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VOORWOORD
Deze wijkgids is een verzameling van gegevens die een beeld geven van de
Morgenster. De Morgenster, een wijkgemeente heel gewoon maar ook met een
bepaalde eigenheid. We laten het protestantse geluid horen in Noord-Oost, of liever
nog: we laten zien dat we aangeraakt zijn door de Eeuwige.
We werken met een jaarplan dat we jaarlijks vaststellen aan de hand van een
jaarlijks gekozen thema. We zijn verbonden met andere wijkgemeenten in
Hilversum. De toekomst van de Protestantse gemeente Hilversum houdt ook ons
bezig. Regelmatig bezinnen we ons op wie we zijn en wat we belangrijk vinden voor
de toekomst. Over wie God en Jezus voor ons zijn. Over wat gemeente-zijn
betekent. En hoe dat doorwerkt in onze persoonlijke levens, in onze relaties, in ons
werk.
Al die activiteiten die in deze wijkgids beschreven zijn geven een totaalbeeld wat je
best indrukwekkend mag noemen. Het is zoveel. We willen zoveel in standhouden.
En het komt steeds op hetzelfde groepje aan, denk je dan. Maar de wijkgids laat
zien dat het best een grote groep is van vrijwilligers. En vooral laat de wijkgids zien
dat al die activiteiten juist erop gericht zijn om vorm te geven aan gemeente-zijn, om
met elkaar na te denken en te praten over geloof, om met elkaar te vieren, om met
elkaar kerk in de buurt te zijn.
We hopen als kerkenraad dat we met de ‘basics’ bezig zijn en blijven als gemeente.
Dat al die commissies en activiteiten evenzoveel gelegenheden zijn om elkaar te
ontmoeten en scherp te houden als het gaat om geloof, hoop en liefde.
De wijkkerkenraad
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KERK EN ORGANISATIE
KERKGEBOUW
De Morgenster is gelegen aan de Seinstraat (hoek Meteorenstraat/Orionlaan). Het
adres is Seinstraat 2, 1223 DA Hilversum.
KOSTER EN BEHEERDER
Harm Esselink
Wirixstraat 64
1222 NS Hilversum
6858442, koster@morgensterhilversum.nl
PREDIKANT
Ds. Erik van Halsema
Gomarushof 104
1216 HP Hilversum
6280714, (vrij op woensdagochtend)

predikant@morgensterhilversum.nl

BESTUUR
Het bestuur van De Morgenster wordt gevormd door de kerkenraad. Het
moderamen (dagelijks bestuur) wordt gekozen uit leden van de kerkenraad.
KERKENRAAD
Ouderlingen
E-mailadres
Hennie Burggraaff
hennie.burggraaff@kro-ncrv.nl
Machteld Eilander
machteldeilander@kpnmail.nl
Marya de Haas
maryadehaas@gmail.com
Agnes van Lambalgen h.vanlambalgen@kpnmail.nl
Evert van den Brink
mail@evertvandenbrink.nl
Gerrit Roozeboom
g.roozeboom@wijdemeren.nl
Wijkcollege van Diakenen
Erna Doornekamp
ernadoornekamp@gmail.com
Joanne Schuitemaker
joanneschuitemaker@kpnmail.nl
Eveline van Toor
Neptunusstraat 68
Henk Verrij
henk@verrij.demon.nl
Wijkcollege van Kerkrentmeesters
Casper Bos
casperbos88@gmail.com
Andries Furster
andries@furster.nl
é Hexspoor
j.g.m.hexspoor@kpnmail.nl
Isak Laurens
i.laurens43@kpnmail.nl
Richard Stroband
richard.stroband@gmail.com

MODERAMEN
Erik van Halsema
Evert van den Brink
Marya de Haas
José van Wageningen
Henk Verrij
Richard Stroband
Machteld Eilander
Wijkgids 2019-2020

predikant
voorzitter
beleidsouderling
notulist
diaken
kerkrentmeester
pastoraal ouderling
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6835437 of 0611457235
6836563
6422757
6830106
6854196
6833675
6853419
8802394
6421182
6833191
0628263803
6857964 of 0653470057
6855608
0610316288
0612566638

VERGADERINGEN
Het moderamen vergadert iedere eerste donderdag van de maand, met
uitzondering van juli en augustus. De kerkenraad op de derde donderdag van de
maanden september, november, januari, maart en mei.
TAAKGROEPEN
Er zijn ook een aantal taakgroepen werkzaam binnen De Morgenster:
TAAKGROEP PASTORAAT
Henk van Lambalgen
(vacant)

