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COLOFON 
Nieuws- en contactblad van en voor de  
Hervormde Gemeente Klundert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie 
J.W. van Sprang 
 
 
Samenstelling en redactie 
J.W. van Sprang / C. Lodder  
 
Bezorging 
M. van Dam 
 
 
Inleveren van kopij 
Kopij voor het volgende nummer van De KerkRing (april 2023) inleveren op don-
derdag 23 maart vóór 23.00 uur.   
Schriftelijk, op papier: Verlaatstraat 38  
Per e-mail: nhkerk@gmail.com 
 
Ingezonden kopij: maximaal 300 woorden  
 
Dit e-mailadres graag alleen gebruiken voor kerkbladartikelen. Voor andere vragen 
of mededelingen kunt u de e-mailadressen gebruiken die op de achterzijde staan 
vermeld.  

BIJ DE COVER 
 
De foto is gemaakt en ter 
beschikking gesteld door 
Gerbert Kannekens. Zie 
www.Buitendijk-west.nl of 
www.skyvisie.nl  
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KERKDIENSTEN 
 

 

 
zondag 

12 
maart 

10.00 uur ds. M.C. van Pelt uit Ridderkerk  

18.30 uur ds. E. Agterhuis uit Heinenoord 

 

 

 

 
 
  

zondag 

5 
maart 

10.00 uur ds. C. Hendriksen uit Woudrichem 

18.30 uur ds. W.P. v.d. Aa uit Waalwijk 
   

woensdag 

8 
maart 

19.30 uur ds. G.M. v.d. Linden uit Klundert  
biddag 

   

zondag 

19 
maart 

10.00 uur ds. P. de Graaf uit Kruiningen 
 

18.30 uur ds. D. van Vreeswijk uit R’dam/IJssel- 
monde 

zondag 

26 
maart 

10.00 uur ds. G.M. v.d. Linden uit Klundert 
 

18.30 uur ds. A.W.J. Theunisse uit Zevenhuizen 

zondag 

2 
april 

10.00 uur ds. D. van Duijvenbode uit Monster 
        Gezamenlijke dienst in de Geref. Kerk 

18.30 uur Zingen in de Klundert 
                                       In De Stad   
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AGENDA 
 
3 mrt Weeksluiting Huis vd Wijk 19.00 – 20.00 
6 mrt Catechese De Kelder 19.00 – 19.45 
8 mrt Phebe De Ring 9.15 – 11.30 
11 mrt 2BE De Kelder 19.30 – 21.30 
11 mrt Benefietconcert  V4All Geref. Kerk 19.00u 
12 mrt Koffiedrinken De Ring Na de dienst 
13 mrt Catechese De Kelder 19.00 – 19.45 

17 mrt Kampvuuravond Schansweg 3,  
Klundert 20.15u 

17 mrt Weeksluiting Huis vd Wijk 19.00 – 20.00 
20 mrt Catechese   De Kelder 19.00 – 19.45 
21 mrt Creatieve kring De Ring 19.45 – 21.30 
25 mrt 2BE De Kelder 19.30 – 21.30 
26 mrt Koffiedrinken De Ring Na de dienst 
27 mrt Catechese De Kelder 19.00 – 19.45 
3 apr Catechese De Kelder 19.00 – 19.45 
8 apr 2BE De Kelder 19.30 – 21.30 
12 apr Phebe De Ring 9.15 – 11.30 
18 apr Creatieve kring De Ring 19.45 – 21.30 
21 apr Kampvuuravond  20.15u 
23 apr Koffiedrinken De Ring Na de dienst 
16 mei Creatieve kring De Ring 19.45 – 21.30 
 
 
VERSCHIJNEN KERKRING 
 
Hieronder vindt u een voorlopig overzicht met bezorgdagen en inleverdata 
van kopij. Dat laatste vindt u overigens ook op bladzijde 2 van elk nummer.  
 
