
Welkom
in de PKN Gereformeerde Kerk

Giessendam-Neder-Hardinxveld



Welkom

Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij 
de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van de twee Gereformeerde kerken in 
Hardinxveld-Giessendam. De gemeente heeft 770 leden en wordt begeleid en toe- 
gerust door de dominee, ouderlingen, diakenen, pastoraal bezoekers en vele vrijwilligers. 

Het kerkgebouw aan de Stationsstraat heeft circa 400 zitplaatsen. Ook zijn er een 
ontmoetingsruimte, twee bijzalen en een jeugdgebouw, ‘Het Spoor’.
 
In deze brochure vindt u informatie over onze gemeente, kerkdiensten en activiteiten. 



We willen een gemeente zijn waar liefde 
is voor God en voor elkaar. Een kerk die 
niet afgesloten is, maar midden in de 
wereld staat en iets betekent voor die 
wereld. Alle gemeenteleden hebben de 
ruimte om zichzelf te zijn. Iedereen telt 
mee omdat we weten dat God ons allen 
liefheeft. 

Hoe komen die kracht, gastvrijheid en 
naastenliefde tot uitdrukking? Onder 
andere door het organiseren van 
erediensten, door elkaar te ontmoeten, 
door missionaire activiteiten en door te 
zorgen voor onze naasten.

WAT GELOVEN WIJ?
Wij geloven dat God de hemel en aarde 
geschapen heeft. Alle mensen zijn door 
God gewild en gemaakt, omdat Hij een 
doel met ons leven heeft. Hij houdt 
zoveel van ons, dat zijn Zoon Jezus 
aan het kruis gestorven is voor al onze 
zonden. Na drie dagen is hij weer 
opgestaan uit de dood en opgevaren 
naar de hemel. Hij geeft alle mensen die 
in Hem geloven, eeuwig leven. 

Door de Heilige Geest die God ons 
gegeven heeft kan iedere christen met 
God een relatie hebben. Jezus heeft alle 
mensen de opdracht gegeven om te 
bidden en te zorgen voor de mensen 
die het moeilijk hebben in deze wereld. 
Jezus zal weer op deze aarde terugkomen. 
Daarna zal er een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde zijn, waarop christenen 
eeuwig leven hebben en waarop 
gerechtigheid zal zijn.

Wij geloven in de Bijbel 
als het heilige 
Woord van God. 
De Bijbel is 
de basis en 
grondslag 
van ons 
geloof. 

Krachtig en uitnodigend

De PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld wil een krachtige, uit-
nodigende gemeente zijn rondom Gods woord. Gedragen door de liefde van God de 
Vader, gevoed door het evangelie van Jezus Christus en geïnspireerd door de kracht 
van de Heilige Geest.



 

 

Elke zondag om 9.30 uur en 18.00 uur 
vinden erediensten plaats. Tijdens de 
diensten luisteren we naar de preek 
van de voorganger waarin de Bijbel 
wordt uitgelegd en zingen en bidden we. 
Regelmatig worden bijzondere diensten 
gehouden. Denk aan jeugd-, zang-, open 
lucht- of taizédiensten. Bij alle diensten 
is iedereen, zowel leden als gasten, van 
harte welkom.

Tijdens de zondagmorgendienst bestaat 
er gelegenheid uw kinderen bij de kinder-
oppas te brengen en is er kinderneven-
dienst voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar. 

De diensten worden aangekondigd in ons 
kerkblad ‘Het Contactblad’, de regionale 
pers en via de website van onze 
gemeente, www.pknhardinxveld.nl.

Erediensten

Wij zijn een actieve gemeente. Jong en 
oud ontmoet elkaar ook door de week op 

verschillende kringen 
en clubs. Met 

elkaar wordt 

de bijbel bestudeerd en wordt gepraat 
over vragen waarmee christenen in deze 
tijd worden geconfronteerd. Deze 
ontmoetingen ondersteunen het geloof 
en versterken de onderlinge band, 
waardoor we samen leren om meer en 
meer een gemeente te zijn zoals Jezus 
die bedoeld heeft. 

Ook op andere manieren vindt  
ontmoeting plaats. Bijvoorbeeld door de 

jaarlijkse strandwandeling, het 
jeugdkamp, seniorenuitjes, 

creatieve en sportieve 
activiteiten bij de start 

van het seizoen,  
de kerstmarkt en 
zomerse fietstochten.