voorzitter
secretaris

TAAKGROEP EREDIENST
Annemieke Parmentier
Peter Hartman

voorzitter
secretaris

TAAKGROEP VORMING & TOERUSTING
Hannie Verkerk

voorzitter

BLOEMEN UIT DE ZONDAGSE VIERING
.
Iedere zondag worden de bloemen van de liturgietafel naar een gemeentelid
gebracht. Dit kan zijn omdat iemand ziek of herstellende is, een jubileum viert, een
kind heeft gekregen of een bemoediging kan gebruiken.
Vanuit de taakgroep Pastoraat kunnen gemeenteleden genoemd worden die in
aanmerking komen voor de zondagse bloemen, maar ook u als gemeentelid kan
namen hiervoor doorgeven. Dat kunt u doen via scriba@morgensterhilversum.nl
of 6830445. Als er meerdere namen voor een zondag aangemeld worden, zal in
overleg met de predikant gekeken worden wie de bloemen ontvangt.
KERKDIENST OP INTERNET
Ook digitaal kunt u onze kerkdiensten op afstand meeluisteren. Via onze website
www.morgensterhilversum.nl kan dat via Kerkdiensten uitgezonden. Zelfs vanuit het
buitenland kunt u meeluisteren. Op de website kunt u de liturgie vinden via
Kerkdiensten – dienst kiezen - meer details.
AUTOAFHAALDIENST
Voor gemeenteleden die niet in staat zijn op eigen gelegenheid naar de kerk te
komen is er de autoafhaaldienst.
Contactpersonen: Dolf en Ineke van Ginkel, 6246503.
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COMMUNICATIE
Op iedere zondag is er een Morgenster Actueel. De deadline is op vrijdag om 20:00
uur, kopij mag u sturen naar annettevandervliet@gmail.com. Tussen de deadline en
zondagmorgen krijgen veel gemeenteleden de nieuwsbrief via de mail. Op
www.morgensterhilversum.nl kunt u zich aanmelden. Voor wie geen mailadres
heeft, ligt er op zondagmorgen een geprinte versie klaar.
Kerkbrink is het maandelijkse kerkblad van de Protestantse gemeente Hilversum.
De Morgenster heeft daarin één pagina voor wijkberichten. De beschikbare ruimte is
beperkt, uw bijdrage kan daarom worden ingekort.
Klaas Hoekstra en José van Wageningen zorgen voor het wijknieuws; gebruik
alstublieft dit mailadres: kerkbrink@morgensterhilversum.nl
Drie keer per jaar is er een wijkbrief: bij de start van het seizoen, met Kerst en met
Pasen. Kopij mag naar wijkbrief@morgensterhilversum.nl. Nel Dees en Henk Verrij
zijn samen de redactie.
De Morgenster presenteert zich op de website www.morgensterhilversum.nl. Naast
nieuws, plaatsen we elke week een liturgie voor de mensen die met de kerkdienst
meeluisteren via internet. Inloggen gaat zo: de gebruikersnaam is Morgenster en
het wachtwoord Welkom2. Zo kunt u bij de downloads zoals het dienstrooster en de
Morgenster Actueel.
We hebben een scherm in de hal en we werken aan een maandelijkse invulling, in
het bijzonder bedoeld voor alle doordeweekse gasten in ons gebouw.
Op Facebook hebben we een eigen pagina, zoek daarvoor op Morgenster
Hilversum. U kunt ook vrienden worden met ds. Erik van Halsema.
Bij een inventarisatie in de kerk is geconstateerd dat je aan de buitenkant van het
gebouw niet kunt zien dat het een kerk is. Inmiddels is er een nieuw bord aan de
buitenkant met ons nieuwe logo en de vermelding dat we een protestantse
wijkgemeente zijn. Er liggen nog meer verbeteringen in het verschiet.
De leden van de commissie Communicatie in De Morgenster komen regelmatig bij
elkaar om visie op communicatie in en om De Morgenster te delen en lopende
projecten te bespreken.
Leden: Hennie Burggraaff, Nel Dees, Marya de Haas, Erik van Halsema, Klaas
Hoekstra, Henk Verrij, Annette van der Vliet en José van Wageningen.
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VIEREN
TAAKGROEP EREDIENST EN LITURGIE
In de kerkdienst op zondagmorgen klopt het hart van de gemeente rond de
Morgenster. Rond Woord en Sacrament komt jong en oud samen.
De taakgroep Eredienst houdt zich in opdracht van de kerkenraad bezig met de
liturgie en de kerkmuziek van de kerkdiensten en is daarbij klankbord voor de
predikant en zorgt waar nodig voor aanzetten tot een inhoudelijk gesprek met de
gemeente. Aan de orde komen de diverse onderdelen van de orde van dienst, de
invulling van het kerkelijk jaar, bijzondere vieringen en de keuze van de liederen.
In de taakgroep eredienst zitten naast de predikant en de cantor-organist enkele
gemeenteleden met kennis van liturgie en kerkmuziek.
Een van de hoogtepunten van het kerkelijk jaar is de Goede Week, met vieringen
op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake. De maaltijd van de Heer
wordt gevierd op Witte Donderdag en 6 zondagen per jaar. Kinderen zijn daarbij
welkom.
Twee maal per jaar wordt de kerkdienst voorbereid en uitgevoerd door een groepje
gemeenteleden. Dit gebeurt in het kader van de Vitale Gemeente.
In de Morgenster wordt voor de keuze van de schriftlezingen meestal het
oecumenisch leesrooster gevolgd, maar daar wordt ook regelmatig van afgeweken.
De kinderen horen in de kindernevendienst verhalen volgens het rooster van Kind
op Zondag of Bonnefooi.
Liederen worden uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2013)
gezongen, maar we ontdekken ook andere liederen. Eenmaal per maand
ondersteunt een projectkoor de gemeentezang bij het instuderen van nog
onbekende liederen.
De liturgische kleuren bij het kerkelijk jaar zijn zichtbaar in het antependium (doek
op de avondmaalstafel) en in het glas van het raam achter die tafel.
Bij bijzondere vieringen verzorgt de Werkgroep Liturgisch Bloemschikken met
bloemen en andere materialen een creatieve symbolische uitwerking van het thema
van de kerkdienst.
DE TAAKGROEP EREDIENST EN LITURGIE BESTAAT UIT:
Ds. Annemieke Parmentier
Peter Hartman
Ds. Erik van Halsema
Klaas de Haan
Nel Dees
Janneke de Leede
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voorzitter
secretaris
predikant
organist
lid
lid
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LECTORS
De term lector betekent 'degene die leest'. De werkgroep van lectors heeft de taak
de voorganger te assisteren bij de liturgische vieringen. De leden van de werkgroep
doen daarbij de eerste en/of tweede lezing. Coördinator van deze groep is
Janneke de Leede 0649022213
EREDIENST
In De Morgenster wordt de eredienst gehouden op zondagmorgen om 10:00 uur. En
natuurlijk op andere christelijke feestdagen, behalve Hemelvaartsdag. Tijdens de
eredienst kunt u uw baby’s en peuters toevertrouwen aan de leiding van de
oppasdienst. Voor de kinderen van 4–12 jaar is er kindernevendienst en voor de
jongeren van 12–16 jaar is er jongerendienst.
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie en thee. Voor de
kinderen is er limonade en zijn er speelmogelijkheden.
DOPEN
Regelmatig worden er doopdiensten gehouden. Wilt u uw kind laten dopen, neemt u
dan zelf contact op met de predikant.
MAALTIJD VAN DE HEER
De Maaltijd van de Heer wordt als lopende viering ongeveer 8 keer per jaar gevierd.
Voor hen die de dienst niet meer kunnen bijwonen, is er gelegenheid die maaltijd
thuis te vieren. Zij kunnen daarvoor contact opnemen met de predikant.
VIERING LEVENSVERBINTENIS
In de wijkgemeente rond De Morgenster kunnen naast huwelijkse-, ook niethuwelijkse levensverbintenissen gevierd/gezegend worden in de kerk,
of - bij een kleine groep aanwezigen - in de Kapel van de kerk. Het is goed om de
wens hiertoe geruime tijd vóór de geplande viering bij de predikant te melden.
UITVAART
Als kerkelijke presentie/begeleiding bij een uitvaart gewenst wordt, dient men
contact op te nemen met de predikant. Voorafgaande aan de begrafenis of de
crematie kan er een – voor leden van de kerkelijke gemeente kosteloze – dienst in
de kerk gehouden worden, of bij een kleine groep aanwezigen in de Kapel van de
kerk. Het is mogelijk om nog gelegenheid te geven tot afscheid nemen van de
overledene in de Kapel van de kerk, voorafgaande aan de dienst.
ORGANIST
De vaste organist van De Morgenster is Klaas de Haan,
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6932446.

BLOEMEN IN DE LITURGIE
Door een groep gemeenteleden wordt op unieke wijze tijdens de Adventsperiode,
de 40-dagentijd voor Pasen en op andere bijzondere zondagen een bijdrage aan de
verdieping van de vieringen geleverd. Gebruik makend van de betekenissen van
bloemen, vormen, lijnen en voorwerpen kan symbolisch een verhaal of thema
worden uitgebeeld. Zo vertalen we de lezing van de zondag in bloementaal.
Een echte bloementaal ontstond pas in de vroege 18e eeuw, waarin aan elke bloem
een symbolische betekenis werd toegekend. Vaak zit achter het symbool een
legende of volksverhaal die mensen elkaar vroeger vertelden en meestal een
religieuze betekenis hadden.
Contactpersoon: Nel Dees, 6857561 of 0627254574.
OECUMENISCH BERAAD
Het oecumenisch beraad komt viermaal per jaar bij elkaar om alle activiteiten
tussen de H.Hart/H.Josephparochie en De Morgenster te stroomlijnen. Die
activiteiten worden voor een deel ook aangestuurd vanuit de Raad van kerken in
Hilversum. In januari vieren we in de week van de eenheid de Maaltijd van het
Koninkrijk. In de advents- en veertigdagentijd worden er gezamenlijke vespers
gehouden.
Het oecumenisch beraad bestaat uit:
Hennie Burggraaff
De Morgenster
Ds. Erik van Halsema
De Morgenster
Priester Elroy Kaak
H.Hart/H.Joseph
Frans Hofhuis
H.Hart/H.Joseph
Servaas Holthuizen
H.Hart/H.Joseph
Annie van Dongen
H.Hart/H.Joseph
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LEREN
TAAKGROEP VORMING & TOERUSTING
De kerk zorgt voor kennisoverdracht. De religieuze rijkdommen uit het verleden
maken deel uit van onze kerkelijke bagage. Ze zijn kostbaar en daarom geven we
ze door aan een volgende generatie.
De commissie Vorming en Toerusting komt regelmatig bij elkaar om over de
invulling van het jaarprogramma na te denken. We werken in 2018/2019 met het
jaarthema ‘Tijd van je leven’ als rode draad door de diverse activiteiten.
Variatie in het aanbod sluit aan op verschillen in interesse en in leren. De predikant
verzorgt zelf leerhuizen en Bijbelstudie, maar we vragen ook sprekers van binnen
en buiten Hilversum, en van binnen en buiten de kerk. In de veertigdagentijd
verzorgt Vorming & Toerusting passende beeldende kunst bij de vespers.
Sommige avonden zijn voor een groter publiek, bij andere activiteiten is de intimiteit
van een kleine kring belangrijk. Mensen uit de buurt en uit andere wijkgemeenten
zijn welkom. Al onze activiteiten staan op de website www.morgensterhilversum.nl
DE TAAKGROEP BESTAAT UIT DE VOLGENDE LEDEN:
Hannie Verkerk
voorzitter
Erik van Halsema
predikant
Elzelien Overwater
lid
Max Eilander
lid
Hans van Vliet
lid
CATHECHESE: Zie de pagina ‘jongeren’
BELIJDENISCATECHESE
Elk seizoen wordt er een catechesemogelijkheid aangeboden. Neem hiervoor
contact op met de wijkpredikant.
GESPREKSGROEP ROND DE VEERTIG
De eerste zondagavond van de maand, van 20:00 tot 22:00 uur, is er een
gespreksgroep voor mensen die globaal tussen de 25 en de 50 jaar oud zijn.
We beginnen altijd met koffie en bijpraten, maar dan gaan we over op een thema
(tijdschrift Open Deur) of iets vergelijkbaars. We sluiten het seizoen traditioneel af
met samen eten. Sommige deelnemers komen trouw naar de vieringen in De
Morgenster, voor anderen is deze groep het belangrijkste contact met de kerk. Meer
informatie bij Erwin Mantel, emantel2018@icloud.com 6831977 en bij
Annette van der Vliet, annettevandervliet@gmail.com of 6833354.
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LITERATUURKRING
Zeven keer per jaar komen we bij elkaar om een boek te bespreken. Bij de start van
het seizoen zoeken we samen de boeken uit die we de moeite waard vinden. Altijd
zijn we weer verrast door de verschillen en overeenkomsten tussen onze meningen
over boek en schrijver. Datum, locatie en onderwerp komen in het kerkblad.
Contactpersoon: Henk van Lambalgen, 6830106, h.vanlambalgen@kpnmail.nl
OPEN-DEUR-KRING
In het wijkcentrum Lopes Dias is op de 4e woensdag van de maand een kring van
10.30–11.30 uur waar een onderwerp uit het maandblad Open Deur besproken
wordt.
Contactpersonen: Miep Dekkers en Trudy van Loopik
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DIENEN
DIACONIE
Diaconaat is een van de kerntaken van de kerk. De diaconale opdracht vinden we in
de Bijbel in Mattheüs 25: 34-36 (de werken van barmhartigheid) en in het boek
Handelingen. In de kern gaat het om omzien naar de medemens die door
omstandigheden buitengesloten is geraakt.
De kerkorde zegt over diaconaat het volgende:
De speciale taak van de diaken is onder meer de gemeente op te bouwen “met het
oog op haar dienst in de wereld”.
De diaconie is verantwoordelijk voor de diaconale taken, maar diaconaat is niet
alleen aan de diakenen uitbesteed. Het is een taak van de hele gemeente.
Gemeenschap zijn betekent omzien naar elkaar!
Vanuit onze diaconale opdracht kijken wij primair naar de oorzaken en effecten van
armoede, waardoor mensen hun weerbaarheid verliezen en buitengesloten raken.
Bijvoorbeeld: arbeidsongeschiktheid, langdurige werkloosheid, uitzichtloosheid van
oplopende schulden, verslavingsproblematiek, echtscheiding, overlijden van een
partner, onvoldoende AOW of pensioenopbouw. Armoedeproblematiek raakt vanuit
het christelijk-sociale perspectief ook aan het snijvlak pastoraat en diaconaat
(signalering, persoonlijke aandacht, zingevingvragen).
De diaconie ondersteunt ook projecten in het buitenland: werelddiaconaat.
De diaconie van De Morgenster bestaat uit vier diakenen (met daarbij de primaire
verantwoordelijkheid):
Erna Doornekamp