Periode Bezorging rond Inleveren kopij 
   
april 31 maart 23 maart 
mei 5 mei 27 april 
juni 2 juni 25 mei 
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DE AANTREKKINGSKRACHT VAN JEZUS 

Ter overdenking

Meteen lieten ze hun netten achter en volgden Hem (Markus 1:18).’ 
 
 ‘Ze volgden Hem’. Twee keer wordt het in het Bijbelverhaal verteld. Jezus 
komt langs. Hij roept eerst Simon en Andreas en even verderop Jakobus en 
Johannes. Zij volgen, zonder dralen. Ze doen dat meteen. Elke keer als ik 
het lees, ben ik erover verbaasd. Wat zit daar nou achter? Hoe komen die 
vier jonge mannen ertoe? Hun hele leven gaat overhoop. Alle zekerheid die 
ze kennen van werk en familie geven ze op. Hun focus komt bij Jezus te 
liggen. Ze kiezen door Jezus te volgen voor een ongewisse en onzekere 
toekomst. Het lijden zal hen niet bespaard worden. Ze gaan gewoon. Wat 
is dat? Wat motiveert hen? 
 
Over die vraag zou je heel lang en veel kunnen praten. Sommige mensen 
zeggen dat Markus alleen vertelt over het laatste stukje waar de beslissing 
valt. Maar dat daar natuurlijk een heel traject aan kennismaken, wikken en 
wegen aan vooraf is gegaan. Anderen verklaren het vooral uit de leeftijd 
van die vier jonge mannen. Het grootste gedeelte van hun leven hebben ze 
nog voor zich. Ze zijn wel in voor iets nieuws, een avontuur, daarom gaan 
ze met Jezus mee. Een soort ‘backpacken’ avant la lettre. Je wilt wat van 
de wereld zien en gaandeweg ook jezelf een beetje leren kennen. Zo kun je 
misschien nog wel meer motieven bedenken. 
 
Alle motieven die we bij de leerlingen kunnen vermoeden, zouden ook 
maar zo een rol hebben kunnen spelen. Die leerlingen zijn namelijk ook 
hele gewone mensen, onderdeel van een familie. Ze moeten werken om 
brood op de plank te krijgen. Niets menselijks is hen vreemd. Alleen Mar-
kus lijkt niet zo geïnteresseerd in mogelijke motieven en overwegingen bij 
de leerlingen. Hij draait het om. Hij vertelt het verhaal zo dat alle nadruk 
valt op Jezus. Hij komt. Hij roept. Hij overtuigt. Markus suggereert: Als Hij, 
zoon van God en Heelmaker, zo je leven binnenkomt. Je roept om bij Hem 
in de leer te gaan. Onder zijn bescherming te leven. Dan kun je als mens 
niet anders dan ja-zeggen en volgen. Dan is dat het meest voor de hand 
liggende en meest natuurlijke wat je kunt doen. Er gaat iets bijzonders van 
Hem uit. Het gezag en de aantrekkingskracht van Jezus staan centraal. 
Wat aantrekt is sterker dan wat weerhoudt. 
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Waarom geloof je eigenlijk? Wat trok jou over de streep? Is ons antwoord 
ook niet: Hij zelf. Hij was er op een dag. Hij riep. Hij overtuigde. Bemoedi-
gend en ontspannend vind ik dat. Daarom heb ik goede moed voor kerk en 
wereld. Om Hem. Want Hij leeft. Hij begeeft zich onder ons. Hij roept. Hij 
overtuigt. Dat doet Hij nog steeds. Is dat niet het geheim van ons geloof? 
Hij kwam. Hij riep. En wij, gaandeweg of heel abrupt, vielen als een blok 
voor Hem. Hij zelf is het geheim van ons geloof. Hij zelf is het motief om te 
volgen. Want zoals Hij is er maar Eén: zo mooi, zo schoon, zo lief, zo waar, 
zo overtuigend, zo aantrekkelijk. De andere kant is ook waar. Nee zeggen 
tegen Hem is ten diepste niet uit te leggen. Een onmogelijke mogelijkheid. 
 
