
HERVORMDE GEMEENTE SCHOONHOVEN 
  
Geachte dominee, proponent, beste…………… 
 
D.V. zondag ……….. , datum …..  om 10.00 / 18.30  uur hoopt u in onze gemeente in de eredienst voor 
te gaan. De dienst vindt plaats in de Grote- of Bartholomeüskerk, Haven 84 te Schoonhoven. 
Graag willen wij u informeren over de gebruikelijke gang van zaken met betrekking tot de orde van 
dienst: 
• Na het consistoriegebed gaat u de kring van ambtsdragers rond voor het ontvangen van een 

handdruk, waarna u achter de ouderling van dienst de kerk binnen loopt.   
• Tijdens de afkondigingen door de dienstdoende ouderling neemt u plaats op de bank voor de 

ouderlingen.  
• Het Introïtus zingen we volgens ons eigen rooster en is normaliter een psalm of lied uit de bundel 

Weerklank. Na het Introïtus brengt de dienstdoende ouderling u naar de kansel.  
Het Introïtus wordt staande gezongen.  
De gemeente gaat weer zitten na het uitspreken van votum en groet. 

• In de erediensten wordt gelezen uit de Herziene Statenvertaling.  
• Tijdens de dienst zingen we drie psalmen uit de Oude Berijming (1773). Daarnaast maakt onze 

gemeente gebruik van de bundel Weerklank. U kunt twee gezangen uit deze bundel opgeven (of 
één gezang en één psalm). Desgewenst kunt u ook twee gezangen opgeven uit het Liedboek voor 
de kerken (1973) of uit de bundel ‘Op Toonhoogte’ (HGJB) 

• In de ochtenddienst wordt doorgaans de Wet gelezen (veelal uit Exodus 20 of Deuteronomium 5, 
alsmede de samenvatting uit Mattheüs 22). 

• In de avonddienst wordt veelal de Apostolische Geloofsbelijdenis of de Geloofsbelijdenis van 
Nicea uitgesproken.  

• Tijdens het dankgebed is er ruimte voor een moment van persoonlijk gebed en het 
gezamenlijke bidden van het “Onze Vader”.  

• De collecten worden gehouden na het dankgebed, vóór de slotzang en bij de uitgang. 
• De slotzang zingen we staande.  

 
In onze gemeente is er onderscheid tussen de ochtend- en avonddienst. 
Tijdens de ochtenddienst is er vooral Evangelieverkondiging met extra aandacht voor de kinderen.  
We stellen het zeer op prijs als u hiermee rekening houdt. 
De avonddiensten hebben meer het karakter van een zgn. Leerdienst. 
Mocht u stof hebben voor gemeenteleden om alvast over na te denken of om nog eens na te lezen, of 
vragen om samen te bespreken, dan kunt u dit meesturen en wordt het opgenomen in de Zondagsbrief. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Zijn er nog vragen, stel ze.  
Graag ontvang ik nog een ontvangstbevestiging van dit schrijven.  
 
Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad, 
Arjan Verstoep  (wijkouderling).  
Telefoonnummer 0182-320113 of 06-53677446. 
 

 
Bijlage:  

- Informatie m.b.t. parkeergelegenheden en het doorgeven van de liturgie. 
- Inspiratie vanwege aandacht voor de kinderen in de kerk. 

  
 
 
 

 



 
Informatie m.b.t. het doorgeven van de liturgie,  parkeren, kosters etc. 
 
Omdat de te zingen liederen en psalmen vermeld worden op de ‘Zondagsbrief’,  
verzoeken we u vriendelijk om de liturgie vóór donderdag 18.00 uur toe te zenden aan: 
liturgie@hervormdegemeenteschoonhoven.nl 
  
Alle kerkdiensten van onze gemeente worden beschikbaar gesteld op internet via 
www.kerkdienstgemist.nl  Indien u hier bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven. 
 
Een verzoek van de koster: Wilt u bij het doorgeven van de liturgie ook uw lichaamslengte vermelden, 
zodat de vlonder in de preekstoel op de juiste hoogte kan worden gelegd? 
 
Parkeren kunt u (als u vroeg bent) nabij de kerk. Er is normaliter voldoende parkeergelegenheid op de 
parkeerplaats bij “de Ark” (Groene Singel 10) of op het Doelenplein (ca. 3 minuten lopen).  
Indien u, bijvoorbeeld vanwege tijdnood, uw auto niet op de genoemde parkeerplaatsen kunt 
parkeren, kunt u deze naast de kerk parkeren en dit melden bij de koster. Hij zal u dan een speciale 
parkeerkaart verstrekken. Wilt u deze kaart bij vertrek weer aan de koster retourneren?  
 
Adres van het kerkgebouw: Haven 84, 2871CR, Schoonhoven 
Telefoonnummers kosters: Rinus van Buren 06-53669693 - Wim den Besten 0610-687427 
Telefoonnummer kerkgebouw:  0182 – 384053 
  
 
Voor meer informatie zie ook onze website:  
https://www.hervormdegemeenteschoonhoven.nl/praktisch/gastpredikanten, 
 
 
 
 

 
 

HERVORMDE GEMEENTE SCHOONHOVEN 

IDEEËN VOOR MORGENDIENST (GASTPREDIKANTEN) 

• Introverhaal voor kinderen (na Schriftlezing of voor de preek). 

• Iets meegeven aan het einde van de kerkdienst: kleurplaat, bladwijzer, bloemenzaad. 
Indien er iets meegegeven wordt laat de predikant dit zien in de dienst. En het komt 
terug in de preek (herhaling van boodschap is belangrijk). 

• Per dienst proberen we een voorbeeld af te stemmen op een andere leeftijd, 4-6 jaar, 
6-8 jaar, 8-10, jaar en 10-12 jaar. 

• Passend bij het thema van de preek een kinderlied uit één van de bundels. 
(Weerklank: 526 en hoger. OTH (2015): 401 en hoger). 

• Zingen van het ‘Onze Vader’. 

• Een vraag stellen waar kinderen kort op kunnen reageren. 

• Vragen meesturen die afgedrukte worden op de zondagsbrief. 

• Bekijk de roosters van de zondagsschool, wellicht is er een aanhaakpunt? 

• Geef opdracht aan kinderen om iets op te schrijven. Velen nemen een ‘kinderboekje’ 
mee de kerk in. 

• Neem contact op met onze werkgroep ‘Kinderen in de eredienst’; een aantal 
gemeenteleden die, op verzoek van u, meedenken met het betrekken van de kinderen 
bij de morgendienst via: kinderen@hervormdegemeenteschoonhoven.nl ? 


