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1. Evangelisatie Vereniging Noord Jeruël  
 

1.1 Inleiding 
1.1.1 Missie 

Evangelisatie vereniging Noord Jeruël is een gemeenschap waarin mensen samenkomen 

om, rondom een open bijbel, te leven, te leren en te groeien. Dit opdat ze kunnen uitdelen 

van de gaven die God geeft en van waaruit ze het evangelie kunnen uitdragen in de wereld 

veraf en dichtbij.  

1.1.2 Visie 
Noord Jeruël is een vereniging waarin eenieder zich gehoord en gezien mag weten en 

waarin we elkaar steunen en bemoedigen in geloof en leven. Er zijn activiteiten gericht op 

geloofsopbouw, -opvoeding en -verspreiding. We streven ernaar Gods wijngaard in 

Houtigehage in stand te houden en vruchtbaar te laten zijn, ieder op zijn eigen manier door 

betrokkenheid en inzet van zijn of haar talenten.   

 

1.2 Huidige situatie en geschiedenis 
1.2.1Algemeen 

Noord Jeruël is een zelfstandige evangelisatie onder de vlag van de Protestantse Kerk 

Nederland (PKN). Er is elke zondag dienst om 9.30 uur. Aangezien er geen vaste 

voorganger is, is er zondags altijd een gastprediker. Dit kan een dominee zijn of een kerkelijk 

werker met een preek bevoegdheid. 

De vereniging bestaat uit belijdende leden, doopleden en mensen die zich bij onze 

kerkgemeenschap hebben aangesloten. Op papier zijn dat er ongeveer 100 personen. De 

geregelde kerkgangers bedragen ongeveer 40 personen. Bij speciale diensten en de 

hoogtijdagen van de kerk mogen we doorgaans toch wel rekenen op een aantal van 75 /80 

personen. 

Wij zijn een streekgemeente waarvan de meeste leden van buiten Houtigehage komen. Door 

het uiteen vallen van bestaande evangelisaties in de omgeving hebben velen bij ons kerkelijk 

onderdak gevonden. Mede door de kleinschaligheid is een hechte kerkelijke gemeenschap 

ontstaan waarin een ieder zich snel thuis voelt. 

In het voorjaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden waarin o.a. het jaarverslag 

van alle activiteiten, het financiële jaarverslag en de begroting voor het nieuwe jaar en 

andere lopende zaken worden besproken. In het najaar is er een gemeenteavond waarin 

ingegaan wordt op diverse aspecten van het gemeente zijn.  

1.2.2 Geschiedenis 

In 1903 kwam Ds. Visscher vanuit Rotterdam als predikant naar de Nederlands Hervormde 

Gemeente te Rottevalle. De omgeving bestond uit heide, met hier en daar een verhoging 

waar rook uit te voorschijn kwam. Dit waren de spitketen waarin de meeste mensen op de 

heide woonden. Het was, door armoede gedreven, een vrijgevochten volkje met eigen 

wetten en regels. 

Ds. Visscher trok zich het lot van deze mensen aan en probeerde in hun toestand enige 

verbetering te brengen. Door het uitdelen van voedsel en kleding en door de oprichting van 

een landkolonisatie, waardoor de heide kon worden ontgonnen, kreeg hij het vertrouwen van 



de heidebewoners en dit resulteerde in 1906 tot de bouw van een klein eenvoudig 

evangelisatie gebouw, waar zondags dienst werd gehouden. 

In 1937 werd de eerste steen gelegd voor de bouw van een nieuwe kerk, waarin tot op 

heden de diensten plaats vinden. Het oude gebouw is ingericht voor andere activiteiten. In 

het begin was er veel activiteit. Een muziekkorps, een zangvereniging, een jongens- en 

meisjesvereniging, vrouwenvereniging, mannenvereniging enz. Er gingen wel 120 kinderen 

naar de zondagsschool. In 1926 werd de heer H. Hofstra aangesteld als kerkelijk werker. Hij 

heeft de gemeente 40 jaar als voorganger gediend. Noord Jeruël werd in die jaren dan ook 

het Hofstra kerkje genoemd. 

