag. De IVP heeft hiervoor de
benodigde cursus gevolgd en heeft met regelmaat
toerustingsdagen.
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Contactpersoon
● dhr. M.P. (Marius) van Tuijl

Kievietstraat 17, 5314 BR Bruchem
06-57247986 / tuijl35@hetnet.nl

VRIJWILLIGE BIJDRAGE

ZIE OOK > SOLIDARITEITSKAS
De opbrengsten van de vrijwillige bijdragen zijn bestemd
voor de bekostiging van o.a. de predikantsplaats en het
onderhoud van kerkgebouwen,orgels en pastorie. In het
begin van elk jaar kan men via de actie “Kerkbalans” laten
weten, hoeveel men wil bijdragen voor dat jaar. De betaling
kan direct of later in het jaar geschieden, hetzij contant of
door overmaking per bank of giro. De bijdrage kan ook in
maandelijkse of kwartaal termijnen worden overgemaakt.

VROUWENVERENIGING (CHRISTELIJKE)

De Vrouwenvereniging komt van september tot mei eens
per maand op dinsdagavond in dorpshuis “Ons Huis” bijeen.
Doorgaans wordt er driemaal per seizoen een spreker of
spreekster uitgenodigd. Aan Kerst en Pasen wordt binnen
de vereniging bijzondere aandacht besteed. De overige
avonden worden gevuld met gezelschapsspelen e.d. Het
seizoen wordt afgesloten met een gezellige middag.

Bestuur Vrouwenvereniging
● mw. A.A. (Melie) Rooijens (voorzitter)

van Arkellaan 11, 5324 CX Ammerzoden
(073) 5992454 / hmrooijens@hotmail.com
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● mw. C.A. (Corry) van Geffen (secretaris)
Wellsedijk 25, 5325 XN Well
(073) 5996263 / corryvangeffen@outlook.com

● mw. A.C. (Ali) Versfeld (penningmeester)
Dorpstraat 28, 5325 XG Well
(073) 5994748

● mw. J.C. (Joke) van de Bogert (lid)
Van Malsenstraat 26, 5325 XT Well
(073) 5992216

WEBSITE & SOCIALE MEDIA

Naast de tweejaarlijkse GemeenteGids communiceren we
als gemeente ook via het tweewekelijkse kerkblad
Kerk&Nieuws, via de website www.kerkwell.nl,via
Facebook-groep
www.facebook.com/groups/KerkWellAmmerzoden/ en via
een WhattsApp-groep van onze gemeente (neem voor dit
laatste medium contact op met (dhr. G. (Gerard) Tamson
't Griendje 9, 4158 CZ Deil, 06-13605492 / tamson@live.nl).
De verschillende kanalen vullen elkaar aan.
Bepaalde berichten, zoals adressen bij ziekte en dergelijke,
verschijnen vanwege privacyredenen niet altijd in
Kerk&Nieuws, of alleen op het besloten gedeelte van de
website, waarvoor een account aangemaakt dient te
worden.
Vragen, opmerkingen en/of problemen met de website kunt
u mailen naar info@kerkwell.nl

WIJKAVONDEN > ZIE PASTORAAT
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WIJKINDELING

ZIE OOK > PASTORAAT

De gemeente is ingedeeld in wijken. Elke wijk heeft een
wijkouderling, die het pastoraat in zijn of haar wijk doet. De
pastorale medewerkers ondersteunen de wijkouderlingen in
dit werk. Op https://kerkwell.nl/node/379 staat een kaartje
met alle wijken. Voor contactgegevens van de wijkouderling,
zie adressen kerkenraad.

Wijk 1
Gebied

Hedel en Ammerzoden ten zuiden van de Bernseweg
Wijkouderling

mw. A.A. (Melie) Rooijens
Pastorale medewerkers

mw. J.A.E. (Hannie) Brienen
Raadhuis 204, 5321 HL Hedel
(073) 5333932 / vt-zand1950@hotmail.com;
mw. C.A. (Corry) van Geffen
Wellsedijk 25, 5325 XN Well
(073) 5996263 / corryvangeffen@outlook.com

Wijk 2
Gebied

Ammerzoden ten noorden van de Bernseweg
Wijkouderling

dhr. A. (Aart) Groeneveld
Pastoraal medewerker

vacant
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Wijk 3
Gebied

Well (zonder de ‘Akkers’)
Wijkouderling

Vacant
Pastorale medewerkers

mw. A.M. (Marie) Groeneveld
Lenshoek 6, 5325 KK Wellseind
(0418) 552604 / aartenmarie@gmail.com;
mw. A.C. (Ali) Versfeld
Dorpstraat 28, 5325 XG Well
(073) 5994748 / alida.versfeld@gmail.com

Wijk 4
Gebied

Wellseind, Slijkwell en Wordragen
Wijkouderling

mw. G. (Gerda) van Loon
Pastoraal medewerker

mw. P.J. (Ella) van Genderen
Wellseindsedijk 8, 5325 KD Wellseind
(0418) 552156

Wijk 5
Gebied

De ‘Akkers’ in Well, de dorpen Nederhemert-Noord en
-Zuid, Aalst en Bern

Wijkouderling
mw. J.C. (Hannie) Veldhuijzen

Pastoraal medewerker
mw. E. (Erna) de Weert
Molenstraat 62, 5317JH Nederhemert
(0418) 552660
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Wijk 6
Gebied