Ds. André van der Graaf 

 
VAN DE SCRIBA  
 
 
Meeleven 
Dhr. Leen Heijstek van de Beatrijsweg 61 verblijft voor revalidatie in 
De Zeven Schakels te Zevenbergen. Hij heeft zijn heup gebroken. We 
hopen op een voorspoedig herstel, we wensen hem veel geduld toe 
en de nabijheid van God in zijn leven. 
 
Mw. Boot Verhagen verblijft in hospice Zutphen. Thorbeckesingel 2- 
7204 KS Zutphen. Het ging niet meer thuis en na enkele dagen op-
genomen te zijn geweest in het ziekenhuis is duidelijk geworden dat 
er een gezwel in haar buik de oorzaak is. We weten dat Mw. Boot 
genoot van het leven maar dat ze ook klaar is om te moeten sterven, 
daar hebben we samen vaak over gesproken. Ze leeft in het besef 
van het tijdelijke hier en het eeuwige dat nog komt. We wensen haar 
in deze laatste levensfase heel veel geloof, moed en geduld toe on-
der God’ s zegen. 
 
Mw. Corrie van Dam Koekoek (Pr. Willemstraat 4-31) kreeg ook een 
slecht bericht. Op dit moment is bekend dat ze niet meer geope-
reerd zal worden en dat wellicht nog bestraling mogelijk is. We wen-



 

8 

sen haar samen met haar man en allen die om haar heen staan ook 
God ’s nabijheid toe; roept Hem aan in de dag van de benauwdheid. 
 
Overleden 
Dhr. Ad Jongeneelen (‘t Noorseplein 1) is op 8 februari gestorven na 
een laatste paar moeilijke maanden. Hij bleek een tumor in zijn 
hoofd te hebben die niet operabel bleek. Van huis uit was hij rooms 
katholiek maar ik was altijd van harte welkom bij hen. Hij was een 
vriendelijke gelovige man die altijd voor een ander klaar stond, en 
ook met alle liefde alles voor zijn vrouw Maaike deed. We wensen 
Mw. Jongeneelen, dochter Carolien en zoon André heel veel sterkte 
toe bij het verwerken van dit grote verlies. 
 
CD 
Er zijn nog enkele exemplaren van de cd 'God is getrouw' van onze 
organist Evert van de Kamp beschikbaar. Op de cd staan 22 bekende 
geliefde liederen zoals: 'Daar ruist langs de wolken', 'Er is een God 
die hoort', 'Gebed voor mijn kinderen' en 'Een toekomst vol van 
hoop', om maar enkele nummers te noemen. Echt een verzamelaars-
item en natuurlijk schitterend om zo ’n mooie cd van ons eigen Flen-
trop-orgel te bezitten. Te verkrijgen bij de scriba voor slechts €10,00. 
Wees er snel bij dus. 
 
Uw scriba, Jan Korporaal 
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VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  
 
Kerkbalans 2023 
Voor 2023 hebben we een bedrag van € 78.034 ontvangen aan toezeggin-
gen voor de actie Kerkbalans. Dat betekent dat we bijna het begrote be-
drag van € 80.000 hebben bereikt.  
Kijken we naar het verloop ten opzichte van voorgaande jaren, dan zien 
we een lichte afname. Gecorrigeerd voor de hoge inflatie van afgelopen 
jaar, is de afname sterker.  
 

GEEFGEDRAG 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
0-250 23.658 26.128 22.638 21.940 12.757 11.379 
250-500 6.587 6.833 8.145 8.565 12.085 10.210 
500 - 1000 8.630 9.450 12.830 12.830 18.194 15.790 
> 1000 25.828 26.870 47.320 36.850 36.650 40.655 
KERKBALANS 64.703 69.281 90.933 80.185 79.686 78.034 
 
De opbouw over de geef-categorieën en over de leeftijden is stabiel. Dat is 
een gezonde structuur voor de toekomst. 
 