Na het vertrek van Ds. Visscher ging ook het verschil in modaliteit (vrijzinnig/orthodox) in 

deze omgeving een rol spelen. De Hervormde gemeente te Rottevalle neigde meer naar de 

vrijzinnige richting, terwijl Noord- Jeruël meer orthodox in de leer bleef. Dat bracht 

verwijdering, waardoor de contacten minder werden. Zo moesten we voor doop en 

avondmaal uitwijken naar buurgemeenten. 

Gelukkig kwam er in de jaren tachtig van de vorige eeuw een kentering. Door de wens van 

beide zijden om de verhoudingen weer op de rails te zetten, is er in 1986 een 

kerkenraadscommissie gevormd, die het kerkelijk functioneren van Noord-Jeruël 

begeleid. De samenwerking tussen de protestantse gemeente Rottevalle en Noord Jeruël uit 

zich vooral in het houden van een aantal gezamenlijk erediensten per jaar. 

In het jaar 2006 hebben we in september het 100-jarig bestaan gevierd. Vooral de 

tentoonstelling die door een aantal zeer gedreven personen was opgezet, was een groot 

succes. Meer dan 300 personen bezochten deze tentoonstelling. We hebben er een archief 

vol met documenten aan overgehouden.  

1.3 Doel 
De vereniging heeft ten doel de verbreiding van het evangelie door Schriftuitlegging, 

godsdienstonderwijs, huisbezoek, verspreiding van de Heilige Schrift en van andere lectuur, 

en andere middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 

Zij wenst langs deze weg mee te werken aan de bloei van de Protestantse Kerk in 

Nederland. 

In de periode 2016-2020 beoogt de evangelisatie vereniging Noord Jeruël voor haar leden 

en in de sociale omgeving bij te dragen aan de zeven aspecten van gemeente zijn zoals de 

PKN die beschreven heeft in haar nota Kerk 2025: Waar een woord is, is een weg. (PKN januari 

2016, pkn.nl) Een gemeente bestaat uit een groep van gelovigen die met elkaar het levende 

lichaam van Christus zijn, door Jezus zelf geroepen. De gelovigen zijn de leerlingen van 

Jezus.  

1. Samenkomen: Als gemeenschap die het leven met elkaar deelt, het geloof beoefent en 

leert om leerling te zijn van Jezus. 

2. Vieren: In erediensten, op zondag maar ook op andere dagen, om te horen naar het 

Woord en God te vereren. 

3. Leren: Wat inhoud krijgt in vorming en toerusting en in geloofsopvoeding en 

gespreksgroep. Als volgelingen van Christus zijn we zijn leerlingen die ons levenslang 

verdiepen in de bronnen van het geloof en in de betekenis ervan voor het dagelijks leven.  

4. Pastoraat en omzien naar elkaar: Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met 

God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. 



5. Diaconaat: Kerkzijn betekent dat we delen van de gaven die God ons heeft gegeven en 

daarbij vooral oog hebben voor de minderbedeelden.  

6. Getuige zijn: Het hoort bij christenzijn dat je vrij durft te spreken over je geloof en Gods 

naam durft te belijden. 

7. Gezonden zijn: Je komt samen om weer uitgezonden te worden. Gezonden mensen 

hebben een missie in deze wereld. 

 

1.4 Grondslag 
De grondslag van de vereniging is het Apostolisch Christendom, opgevat in de geest en de 

belijdenis van de Protestantse Kerk in Nederland.  

1.5 De samenstelling van het bestuur 
Het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene 

bestuursleden. Twee van hen zijn ouderling en één diaken. Wisseling van bestuursleden 

vindt, met uitzondering van de voorzitter, plaats na een termijn van vier jaar, waarbij leden 

eenmalig direct herkiesbaar zijn.  