Delwijnen & Delwijnsekade, Kerkwijk, Bruchem, alles
boven de Maas-Waalweg en buiten overige wijken

Wijkouderling
mw. M. (Margaretha) Hagelen

Pastorale medewerkers
mw. J.W. (Jacoline) van de Werken
Diaconieshof 1, 5314 BT Bruchem
(0418) 642784 / j.vandewerken@hotmail.nl;
dhr. M. (Meck) van Wijk
Burgerstraat 26a, 5311 CX Gameren
(0418) 561903 / meckvanwijk@hetnet.nl

Wijk 7 “Verzorgingstehuizen”
Gebied

Gemeenteleden die in een verzorgingstehuis wonen
Wijkouderling

De wijkouderling waar de desbetreffende persoon het
laatst heeft gewoond, blijft wijkouderling

ZANGDIENST

Vier keer per jaar wordt er door een enthousiaste groep
mensen een zangdienst georganiseerd. In een zangdienst
worden vooral liederen uit de traditionele bundels gekozen.
We zingen Psalmen, gezangen en bekende geestelijke
liederen.

Commissie zangdienst
● dhr. J. (Jo) van Loon

(0418) 552291 / jo.van.loon@planet.nl
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● dhr. G. (Gerard) Tamson
06-13605492 / tamson@live.nl

● mw. J.C. (Hannie) Veldhuijzen
(0418) 552714 / 06-49686392 / johcelia@gmail.com

● Mw. J. (Jenny) Verhoeks
(0418) 552785 / adverhoeks@hetnet.nl

ZENDING

De diaconie geeft samen met de zendingsorganisaties en
KerkinActie op projectbasis aandacht aan de
zendingsopdracht van de kerk. We combineren op die
manier onze missionaire en diaconale opdracht om zo Gods
liefde door te geven. De projecten zullen gefinancierd
worden uit de opbrengsten van de zendingsbussen en de
zendingscollecte.

Contactpersoon
● mw. R. (Rianne) Timmer

ZONNELIED

In het verpleeghuis “Het Zonnelied” en verzorgingshuis “De
Lindeboom” (beide te Ammerzoden) worden veel mensen
vanuit onze gemeente opgenomen.

Vieringen Zonnelied
Elke zondagmiddag om 14.30 uur wordt er in de kapel van
Het Zonnelied een dienst gehouden. Predikanten uit de
omgeving gaan hierin voor.
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Werkgroep ‘diensten Zonnelied’
Deze diensten worden vanuit onze gemeente georganiseerd
door een werkgroep:

● mw. A.A. (Melie) Rooijens (contactpersoon)
● mw. J.E.M. (Jeanne) van Loon
● mw. A. van Loon-van Genderen

Om het contact met de bewoners én met de mensen vanuit
onze eigen gemeente te onderhouden is een commissie
gevormd van een aantal gemeenteleden. De leden van
deze commissie brengen alleen of met z’n tweeën eens in
de drie à vier weken een bezoek aan bewoners die dat op
prijs stellen (daar wordt naar gevraagd) van beide tehuizen.
Verder zijn de leden van deze commissie bij toerbeurt
aanwezig bij de korte diensten, die op zondagmiddag in
“Het Zonnelied” worden gehouden. De mensen uit “De
Lindeboom” worden, als zij te kennen geven dat zij de
dienst willen bijwonen, opgehaald. Er is enig overleg met de
protestantse pastor van de tehuizen. De diaconie
ondersteunt deze commissie.

Coördinator bezoekdames Zonnelied
● mw. C.A. (Corry) van Geffen

Wellsedijk 25, 5325 XN Well
(073) 5996263 / corryvangeffen@outlook.com

Commissieleden
● T. van Driel, Geerstraat 11, Hedel;
● mw. C.A. (Corry) van Geffen, Wellsedijk 25, Well, (073)

5996263;
● mw. P.J. (Ella) van Genderen, Wellseindsedijk 8,

Wellseind, (0418) 552156;
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● mw. C.J. (Ina) van Genderen, Maaijenstraat 36, Well,
(073) 5991431;

● mw. A.W. (Adri) Quik, Geerstraat 9 Hedel, (073)
5993098;

● mw. A.A. (Melie) Rooijens, Van Arkellaan 11,
Ammerzoden, (073) 5992454;

● mw. A.C. (Ali) Versfeld, Dorpstraat 28, Well, (073)
5994787;

● mw. J. van Willigen, Krangstraat 45, Bruchem (0418)
642552;

● (dhr.) A.G. (Ad) en (mw.) J. (Jenny) Verhoeks,
Ormelingstraat 7, 5317 JB, Nederhemert, (0418)
552785.

Pastor “Het Zonnelied” en de “De Lindeboom”
● ds. M. (Marten) Tel

Hogesteeg 2, 5324 AD Ammerzoden
(073) 6119147 / marten.tel@brabantzorg.eu
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