
GEEF VOOR JE KERK

Het begon daar, aan het meer van Galilea, waar 

Jezus langs het water liep en eerst Simon en 

Andreas en daarna Jakobus en Johannes riep: 

“Kom achter Mij aan”. Deze vissers, die nu vissers 

van mensen zouden worden, lieten hun netten, 

hun schip en hun familie achter en volgden 

Jezus.

De kerk werd op dat moment geboren: een groep 

mensen die geroepen is om Jezus te volgen. Zo 

is het ook vandaag in onze gemeente. We zijn 

geroepen door God, we zijn met elkaar verbonden 

door het geloof in onze Here Jezus Christus, we 

hebben de Bijbel als onze grondwet en we worden 

geleid door de Heilige Geest. 

De kerk is er in deze wereld om God te dienen en 

te loven en om wie Hem nog niet kent te wijzen 

op Jezus Christus, die het Licht der wereld is. Het 

Licht dat liefde, vrede, verzoening en hoop brengt. 

In de kerk zijn we geroepen Lichtdragers te zijn. 

Tegelijkertijd is de kerk een organisatie met 

predikanten en kerkelijk werkers in dienst, met 

gebouwen en allerlei activiteiten. Die organisatie 

is voor de kerk noodzakelijk om de Grote Opdracht 

uit te kunnen voeren.

Daarom is er elk jaar de actie Kerkbalans. Zullen we 

het samen mogelijk maken dat in onze gemeente 

de verspreiding van het Licht doorgaat totdat Jezus 

terug komt?

Wat heb jij, wat heeft u er voor over?

 Jezus zei: Ik ben het Licht der wereld

(Johannes 8 vers 12)

PETER OUDSHOORN, VOORZITTER ALGEMENE KERKENRAAD

“EEN GROTE SCHAT”

“Het gaat in de kerk om een grote schat. Daar 

mogen we best iets voor over hebben,” vindt  

ds. G.F. (Erik) Willemsen, de jongste predikant 

van Hervormd Veenendaal. 

Proponent Willemsen werd op zondag 7 juli jl. in 

de Vredeskerk door ds. B.J. ten Hove tot predikant 

bevestigd. Een week later deed hij intrede in 

woonzorgcentrum De Engelenburgh met een 

preek over de storm op het meer, een geschiedenis 

die beschreven staat in Markus 4. 

Ds. Willemsen staat als geestelijk verzorger op de 

loonlijst van Charim en is predikant namens de 

Hervormde Gemeente Veenendaal. Hij houdt zich 

bezig met pastorale bezoeken en groepswerk in 

De Engelenburgh, waar hij ook kerkdiensten leidt. 

Daarnaast gaat hij onder andere voor in de kerken 

van Hervormd Veenendaal. 

De predikant zegt dat het in de kerk gaat om een 

grote schat. “Die schat is Christus en alles wat Hij 

geeft. Als je die ontdekt hebt in de kerk, op een 

kring of waar dan ook, dan gebeurt er iets. Die 

schat is je dan meer waard dan alle andere dingen 

en je bezittingen worden minder waard. Het is 

mooi om hiervoor iets over te hebben, in de vorm 

van geld of tijd, om zo anderen te helpen deze 

schat ook te vinden.”

“De kerk moet niet in zichzelf gekeerd zijn, maar 

dient betrokken te zijn op de wereld”, aldus  

ds. Willemsen. “Ze is er ook om mensen van 

buiten met die schat bekend te maken.” 

DS. G.F. WILLEMSEN, PREDIKANT
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EEN HALF MILJOEN 
AFDRUKKEN

Wie zorgen er voor dat de liturgieën, de 

jaargidsen, de hand-outs van de preken, de 

kerkboekjes en nog veel meer zaken gekopieerd 

worden? Dat zijn Eef en Gijs van Ruiswijk. Zij 

maken jaarlijks 500.000 afdrukken voor de kerk 

op hun Ricoh Aficio MP 6002.

Dat doen ze niet alleen voor de Julianakerk, waar 

ze zelf naar toe gaan, maar ook voor de andere 

wijkgemeenten en voor hervormde gemeenten 

buiten Veenendaal. “We kopiëren ook de 

jaargids van de Hervormde Gemeente Overberg 

en kerkboekjes voor de Hervormde Gemeente 

Werkhoven”, zegt Eef van Ruiswijk. 

Het kost het echtpaar samen gemiddeld 16 uur 

per week, ook omdat ze bijvoorbeeld de liturgieën 

handmatig moeten snijden en nieten. “Dat 

hindert niet”, vindt Eef. “We vinden het leuk werk 

en we doen het voor de kerk en dus voor de Heere. 

De kerk is me lief. We kunnen de kerkenraden en 

de predikanten niet alles laten doen, we moeten 

elkaar helpen.”