Op het moment van schrijven worden de functies vervuld door:  

 Gijs Roordink (ouderling, voorzitter)   

 Sipke Buma (ouderling, penningmeester)   

 Fokje de Wit – de Graaf (bestuurslid, secretaris)    

 Eke van de Veen – Kooy (diaken)   

 Koop Kooistra (bestuurslid)   

1.6 Beloningsbeleid bestuursleden  
Leden van de kerkenraad, het bestuur en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun 

werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

 

2 Pastoraat 
 

2.1 Aanstelling en werkzaamheden pastoraal werker 
Er is binnen Noord Jeruël een pastoraal werker aangesteld die in overleg met het bestuur 

pastorale bezoeken brengt aan gemeenteleden. Het aantal uren dat dit betreft is variabel.  

Dit betreft voornamelijk ouderenpastoraat maar ook zieken of mensen die, om wat voor 

reden dan ook, behoefte hebben aan pastorale bijstand worden door hem bezocht.  

 

2.2 Beloningsbeleid pastoraal werker 

De pastoraal medewerker krijgt op freelance basis zijn uren betaald. 

2.3 Omzien naar elkaar 
Naast de pastorale bezoeken door de pastoraal werker wordt er binnen Noord Jeruël ook 

door gemeenteleden naar elkaar omgekeken. Zo is er een bloemendienst waarbij 

gemeenteleden die 70 jaar of ouder zijn rond hun verjaardag een boeket bloemen ontvangen 

dat gebracht wordt door een ander gemeentelid. Vanuit de vrouwengroep worden ook 

bezoekjes gebracht aan met name oudere leden die niet meer in staat zijn de erediensten te 

bezoeken.  

Daarnaast legt ook het bestuur bezoeken af bij speciale gelegenheden, jubilea, ziekte of  

huisbezoek op verzoek.   

Vaak wordt er ook in de vorm van een telefoontje of kaartje aandacht aan elkaar besteed.  



3. Eredienst 
  
In principe wordt er iedere zondagochtend om 9.30 uur een eredienst gehouden. Incidenteel 

wordt er op een andere dag of tijdstip een dienst gehouden.  

3.1 Liturgie 

In de dienst komen onder andere de volgende onderdelen aan de orde: 

1.Votum en groet 
2.Lezing van de wet/geloofsbelijdenis 
3.Gebeden o.a. 

a. Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest. 
b. Voorbeden 

4.Schriftlezing(en) 
5.Dienst van offeranden 
6.Prediking 
7.Bediening van de sacramenten 

a. Heilig avondmaal 
b. Heilige doop 

8.Gemeentezang 
9.Zegen 

 

3.2 Diensten met een bijzonder karakter 
Naast de reguliere diensten zijn er ook verschillende erediensten met een bijzonder karakter. 
In diensten waarin de sacramenten worden bediend wordt gebruik gemaakt van de klassieke 
formulieren. 

3.2.1 De Heilige Doop 

Wanneer leden een kind krijgen wordt uiteraard de mogelijkheid geboden het kindje te laten 

dopen. Het plannen van het moment waarop de doopdienst gehouden wordt gaat in overleg 

tussen het bestuur en de doopouders. Ter voorbereiding op de doopdienst gaat de 

betreffende voorganger samen met één van de bestuursleden naar de doopouders om de 

liturgie door te nemen.   

Ook oudere kinderen en volwassen leden kunnen gedoopt worden.  

3.2.2 Heilig Avondmaal 

Er wordt driemaal, verspreid over het jaar, een viering van het Heilig Avondmaal gehouden.  

Planning hiervan is afhankelijk van het preekrooster zoals dat al ver vooruit vastgelegd is. Er 

wordt in ieder geval in de aanloop naar Pasen Heilig Avondmaal gehouden.  

 

Toelichting op de sacramentsdiensten 

Aangezien er geen dominee in dienst van onze vereniging is zijn we voor bediening van de 

sacramenten aangewezen op gastpredikanten. Er wordt in het preekrooster rekening 

gehouden met bevoegdheden van voorgangers en ook wordt vooraf met hen overlegt over 

bijzondere diensten.  

3.2.3 Rouwdiensten 

Op aanvraag van de nabestaanden wordt de kapel beschikbaar gesteld voor rouwdiensten 

van zowel gemeenteleden als niet leden. Het zo nodig regelen van een voorganger en 

praktische zaken wordt in overleg met nabestaanden en uitvaartverzorging gedaan.  