GEEFGEDRAG 2022 
gemiddel-
de leeftijd # PE's 2023 

gemiddel-
de leeftijd # PE's 

0-250   12.757                    58    177     11.379                 59      162  
250-500 12.085            69  35    10.210    64  29  
500 - 1000   18.194                    62       28   15.790         64        24  
> 1000   36.650                  60      16   40.655                59        20  
KERKBALANS  79.686                   60    256     78.034                 60      235  

(PE = Pastorale Eenheid = gezin of inwonende volwassene) 
  
Alhoewel er minder gezinnen zijn, die bijdragen aan actie kerkbalans, zijn 
er meer gezinnen die een hoger bedrag toezeggen. Dat maakt onze finan-
ciële basis wat breder en sterker. Dat is goed nieuws. 
 
We willen iedereen, die heeft meegeholpen en/of bijgedragen aan de actie 
Kerkbalans van harte bedanken.   
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Bezetting College van Kerkrentmeesters 
Ondanks de drie vacatures voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester 
is het toch gelukt om bijna alle taken in te vullen. Klaas Romijn zal deelne-
men aan de Kerkenraadsvergaderingen voor wat betreft het agendapunt 
Gebouwen. Johan en Stephanie van Saane hebben de speciale opdracht 
aanvaard om om te zien naar alle vrijwilligers en hen waar nodig te onder-
steunen bij het plannen en organiseren van hun taken. Dat betekent dat ik 
me als voorzitter volledig kan richten op de bestuurstaken en de financiële 
planning en rapportage. 
 
De organisatie van het College van Kerkrentmeesters is hieronder in beeld 
gebracht: 
 
functie contactpersoon Taken 
 
Bestuur: 
Voorzitter Davien Korevaar lid Kerkenraad (als ouderling kerk-

rentmeester), Moderamen en Ge-
zamenlijk Moderamen 

invaller Johan van Saane lid Kerkenraad (als ouderling) en 
invaller in Moderamen en Gezamen-
lijk Moderamen 

 Administratie: 
 Boekhouding 

 
Davien Korevaar 
 

begrotingen, jaarrekeningen, meer-
jarenplanningen 

Penningmeester Annemarie Belder betalingen en incasso's per bank 
Bijdrage-
administratie 

Lucas Vorage 
 

bijdragen van leden 
 

Ledenadmi-
nistratie Jan Korporaal   

 Gebouwen: 
 Gebouwen- 

commissie 
Klaas Romijn 
 
 

neemt ook deel aan Kerkenraads-
vergaderingen, voor wat betreft 
agendapunt Gebouwen 

Onderhoud Johan Lodder 
 Installaties Abe van Dam 
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Adviseur Wim Portengen 
 

Vrijwilligers: 
 Koster Corrie van Ham   

Commissie van 
Bijstand 

Willy Endepoel 
   

Overige commis-
sies 

Johan en Stepha-
nie van Saane 

worden contactpersonen voor alle 
vrijwilligers   
(zie ook pagina 12) 

 
Voor onze boekhouding, inclusief het opstellen van begroting, jaarreke-
ning en meerjarenplanning zoeken we nog iemand, aan wie ik dit in de 
loop van 2023 kan overdragen. Overweegt u dit te doen, of kent u iemand 
die dat zou willen, neem dan contact met ons op. 
 
We willen u bedanken voor uw bijdragen, hetzij in de vorm van hulp, hetzij 
in geld. 
 
Hartelijke groet namens het College van Kerkrentmeesters, 
 
Davien Korevaar 
e-mail: cvk@nhkerkklundert.nl 
 
 
VAN DE DIACONIE 
 
Voedselbank – herinnering 
Op woensdag 8 maart, tijdens de biddag voor gewas en arbeid, en 
op zondag 12 maart willen we als diaconie weer houdbaar voedsel 
inzamelen voor de Voedselbank Moerdijk. Aan u als gemeente willen 
we vragen om meegenomen producten voor of na de dienst op de 
tafel voorin de kerk achter te laten. 
 