Ontmoeting en activiteiten

Ontmoeting 
ondersteunt 
het geloof 

en versterkt de 
band 



In de Bijbel zegt God: “Heb uw naaste 
lief als uzelf.” Christenen worden in de 
Bijbel opgeroepen niet alleen te blijven 
staan, maar als kinderen van God met 
elkaar om te gaan. Vanuit die gedachte 
vinden wij het belangrijk om van beteke-
nis te zijn voor mensen om ons heen, 
dichtbij en ver weg.
Dichtbij doen we dat door de gemeen-
teleden die hulp nodig hebben of ziek 
zijn extra aandacht te geven. Vanuit 
de vier secties in onze gemeente zijn 
daar speciale teams met ouderlingen, 

diakenen, wijkdames en pastoraal 
bezoekers. Vanuit de diaconie worden 
verschillende maatschappelijke instellin-
gen ondersteund en op mondiaal niveau 
is de ZWO-commissie werkzaam (ZWO = 
Zending Werelddiaconaat Ontwikkelings-
samenwerking). Zij ondersteunt onder 
andere via landelijke contacten projecten 
in andere werelddelen.
In de ontmoetingsruimte staat een stand 
waar fair trade producten gekocht kunnen 
worden. Hiermee steunen we kleine zelf-
standige producenten in de derde wereld.

Uitdragen van het geloof
Binnen de gemeente bestaat een 
Missionaire Werkgroep. Hun taak is 
personen en groepen in de eigen 
omgeving, die het evangelie niet kennen 
of daarvan vervreemd zijn, deelgenoot 

Zorg voor onze naasten

te maken van het geloof, de hoop en de 
liefde, die in ons zijn. Dit gebeurt onder 
andere door een open kerkdienst, 
kerstnachtdienst en de 20+ soos.



 
Veel  

activiteiten  
en speciale  

diensten voor de 
jeugd

Onze gemeente heeft veel jonge leden. 
De kerk wil hen in hun eigen taal en op 
eigen wijze bekend maken met de bood-
schap van Jezus Christus. Hen een veilige 
plek bieden waar ze zich kunnen ontwik-
kelen, hun geloof kunnen delen en elkaar 
kunnen stimuleren. Speciaal voor jongeren 
worden veel activiteiten en speciale  
diensten georganiseerd. Bijvoorbeeld:

CLUBS
Voor scholieren in het basis- en 

middelbaar onderwijs zijn 
er verschillende clubs. 

Tijdens de clubbij-
eenkomsten wordt 

uit de bijbel gele-
zen, gebeden, 
geknutseld en 
gesproken over 
het geloof. Eens 

per jaar gaan de 
clubs met elkaar 

op kamp.

CATECHISATIE EN 
GESPREKSGROEPEN
De jeugd vanaf 12 jaar kan terecht bij 
verschillende catechisatie- en gespreks-
groepen. Tijdens deze bijeenkomsten 
wordt uit de bijbel gelezen, gebeden en  
gepraat over het geloof. De catecheses 
zijn bedoeld om meer te leren van 
het geloof en te werken aan de eigen 
geloofsontwikkeling.

JEUGDDIENSTEN
Eens per maand vindt een aansprekende 
jeugddienst plaats. Iedereen, dus niet 
alleen de jeugd, is hierbij van harte 
welkom. Deze diensten worden geleid 
door een predikant of spreker. Het zingen 
wordt meestal begeleid door een band. 
Na de dienst is er tijd om wat met elkaar 
te drinken en na te praten over de dienst.

KINDERNEVENDIENST
Elke zondagochtend tijdens de schrift-
lezing en de preek hebben de kinderen 
van 4 t/m 12 jaar hun eigen Kinderneven-
dienst. De kinderen vieren met elkaar en 
de leiding hun eigen dienst. Hierbij wordt 
gezongen, gebeden, geluisterd naar een 
verhaal uit de bijbel, gepraat met elkaar, 
geknutseld en gespeeld.

GJV
De Gereformeerde Jeugd Vereniging 
(GJV) van onze kerk komt elke zondag-
avond bij elkaar om te praten over God 
en het geloof. De GJV is een gezellige 
groep van jeugd tussen de 15 en 25 jaar 
die het leuk vindt om over het geloof in 
combinatie met het dagelijks leven te 
praten. Daarnaast organiseren zij een 
aantal activiteiten, zoals jeugdkamp en 
film- en spelavonden.

Jeugd



Meer weten?
Heeft u vragen of wilt u meer weten over het geloof of onze gemeente? 

PREDIKANT: 
Ds. J. Bakker
Stationsstraat 18
Tel.: 0184-612796
E-mail: predikant@pknhardinxveld.nl

KERKGEBOUW:

Stationsstraat 20
3371AX Hardinxveld-Giessendam

Ook bent u van harte uitgenodigd om eens een zondagse samenkomst bij te wonen. 
Bij de deur staat iemand om u wegwijs te maken. Na de dienst is er gelegenheid om 
andere gemeenteleden te ontmoeten en zijn er mensen aanwezig waaraan u eventuele 
vragen kunt stellen.

   MEER INFORMATIE: www.pknhardinxveld.nl
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Wim Kafoe
Tel.: 0184-614578
E-mail: scriba@pknhardinxveld.nl
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