Hierbij is vanuit Noord Jeruël vaak ook de pastoraal werker betrokken. 



3.2.4 Overige bijzondere diensten 

Naast de diensten op zondag worden diensten belegd op de hierna te noemen dagen. 

-Biddag en dankdag voor gewas en arbeid 

Op de tweede woensdag in de maand maart wordt er een bidstond gehouden en op de 

eerste woensdag in de maand november een dankstond. Op deze dagen worden er ’s 

avonds diensten belegd en hierin krijgt de dienst der gebeden een grote plaats. 

-Goede Vrijdag 

Op deze dag wordt er ’s avonds een dienst belegd. In deze dienst wordt de paaskaars 

gedoofd en uit de kerk gedragen, om met Pasen een nieuwe kaars aan te steken.  

-Pasen, Pinksteren 

Op elke eerste van deze feestdagen wordt ’s ochtends een eredienst gehouden.  

-Hemelvaartsdag 

Op deze dag wordt er géén dienst belegd. In het nabijgelegen Opende worden op deze dag 

en in dit weekeinde diverse bijeenkomsten gehouden op een evangelisatie festival.  

- Kerst 

In de week voor kerst worden een aantal kerstvieringen gehouden. Zo is er het 

zondagsschoolkerstfeest voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Hierin is een 

prominente rol weggelegd voor de kinderen van de zondagsschool maar ook worden 

kinderen van buiten onze gemeente uitgenodigd en betrokken. Hierbij valt te denken aan het 

verspreiden van uitnodigingen via de basisscholen van Houtigehage en omliggende dorpen.  

Daarnaast is er het gemeentekerstfeest waarin naast een evangelielezing en meditatie ook 

een vrij verhaal wordt gelezen en een gezamenlijke broodmaaltijd wordt gehouden.  

Op eerste kerstdag is er ’s ochtends een eredienst waarin vaak het zangkoor haar 

medewerking verleent.  

 

-Oudejaarsdag 

Op deze dag wordt er ’s avonds een dienst belegd om het afgelopen jaar te gedenken en 

vooruit te kijken op het nieuwe jaar.  

 

3.3 Organisatie erediensten 
De taken omtrent het voorbereiden en goed laten verlopen van de diensten worden verdeeld 
door het bestuur. Zo wordt het preekrooster gemaakt door één van de bestuursleden in 
samenwerking met twee gemeenteleden en ook het rooster voor organisten wordt door een 
bestuurslid gemaakt.  
De kostertaken voorafgaande aan de dienst worden om de beurt door de bestuursleden 
verzorgd. Hierbij is te denken aan het contact met voorganger en organist over de liturgie, 
het klaarmaken van de praktische zaken in het kerkgebouw, de ontvangst voor de dienst en 
afkondigingen en collectes tijdens de dienst.  
Voorafgaande aan de dienst komen bestuur en voorganger samen in het gebouw en wordt 
er door het dienstdoende bestuurslid een gebed uitgesproken.  

4. Gemeenteopbouw 
 

Naast de erediensten willen we ook op andere manieren bij elkaar komen om samen 

gemeente te zijn en elkaar te versterken en bemoedigen in ons geloofsleven. 



4.1 Startzondag  
In september wordt jaarlijks de startzondag gehouden. Deze dag markeert het begin van het 

nieuwe kerkelijke seizoen waarin alle activiteiten tot gemeenteopbouw plaatsvinden. Op de 

startzondag wordt naast de eredienst ook samengekomen voor koffiedrinken, een 

activiteitenprogramma van sport en spel en afgesloten wordt met een gezamenlijke 

broodmaaltijd. Iedereen is op deze dag welkom en er zijn geen kosten aan verbonden voor 

deelnemers. 

