PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE EMMAÜS

KERKGEBOUWEN		ADRES				CONTACT
Lutherkerk		
Noordstraat 2, 2411 BJ Bodegraven
0172-610426
Ontmoetingskerk		
Spoorstraat 11, 2411 ED Bodegraven 0172-606317
PREDIKANTEN
Ds. Bram Tack		
Bourgondischelaan 34,		
0172-645351
			2411 KJ Bodegraven		bramtack@hetnet.nl
Ds. Leo Webbink		
Oostwijk 11, 			
06-36256808
			3461 GP Linschoten		ds.webbink@kpnmail.nl
KERKELIJK WERKERS
Mw. Esther Dijkstra		
Kastanjelaan 1,			
0348-501859
			3465 TC Driebruggen		e.dijkstrarensen@hotmail.com
Mw. Ivanka Druijf		
Pronkmos 46, 			
06-49968918
			3994 LR Houten			ivanka_druijf@solcon.nl

WELKOMSTBROCHURE PROTESTANTSE GEMEENTE BODEGRAVEN
HERVORMDE WIJKGEMEENTE BODEGRAVEN-NIEUWERBRUG

De Protestantse Gemeente in Bodegraven is
een vereniging van de voormalige Hervormde
Gemeente, Gereformeerde Kerk en Evangelisch
Lutherse Gemeente.

KERKGEBOUWEN		ADRES				CONTACT
Bethlehemkerk		
Weijland 65A, 2415 BD Nieuwerbrug
0348-688105
Dorpskerk		
Oude Markt 1, 2411 AW Bodegraven
0172-612129
PREDIKANTEN
Ds. P.F. Bouter		
Burg. G.R. Vonklaan 15,		
0172-612590
			2411 AX Bodegraven		pfbouter@hetnet.nl
Ds. M.J. van Oordt		
Dirk Bavolaan 10,			
0172-742454
			2411 TX Bodegraven
predikantwijk1@
hervormdbodegraven.nl
KERKELIJK WERKERS
Ds. C.J.W. Verboom
Zwenkgras 13,			
0172-619245
			2411 DZ Bodegraven		cjwverboom@hotmail.com
WEBSITES
Emmaüs		
Hervormd		

In 2007 is het initiatief genomen om de
haalbaarheid van een plaatselijke Protestantse
Gemeente te onderzoeken waarbij alle tot de
PKN behorende partijen in Bodegraven waren
betrokken.

www.pge.nu
www.hervormdbodegraven.nl

SCRIBA’S
Emmaüs		
		
Hervormd wijk 1
		
Hervormd wijk 2
		
Kerkelijk bureau
		

Tot 1 januari 2012 bestond de Hervormde
Gemeente uit drie wijkgemeenten: wijk 1 en
2 (Gereformeerde bondssignatuur) en wijk 3
(confessioneel).
Al tijdens het Samen op Weg proces hebben
de Hervormde wijk 3, de Gereformeerde
Kerk en de Evangelisch Lutherse Gemeente
aangegeven een federatie te willen vormen en
uiteindelijk te willen verenigen. Hiervoor is in
2004 de Emmaüs Gemeente opgericht.

Gert Jan Meijers, Kortland 1A, 2411 ZA Bodegraven
Tel. 0172-616884, email: kraadg@emmausbodegraven.nl
Arend Jan Smits, postadres: Oude Markt 1, 2411 AW Bodegraven
Tel. 06-38256050, e-mail: scribawijk1@hervormdbodegraven.nl
Wim Braaksma, Dronensingel 149, 2411 GX Bodegraven
Tel. 0172-651269, e-mail: wbraaksma477@freeler.nl
Oude Markt 1, 2411 AW Bodegraven,
Tel. 0172-612129, e-mail: meveldhuijzen@hetnet.nl
januari 2015

Op advies van de door de vijf kerkenraden
samengestelde Gesprekscommissie Vereniging
(GCV) hebben alle vijf kerkenraden in 2010 een
positief besluit genomen om tot de oprichting
van de PGB, de Protestantse Gemeente
Bodegraven te komen.
De PGB bestaat uit twee wijkgemeenten, te
weten de Emmaüs Gemeente en de Hervormde
Gemeente. Deze brochure is bedoeld om u wat
meer achtergrondinformatie te geven over de
PGB zodat u mede op basis van deze informatie
uw keuze kunt maken in welke wijkgemeente u
ingeschreven wilt blijven of worden.
Op pagina 2 vindt u informatie over de Emmaüs
Gemeente, op pagina 3 over de Hervormde
Gemeente en op pagina 4 vindt u een aantal
contact-en adresgegevens.
Wij wensen u een goede tijd toe in de
Protestantse Gemeente Bodegraven.

