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Welkom
Hartelijk welkom in onze gemeente! 

Wat fijn dat je de weg naar onze kerk hebt gevonden. Om je een beetje wegwijs te 
maken in het reilen en zeilen onze gemeente, hebben we deze wegwijzer gemaakt. 
Hierin staat bijvoorbeeld wat er rondom een kerkdienst gebeurt, maar wordt ook 
het kringwerk besproken, waar in kleine groepen naar elkaar wordt omgezien.
Het is mooi om samen met elkaar een gemeente te mogen vormen. Daarvoor 
hebben we elkaar nodig. De een is heel technisch, de ander houdt van zingen,
weer een ander vindt kinderwerk leuk of houdt er juist van om ouderen te 
bezoeken. We mogen dankbaar zijn voor de gaven die God ons heeft 
gegeven. Zo kunnen we ieder op onze plaats een steentje zijn dat God 
wil gebruiken in zijn Koninkrijk. 

Lijkt je het leuk om je ergens bij aan te sluiten of wil je gewoon 
meer informatie, klop dan vooral bij de coördinator aan. Het 
wordt zeker op prijs gesteld als je wilt meedraaien met een 
bepaalde activiteit! Op die manier leer je ook sneller 
gemeenteleden kennen en voel je je hopelijk sneller 
betrokken en thuis in onze gemeente! Een overzicht van alle 
coördinatoren is te vinden aan het einde van de 
wegwijzer.

Wij hebben geprobeerd zo volledig mogelijk te 
beschrijven wat er in de kerk allemaal gebeurt. 
Missen er nog zaken? Is het niet volledig genoeg? 
Laat het ons vooral weten, dan kunnen wij het 
document verder aanvullen en verbeteren! 
Je kunt dit laten weten aan de leden van de 
gemeenteopbouw.
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De kerkdienst
Op zondag worden er diensten gehouden.  De ochtenddienst begint om 10.00 uur 
en vindt plaats in de Veldhorststraat. In deze dienst is oppas aanwezig en is er 
kindernevendienst. Na afloop kan men met elkaar koffie drinken. 
De middagdienst vindt plaats op de eerste en derde zondag van de maand in de 
Veldhorststraat. De middagdienst begint om 16.30 uur.  

Schriftlezing
De schriftlezing wordt verzorgd door gemeenteleden. Dit is een leuke 
manier om gemeenteleden bij de diensten te betrekken. Maaike 
van Westerhuizen regelt het rooster voor de schriftlezing.

Muziek
In de dienst worden wekelijks zowel psalmen en gezangen 
gezongen als liederen van bijvoorbeeld Opwekking en Sela. 
Het ene lied is beter met het orgel te begeleiden, het andere 
lied met het combo. Een combo bestaat meestal uit een pianist, 
eventueel een drummer en twee zangers. Eens in de zoveel tijd 
wordt er een band uitgenodigd om de dienst te begeleiden. 
Herma Davelaar is de contactpersoon voor het combo.

Kinderen en jeugd
Tijdens de kerkdienst is er voor de jongste kinderen crèche 
geregeld. Voor de peuters en kinderen van de onderbouw is 
er iedere week kindernevendienst. Ze verlaten de dienst 
voordat er uit de Bijbel wordt gelezen en komen voor het eind 
van de dienst terug. Voor de kinderen van de bovenbouw is er om 
de week kindernevendienst. Martine Groenewegen en Jamie van der Zaal 
zijn de coördinatoren van het kinderwerk.

Elke dinsdagavond wordt er catechisatie gegeven door de dominee 
voor de jongeren van 12 t/m 16 jaar en de groep 16 jaar en ouder. 
Voorafgaand is er eerst een gezamenlijke maaltijd samen met de vaste
leiders van de catechisatie groep. Jeugdouderling Jan van Minnen coördineert het 
kookrooster. 
We zijn altijd op zoek naar nieuwe kokers!

Voor de kinderen van 8 t/m 12 jaar is er om de twee weken op dinsdagavond in het 
Witte Kerkje een clubavond. Er wordt een Bijbelverhaal verteld en daar wordt over 
doorgesproken. Daarna is er een ontspannend gedeelte.
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Technische ondersteuning
In onze kerkdiensten maken wij gebruik van gemeenteleden die het geluid en 
beamer bedienen. Wij projecteren de liturgie en de liederen op de schermen die in 
de kerk hangen. Daarnaast verzorgt dit team het geluid in de kerk en via de 
kerkomroep, waarbij in de morgendienst  kan worden meegekeken. Voor 
informatie kun je terecht bij Leendert Davelaar.