4.2 Zondagsschool 
Tijdens alle ochtend-erediensten is er zondagsschool in het gebouw. Dit is bedoeld voor alle 

kinderen van 0 jaar t/m groep 8 van de basisschool. De kinderen worden voor de dienst door 

hun (groot)ouders gebracht en na de dienst weer opgehaald. Er wordt op de zondagsschool 

samen gebeden, gezongen, een bijbelverhaal verteld en daarbij een knutselwerkje of 

spelletje gedaan. Verder worden er een aantal keren per jaar gezinsdiensten voor en door de 

zondagsschoolkinderen georganiseerd. Ook is er aan het eind van het seizoen het 

zondagsschoolreisje naar een attractiepark.   

4.3 Gespreksgroep 
Tijdens het kerkseizoen, d.w.z. van oktober t/m mei is er op iedere eerste zondagavond van 

de maand gespreksgroep. Hier wordt in huiselijke kring aan de hand van een 

gesprekshandleiding gesproken over een thema uit de bijbel. Er is een afwisseling van 

bijbelstudie, inbreng van eigen ervaringen, praktische geloofsopbouw maar ook wordt er 

gesproken over maatschappelijke en persoonlijke onderwerpen.   

 

4.4 Gemeenteavond 
In het najaar wordt een gemeenteavond gehouden waarbij vergaderd wordt over allerlei 

aspecten van gemeente zijn. Aan bod komen vaak onderwerpen als (groot)huisbezoek, 

pastoraat, wensen en behoeften van leden, eventuele vacatures, het naar buiten treden als 

gemeente van Christus in onze omgeving veraf en dichtbij en over de invulling van 

erediensten. Ook praktische zaken als onderhoud van gebouwen, jaarlijkse schoonmaak en 

andere vrijwilligerstaken binnen de gemeente komen aan bod.  

4.5 Groot Huisbezoek 
In november wordt sinds een aantal jaren het groot huisbezoek georganiseerd. Onder leiding 

van de pastoraal werker wordt op een interactieve en informele manier gesproken over een 

geloofsonderwerp en over de gemeente van Noord Jeruël. 

4.6 Vrouwengroep 
De vrouwengroep komt tijdens het seizoen 2 à 3 keer bij elkaar voor een gezellige en 

informatieve avond of een etentje. Het doel hiervan is de onderlinge betrokkenheid te 

behouden en versterken en ook naast de erediensten elkaar te zien en gemeente te zijn.  

4.7 Jongeren avonden 
Nu er in de afgelopen jaren een aantal jonge leden afscheid genomen heeft van de 

zondagsschool willen ook voor hen bijeenkomsten organiseren om ze betrokken te houden 

bij elkaar en bij onze gemeente. Er is onder hen geïnventariseerd waar ze behoefte aan 

hebben en daaruit volgend wordt twee tot drie keer per seizoen een gezellige avond 

gehouden. Invulling hiervan is afwisselend en kan een spelvorm, film, etentje of andere 

activiteit zijn.  



4.8 Zangkoor ‘Halleluja’ 
Het zangkoor ‘Halleluja’ viert in 2016 haar 100 jarig jubileum. Momenteel zijn er een kleine 

20 leden die wekelijks repeteren in het gebouw van Noord Jeruël en een aantal keren per 

jaar optreden. Twee à drie maal per jaar werken ze mee aan een dienst in Houtigehage, 

veelal rond Pasen en Kerst.  

5. Diaconaat 
 

Kerkzijn betekent dat we delen van de gaven die God ons heeft gegeven en daarbij vooral 

oog hebben voor de minderbedeelden.  Binnen Noord Jeruël doen we dit op verschillende 

manieren.  

Er wordt maandelijks gecollecteerd bij de uitgang van de eredienst ten behoeve van 

diaconie. Deze collectes worden gereserveerd en periodiek wordt door het bestuur een doel 

gekozen waar een geldbedrag naar toe gaat, hierbij wordt zoveel mogelijk gekozen voor 

actuele doeleinden. Het doel wordt via de afkondigingen voorafgaand aan de collecte aan de 

leden meegedeeld en donaties worden vermeld in de kerkbode. Gemeenteleden kunnen ook 

een doel aandragen.  