diaken, afgevaardigde ZWO,
contactpersoon sectie Kamrad
Joanne Schuitemaker diaken, contactpersoon voor
sectie Astronomische buurt en
sectie Joh. Geradtsweg
Eveline van Toor
diaken, afgevaardigde in het
College van Diakenen,
jeugddiaconaat, contactpersoon
sectie Van Riebeeck
Henk Verrij
vertegenwoordiger in
moderamen, penningmeester,
secretaris, contactpersoon voor
sectie Noord en sectie
Erfgooiers
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6853419
8802394

6421182

6833191

De diaconie onderneemt onder meer de volgende activiteiten:
In de eigen wijkgemeente:
- contactpunt van de pastorale teams voor diaconale zaken (per sectie)
- rol in de vieringen (collectes, Maaltijd van de Heer)
- omzien naar mensen in de wijk die in de knel zijn geraakt en hen
ondersteunen om weer in hun kracht te komen (luisterend oor, doorverwijzen
naar de juiste hulpverlening, in noodgevallen een financiële ondersteuning).
- organiseren van acties als SamenOpVakantie, Campagne Veertigdagentijd,
Actie Schoenmaatjes, Voedselbank, Paasgroetenactie, ondersteuning van
werkvakanties van de jongeren van onze kerk etc. Fair Trade-certificering van
onze kerk.
Bovenwijks:
- mee vormgeven van het beleid van het College van Diakenen en de
uitvoering daarvan
- diaconaat wereldwijd: participatie in de commissie voor Zending,
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
- in toenemende gesprekspartner zijn in het armoedebeleid van de gemeente
Hilversum is in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
- participatie in het armoedeplatform en samenwerking met geestverwante
organisaties zoals Inloophuis Wording, Stichting Schuldhulpmaatje, Stichting
Present, Hulp in Praktijk (HiP), Voedselbank, Leger des Heils
De contactgegevens van de diaconie van De Morgenster kunt u vinden in deze
wijkgids. Voor meer informatie: http://www.pknhilversum.nl/organisatie/cvd
Amnesty International
De diaconie van De Morgenster heeft het voornemen om elk jaar tijdens de
40-dagentijd één of meerdere organisaties die zich inzetten voor de mensenrechten
een hart onder de riem te steken. Gemeenteleden worden geïnformeerd over het
door de diaconie gekozen thema. Daarnaast sturen we onze groeten ter
bemoediging aan de organisatie(s) die zich inzetten voor de mensen die vervolgd
worden of onrecht wordt aangedaan.
Contactpersoon: Hannie Verkerk, 6853507
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PASTORAAT
VISIE EN MISSIE
Onder pastoraat verstaat De Morgenster:
“Pastoraat is voor ons, als gemeente van Jezus Christus, in vertrouwen op God,
zoekend en met aandacht, mee willen leven met elkaars levensweg”.
Dit is uitgewerkt in het “pastoraal plan Morgenster”. Hierin wordt ook uitgelegd hoe
het pastoraat binnen onze gemeente georganiseerd is. Het pastorale plan te vinden
op de website en op te vragen bij de scriba.
Dit betekent dat het pastoraat een taak en opdracht van de gemeente is. Hieraan
wordt sturing en vorm gegeven door de taakgroep Pastoraat.
TAAKGROEP PASTORAAT
De ouderlingen, pastoraal medewerkers, vertegenwoordigers van de middengroep
en de predikant vormen samen de Taakgroep Pastoraat. De taakgroep vergadert
drie keer per jaar en coördineert alle activiteiten rondom het pastoraat in de secties.
Contactpersoon/voorzitter: Henk van Lambalgen
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SAMENSTELLING VAN DE SECTIES
De wijkgemeente rond De Morgenster bestaat uit 18 secties, die per 3 secties een
team vormen. Er zijn twee sectiegroepen, te weten Noord en Oost. Daarnaast is er
nog een team Buitenwijk. De teams zijn als volgt samengesteld:
SECTIEGROEP NOORD
= TEAM NOORD, ERFGOOIERS EN KAMRAD
Ouderling
Pastoraal medewerker

Lambalgen, Agnes van
Dekkers, Miep

Team Noord
Contactpersonen

(secties 1,2 en 3
Dekkers, Miep (1 en 3)
Vliet, Hans van (2)
Slooten, Ans van (1)
Vries, Joke de (2)
Wetering, Joke van de (bloemen)

Sectiemedewerkers

Team Erfgooiers
Contactpersoon
Sectiemedewerkers

(secties 4,5 en 6)
Lambalgen, Henk van (4, 5 en 6)
Bree, Marlies de (4)
Soeteman, Sienie (5)

Team Kamrad
Contactpersonen

(secties 10, 12 en 13)
Verkerk, Hannie (10)
Koning, Jeannet de (12)
Lambalgen, Agnes (13)
Dijk, Hennie van (12)
Verhoeven, Nel (10)

Sectiemedewerkers

SECTIEGROEP OOST
= TEAM JOH.GERADTSWEG, ASTRONOMISCHE BUURT EN VAN RIEBEECK
Ouderling
Pastoraal medewerker

Eilander, Machteld
Bokhorst, Rita van

Team Joh. Geradtsweg
Contactpersonen

(secties 7,8 en 11)
Hoogenkamp, Margéke (7)
Bokhorst, Rita van (8)
Verrij, Joke (11)
Nieman, Rineke (11)
Kampen, Jasper en Rina van (8)

Sectiemedewerkers

Team Astronomische buurt
Contactpersonen

Sectiemedewerkers
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(secties 9, 11 en 14)
Hoef, Margriet van de (9)
Eilander, Machteld (14)
Esser, Gerja (16)
Vercauteren, Jolanda ((9)
Meindersma, Erna (14)

De Morgenster Hilversum

Team Van Riebeeck
Contactpersonen

Sectiemedewerker
Team Buitenwijk
Ouderlingen
Contactpersoon
Sectiemedewerkers

Wijkgids 2019-2020

(secties 15, 17 en 18)
Hoekstra, Elma (15)
Brink, Evert v.d. (17 en 18)
Verkerk, José (17 en 18)
Toor, Eveline van (17)
(geografisch buiten De Morgenster)
Eilander, Machteld
Lambalgen, Agnes
Ginkel, Dolf van
Berkhout, Rianne
Vonno, Betty
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BEHEER
WIJKRAAD VAN KERKRENTMEESTERS
Het College van Kerkrentmeesters heeft de zorg voor de vermogensrechtelijke
aangelegenheden van niet-diaconale aard. Een aantal van deze taken heeft het
College gedelegeerd aan de wijkraad kerkrentmeesters.
Dit betreft:
- de geldwerving, inclusief de Actie Kerkbalans
- zorg voor de collecten en verkoop van collectebonnen
- onderhoud van kerkgebouw en pastorie
- exploitatie (verhuur) van het kerkgebouw
- onderhoud van de tuin, samen met een groep vrijwilligers
- opstellen van roosters voor vrijwilligers
- het beheer van de wijkkas, opstellen van jaarstukken en begroting
- zorg voor de ledenadministratie
De wijkraad heeft een lijst opgesteld waarin de taken onderling zijn verdeeld. Deze
lijst wordt zo nodig bijgewerkt. De kerkrentmeesters maken deel uit van de
kerkenraad en hebben een taak tijdens de zondagse viering. Minimaal éénmaal per
jaar vindt tijdens de vergadering overleg plaats met medewerkers van het
activiteitenfonds en over het onderhoud van de gebouwen. De voorzitter maakt deel
uit van het moderamen en de secretaris heeft namens De Morgenster zitting in het
College van Kerkrentmeesters. De kerkrentmeesters vergaderen elke maand,
uitgezonderd de zomerperiode. Met de organist en de koster vindt regelmatig
overleg plaats.
De Wijkraad van Kerkrentmeesters bestaat momenteel uit:
Richard Stroband
Casper Bos
Isak Laurens
Andries Furster
Jos Hexspoor

voorzitter
penningmeester
secretaris
lid, Actie Kerkbalans
lid, Actie Kerkbalans,
collectebonnen