Wij vertrouwen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
College van diakenen 
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VRIJWILLIGERS 
 
Als elke vrijwilliger een ster kreeg  
                    werd het nooit meer donker. 
 
Wat fijn en bijzonder dat we in onze gemeente zoveel vrijwilligers heb-
ben! 
We kregen van Teuny, Hanneke en Davien een overzicht van alle vrijwil-
ligers (en dan zijn we er nog vast vergeten) in onze gemeente. We stonden 
versteld van zoveel werk wat verzet wordt. 
Heeft u er wel eens aan gedacht dat bijna alles gedaan wordt door vrijwil-
ligers bij ons in de gemeente, zoals: je welkom heten op de zondag, klusjes 
in en om de kerk, geluid, koffie, verjaringsfonds, versieringen, mensen die 
je welkom heten, kerkbalans, organiseren, combo, beamer bedienen, kerk 
schoonmaken en we kunnen nog heel lang doorgaan met allerlei vrijwil-
ligersactiviteiten. 
Om elkaar te ondersteunen, te bemoedigen en aandacht te hebben voor 
elkaar, gaan wij, Johan en Stephanie van Saane, contact onderhouden met 
alle vrijwilligers in de gemeente. 
 
Samen delen wat ons lief is!! 
Wanneer je contact met ons wilt, je een vraag hebt of een op- of aanmer-
king, dan zijn we te bereiken. 
Johan en Stephanie 
 
We hopen jullie allemaal een keer te spreken en te ontmoeten. 
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PAASPROJECT KINDERDIENST 
 
Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in de verhalen die we dit jaar op weg 
naar Pasen lezen. In verschillende Bijbelverhalen zijn de mensen om Jezus 
heen in verwarring. Hoe kan het dat deze man sterker is dan de wind en 
het water, zonden vergeeft en zegt dat Hij bij God vandaan komt? Wie is Hij 
toch? 
 
In het veertigdagenproject gaan we op zoek naar antwoorden op de vraag 
wie Jezus is? Het draait daarbij steeds om deze vragen: Wie is Hij toch? Wat 
denken de mensen om Jezus heen? En wat is waar, welke waarheid ont-
dekken we over Jezus?    
 
Met de antwoorden die we op deze vragen tegen gaan komen, gaan we 
met de kinderen een kunstwerk maken waarmee we Jezus willen eren in 
wie Hij is. 
 
Daarnaast zingen we ook elke zondag het project lied. Dit project lied 
heeft meerdere versies, de eerste 5 weken zingen we deze versie: 
 
Projectlied 'Wie? Wat? Waar!' 
 
Wie zeg jij dat Ik ben? 
 
[couplet] 
Wie zeg jij dat Ik ben, 
Een mens, een profeet, 
Timmerman of Koning, 
Die echte vrede geeft?  
 
Wie zeg jij dat Ik ben, 
Hoor je wat Ik zeg? 
In de naam van mijn Vader, 
Wijs Ik jou de weg. 
 
[bridge] 
Veertig dagen vragen, 
Veertig dagen zoeken, 
Veertig dagen kijken, 
Op wie zou Jezus lijken? 

 
[refrein] 
U bent de levende Heer, 
Sterker dan de wind, 
Vergeeft onze zonden, 
En roept ieder kind. 
Het levende brood, 
Genoeg voor iedereen, 
U blijft met ons meegaan, 
Staat altijd om ons heen. 
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BENEFIETCONCERT VICTORY4ALL   
 
Volop actie voor BENEFIETCONCERT VICTORY4ALL  11 maart 2023  
 
De voorbereidingen van het Benefietconcert wat op 11 maart a.s. in de 
Gereformeerde kerk te Klundert zal plaatsvinden, zijn in volle gang. Achter 
de schermen is Gospelkoor Reclaim druk bezig met het oefenen van het 
repertoire. En kunnen we melden dat er veel kinderen gehoor hebben ge-
geven aan onze oproep van de vorige keer en dat we dus met een groot 
gelegenheidskinderkoor zullen 
optreden die zaterdagavond.  De 
oefenavonden met de kinderen zijn 
in volle gang, wat een enthousias-
me stralen de kinderen uit met het 
oefenen van de liederen! Dat be-
looft wat, wanneer ze deze straks 
samen met het bekende zangduo 
Marcel en Lydia Zimmer zullen 
gaan zingen tijdens het concert.  
 