Collecte
Tijdens elke dienst houden wij een collecte. Doorgaans hebben wij een 1e 
en een 2e collecte. Eens per maand hebben wij ook een 3e collecte. Je 
kunt contant geld of munten in de zak doen of gebruik maken van de 
eigen “swg lisse” app. Voor collectemunten kun je contact opnemen 
met Jannie Moolenaar. De collectedoelen zijn iedere week 
verschillend. Wij collecteren voor de kerk, maar ook voor 
goede doelen als International Justice Mission, Hands & Feet en 
Stichting Present. De collecte wordt geteld door een 
team vrijwilligers. Het telrooster wordt opgesteld door 
Bartha van Rijssel.

Bloemen
Elke zondag staat er een mooie bos bloemen voorin 
de kerk. Na de dienst worden deze bloemen 
gebracht bij onder andere ouderen uit onze
gemeente. Coördinatie van de bezorging van 
de bloemen verloopt via Corrie Maarssen en 
Jannie Noort

Koffiedrinken
Iedere zondag na de morgendienst drinken we koffie/thee/
limonade met elkaar. Op deze wijze kunnen we elkaar op een 
andere manier leren kennen en spreken. Coördinatie wordt 
verzorgd door Marjo Muns.



Wegwijzer - SWG Lisse 6

O
R

G
A

N
IS

A
T

IE
Kerkenraad  
De brede kerkenraad (ouderlingen en afvaardiging van de diaconie) vergadert één 
keer per drie maanden op de eerste donderdag van een maand. Daarnaast is er 
een Pastorale Raad (kringouderlingen, jeugdouderling en –jeugddiaken). Zij 
hebben een vergaderfrequentie van ongeveer 5 keer per kalenderjaar.. 
Binnen de kerkenraad zijn er verschillende aandachtsgebieden en functies te 
weten: Predikant, 1e Voorzitter, 2de Voorzitter, Scriba, Pastoraat, Missionair, Jeugd, 
Gemeenteopbouw, Commissie van Beheer (CVB) .
Iedere vergadering staat er een portefeuille centraal. Daarnaast worden er 
lopende zaken besproken, die voorbereid zijn door de voorbereidingscommissie 
(VBC). Deze commissie bestaat uit de 1e en 2de voorzitter en de scriba. 
Zo nodig wordt deze versterkt door de predikant of een van de overige 
kerkenraadsleden. De voorbereidingscommissie vergadert 
minimaal 1 keer per maand en indien gewenst een tweede keer. 
De pastorale ouderlingen hebben contact met twee tot drie kringen, 
die in het seizoen door hen worden bezocht.

Diaconie
De diaconie heeft vijf leden. Er wordt ongeveer 1 x per 6 weken 
vergaderd. Twee keer per jaar wordt er gezamenlijk met de 
kerkenraad vergaderd. Bij de overige kerkenraads-
vergaderingen is er een afvaardiging vanuit de diaconie.
De diaconie biedt hulp aan gemeenteleden waar nodig, 
maar ook aan onze naasten buiten de gemeente. De 
diaconie is onder andere betrokken bij het Inter-
kerkelijk Hulpfonds, de Voedselbank Lisse, 
Schuld-hulpmaatje Lisse, Stichting Present.

De diakenen zijn gericht op het inspireren
van de gemeenteleden om diaconaal 

bezig te zijn. Elke diaken heeft een 
aantal kringen waar hij kringdiaken 
van is en waar hij contact mee heeft.

Jaarlijks wordt in samenwerking
met de CVB een collecterooster 
gemaakt.
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Pastorale Raad
Deze Raad bestaat uit de predikant, de pastorale ouderlingen en een aantal 
gemeenteleden. 
Naast deze pastorale teams is er ook een vertrouwenscommissie t.b.v. een veilige 
kerk, die ingezet wordt bij seksueel- of machtsmisbruik. Denk je gevallen van 
misbruik te herkennen of wil je een gesprek met deze commissie? Je kunt dan 
terecht bij Maartje Kammeraat of Hanneke van Veen. 