0612566638
0628263803
0610316288
6857964
6855608

ONDERHOUD GEBOUWEN
Frank Brugman, 6837681, geeft deskundige ondersteuning bij het onderhoud van
de gebouwen.
EXPLOITATIE VAN HET KERKGEBOUW
De diverse zalen in De Morgenster worden ook verhuurd. De kerkzaal is zeer
geschikt voor muziekuitvoeringen maar ook voor symposia. Ook de zalen beneden
zijn los of samen te huur. Deze ruimten worden vaak gebruikt voor vergaderingen
en cursussen. Er zijn diverse mogelijkheden voor catering: koffie, thee en dergelijke,
maar ook een lunch met soep en/of snack is mogelijk. Bij interesse kunt u contact
opnemen met de koster, Harm Esselink, 6858442 of via
koster@morgensterhilversum.nl. De tarieven voor de zaalhuur kunt u vinden op
www.morgensterhilversum.nl
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KERKBALANS
Kerken ontvangen in Nederland geen overheidssubsidie. Om toch te kunnen
beschikken over de benodigde financiële middelen zijn de kerken volledig
afhankelijk van hun leden. De vrijwillige bijdragen van gemeenteleden voor de
jaarlijkse Actie Kerkbalans leveren daarin een zeer belangrijke bijdrage.
In 2018 werd gestart met kerkbalans digitaal, een samenwerking tussen de PKN en
onze huisbankier, de SKG (Stichting Kerkelijke Gelden). U kunt uw toezegging dan
via internet invullen, waarna deze gegevens automatisch worden verwerkt. Voor
zover dit niet mogelijk is voor u, gaan in januari kerkleden bij u langs om een folder
te bezorgen met uitleg over de financiële situatie van de (wijk)gemeente.
Van u wordt gevraagd een financiële bijdrage te leveren, gebaseerd op draagkracht
en vrijwilligheid.
Voor De Morgenster is dit een belangrijke bron van inkomsten. Met de bijdragen
voor deze actie kan de kerk activiteiten ontplooien voor de eredienst, het pastoraat,
het diaconaat en de vorming en toerusting van gemeenteleden. De groep
vrijwilligers die bij u de folder bezorgt en de toezegging ophaalt kan altijd versterking
gebruiken. Meldt u zich te zijner tijd bij één van de kerkrentmeesters aan om mee te
lopen.
Voor inhoudelijke vragen over afschrijving/verwerking van de kerkbalans kunt u
contact opnemen met het kerkelijk bureau, 6234000 of via
bureau@pknhilversum.nl. Openingstijden: maandag tot en met donderdag van
9:00 tot 12:30 uur.
WIJKKAS
U kunt De Morgenster rechtstreeks steunen door een gift over te maken op IBAN nr.
NL67RABO0373722486 ten name van Prot. Gemeente Hilversum inzake “PWG De
Morgenster Wijkkas” te Hilversum.
De wijkkas en het activiteitenfonds zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De
opbrengsten uit het activiteitenfonds komen ten goede aan de wijkkas.
ACTIVITEITENFONDS
Voor het activiteitenfonds wordt jaarlijks een inzamelactie gehouden. Bijdragen
worden gevraagd voor sociale en verbindende activiteiten. Zoals kinderoppas,
jongeren- en ouderenwerk, gemeenteavonden, catechese, werkgroep eredienst,
pastoraat, missionair werk, bloemen, cantorij en koren, koffie-thee-limonade bij
bijeenkomsten, schoonmaakkosten en klein onderhoud, tuinonderhoud, drukwerk
administratie, abonnementen op belangrijke tijdschriften en attenties.

Wijkgids 2019-2020
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Collecten en collectebonnen
De organisatie voor de collecten is een taak van de kerkrentmeester van dienst.
Deze zorgt ook voor de afdracht naar het kerkelijk bureau. Twaalf maal per jaar stelt
het Wijkcollege van Kerkrentmeesters de doelen vast van de derde collecte. In
plaats van contant geld kunt u ook collectebonnen in de collectezak doen. Er zijn
bonnen van €0,50 (groen), €0,75 (geel), €1,00 (wit) en €1,50 (oranje). De bonnen
zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar en kosten €10,00, €15,00, €20,00 of €30,00.
Bestelformulieren liggen in de kerk. Het ingevulde formulier kunt u aan Jos
Hexspoor of aan één van de kerkrentmeesters geven.
U kunt collectebonnen ook bestellen via overboeking naar
NL86RABO0373722532 t.n.v. Prot. Gemeente Hilversum, inz. PWG De Morgenster
expl. geb. Met vermelding welke bonnen u wilt hebben. Omdat de Protestantse
Gemeente Hilversum in Hilversum een ANBI status heeft, kunt u de uitgave voor de
collectebonnen als gift opvoeren bij uw belastingaangifte.
ONDERHOUD VAN DE TUIN
Met een aantal mensen zorgen we voor het onderhoud van de tuin. Meestal gebeurt
dit op maandagmorgen als het weer en de vrije tijd het toelaat. Er is zorg voor
nieuwe aanplant, het onkruid wordt gewied en het is ook erg gezellig. Dus als u
tuinieren leuk vindt, veel handen maken licht werk.
LEDENADMINISTRATIE
Sinds 2013 dragen Erwin en Maja Mantel zorg voor de ledenadministratie van De
Morgenster. Met behulp van het programma LRP (Leden Registratiesysteem
Protestantse Kerk) zorgen zij dat de gegevens van de leden actueel blijven. Verder
voorzien zij de predikant, kerkenraadsleden en sectiecoördinatoren van de nodige
en gewenste informatie. Het betreft algemene gegevens (o.a. naam, adres,
burgerlijke staat, kerkelijke gegevens) aar niet de financiële- en pastorale gegevens.
Verder hebben zij contact met het kerkelijk bureau over de ledenadministratie.
Mocht u vragen hebben over uw administratieve gegevens of wijzigingen willen
doorgeven, dan kunt u terecht bij Erwin en Maja Mantel, 6831977,
ledenadministratie@morgensterhilversum.nl
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KINDEREN
KINDERWERK (0-12 JAAR)
In de Morgenster is er plaats voor kinderen van alle leeftijden.
KINDERNEVENDIENST
De kinderen vanaf 4 jaar beginnen de dienst in de kerkzaal. Aan het begin van de
dienst luidt één van de kinderen de bel en steekt aansluitend de kaarsen aan. De
kerkrentmeester van dienst helpt daarbij. De kinderen die in groep 1 t/m 4 zitten,
vormen de onderbouwgroep. De kinderen uit groep 5 t/m 8 vormen de
bovenbouwgroep.
Voor de overweging worden de kinderen uitgenodigd om plaats te nemen op de trap
voor in de kerkzaal. Daar volgt een gesprek met hen: een inleiding op de viering en
de kindernevendienst. Na het zingen van het kinderlied gaan de kinderen naar
beneden voor hun eigen viering.
De beide groepen gaan aan de slag met het thema van het Bijbelverhaal van de
zondag. Er wordt een verhaal verteld, met elkaar gepraat en geluisterd. Maar er
wordt ook geknutseld, getekend of invulling gegeven aan het thema door middel
van andere werkvormen zoals spelletjes, drama en muziek. We maken gebruik van
de methodes van de ‘Bonnefooi’, ‘Kind op Zondag’ en Bijbel Basics van het NBG.
Contactpersoon: Anke van Vliet 6854129 of 0630475473
KINDERKAMP
Er is ieder jaar een kinderkamp voor alle kinderen tussen de vier en de twaalf jaar.
De jongste kinderen komen alleen een deel van de zaterdag. Vanaf zes jaar mag je
blijven slapen. Al een aantal jaren wordt dit kamp samen met de Regenboogkerk en
de Bethlehemkerk georganiseerd. Het kamp start op de zaterdag met een fietstocht
naar de locatie. Na het indelen van de slaapplekken en een maaltijd is er tijd voor
sport, spel en knutselen. In de avond is er vaak een nachtspel en een kampvuur.
Op de zondagochtend is er een kampviering. Het kamp is om plezier met elkaar te
maken, elkaar beter te leren kennen en vrienden te maken.
KINDERKRING
Eenmaal per jaar gaan we met ouders en kinderen van de Morgenster met elkaar
‘aan de slag’ over een thema. Het zijn altijd leuke en leerzame middagen voor het
hele gezin (kinderen vanaf 4 jaar).
KLIEDERKERK
Samen met de Bethlehemkerk en de Regenboogkerk wordt er 3 keer per jaar de
kliederkerk georganiseerd: een leuke zaterdagmiddag rond een thema voor de
kinderen in de basisschool leeftijd. Kliederkerk bestaat uit drie onderdelen: samen
ontdekken, samen vieren en samen eten. Er wordt verteld, geknutseld en gegeten
met leeftijdsgenootjes. Meer informatie: www.kliederkerk.nl

