
 
 
 
Deze folder geeft een impressie van de Johanneskerk. 
Voor nadere informatie kan de website geraadpleegd worden of neem contact op: 
 

 
 
Monique den Breejen (scriba) 
scribawest@pggmail.nl 
06-14638239 
 
 
 
 

 
 

Voorgangers  
De wijkgemeente Johanneskerk had twee voorgangers,  
Dhr. A. Wijting  en dhr. M. Mensink 
 
 
 

        
 
 

predikant  Martin Mensink  
vacature  pastormensink@kpnmail.nl 

    06 - 44576893  
 
 

 
 

Welkom in de  
Johanneskerk 
 
Nieuwe Hoven 143 
4205BC Gorinchem 
0183 - 623 647 
johanneskerk@pkngorinchem.nl 
www.pknjohanneskerk.nl 
 
 
 
Wat kenmerkt onze gemeente? 
 als pijlers: eredienst, dialoog, jongeren en missionaire openheid 
 gericht op een groeiende relatie met God de Vader,  

Jezus Christus en de Heilige Geest 
 verscheiden en veelkleurig  
 toegankelijk en gastvrij 
 een plaats van werkelijke ontmoeting met respect voor elkaars overtuiging 
 met elkaar een geloofsgemeenschap zijn en dit vorm geven d.m.v.  
 diverse kringen, vorming en toerusting en andere activiteiten 
 open naar andere kerkelijke gemeenten in Gorinchem 
 een muzikale gemeente 
 investeert in de jeugd 
 omzien naar elkaar en de naaste in nood in pastoraat en diaconaat (dichtbij en 

ver weg) 
 

 
 

 
Koffiedrinken na de dienst 
Eens in de 2 weken is er na afloop van de dienst gelegenheid  
om elkaar te ontmoeten en na te praten onder het genot van 
een kop koffie, thee of een glas limonade. 

 
 
 



Geloven op zondag in de kerk 
Hier leest u iets over het aanbod dat we op zondagmorgen hebben en hiernaast 
iets over het ruime aanbod van de activiteiten die door de week plaatsvinden. 
 
Kerkdienst 
Elke zondagmorgen om 10 uur vieren wij een eredienst. Deze diensten worden 
geleid door één van onze eigen voorgangers of door een gastvoorganger. Minstens 
zes maal per jaar vieren wij de Maaltijd van de Heer. Muziek in de eredienst is 
wordt verzorgd door onze vaste organist, al zijn er ook andere muzikanten die 
bijdragen in de dienst. Ook in muziek en zang eren wij God en verkondigen wij het 
Woord. Er wordt gezongen uit het nieuwe liedboek en de bundel Hemelhoog. 
 
Crèche 
Op de zondagmorgen bestaat er gelegenheid om uw kinderen (0 – 4 jaar) bij de 
crèche te brengen. De crèche ruimte vindt u als u bij de ingang van de Heul 
binnenkomt aan de linkerkant de trap af. Iedere zondag zijn er 1 of 2 leiders 
aanwezig om er een leuk uurtje van te maken met de jongste kinderen. Ze lezen, 
zingen, doen een spelletje. De kinderen kunnen tijdens de collecte weer worden 
opgehaald zodat ze de zegen aan het einde van de dienst ook mee krijgen. 
 
Kindernevendienst 
Voor kinderen van de basisschool leeftijd (groep 1 t/m 8) is er kindernevendienst.  
Voor de schriftlezing gaan ze naar hun eigen ruimte in de Heul en zijn daar op een 
creatieve manier bezig met een verhaal uit de Bijbel. Meestal staat dit in relatie tot 
het Bijbelgedeelte waarmee de ouders in de kerkzaal bezig zijn. Na de preek komen 
de kinderen terug in de kerk. Rondom Kerst en Pasen wordt er vanuit de  
kindernevendienst een project verzorgd dat ook zichtbaar is in de kerkdienst.  
 

 JJP (Tienernevendienst) 
Twee keer in de maand is er JJP 
voor tieners. Ze starten deze dienst 
in hun eigen ruimte en komen 
tijdens de collecte terug in de 
kerkzaal.  
Ze hebben een gaaf programma 
(echt!!), met actie, creativiteit, 
humor en serieuze gesprekken.  

Geen preken dus, maar wel praten met elkaar en met God.  
En als ze alleen wil luisteren? Dat mag ook.  

Geloven in de praktijk 
We delen ons leven met velen. Met gezin, met vrienden, met collega’s, met 
gemeenteleden en met God. We gaan relaties aan en verbinden ons met mensen. 
We zijn met elkaar geloofsgemeenschap en willen dit samen vormgeven, daarom 
zijn er diverse kringen en activiteiten waar u aan mee kunt doen.  
 
Gespreksgroepen en Bijbelkringen 
Er zijn verschillen gespreksgroepen en bijbelkringen te weten:  
Leerkring, Bijbelkring, Gespreksgroep 35+, Gemeentegroeigroep en Gebedsgroep. 
Alpha cursus wordt samen met andere kerken georganiseerd.  
 
Vorming en Toerusting 
Ieder jaar zijn er diverse cursussen, lezingen en andere activiteiten. In september 
komt er altijd een programmaboekje uit. Deze activiteiten worden georganiseerd 
door de gezamenlijk protestante wijkgemeentes in Gorinchem. 
 
Catechese  
Catechese aan de kinderen van basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Wij vinden 
dit zeer belangrijk, naast het werk van de kindernevendienst en het jeugd- en 
jongerenpastoraat (JJP).  
 
Gesprekskring geloofsopvoeding 
Kinderen stellen in deze tijd meer (geloofs)vragen dan hun ouders kunnen 
beantwoorden. Om jou als, vader, moeder of verzorger van jonge kinderen 
behulpzaam te zijn, is er een gespreksgroep samengesteld. In deze bijeenkomsten 
ontdek je hoe wij in het dagelijks leven van ons gezin vorm en inhoud geven aan 
geloven. We wisselen hiervoor ervaringen en ideeën uit en krijgen nieuwe 
inspiratie voor het opvoeden met geloven thuis.  
 
Contactmiddagen. 
Er is voor ouderen vrijwel maandelijks een contactmiddag in de Heul. Het is leuk en 
gezellig om elkaar te ontmoeten en er zijn vaak boeiende onderwerpen waarover 
een gastspreker komt vertellen. 
 
Ontmoeten en eten 
Elke derde vrijdag van de maand stellen een aantal gemeenteleden hun huis open 
en koken een heerlijke maaltijd. Iedereen kan zich per keer aanmelden om een 
hapje mee te eten. 