We sponsoren een jongen, Basil Okao, in Uganda via Compassion. Er wordt met hem naast 

de financiële bijdrage ook correspondentie onderhouden o.a. door de kinderen van de 

zondagsschool.  

Sinds 2015 doen we mee aan actie Schoenmaatjes van Edukans. Gemeenteleden vullen 

een schoenendoos met speelgoed, persoonlijke verzorgingsmiddelen en schrijfwaren en 

dragen bij aan de verzendkosten. Edukans zorgt ervoor dat de dozen in 

ontwikkelingsgebieden worden uitgedeeld aan kinderen.  

6. Evangelisatie 
 

Een aantal keren per jaar worden er evangelisatie diensten gehouden op ochtend, middag of 

avond met als doel zowel gemeenteleden als ook mensen van buiten de kerk te bereiken.  

Meestal is er hierin een optreden van een gospelgroep, koor of andere zangers. De diensten 

zijn laagdrempelig en worden in de omgeving onder de aandacht gebracht d.m.v. posters, 

sociale media, krantenadvertenties en onze website.  

We brengen ook evangelisatiecampagnes in de regio onder de aandacht van onze leden, 

zoals bijvoorbeeld het Strandheemfestival.  

In de nabije omgeving van de kerk proberen we aandacht te besteden aan mensen, leden en 

niet leden, die met zorgen, verdriet of verlies te maken hebben. Dit bijvoorbeeld door middel 

van een bezoek, een kaartje of in december een kerststukje.  

Voor het zondagsschool kerstfeest worden kinderen in de regio actief uitgenodigd via de 

basisscholen en vanuit de leiding op persoonlijke uitnodiging in ieders omgeving. Kinderen 

worden gestimuleerd om vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen, zowel naar het kersfeest 

alsook naar de reguliere zondagsschool. Alle kinderen die op het kerstfeest zijn krijgen ook 

een zakje met wat fruit en lekkers mee naar huis en daarbij ook altijd iets over het 

kerstverhaal en de bijbel. De afgelopen jaren is per gezin het “Waarom Kerst” cadeau 

uitgedeeld.  



7. Samenwerking met protestantse gemeente Rottevalle 
 

Zoals in het eerste hoofdstuk is beschreven is de evangelisatievereniging opgericht door ds. 

Visscher, predikant van de Nederlands Hervormde gemeente Rottevalle.  In 1986 is de 

samenwerking tussen beide gemeentes opnieuw vorm gegeven waarbij een 

kerkenraadscommissie is opgericht en een regelement van samenwerking is opgesteld. De 

commissie vergadert een aantal malen per jaar waarbij gesproken wordt over het algemene 

reilen en zeilen van beide gemeentes en over de praktische samenwerking. Deze laatste 

bestaat vooral uit het houden van gezamenlijke diensten waarbij beide gemeentes 

afwisselend elkaars kerk bezoeken. Dit gebeurt verspreid over het jaar maar met name ook 

in de zomerperiode wanneer het aantal kerkbezoekers door de vakanties veel lager is.  

Jaarlijks worden er generale kas kwitanties geint onder belijdende leden en deze worden via 

de pg Rottevalle afgedragen aan de PKN.  

De ledenadministratie van Noord Jeruël wordt naast in eigen beheer ook in Rottevalle 

bijgehouden vanwege formele aansluiting van onze leden bij de Protestantse Kerk in 

Nederland.  

8. Beheer en financiën 
 

Het beheer van de administratie is in handen van de penningmeester. Jaarlijks wordt er een 

financieel jaaroverzicht achteraf opgesteld en een begroting voor het komende jaar gemaakt. 

Dit wordt binnen het bestuur doorgenomen en in de voorjaarsledenvergadering ter inzage 

aan leden verstrekt. Ieder jaar is er een kascommissie bestaande uit twee gemeenteleden 

die controle op de boekhouding uitoefenen voor de periode van 2 jaar waarbij elk jaar één 

van beide leden gewisseld wordt.    

8.1 Inkomsten 
De vereniging krijgt haar inkomsten uit vrijwillige kerkelijke bijdrage van leden, collectes 

tijdens erediensten, rente over het vermogen en het verhuren van de pastoriewoning. Ook 

zijn er in het verleden legaten ontvangen. 