Protestantse Wijkgemeente Emmaüs
Kiezen en Kleuren

De nieuwe wijkgemeente Emmaüs is
ontstaan uit de Evangelisch-Lutherse
Gemeente, de Gereformeerde Kerk en
de Hervormde Gemeente (wijk 3) en wil
een veelkleurige gemeente zijn. De nieuw
ontstane wijkgemeente Emmaüs telt
2.650 leden.

Kiezen en kleuren
De protestantse Wijkgemeente Emmaüs
(PGE) staat voor ‘kiezen en kleuren’ waarbij de
Bijbel centraal staat als inspiratiebron voor ons
geloof. Voor jong en oud zijn er verschillende
activiteiten die de veelkleurigheid handen en
voeten geven zoals:
- De avonden van Vorming & Toerusting
- De jongerendienstcommissie
- De eigentijdse catechese

Kerkdiensten
Emmaüs heeft iedere zondagmorgen
dienst in de Ontmoetingskerk en vaak ‘s
avonds in de Lutherkerk.
Er zijn verschillende typen kerkdiensten,
waaronder:
- Taizé-diensten
- Diensten met een luthers-liturgisch
karakter
- Jongerendiensten
- Zangavonden in de Lutherkerk

Open kerk zijn en elkaar aanvaarden
De Emmaüs Gemeente wil een gemeente
zijn die open staat voor ieder die betrokken
wil zijn, waarin we naar elkaar omzien,
waar ruimte is voor communicatie en
dialoog, en voor geloofsbeleving. Dit komt
op vele manieren tot uiting, bijvoorbeeld
in de wijze waarop we ons kerk-zijn
vormgeven:
- Het koffiedrinken na de ochtenddiensten
- De open koffieochtenden één keer per
maand
- De website
- KERKMAGazine dat wil informeren en
inspireren
- De vele vrijwilligers die de kerkelijke
activiteiten ondersteunen
Wij hopen dat u zich aangesproken voelt
en dat wij u binnenkort in één van onze
kerkdiensten mogen begroeten!

www.pge.nu

Hervormde Wijkgemeente
Bodegraven-Nieuwerbrug

De Hervormde Gemeente BodegravenNieuwerbrug bestaat uit twee wijken
(1 en 2) met in totaal 1970 belijdende
leden en doopleden. Alle leeftijden zijn
vertegenwoordigd, waaronder veel kinderen
en jongeren.

Erediensten
Het kloppend hart van de gemeente is
te vinden in de zondagse erediensten,
die worden gehouden in de Dorpskerk in
Bodegraven en in de Bethlehemkerk in
Nieuwerbrug.
U kunt geheel vrijblijvend een bezoek brengen
of via de website www.hervormdbodegraven.nl
meeluisteren, online of via ‘dienst gemist’.
Activiteiten
Er zijn catechisaties, Bijbel- en gebedskringen,
verenigingen en clubs, gezamenlijk door en
voor beide wijken. Voor jong en oud, voor
mannen en vrouwen, voor singles en voor
gezinnen. Elk jaar is er een gemeentedag
en een najaarszendingsmarkt. Er zijn veel
contacten met de GZB, de HGJB en de
IZB.

De website geeft een breed en actueel
overzicht. Vraag gerust toelichting op
maat voor uw situatie. Er is een welkomstcommissie die nieuwkomers helpt zich
goed te oriënteren.

Kern
In onze wijken staat de Bijbel als het
geopenbaarde Woord van God centraal.
Verder staan wij in de traditie van de
Reformatie en willen we ons laten leiden
door de gereformeerde belijdenisgeschriften
en die ook uitdragen in onze Protestantse
Kerk.
En bij alle activiteiten, zowel zondags als
door de weeks, is het ons gebed dat de
Heere God aanwezig wil zijn door Zijn
Woord en Geest en dat onze kerk een
voorportaal is van Zijn Koninkrijk.

www.hervormdbodegraven.nl