Kringen
In onze gemeente zijn ongeveer 12 kringen actief. De samenstelling 
van de kringen is divers. Er zijn kringen met een mix van alle 
leeftijden, er zijn ook kringen voor senioren (overdag), jong 
volwassenen en jonge gezinnen. Elke kring bepaalt zelf wanneer 
ze bij elkaar komen en wat er besproken wordt. In de regel 
komen de kringen eens per 3 weken samen. Dit loopt via de 
kringleider en kringcoördinator.

Een kring heeft als doel groeien in het geloof en omzien 
naar elkaar. Naast de actief bij de kring betrokken 
gemeenteleden, heeft iedere kring ook de zorg voor 
het omzien naar een aantal senioren uit de 
gemeente en een aantal gemeenteleden, die wel 
actief bij de gemeente betrokken zijn, maar 
niet actief zijn binnen een kring.

Iedere kring heeft een kringouderling en een 
kringdiaken, waar regelmatig contact 
mee is en die hun kring ook bezoeken 
voor pastoraat.

De kringouderling en –diaken brengen
verslag uit aan de Pastorale Raad

Onderling contact
Onderling contact is een 
team van mensen dat op 

bezoek gaat bij gemeenteleden 
bij bijzondere gelegenheden, zoals 

bij het welkom heten van nieuwe 
leden, bij geboortes, bij ouderen die 
jarig zijn of bij zieke leden. Op deze 

manier draagt dit team bij aan de saam-
horigheid in de gemeente. Mocht je vragen 

hebben voor onderling contact, dan kun je 
contact opnemen met Jille Kammeraat.

Team Gemeenteopbouw
Dit team, onder verantwoording van de ouderling 

Gemeenteopbouw, houdt het 
overzicht over alle activiteiten binnen de Gemeente. 

Het doel is, om zoveel mogelijk gemeenteleden te 
betrekken bij de diverse activiteiten in de gemeente, zodat 

iedereen zijn of haar gaven op de juiste plek kan inzetten en 
zich betrokken voelt bij de gemeente.
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Commissie van Beheer
De commissie van beheer, ook wel CvB genoemd, is verantwoordelijk voor de 
stoffelijke zaken in de gemeente. Denk hierbij aan het onderhoud van de 
kerkgebouwen, onderhoud aan het orgel en dergelijke. Ook de financiën worden 
beheerd door de commissie van beheer. De commissie brengt op haar beurt weer 
verslag uit aan de Kerkenraad. 

De commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, onderhouds-
leden en een afgevaardigde vanuit de Kerkenraad. Mocht je vragen hebben 
voor de CvB dan kun je terecht bij de voorzitter, Sjoerd Noort. 

VVB Bijdrage
De VVB staat voor Vrijwillige Vaste Bijdrage. Vanuit deze VVB worden de 
meeste lopende kosten van de SWG Lisse betaald. Te denken valt aan 
de salarissen van de predikant en kosteres, maar ook aan de landelijke 
afdrachten richting de drie kerkverbanden. Deze afdrachten zijn 
erg belangrijk om bijvoorbeeld de opleiding voor predikanten 
optimaal mogelijk te maken, actief evangelisatie in binnen- en 
buitenland te kunnen bedrijven en de pensioenen van 
predikanten te kunnen financieren.

Met deze periodieke (liefst maandelijkse) bijdragen van de 
gemeenteleden zijn wij in staat te kunnen voldoen aan onze 
financiële verplichtingen. 

De vaste vrijwillige bijdrage is naar draagkracht en gebaseerd op 
het netto verzamelinkomen. Om de hoogte van de VVB te kunnen 
bepalen hebben zijn er richtlijnen vastgesteld.
U kunt uw VVB bijdrage overmaken op rekening NL46 RABO 0336 5079 41 
t.n.v. SWG Lisse. 

Inkomen per maand: VVB per maand:

€875 - €1029 €15

€1029 - €1185 €20

€1185 - €1395 €25

€1395 - €1420 €30

€1420 - €1535 €40

€1535 - €1640 €50

€1640 - €1755 €60

€1755 - €1915 €70

€1915 - €2085 €90

€2085 - €2260 €105

Inkomen per maand: VVB per maand:

€2260 - €2430 €125

€2430 - €2600 €145

€2600 - €2775 €170

€2775 - €2990 €200

€2990 - €3180 €215

€3180 - €3375 €235

€3375 - €3565 €255

€3565 - €3765 €275

€3765 - €3950 €295

€3950 €310
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Dominee
Dominee Nico 
Geertsema is sinds 
september 2017 
verbonden aan onze 
gemeente. Hij gaat 
wekelijks voor, geeft 
catechisatie, is betrokken bij 
het missionaire project van 
Salvatori en bezoekt broeders en 
zusters bij bijzonder pastoraat. 
Het onderling omzien naar elkaar is 
in de SWG primair een functie van de 
kringen in de gemeente. Voor pastorale 
en diaconale zaken kun je contact 
opnemen met respectievelijk de kring-
ouderling of kringdiaken. 