8.2 Beheer vermogen 
De gebouwen worden goed onderhouden waarvoor reserveringen worden gemaakt. Overige 

gelden staan op een spaarrekening.  

8.3 Besteding van het vermogen 
Om de in dit beleidsplan beschreven doelstellingen en activiteiten te realiseren wordt gebruik 

gemaakt van de inkomsten en zo nodig van het bestaande vermogen. Voor verder inzicht in 

de bestedingen verwijzen we naar het financiële verslag zoals vermeld staat op onze 

website, onder ANBI. Leden krijgen via de algemene ledenvergadering inzicht in het 

financiële jaarverslag.  

 

9. Communicatie en informatievoorziening 
 
9.1 Kerkbode 
Vijfmaal per jaar verschijnt het de kerkbode, het contactblad voor de Evangelisatie 

vereniging Noord Jeruël. In 2016 wordt de 48e jaargang hiervan verspreid. In dit blad zijn 



algemene gegevens opgenomen als contactgegevens van bestuursleden, pastoraal werker, 

administrateur, zangkoor en ook het webadres en bankrekeningnummer van de vereniging. 

Er vindt verantwoording plaats van collectes en giften en ieder kan kopij inleveren.  

Verder wordt er door de pastoraal werker een meditatie en gedeelte over het pastoraat 

geschreven en wordt het preekrooster met eventuele bijzonderheden vermeld. Na 

toestemming van de betrokken worden verjaardagen (>70 jr) en jubilea vermeld. Tot slot 

worden praktische zaken en verslagen van de ledenvergadering en gemeenteavond 

vermeld. 

9.2 Website en sociale media 
Noord Jeruël is online te vinden via www.noordjeruel.nl en ook op facebook op naam Noord 

Jeruël. Op de website zijn een aantal tabbladen met informatie te vinden over de vereniging, 

zoals een stukje geschiedenis, overzicht van activiteiten, contactgegevens van het bestuur 

en praktische informatie. Er is een agenda met preekrooster en activiteiten die gepland staan 

en ook alle gegevens die vanwege de ANBI status openbaar moeten worden weergegeven 

staan op de website.   

Op facebook kan ieder die dat wil de pagina volgen. Er worden aankondigingen geplaatst 

t.a.v. komende diensten en activiteiten en ook verslagjes en soms foto’s van die activiteiten.  

9.3 Regionale kranten 
Preekbeurten en bijzondere diensten worden zoveel mogelijk geplaatst bij de overzichten in 

lokale huis-aan-huisbladen.  

 

9.4 Overige informatievoorziening 
Bijzondere diensten worden middels posters bekend gemaakt bij informatiepunten in de 

omgeving. Hierbij is te denken aan infoborden van het betreffende dorp, bij scholen of 

winkels etc. Verder is er voor de kerk aan de stoep een informatiebord waar we algemene 

informatie, het preekrooster en eventuele posters/aankondigingen in ophangen. In de hal van 

de kerk is een prikbord waar informatie voor gemeenteleden wordt opgehangen, dit kan 

bijvoorbeeld uitnodigingen voor bijeenkomsten betreffen zowel bij Noord Jeruël als bij de pg 

Rottevalle. Indien toegestaan wordt er ook het adres of de verblijfplaats van zieke 

gemeenteleden opgehangen.  

In de eredienst worden het doel van de collectes, de agenda voor de komende week, de 

bloemendienst en eventuele bijzonderheden t.a.v. pastoraat of bestuurlijke zaken 

afgekondigd.  

Gemeenteleden zelf kunnen, naast persoonlijk contact ook via een postbus in de hal van de 

kerk vragen, opmerkingen of andere meldingen desgewenst anoniem indienen bij het 

bestuur.  

 

Is de hartslag van het leven  
niet de liefde van de Heer?  
Liefde draagt hen meer en meer,  
die in dienst van Hem zich geven.  
Alle dingen hebben tijd, 
maar Gods liefde eeuwigheid.  (NLB 903:1)  