Verder hebben we het geluidsbe-
drijf Tim Group bereid gevonden 
om geheel belangeloos het licht en 
geluid te regelen tijdens het con-
cert, zodat alles professioneel 
wordt belicht en versterkt. En zijn 
de zalen van de Gereformeerde 
Kerk ook kosteloos ter beschikking 
gesteld. U begrijpt dat we dit beide bijzonder waarderen! 
 
Tijdens de pauze heeft u de gelegenheid om een kijkje te nemen bij onze 
stand waarin allerlei handgemaakte creaties worden verkocht, dit varieert 
van houten voorwerpen tot tassen, bloemstukjes en diverse andere mate-
rialen.  
En de werkgroep Victory4all & gospelkoor Reclaim staan ook bekend om 
hun uitgebreide tafel met iets lekkers voor bij de koffie, dus ook daar heeft 
u in de pauze alle gelegenheid toe om hier wat van te kopen, te genieten 
en anderen te ontmoeten. 
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Kortom het belooft een zeer gevarieerd en mooi muzikaal programma te 
worden, waarbij de opbrengst van het hele concert is voor het scholenpro-
ject van stichting Victory4all in Jeffreys-Bay, Zuid Afrika.  Er zijn al heel wat 
kaarten verkocht, wilt u ook graag bij dit bijzondere concert zijn, dan kunt u  
nog concertkaarten bestellen  via e-mail-adres: benefietconcert-
V4All@outlook.com  en/of kopen bij de winkel Primera in de Voorstraat te 
Klundert. 
 
Wij hopen dit jaar een mooi sponsorbedrag op te halen voor de genoemde 
stichting. De werkgroep reist in juli voor 3 weken af naar Jeffrey-Bay om 
ook ter plaatse letterlijk de handen uit de mouwen te steken.  (Info over de 
stichting: www.victory4all.nl)   
 
Heeft u mogelijkheden tot sponsoring dan horen wij dit ook graag van u.   
 
Graag tot ziens zaterdag 11 Maart as. In de Geref. Kerk te Klundert,  
Aanvang 19.00 uur, zaal open vanaf 18.30 uur 
Kaarten: Volwassenenen, 10 euro kinderen t/m 12 jaar, 7,50  
Van harte welkom namens Werkgroep Victory4all en Gospelkoor Reclaim! 
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VERSLAG KINDERMIDDAG 20 FEBRUARI 
 
Op maandagmiddag 20 februari kwam weer een leuk aantal kinderen (23) 
naar de D-zaal. Je ziet nieuwsgierige gezichten, verwachtingsvol, wat gaan 
we doen en wie komen er allemaal. 
 
Het thema was ‘Eten’, en Juf Margreet had alles weer tot in de puntjes 
voorbereid. 
We zijn gestart met het verhaal 'Vijf 
broden en twee vissen'. Er was zelfs 
een jongen die een tasje bij zich had, 
met 5 boterhammen en 2 vissen.  
Juf Margreet brak het brood en deed 
het in een grote melkbus.  Het won-
der was wel dat ze veel meer brood 
kon breken dan de 5 boterhammen. 
Verrassende snoetjes, maar al snel 
hoorden je ze wel fluisteren met elkaar. Met de vissen ging het ook zo. Ze 
konden allemaal lekker mee eten. 
 