Wijkgids 2019-2020
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LICHTJESTOCHT
Sinds 2016 organiseert de Morgenster met andere kerken en organisaties een
lichtjestocht. Deze begint in De Morgenster en eindigt in de Heilig Hart-/Heilige
Josephparochie. Met ouders en kinderen uit de buurt lopen we langs allerlei scenes
uit het kerstverhaal. We komen uiteindelijk, als we de lichtjes volgen, aan bij de
kerststal. Contactpersoon: Manon Onrust,
OPPASDIENST
Voor de allerkleinsten, de kinderen tot 4 jaar, is er beneden in de kerk oppas. Ze
kunnen voor de dienst worden gebracht en voor de zegen worden opgehaald, om
zo het laatste deel van de viering in de kerkzaal meemaken.
OVERSTAPDIENST
Vlak voor de zomervakantie staan we stil bij de overstap die de kinderen uit groep 8
gaan maken. Zij verlaten de basisschool en gaan naar de middelbare school. Ook
schenken we aandacht aan de jongeren die een overstap gaan maken na het
verlaten van de middelbare school.
PALMPASENSTOKKEN MAKEN
Elk jaar maken de kinderen de dag voor Palmpasen mooie Palmpasenstokken in de
Morgenster. Op de zondag maken ze met de versierde stokken een rondgang door
de kerkzaal.
ACTIE SCHOENMAATJES
Elk jaar doen we mee met de actie Schoenmaatjes. Kinderen vullen een
schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor
leeftijdsgenootjes in arme landen. Tijdens de kindernevendienst worden de
schoenendozen versierd en dozen worden weer ingeleverd in de Morgenster. Voor
meer informatie: www.edukans.nl/programma/schoenmaatjes
SIRKELSLAG KIDS
Sirkelslag KIDS is een spannend, interactief spel tussen groepen kinderen uit heel
Nederland. Deze avond is voor kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar en wordt
gehouden in de Regenboogkerk, samen met de kinderen van De Morgenster, de
Bethlehemkerk en de Regenboogkerk
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JONGEREN
In de Morgenster is een actief programma voor de jongeren van 12-16 jaar met:
CATECHESE OP DE ZONDAGAVOND
In diverse blokken door het jaar hebben we bijeenkomsten van ‘eten met een
thema’. Dat doen we op de zondagavond, met eerst vanaf zes uur gezellig samen
eten bij een van de deelnemers thuis. Daarna hebben we een uur rond een bepaald
thema. Wat dat thema ook is, de bijbel gaat ook altijd open.
Daarnaast zijn er ook enkele periodes in het jaar dat we gezamenlijk catechese
hebben met jongeren uit de Bethlehemkerk en de Regenboogkerk.
Contactpersoon: ds. Erik van Halsema 6280714
JONGERENDIENST
Elke zondag is er voor de jongeren vanaf de brugklas een eigen viering tijdens de
overweging in de kerkdienst. Het Bijbelverhaal wordt in hun eigen taal uitgelegd en
besproken. Wat betekent het verhaal voor je eigen leven?
Contactpersoon: Fiegret Hexspoor, 6855608.
TIENERVIERINGEN
Vijfmaal per jaar hebben de jongeren een gezamenlijke eigen viering rond een
thema in De Morgenster, De Regenboogkerk of de Bethlehemkerk. Ze bidden,
zingen en gaan aan de slag met het stellingenspel waarbij jongeren stelling nemen
in kwesties die met het thema te maken hebben. Deze viering duurt net zo lang als
de kerkdienst voor de volwassenen. Deze vieringen worden geleid door twintigers.
PELGRIMSZEGEN
Als een jongere eindexamen heeft gedaan, dan ontvangt hij/zij de pelgrimszegen
tijdens de overstapviering in juni of juli. De gemeente wenst hem/haar zo de zegen
van God mee op zijn/haar verdere weg.
JONGERENKAMP
Ook het kamp is een gezamenlijke activiteit van de drie kerken. Soms wordt een
kamphuis geregeld, maar er wordt ook vaak in tenten geslapen. Naast sport en spel
staat er een thema centraal. De organisatie ligt grotendeels in handen van de jeugd
zelf.
GEZELLIGHEID
Tussen de bijeenkomsten van ‘eten met een thema’ en de Kapelvieringen door
doen we mee aan dingen als een sporttoernooi of gaan we een keer op excursie.
Met kerst 2018 was er een groep jongeren die met een eigen combo de zang
begeleidde.
WHATSAPPGROEP
Contact met elkaar wordt vooral onderhouden door een eigen whatsappgroep. Daar
worden updates in het programma doorgegeven en word je herinnerd als er een
activiteit aankomt. Want we snappen wel dat ook jullie agenda vaak al aardig vol zit!
Contact: Erik van Halsema en Renate Japenga
Wijkgids 2019-2020
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JONGERENWERKER
In april 2018 ben ik voor 24 uur per week aangesteld als jeugdwerker bovenwijks
voor de Protestantse Gemeente Hilversum. Elke wijkgemeente van de PgH heeft
eigen jeugdwerk voor de jongeren. Als bovenwijks jeugdwerker is het mijn taak om
gezamenlijke activiteiten te realiseren en het jeugdwerk ook wijkoverstijgend vorm
te geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om een gedeelte van de catechese,
tienerviering, kamp, Sirkelslag, een volleybaltoernooi, een reis naar Taizé en
bijeenkomsten voor jongeren vanaf 18 jaar.
Renate Japenga,
jongerenwerker@protestantshilversum.nl of
rjapenga@hotmail.com
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OUDERENWERK
CONTACTMIDDAGEN
Op dinsdag, één maal per maand, is er een contactmiddag voor senioren. Welkom
is ieder die het prettig vindt om contact te hebben met anderen in een gezellige
sfeer. Er is een korte meditatieve inleiding, we zingen een lied, vervolgens vertelt
een spreker over een informatief onderwerp, wordt er een film getoond, is er een
spelmiddag of een creatieve middag.
Hoogtepunten zijn de Kerstviering en de Paasviering.
De middagen zijn van 14.00-16.00 uur.
De Kerst- en de Paasviering beginnen om 15.30 uur.
Contactpersonen:
Frida Hector, 06 23175070
Jeannet de Koning, 6242502
THEE MET EEN THEMA
Eens in de 5 à 6 weken op maandagmiddag bent u hartelijk welkom op de thee op
Lorentzweg 124, waar van 14.30-16.00 uur, een kerkelijk of maatschappelijk
onderwerp besproken wordt.
Contactpersoon: Machteld Eilander

Wijkgids 2019-2020
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OVERIGE INFORMATIE
BOEKENTAFEL
Tweedehands boeken die aanbevelenswaardig zijn voor andere kerkbezoekers
worden uitgewisseld aan de boekentafel, voor een symbolisch bedrag dat aan de
wijkkas wordt gedoneerd. Na de dienst kunt u in de ontmoetingsruimte altijd even
komen snuffelen!
Contactpersoon: Ries de Winter, 6856989.
WELKOM AAN TAFEL
Vijfmaal per jaar wordt er op vrijdagavond een maaltijd gehouden voor buurt en
gemeente. We willen hierbij buurtgenoten nadrukkelijk uitnodigen in de kerk.
Behalve het eten is de ontmoeting met elkaar de doelstelling van de bijeenkomsten.
Ook kinderen zijn welkom. We zitten in groepjes aan tafel en misschien is
gezelligheid wel het belangrijkste ingrediënt van de avonden. Een groep vrijwilligers
doet het voorbereidende werk, vanaf 18.00 uur zijn de gasten welkom. De maaltijd
kost € 5,00 per persoon en voor € 1,00 kunt u daar een glaasje wijn of fris bij
krijgen. De data staan op de site van de kerk en worden gepubliceerd in het
Kerkblad. Van te voren aanmelden is noodzakelijk en kan tot twee dagen voor de
maaltijd. Meer weten?
Aanmelden om te helpen of mee te eten kan bij:
Joke Verrij, 6833191, joke@verrij.demon.nl.
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ACTIEF MEEDOEN
VACATURES
Veel leden werken actief mee in onze gemeente.
De kerk biedt voor een ieder de mogelijkheid om zijn of haar kwaliteiten in te zetten.
Wilt u weten waar u zich zoal kunt inzetten? Informeer eens bij uw wijkpredikant, bij
één van de kerkenraadsleden of bij één van de contactpersonen van de
verschillende activiteiten.