Bij bijzonder pastoraat, rouw of trouw kun je 
contact opnemen met dominee Nico 
Geertsema. Hij is bereikbaar via 
predikant@swglisse.nl en op werkdagen op: 
06-57588765. Spreek gerust een bericht in, dan belt 
hij terug zodra dat mogelijk is. 

Maandagochtend van 11.00-12.00 heeft hij een pastoraal
inloopspreekuur in het kerkgebouw aan de Prinsessestraat. 
Mocht dit komen te vervallen dan wordt dat in het 
mededelingenblad kenbaar gemaakt. 

Koster
Wij zijn gezegend met het feit dat wij een vaste kosteres hebben in 
onze gemeente. Joke Uijthoven vervult deze functie. De reservering 
van de kerkzalen loopt ook via onze kosteres. In de middagdiensten 
hebben wij een koster bij toerbeurt. De coördinatie verloopt via Joke 
Uijthoven.
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Startzondag
De eerste zondag 
van het kerkelijk 
jaar houden wij een 
startzondag. Deze 
bijzondere dienst staat 
in het teken van het jaar-
thema. Ook worden er in 
dit weekend nog andere 
feestelijke activiteiten georga-
niseerd, waarmee we het jaar 
feestelijk willen beginnen! Mocht 
je leuke ideeën hebben voor de 
startzondag je kunt terecht bij 
de ouderling gemeenteopbouw.

Samen voor elkaar
Samen voor elkaar is een samenwerking van 
verschillende gemeenteleden en richt zich 
voornamelijk op de ouderen in onze gemeente. 
Zij organiseren leuke activiteiten voor de ouderen 
en zorgen op deze manier voor verbondenheid in 
de gemeente. De coördinatie van “Samen voor 
elkaar” verloopt via Joke Uijthoven en Marijke 
Roubos.

Kringloopmarkt
Elk jaar houden we in het voorjaar een 
grote kringloopmarkt. Hierbij is een groot 
gedeelte van de gemeente betrokken. 
Het hele jaar door zamelen we spullen 
in die we verkopen op deze kring-
loopmarkt. Ook zijn er gedurende 
het jaar meerdere kleine 
curiosa/boeken markten. 
De opbrengst van een markt 
gaat gedeeltelijk naar de 
kerk en gedeeltelijk naar 
specifieke goede 
doelen. Voor meer 
informatie hierover 
kun je terecht bij 
Jan Albert 
Moolenaar. 
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Salvatori
Midden in het centrum van Lisse staat in de Wagenstraat het Buurthuis Salvatori. 
In het begin van 2021 is het project Salvatori verzelfstandigt.  En worden de 
activiteiten gedaan door Stichting Buurthuis Salvatori. 
In het buurthuis kan men terecht voor allerlei gezellige, ontspannende en 
opbouwende activiteiten. De ene activiteit is vooral gericht op ontmoeting (zoals 
buurtbakkie, eetcafé, breien, schilderen), het andere op de liefdevolle boodschap 
van het evangelie (zoals de buurtkring en de zondagmiddagproeverij). Het eetcafé 
is een van de succesvolste activiteiten van het buurthuis. Er wordt dan voor 40 
buurtbewoners en ouderen een maaltijd bereid door kookteams. Vrijwilligers 
zorgen ervoor dat iedereen zich welkom voelt.

De activiteiten wordt mede georganiseerd door vrijwilligers van de kerk,
maar ook buurtgenoten worden ingezet. Marianne Brouwer 
is de coördinator van stichting buurthuis salvatori. 
Maandelijks wordt er geflyerd in de wijk om de diverse activiteiten
onder de aandacht te brengen.  