Daarna was er een knutselwerk: Besteksetje. 
De draad werd geregen, zodat het mapje vast zat. 
Lepel, vork en mes werden versierd en met een servetje erbij was het he-
lemaal af. 
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De speurtocht door de kerk was ook ver-
rassend. 
Wat was het leuk om weer eens boven te 
lopen in de kerk. De traptreden werden 
geteld. Heel bijzonder was het om op de 
preekstoel te staan. Er ontstonden spon-
taan toneelstukjes als dominee. De in-
strumenten in de kerk werden ontdekt. 
 
Na het drinken met lekkers, keken we 
nog een filmpje van de rups Krummel.  
 
Iedereen die meegeholpen heeft die middag, ontzettend bedankt. Juf 
Margreet ook heel erg bedankt, we hebben weer genoten van je creativi-
teit.  
 
Namens Ineke den Hollander 
 
 
 
DANK 
 

 
  

Voor de vele felicitaties en bloemen in welke vorm dan 
ook  i.v.m. ons 55-jarig Huwelijk willen wij jullie allen heel 
hartelijk bedanken hiervoor, het heeft ons goed gedaan 
voor de betrokkenheid in deze. 
 
Nogmaals dank ! 
Dingeman en Riek Endepoel 
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ADRESSEN 
 
Predikant 
Vacant 
 
Scriba 
J. Korporaal 
scriba@nhkerkklundert.nl 
 
Diaconie 
diaconie@nhkerkklundert.nl 
IBAN: NL61RABO0126019126 
 
College kerkrentmeesters 
D. Korevaar 
cvk@nhkerkklundert.nl 
 
Penningmeester 
A. Belder 
Penningmeesterkerk- 
voogdij@nhkerkklundert.nl 
IBAN: NL90RABO0373707231 
 
Kerkvervoer 
M. van de Werken 
 
Collectebonnen 
W. Endepoel-Luykx 
 
Koster 
C. van Ham – van Wensen 
 
Kerk / kelder  tel. 405216 
 
Jeugdouderling 
C.J. Grootenboer 
hgrootenboer@gmail.com  
 
 
 
 
 
 

Wijk 1 (75-) 
Ouderling J.M. de Fijter  
Beukenlaan, Brugstraat, Dennenpad, Eiken-
laan, Hamar, Hilsepoort, Hoogstraat, Hout-
zagerij, Keenestraat, Kerkring, Kruger-
straat, Larvik , Molenstraat, Moye Keene, 
Oliemolenstraat, Oosterstraat, Oslo, Post-
straat, Sandefjord, Schanspoort, Stavanger, 
Steinstraat, ’t Walletje, Tol, Trondheim, 
Verlaatstraat, Westerstraat. 
 
Wijk 2 (75-) 
Ouderling T.C. Korteweg  
Buiten Klundert, de Gracht, Molenberglaan, 
Noordschans, Prins Willemstraat, Schans-
weg, Stadhuisring, Suikerberch, Voorstraat, 
Walstraat, Zevenbergsepoort, Zevenberg-
seweg 
 
Wijk 3 (75-) 
Ouderling J.A. van Saane tel. 06-50290020 
Aleidstraat, Ambachtsherenweg, Beatrijs-
weg, Boudewijnstraat, Buitendijk West, 
Graaf Florisstraat, Kerkweg, Molenvliet, 
Odastraat, Noorseplein, van Abcoudestraat, 
van Gaasbeekstraat, van Polanenpark, van 
Puttenstraat, van Strijenstraat, van Vlaan-
derenstraat, Vlietweg, Zweedsestraat. 
 
Wijk 4 (75-) 
Ouderling M.J. Broer  
Blauwe Hoefsweg, de Flank, de Kreeck, de 
Sluijs, Halve Maan, Kroonwerk, Kweeklust, 
Mauritsweg, Oranjestraat, Rondeel, Sant-
berge, ’t Hooft, ’t Hoorenwerck, ’t Mage-
sijn, ’t Ravelijn, Tonnekreek, Tonsedijk, 
Weergang. 
 
Ouderenpastoraat,  
(voor  alle 75+ van de gemeente ) 
Ouderling J. Korporaal,  

 