Adresgegevens onjuist of een nieuw e-mailadres? Geef dit door aan
scriba@morgensterhilversum.nl of 6830445

Wijkgids 2019-2020
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STRATENREGISTER
Straat

Sectie
A

Aardjesberg
Adelaarstraat
Aelbrechtstraat, Hertog.
Alexanderlaan
Amersfoortsestraatweg
Ampèrestraat 14-28, 19-25
Ampèrestraat 27-eind, 30-eind
Arendstraat
Annie M.G.Schmidtstraat
Arubalaan
B
Baerbergen
Bakkerstraat
Barentszweg, W.
Bazelstraat, de
Bellstraat
Berlagelaan 197-303
Berlagelaan 2-68, 1-81
Berlagelaan 70-116, 83-195
Besselstraat
Beyerincklaan
Blankenlaan, J.
Boerhaavestraat
Bonairelaan
Bonnikestraat
Bontekoestraat, W.
Boomstraat, ten
Bordetstraat
Bradelaan, W.C.
Buisweg
Buizerdstraat
Buys Ballotstraat
C
Calandstraat
Campenlaan, J. van 2-8, 1-3
Campenlaan, J. van 10-106, 5117
Campenlaan, J. van 108-286,
119-373
Carstenzstraat J.
Castorstraat
Celsiuslaan
Coehoornstraat
Comes Oolenstraat
Conradstraat
Copernicusstraat
Cor Steijnstraat
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10
15
4
18
1
11
14
15
12
17
10
14
18
8
14
3
5
4
13
7
7
14
17
2
18
2
16
3
2
12
11
8
8
6
5
18
9
3
8
4
8
14
12

Straat
Coulombstraat
Cruquiusstraat
Curaçaolaan
Curiestraat
Cuypersplein, dr.P.J.H..
D
Daltonstraat
Dasselaarstraat
Degenspad
Dijkstraat, van 2-28, 1-29
Dijkstraat, van 30-76, 31-77
Dolf van der Lindenstraat
Dondersstraat, prof.
Dorsmanstraat
Drebbelstraat, C.
Duivenstraat
Dullpad, W.
E
Edisonplein
Edisonstraat
Eemnesserweg 2-166, 1-107
Eemnesserweg 168-298
Ehrlichstraat
Eksterstraat
Erfgooiersstraat 2-64, 1-47
Erfgooiersstraat 66-208, 49-231
Erfgooiersstraat 233-303
Erfgooiersstraat 500-634,305-747
F
Fahrenheitlaan
Fokkerweg, A.
Franklinstraat
G
Gallileïstraat
Galvanistraat
Gangelenstraat, van
Gashouder
Geradtsweg, J. 1-97
Geradtsweg, J. 2-72
Geradtsweg, J. 74-104
Geradtsweg, J. 99-199
Geradtsweg, J. 110-182
Geuzenweg
Goudriaanstraat
Gratamastraat
Gravesandelaan, ‘sH
Hannemastraat
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Sectie
14
11
17
12
8
12
1
2
2
1
12
16
6
8
16
2
14
14
11
9
16
15
6
5
4
1
3
12
14
14
14
1
14
8
6
4
7
3
11
7
5
7
2

Straat
Harde, ‘t
Harry Banninkstraat
Harry de Grootstraat
Hasseltlaan, van
Heemskerckstraat, J. van
Heijdenstraat, J. van der
102-196, 65-237
Heijdenstraat, J. van der
198-eind, 239-eind
Heijdenstraat, J. van der 2-52, 163
Herman Broekhuizenstraat
Hoffplein, van ‘t
Hoffstraat, van ‘t
Hoge Larenseweg 2-230, 1-249
Hoge Larenseweg 232-350, 251347
Hoogewerffstraat, S.
Houtmanstraat, C.
Hoviusstraat
Huydecopersweg
Huygensstraat 1-47, 2-86
Huygensstraat. 88-126, 49-91
I
Ibishof
IJsvogelstraat
IJsvogelstraat
IJsvogelstraat 48-100, 49-191
J
Jan de Clerstraat
Janssenstraat
Jongstraat, Prof. de
Joop Stokkermansstraat
Jos Cleberstraat
Juliusstraat
Jupiterstraat
K
Kalfflaan, J.A.
Kamerlingh Onnesweg 2-70, 1-67
Kamerlingh Onnesweg 271-313
Kamerlingh Onnesweg 69-203
Kamerlingh Onnesweg 72192,194-286, 205-269
Kapteijnstraat 2-50, 1-99
Kapteijnstraat 52-76, 101-133
Keyserlaan, H. de
Kievitstraat
Kleine Drift
Kochstraat, Prof.
Koeckebackerstraat
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Sectie
10
12
12
3
17

Straat
Kometenstraat
Koomansstraat
Krayenhoffstraat
Kremerpad
Kretschmar van Veenlaan, van
Kupstraat, de
L
Laakenstraat, v.d.
Laan 1940-1945 1-83
Laan 1940-1945 85-191
Lage Vuurscheweg
Lange Heul
Larenseweg 2-62, 1-159
Larenseweg 148-228
Larenseweg 64-148, 165-277
Larenseweg 281-285
Leeghwaterstraat
Leemkuilen
Leeuwenhoekstraat, van 128178, 73-117
Leeuwenhoekstraat, van 2-126,
1-71
Leeuwerikstraat
Letteriestraat
Lex Karsemeijerstraat
Liebergerweg 2-500, 1-115
Liebergerweg 502-eind, 117-eind
Lieven de Keylaan 2-54, 1-53
Lieven de Keylaan 55-111
Lijsterweg
Loodsen, de
Lopes Diaslaan
Lorentzweg 2-76, 1-135
Lorentzweg 78-128, 137-187
Ludensstraat
M
Marconistraat
Maria Beshof
Mercuriusstraat
Merelstraat 2-58, 1-51
Merelstraat 60-eind, 53-eind
Meteorenstraat
Mezenstraat
Minckelersstraat 2-74, 1-65
Minckelersstraat 76-eind, 67-eind
Morsestraat
Musschenbroekstraat, van
Mussenstraat
N
Nachtegaalstraat

14
16
11
12
14
13
11
8
13
18
1
17
7
11
16
16
16
5
12
1
16
12
12
13
13
3
15
13
12
14
9
8
16
14
16
1
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Sectie
9
14
8
2
3
2
3
3
2
17
12
11
10
8
6
11
4
8
7
16
2
12
16
15
6
4
16
14
1
14
13
6
14
11
13
16
15
9
15
16
12
14
12
15
16

Straat
Neptunusstraat
Nieuwe Crailoseweg
Nijenrodestraat
Noorderweg 158-228
Noorderweg 2-70
Noorderweg 76-156
O
Ohmstraat
Ooievaarplein
Olivier van Noortstraat
Ool, Den
Oosterengweg 2-268, 1-235
Oosterengweg 270-eind, 237eind
Oosterspoorplein
Orionlaan
Oude Amersfoortseweg 180-eind,
225-eind
Oude Amersfoortseweg 70-152,
79-223
Oude Eemnesserstraat
Oude Spoorbaan
Oudenallerstraat
Outshoornlaan
P
Paradijsvogelhof
Pasteurlaan
Peetstraat, J.
Pelikaanstraat
Philipsweg, A.
Pi Schefferstraat
Pim Jacobsstraat
Planciusplein, P.
Planetenstraat
Poelsstraat, Prof.
Polluxstraat
Poolsterstraat
Postlaan, P.
R
Raafstraat
Radiostraat
Reamurlaan
Reigerstraat
Riebeeckweg, van 210-224
Riebeeckweg, van 2-96, 1-97
Riebeeckweg, van 98-208, 99eind
Rigelstraat 2-76
Rigelstraat 82-126, 79-125
Rinus van Galenstraat
29

Sectie
13
1
4
3
11
7
14
15
18
12
15
17
18
10
15
18
16
14
1
4
16
16
6
16
12
12
12
8
13
16
9
10
4
15
9
3
15
17
18
15
10
9
12

