Informatie voor gasten

Kerkdiensten
Iedere zondag is er een dienst om

Welkom
in de
Sionkerk

10:00 en om 18:00 uur, behalve
in de 6 weken van de
zomervakantie. Dan zijn er alleen
ochtenddiensten.
Deze diensten zijn ook te
beluisteren via de kerktelefoon of
via www.kerkomroep.nl
In de Sionkerk maken we
standaard gebruik van het nieuwe
liedboek en de nieuwe

Praktische informatie

Bijbelvertaling. Doordat de kerk

Sionkerk Ameide
Prinsengracht 28
4233 EW Ameide

beschikt over een beamer kan er
tijdens de dienst ook, indien
functioneel, gebruik gemaakt
worden van audiovisuele
middelen.
Elke eerste zondag van de

Predikant: Ds. Jojanneke Dekker
Tel.0183-785599
dominee@sionkerkameide.nl
Preses: Bert van Middelkoop
kerkenraad@sionkerkameide.nl

maand is de avonddienst een
bijzondere dienst, waarbij
verschillende commissies en
groepen catechisanten actief
betrokken worden. Ook worden
een aantal diensten per jaar
speciaal voor kinderen
georganiseerd.

Scriba: Nel van Galen
scriba@sionkerkameide.nl
Website:
www.sionkerkameide.nl
FaceBook:
https://www.facebook.com/
SionkerkAmeide

"Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en
kostbare hoeksteen" 1 Petrus 2 : 6a

Prinsengracht 28
4233 EW Ameide
tel: 0183 – 601721

Kerk van Ameide telde toen 208 leden.

Waar gaan we voor
 Verantwoordelijkheid nemen voor de

1979 is het jaar waarin de belangrijke
beslissing genomen werd een nieuwe kerk
te bouwen. Het aantal leden van dat jaar

schepping: duurzaam investeren /

bedroeg 271. De oude kerk werd verkocht

rechtvaardigheid.

aan de burgerlijke gemeente van Ameide

 Groep 20-30-ers meer betrekken en
betrokken houden bij activiteiten

(thans gemeente Zederik) en is jarenlang in
gebruik geweest als bibliotheek.

rondom geloof.

Waar staan wij voor
 De Sionkerk is een open en
betrokken gemeente, waar jong en

 Continuïteit - doorgroeien /
levensfasegroepen (inhoudelijk en
sociaal)
 Missionair – open - laagdrempelig

oud zich thuis voelt, die leeft, leert
en getuigt uit Gods woord van
liefde.

Geschiedenis van de
Sionkerk

 In de Sionkerk zijn we met elkaar
verbonden in Jezus Christus en

Op 16 december 1928 is de voormalige kerk,

De nieuwe kerk, de Sionkerk, gelegen

tegelijkertijd is er ruimte binnen de

gelegen aan de Prinsengracht gesticht onder

schuin tegenover de oude kerk, is op 29

gemeente voor veelkleurigheid in

de naam ‘De Gereformeerde Kerk van

april 1981 in gebruik genomen. Twintig jaar

geloofsbeleving.

Ameide’. Kort daarna, op 24 december van

later is de Sionkerk op 19 mei 2001

hetzelfde jaar, werden drie architecten

heropend. Met een ledental van 475 leden

ieder apart groeien in geloof en zorg

gevraagd om een ontwerp te maken voor een

was er behoefte aan meer functionele

voor elkaar en voor de wereld in

kerkgebouw. Op 29 april 1929 kreeg de heer

ruimten in de kerk.

navolging van Jezus Christus.

H.J. van der Meulen opdracht om bestek en

 In de Sionkerk mogen we samen en

tekeningen hiervoor te vervaardigen. Bijna

Inmiddels beschikt de gemeente over een

dichtbij en ver weg door middel van

anderhalf jaar later, op 6 augustus 1930

modern gebouw:

concrete diaconale projecten.

volgde de ingebruikname van de kerk. Vier

 Rolstoeltoegankelijk

 In de Sionkerk staan we met een

jaar later bleek de kerk opnieuw te klein en

 Voorzien van ringleiding

werd besloten tot een grondige

 Diensten ook te beluisteren via

 In de Sionkerk helpen we mensen

open blik in de samenleving.

renovatie. Deze werd in 1959 gerealiseerd.

kerktelefoon en internet (op termijn

vormen van kerk-zijn aangevuld met

Door ruimtegebrek werd in 1968 een

eveneens via videoverbinding)

experimentele vormen.

jeugdhonk aangebouwd. De Gereformeerde

 In de Sionkerk worden beproefde