De Raad van Kerken Lisse 
Op dit moment nemen een zestal kerken deel, 
vertegenwoordigd door 12 leden (2 uit elke gemeente):

• H. Willibrordusparochie (St. Agathaparochie en 
H.H. Engelbewaardersparochie)

• Evangeliegemeente Lisse (De Poort)
• Hervormde Gemeente, wijkgemeente West 

(Grote Kerk)
• Hervormde Gemeente, wijkgemeente Oost 

(Pauluskerk)
• Gereformeerde Kerk (De Klister)
• Samenwerkingsgemeente Lisse (SWG Lisse)

De doelstelling van de Raad van Kerken Lisse is in getuigenis en dienst 
gestalte geven aan de gemeenschap van kerken. Zij doen dit in geloof in de 
ene Heer Jezus Christus, het Hoofd van de Kerk en de Heer der wereld.

De Raad van Kerken Lisse komt normaliter (circa) 7 maal per jaar bijeen en 
spreken over de volgende onderwerpen:

• organisatie van de Bijbelquiz;
• organisatie van activiteiten rondom Allerzielen;
• meedenken over de organisatie van de Herdertjestocht;
• opzet van de gezamenlijke kerstadvertentie voor de Lissese kerken;
• organisatie (van onderdelen) van de week van gebed;
• meedenken over de organisatie van de Paasjubel;
• deelname aan de Nationale Herdenking op 4 mei.

Contacten worden onderhouden ander andere met het Lissese Pastoresoverleg, 
De Brug verslavingszorg te Katwijk en Stichting SchuldHulpMaatje.
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Leerhuis
Het leerhuis is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangrijk 
onderdeel van het kerkelijk werk. Er is een divers aanbod van 
diverse cursussen/activiteiten. Op basis van vijf pijlers wordt het 
programma samengesteld en ingevuld. 
Deze pijlers zijn:
1. Algehele toerusting:
Cursussen met het oog op het geloofsleven van iedere geïnteresseerde; 
bijvoorbeeld thema-avonden over diverse onderwerpen of vesperavonden. 
2. Bijzondere geloofstoerusting:
Cursussen voor een speciale doelgroep in de gemeente; bijvoorbeeld een 
belijdeniscursus, geloofsopvoeding voor kinderen, (pre-)marriage course.
3. Taakgebonden geloofstoerusting:
Cursussen voor hen die een speciale taak hebben; bijvoorbeeld training 
pastorale medewerkers, kringleiders en kerkenraadsleden.
4. Missionaire geloofstoerusting:
Cursussen voor missionaire werkers en voor hen die buiten of aan 
de rand van onze gemeenste staan; bijvoorbeeld de Alpha cursus.
5. Diaconale toerusting:
Cursussen gericht op onderling dienstbetoon binnen en
buiten de gemeente; bijvoorbeeld de Micha cursus. 

Vesper
Rond de Pasen houden wij Vesperdiensten. Dit zijn 
korte diensten van ongeveer 30 minuten. Tijdens 
deze diensten wordt er uit de Bijbel gelezen, wordt 
er een aantal liederen gezongen en is er een 
korte overdenking. Op deze manier bereiden 
wij ons in de Stille Week voor op het lijden, 
sterven en de opstanding van onze Heer 
Jezus Christus!

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.nationalerecreatiegids.nl/leerhuis-reinier-van-arkel-&psig=AOvVaw1NtnAZCzxqOyPkckrA71u-&ust=1587807267448000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjUpIThgOkCFQAAAAAdAAAAABAE
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Zendings-
commissie
Kerk en zending 
horen bij elkaar. Als 
Samenwerkings-
gemeente ondersteunt 
SWG Lisse zowel de 
zendingsdoelen van de CGK 
(vertaalwerk van Hessel en 
Coby Visser in Botswana), de 
NGK (zending en ontwikkelings-
hulp in het Nqutu-district in 
Zuid-Afrika door NGZN) en de GKV 
(zending en vertaalwerk via lokale 
kerken in Benin ondersteund door de 
Verre Naasten).
De zendingscommissie bestaat uit vier leden 
en brengt de gemeenteleden op de hoogte 
van het zendingswerk. Per jaar moet er een 
bepaald bedrag aan omslagen voor het zendings-
werk worden betaald. Jaarlijks vindt er een 
zendingszondag plaats. Dan wordt een afgevaar-
digde van het zendingswerk uitgenodigd om in de 
dienst over hun werk te vertellen

Gemeenteleden ontvangen per post het blad Doorgeven 
(zendingswerk CGK) en Verbonden (theologische 
ontwikkelingen rondom Israël). Het blad Naast van de Verre 
Naasten wordt uitgedeeld in de kerk. Regelmatig staat het 
zendingswerk in het kerkblad vermeld. Gemeenteleden die de
bladen willen ontvangen of meer informatie willen, kunnen terecht 
bij Jan Albert Moolenaar.