Straat
Ripolinpad
Ripolinstraat
Rivièrestraat, La
Roggeveenstraat, J.
Rogier van Otterloostraat
Röntgenstraat
Rudy van Houtenstraat
S
Salmstraat
Sande Bakhuyzenstraat., v.d.
2-130, 1-129
Sande Bakhuyzenstraat, v.d.
132-166, 131-155
Saturnusstraat
Sauerstraat
Schans
Seinstraat
Siemensstraat
Siriusstraat
Smitsstraat, H.
Snelliuslaan 2-28, 1-43
Snelliuslaan 30-78, 45-117
Soestdijkerstraatweg
30-170, 33-165
Spechtstraat
Sperwerstraat
Spoorlijn
Sportpark Crailoo
Spreeuwenstraat
Stad en Landestraat
Stalpaertstraat
Stalpaertstraat 2-46, 1-47
Stephensonlaan
Stevinweg, Simon 144, 107-157
Stevinweg, Simon 2-142, 1-105
Stieltjeslaan
Strijlandstraat, van
Stroeslaan
Struvestraat
Surinamelaan
Swammerdamstraat
T
Tasmanstraat, A.
Thijsseplein, Jac. P.
Tony van Verrestraat
V
Valkstraat
Veenshof
Vennecoolstraat
Vernhoutstraat

De Morgenster Hilversum

Sectie
9
9
2
18
12
12
12
5
14
14
13
1
10
9
11
10
5
7
3
17
15
12
1
1
16
6
6
3
4
7
7
2
2
14
17
11
18
16
12
16
16
6
2

Straat
Verschurestraat
Vingboonstraat 2-48, 1-45
Vingboonstraat 50-110, 47-125
Vinkenstraat
Vogelpan
Voltastraat
Vosstraat, F. 1-31, 2-34
Vosstraat, F. 33-79, 36-74
W
Wall Bakelaan, v.d.
Walldecklaan
Wattstraat
Weberstraat
Wegastraat

Wijkgids 2019-2020

Sectie
1
6
5
16
12
14
6
5

Straat
Welstraat, v.d.
Wesselstraat
Wichmanstraat, Graaf
Wirixstraat 2-38
Wirixstraat 40-80, 1-71
Z
Zeevaertweg
Zenderstraat
Zevenbergen
Zilvermeeuwstraat
Zuiderweg
Zwaluwplein
Zwaluwstraat

3
18
14
12
9

30

Sectie
2
1
4
3
2
15
9
10
16
16
16
16

ADRESSEN VAN MEDEWERKERS
Naam
Aalberts, Tanja
Berkhout, Rianne
Bokhorst, Rita van
Bos, Casper
Bos, Wies
Bosch, Alfred van
de
Bree, Marlies de
Brink, Evert van
den
Brugman, Frank
Bruin, Aliek de

Straat

Pcode

Zenderstraat 218
Cornelis Drebbelstraat 39
De Bazelstraat 31
Snelliuslaan 15
Kastanjelaan 12

1223 DN
1222 RZ
1222 RH
1222 TB
1214 LH

Park Graaf Floris V,
Graaf Florisweg 37 nr 68
Weberstraat 17

Radiostraat 71
Meteorenstraat 111

1223 BB
1223 ES

functie
lect
sect
past, sect
krd, rent
ltib
ad

3739 NC

mailadres
teaalberts@live.nl
6839482
rberkhout46@hotmail.com
6420563
rita.van.bokhorst@kpnmail.nl
0628263803 casperbos88@gmail.com
6859651
wiesbos42@gmail.com
6836326 of alfred.bosch64@gmail.com
0651510196
0639177785 debreefam@gmail.com

1223 JS

6854196

krd, lect,
mod, oud,
past
ad, onderh
lect

Budding, Louise Bakkerstraat 67
Burggraaff, Hennie Sophialaan 43

1221 GT
1213 XL

Burgh, Albert van Snelliuslaan 20
de
Cramer, Max
Lijsterbeslaan 36
Dees, Nel
Kremerpad 30

1222 TE

Dekkers, Mieke
Dekkers, Miep

Celsiuslaan 1

1214 LS
1222 DB

1221 LP

Telnr.

mail@evertvandenbrink.nl

f.brugman8@chello.nl
6837757of
0642011292
7720233
louise.58@live.nl
6835437/ of hennie.burggraaff@kro-ncrv.nl
0611457235
0651367288 beamer@morgensterhilversum.nl
albert.v.d.burgh@gmail.com
6242502
maxcramer@ish.nl
6857561
neldees@outlook.com
wijkbrief@morgensterhilversum.nl
6234157
mdeks@live.nl
6852924
miep.dekkers@gmail.com

Dilg, Bart-Jaap
Galileistraat 12
Donker-Gerards, J. Geradtsweg 86
Gwendolijn
Doornekamp, Erna Saturnusstraat 10

1223 GM 0615092340 bgjdilg@gmail.com
1222 PX 0650230162 gwendolijngerards@gmail.com
1223 HG

6853419

Duim-Van Harn, Neptunusstraat 39
J. C
Eilander, Machteld Lorentzweg 124

1223 HK

6853068

Eilander, Max
Esselink, Harm
Esser, Gerja
Furster, Andries

Lorentzweg 124
Wirixstraat 64
Lijsterweg 32
K. Onnesweg 96

1223 HS
1222 NS
1221 JL
1223 JM

Furster, Thea

K. Onnesweg 96

Geerestein, Dorie Van Speyklaan 48-7
Ginkel, Dolf van Turfstraat 25

1223 HS 6836563
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oppas
com, krd,
mod, oud
bt
ad
com, ere,
litb, wbrf
lbit
od, past,
sect
knd
knd, oppas

ernadoornekamp@gmail.com
dia, krd,
diaconie@morgensterhilversum.nl sect
koffie
machteldeilander@kpnmail.nl

6836563
maxeilander@kpnmail.nl
6858442
koster@morgensterhilversum.nl
6853382
a.h.esser@chello.nl
6857964 of andries@furster.nl
0653470057
1223 JM 6857964 of thea@furster.nl
0653470057
1215 SE 6854892
d.geerestein@gmail.com
1216 AM 6246503
inekeendolfvanginkel@gmail.com

Ginkel, Ineke van Turfstraat 25
1216 AM 6246503
Graaf, Riëtta de
Oude Amersfoortseweg 78 1213 AE 6471248
Haan, Klaas de
Vooronder 16 HUIZEN
1276 JB 6932446

oppas, gg

inekeendolfvanginkel@gmail.com
riettadegraaf@gmail.com
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krd, lect,
mod, oud,
past, pk,
tt,
ad, vt
expl, kost
koffie, sect
ad, koffie,
krd, rent,
koffie
lbit
ad, past,
sect,
ad, ltib
knd
ere, org,

Haas, Marya de

Noorderweg 140

Halsema, Erik van Gomarushof 104
Hartman, Peter
Lijsterweg 24
Hartman, fam. A.H.
Hector, Frida
Van Speijklaan 42-07

1222 PG
1216 HP
1221 JL
1215 SE

Hexspoor, Fiegret
Hexspoor, Jos

0640727369 maryadehaas@gmail.com

com. krd,
mod, oud
6280714
predikant@morgensterhilversum.nl pred
0624789611 petercorhartman@gmail.com
ad, ere
6833899
koffie
6837916 of fhector1438@gmail.com
oud
0623175070
6855608
fiegrethexspoor@hotmail.com
jong
6855608
j.m.g.hexspoor@kpnmail.nl
ad, krd,
rent
6832345
margrietvandehoef@gmail.com
sect.

Hoef, Margriet van Vernhoutstraat 4
de
Hoekstra, Elma
S. Hoogewerffstraat 86

1222 ET

Hoekstra, Klaas

S. Hoogewerffstraat 86

1223 HX

Hoogenkamp,
Margéke
Houten, Diederik
van
Hup, Aartje
Japenga, Renate

Snelliuslaan 20

1222 TE

Kampen, Jasper
en Rina van
Kamphuis, Lijda
Keulen, Meine
Koning, Jeannet
de
Kolvoort, Karin
Lambalgen, Agnes
van

Van Leeuwenhoekstraat 93 1222 SJ

Liebergerweg 694
Lijsterbeslaan 36

1223 PZ
1214 LS

Joh. Geradtsweg 60

0622746880 k.kolvoort@gmail.com
1222 PW 6830106 of h.vanlambalgen@kpnmail.nl
0610863400

Lambalgen, Henk
van
Laurens, Isak
Laurens, Loes
Leede, Jan de

Joh. Geradtsweg 60

1222 PW 6830106

K. Onnesweg 113
K. Onnesweg 113
Siriusstraat 14

1223 JD
1223 JD
1223 AN

1223 HX

6830445 of scriba@morgensterhilversum.nl
gg, scri,
0613472868 klaaselma@gmail.com
sect
6830445 of klaaselma@gmail.com
ad, beam,
0628832284 kerkbrink@morgensterhilversum.nl com, gg,
beamer@morgensterhilversum.nl kb, kk,
info@morgensterhilversum.nl
web,
kinderkamp@morgensterhilversum.
nl
6421472
hoogenkamp@chello.nl
sect
6851740

J. v.d. Heijdenstraat 247

ont
open
jong

6832866

ahup@telfort.nl
Jongerenwerker@
protestantshilversum.nl
rjapenga@hotmail.com
jaspervankampen@kpnmail.nl

6838289
6242502

lkamphuis@upcmail.nl
lidie.keulen@outlook.com
jeannetdekoning@ish.nl

ont,
oud
oud, sect

1223 BM 6473469

Leede, Janneke de Siriusstraat 14

1223 AN

Liefbroer, Anke
De Bazelstraat 31
Loopik, Trudy van Reaumurlaan 12
Maanen, Geertje
van
Mantel, Erwin
Meteorenstraat 77

1222 RH
1222 LT
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d.e.van.houten@upcmail.nl

1223 ES

h.vanlambalgen@kpnmail.nl

sect

sect
krd, mod,
oud, past,
sect
past, sec

0610316288 i.laurens43@kpnmail.nl
0610316288 i.laurens43@kpnmail.nl
5420110 of jandeleede@modernworkx.nl
0646012830 beamer@morgensterhilversum.nl
5420110 of jdeleede@sestraselectie.nl
0649032213
0625243100 ankeliefbroer@hotmail.com
6833058
gjvanloopiktersteege@fastmail.fm
6831168
gvmkok@gmail.com

krd, rent,
koffie
ad, beam

6831977

gg, led,

32

emantel2018@icloud.com,
ledenadministratie
@morgensterhilversum.nl

ere, lect,
preek
jong
od
ont

Mantel, Erwin en Meteorenstraat 77
Maja
Meeuwsen,
Lourens
Meindersma, Erna Eemnesserweg 230
Mevius, Jan
Hoge Larenseweg 254
Nieman, Rineke
Onrust, Manon
Galileistraat 12

1223 ES

Overwater, Elzelien Lieven de Keylaan 10
Parmentier,
Burg. Lambooylaan 19
Annemieke
Posthumus, Geri Kievitstraat 14

1222 LG
1217 LB

6834621
6230602

elzelienoverwater@kpnmail.nl
aparmentier@kpnmail.nl

sect
hk
sect
licht,
oppas
ere, ont, vt
ere

1212 KZ

7724694

posthumusphilip@outlook.com

knd, licht

Renssen, Liesbeth Radiostraat 71
van
Roozeboom, Gerrit Meteorenstraat 110

1223 BB

6837681

etvanrenssen@chello.nl

jong

1223 EV

6833675

iroozeboom@chello.nl

Schaar, Rommie
en Henk van der
Schuitemaker,
Joanne
Schuller, Elvira
Sibie, Irene

1223 CH

6937408

henk-rommie@zonnet.nl

oud
(sherpa)
ont

Sietses, Marice
Sietses, Roel
Slooten, Ans van
Slootweg, Chris
Snel, Maarten
Soeteman, Sienie

6831977

Ledenadministratie
@morgensterhilversum.nl
lourensmeeuwsen@gmail.com

0648286004 ernameindersma@hotmail.com
1222 RM 6838105
jmevius@hetnet.nl
6832966
karidacool@karidacool.nl
1223 GM 0612744611 manon_onrust@hotmail.com

Kometenstraat 65

Van de Sande
1223 EA
Bakhuyzenstraat 142
Vooronder 16, Huizen
1276 JB
Laan van de Heelmeesters 1211 MT
1/A

8802394 of joanneschuitemaker@kpnmail.nl
0651730212 diaconie@morgensterhilversum.nl
6932446
elviraschuller@yahoo.com
6834337
irene.sibie@gmail.com

6851358
marice@kpnmail.nl
6851358
roel.s@kpnmail.nl
1222 DB 6859742
ansvanslooten@kpnmail.nl
1223 DR 0629263972 j.c.slootweg@live.nl
1217 PW 6832558
msnel@kpnplanet.nl
1216 MN 6850496

Kremerpad 32
Zenderstraat 51
Schuttersweg 67
Ambrosiushof 73

ftstoter@kpnmail.nl

led
knd

dia, koffie,
krd
knd (inval)
koffie
knd
ad
sect
oppas
ad
koffie, ont,
sect
koffie, ont,

Stoter, Tiny en
Lieven de Keylaan 111
Fake
Stroband, Richard Rembrandtlaan 43

1222 LE

6835062

1231 AB

0612566638 richard.stroband@gmail.com

Toor, Eveline van Neptunusstraat 68

1223 HM 6421182

Triemstra, Baukje Van de Sande
Bakhuyzenstraat 102
Triemstra, Wiebe Van de Sande
Bakhuyzenstraat 102
Veldstra, Menno Laan van de Heelmeesters
71
Vercauteren,
Orionlaan 80
Jolanda

1223 CZ

6833889

ad, krd,
mod, rent,
tuin
etvtoor@bigaitch.nl
dia, krd,
diaconie@morgensterhilversum.nl mod, sect
koffie

1223 CZ

6833889

triwa@hotmail.nl

1211 MT

0625477764 mveldstra1958@kpnmail.nl

hk

1223 AJ

6856229

jovercauteren@kpnmail.nl

averhoeven1937@kpnmail.nl
hannieverkerk@upcmail.nl

knd (inval)
koffie, litb,
sect
ont, sect
lect, sect,
vt
com
ad, dia,
koffie, krd,

Verhoeven, Nel
Verkerk, Hannie

Orionlaan74

1223 AJ

6853507

Verkerk, José
Verrij, Henk

Weberstraat 17
Radiostraat 103

1223 JS
1223 BC

6854196
mail@joseverkerk.nl
6833191 of henk@verrij.demon.nl
0612468101 beamer@morgensterhilversum.nl
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hk

Verrij, Joke

Radiostraat 103

1223 BC

Vliet, Anke van

v. Kretschmar v. Veenlaan 1222 LZ
24
Vliet, Hans van
v. Kretschmar v. Veenlaan 1222 LZ
24
Vliet, Annette van Goudriaanstraat 109
1222 SG
der
Vonno, Betty
Kloosterlaan 127
1216 NL
Vries, Joke de
Noorderweg 202
1222 PJ
Wageningen, José Orionlaan 53
1223 AD
van
Weber, Mien
Polluxstraat 53
1223 GA
Wetering, Gerrit Kam. Onnesweg 247
1223 JH
van de
Wetering, Joke van K. Onnesweg 247
1223 JH
de
Wielinga, Froukje
Wiersma-Veenstra,
Janine
Winter, Marleen de Alexanderlaan 55
1213 XR
Winter, Ries de
Alexanderlaan 55
1213 XR
Wolzak, Herman
Zieleman, Saskia

Lorentzweg 183
Meidoornlaan 21,
Loosdrecht

1223 HP
1231 CA

diaconie@morgensterhilversum.nl mod, ontv,
Wijkbrief@morgensterhilversum.nl wbrf,
6833191
joke@verrij.demon.nl
bmaalt,
koffie, litb,
sect,
6854129 of ankevanvliet@hetnet.nl
knd
0630475473
6854129
ja.van.vliet@hetnet.nl
ere, sect,
vt
6833354
annettevandervliet@gmail.com
com,
moac
6839220
p.vonno@chello.nl
sect
6836383
jokevanderharst49@gmail.com
sect.
6850964
j.van.wageningen51@gmail.com
com, kb,
kerkbrink@morgensterhilversum.nl scri
6831999
litb,
6855731
gvdwetering@kpnmail.nl
ad
6855731

gvdwetering@kpnmail.nl

lect, litb

0614818474 froukjewiel@hotmail.com
janine.wiersma@hotmail.com

knd, gg
gg, kk

6856989
6856989

koffie
boek,
koffie
bg
jong, gg

riesdewinter@hotmail.com

6831502
hdwolzak@telfort.nl
6468842 of saskia_zieleman@hotmail.com
0651667010

AFKORTINGEN

Autorijdienst
Beamteam
Bloemengroet

ad
bt
bg

Kerkrentmeesters
Kindernevendienst
Koffieschenken

rent
knd
koffie

oud
oudl
pred

lect

Ouderenwerk
Ouderling
Predikant
Predikanten
regelen
Projectkoor

Boekentafel

boek

Koster

kost

Buurtmaaltijd
Commissie van
Ontvangst
Diakenen

bmaalt

Lectoren

ontv

Ledenadministratie

led

Secties

sect

dia

Lichtjestocht

licht

scri

Taakgroep Eredienst

ere

Liturgisch Bloemschikken

litb

Exploitatie gebouw

expl

Moderamen

mod

Scribaat
Taakgroep
Pastoraat
Thee met een
thema

Gespreksgroep rond
40

gg

Morgenster Actueel

moac

Tuinonderhoud

tuin

Hulpkosters

hk

Onderhoud gebouw

onderh

Jongerenwerk
Kerkbalans
Kerkbrink
Kerkenraad

jong
kbal
kb
krd

Open Deur Kring
Oppasdienst
Organist
Open Deur Ab/verspreiding

od
oppas
org
open
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Vorming &
Toerusting
Website
Wijkbrief

preek
pk

past
tt

vt
web
wbrf
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