Gebedskring
Een kleine groep gemeenteleden komt een keer per maand samen om 
te bidden voor de gemeente en het leed in de wereld. Dit vindt meestal op 
dinsdagochtend plaats van 10.30 tot 12.00 uur bij mensen thuis. Contact-
persoon: Jannie Moolenaar. 
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Website
Op onze website, 
www.swglisse.nl , 
staat informatie 
over onze kerk. 
De agenda met daarin 
de aankomende kerk-
diensten kan hier bijvoor-
beeld gevonden worden. 
Dus de laatste 
informatie vind je op de website! 
Wil je iets op de website plaatsen 
of heb je vragen over de website? 
Dan kun je terecht 
bij webmaster@swglisse.nl

Mededelingenblad
Elke week brengen wij een mededelingenblad 
uit. Hierop vindt je de orde van dienst, de 
voorganger en enkele mededelingen. Het 
mededelingenblad brengen wij in principe digitaal 
uit. Ook zijn er nog een aantal papieren versies in 
de kerk beschikbaar voor onze gasten. Mocht je 
je iets willen meedelen in het blad of het 
mededelingenblad willen ontvangen dan kun 
je mailen naar 
mededelingenblad@swglisse.nl. Kopij 
graag insturen voor donderdag 12:00 
uur.

http://www.swglisse.nl/
mailto:mededelingenblad@swglisse.nl
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Kerkblad
Naast het mededelingenblad  komt er een keer in de maand een uitgebreider 
kerkblad uit met daarbij de ingekomen stukken, informatie vanuit de kerkenraad 
en vanuit de gemeente. Deze wordt digitaal verspreid onder de gemeenteleden, 
maar er is eventueel ook een papieren versie te verkrijgen. Kopij voor het kerkblad 
kan gestuurd worden naar kerkbladswg@hotmail.com.

Email adressen
Dominee predikant@swglisse.nl
Scriba scriba@swglisse.nl
Beamer beamer@swglisse.nl
Commissie van beheer secretariscvb@swglisse.nl
Penningmeester penningmeester@swglisse.nl
Website webmaster@swglisse.nl
Mededelingenblad mededelingenblad@swglisse.nl

Kerkomroep
Onze kerkdiensten zijn te beluisteren via de kerkomroep. Via
www.kerkomroep.nl kun je de SWG Lisse terugvinden. 
Hier kun je de diensten beluisteren, maar je kunt ook de 
diensten downloaden mocht je deze later nog een keer 
willen terugluisteren. De morgendiensten worden live
uitgezonden. 
Er zijn ook een aantal fysieke 
kerktelefoons. Dit zijn kastjes waarop de dienst live 
beluisterd kan worden. Voor meer informatie over 
de kerkomroep kun je terecht bij Leendert 
Davelaar.

mailto:kerkbladswg@hotmail.com
mailto:predikant@swglisse.nl
mailto:scriba@swglisse.nl
mailto:beamer@swglisse.nl
mailto:secretariscvb@swglisse.nl
mailto:penningmeester@swglisse.nl
mailto:webmaster@swglisse.nl
mailto:mededelingenblad@swglisse.nl
http://www.kerkomroep.nl/
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Bloemen Jan Visscher
Bloemen rooster Corrie Maarssen/Jannie Noort
Collectemunten Jannie Moolenaar
Combo Herma Davelaar
Commissie Samen voor elkaar Joke Uijthoven
Commissie Gemeenteopbouw Connie Meijer
Commissie Kringloop Jan Albert Moolenaar
Diaconie Herma Davelaar (voorzitter)
Gebedskring Jannie Moolenaar
Kerkenraad Marc Grijsen (2e voorzitter)
Kinderwerk Martine Groenewegen
Kinderwerk Jamie van der Zaal
Koffiezetten rooster Marjo Muns
Onderling contact Jille Kammeraat
Pastoraat Nils Buurman
Schriftlezing rooster Maaike van Westerhuizen
Technische ondersteuning Leendert Davelaar
Telrooster Bartha van Rijssel
Vertrouwenspersoon Maartje Kammeraat
Vertrouwenspersoon Hanneke van Veen
Voorzitter commissie van beheer Sjoerd Noort
Welkomteam Bartha van Rijssel
Zendingsbladen Jan Albert 

Moolenaar
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