Het werk geeft hen ook bevrediging. “Als wij bij 

een bijzondere dienst in de kerk zitten en we zien 

dat iedereen een mooie liturgie voor zich heeft, 

doet ons dat goed. We zijn een schakel in het 

geheel van Gods koninkrijk. We zijn blij daaraan 

een steentje te mogen bijdragen en we hopen dat 

het werk gezegend mag worden. Geven voor de 

kerk maakt blij.”

VRIJWILLIGERS EEF EN GIJS VAN RUISWIJK

EEN VOLGENDE STAP

UITGAVEN

Pastoraat (wo. inkomen predikanten)

Gebouwen

Salarissen - koster - beheer

Kosten wijk- en jeugdwerk

Afdrachten PKN 

Administratie & Beheer

Rente & Bankkosten

Totaal uitgaven

€ 966.500

 € 436.213

 € 163.400

 € 202.000

 € 93.500 

 € 51.700 

 € 3.500

 

€ 1.916.863

INKOMSTEN

Vrijwillige bijdragen 

Collecten in kerkdiensten

Verhuur gebouwen

Giften

Rentebaten en subsidies

Solidariteitskas

Wijkkassen en overige

Kerkblad en kerkradio

Totaal inkomsten

Tekort

€ 1.225.000 

  € 285.000 

  € 63.828 

  € 10.000 

  € 77.600 

  € 47.500 

  € 95.000 

  € 57.000 

  € 1.820.928

€  55.935

RENS REEDEKER, COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

“Geef voor je kerk” is ook voor 2020 het 

thema van de actie Kerkbalans. Hebt u, heb jij 

al eens nagedacht over de vraag waarom we 

zouden geven voor de kerk? In onze moderne 

tijd wordt zo’n vraag door mensen buiten de 

kerk veelal verbonden met het nut, voordeel 

of rendement dat ze zien of voelen van zo’n 

bijdrage, What’s in it for me….. 

Hoe zit dat dan met ons, mensen binnen 

de kerkelijke gemeente, de  leden van de 

Hervormde Gemeente Veenendaal? Wat 

onderscheidt ons? Dient onze motivatie om 

te geven voor de kerk niet veel meer gelegen 

te zijn in wat de Koning van de Kerk daarin 

van ons vraagt? Velen van ons zijn door Hem 

rijk gezegend, ook met financiële middelen. 

“Die zegeningen hebben we niet voor niets 

ontvangen, maar gekregen om vrijgevig te 

zijn”, schrijft Paulus aan de gemeente van 

Korinthe. Ergens anders las ik dat we gezegend 

worden om ons geld te laten renderen in het 

Koninkrijk van God. Dat is wat anders dan tot 

nut en rendement voor onszelf. Voelen we 

die verantwoordelijkheid ook rondom de actie 

Kerkbalans?

Ik hoor nog wel eens spreken over: “weer 

een stap maken”. Met die uitdrukking wordt 

dan meestal bedoeld een volgende stap op 

de carrièreladder te zetten. Maar ook bij het 

aanschaffen van een groter huis of luxere auto 

of een verre vakantiebestemming schijn je een 

stap te kunnen maken. Hebt u, heb jij er wel 

eens aan gedacht om een volgende stap te 

maken  in de  bijdrage aan de actie Kerkbalans? 

Of eigenlijk moet ik zeggen: In de bijdrage aan  

het werk in Gods Koninkrijk hier op aarde. 

Tenslotte hebben we alles van Hem gekregen 

en zijn wij slechts  rentmeesters. Als we beseffen 

dat we het gekregen hebben dan kunnen we 

ook delen, als het ons bezit is houden we 

het voor onszelf. En dan is Gods Koninkrijk 

veel breder dan Hervormd Veenendaal, maar 

wij hebben als leden gezamenlijk de zorg en 

verantwoordelijkheid voor deze gemeente. Ik 

nodig u en jou van harte uit om dit jaar bij de 

actie Kerkbalans een volgende stap te zetten! 

Van harte aanbevolen.



INSPIRATIE

IN GESPREK MET GERBEN PITLO

STOELENPLAATSERS 
IN OOST

IN GESPREK MET JOHAN OOMSGerben volgt op dit moment de opleiding 

onderwijsassistent en wil volgend jaar de Pabo 

gaan doen. Hij houdt ervan om met mensen om 

te gaan, jong en oud. Sinds zijn dertiende is hij 

actief als vrijwilliger bij De Engelenburgh. Samen 

met vier andere jongeren brengt hij één keer in 

de maand ouderen naar de kerkdienst. Vanaf dit 

jaar is hij coördinator van de groep jongeren en 

stuurt hen aan. 

“Ik doe dit werk met veel plezier en heel veel 

liefde. De mensen zijn heel dankbaar dat we dit 

voor ze doen. Je merkt dat het hen vreugde geeft 

en daarnaast vinden ze het contact met jongeren 

erg leuk. Ze delen hun levenswijsheid en niet 

zelden komt er bij het terugbrengen een potje 

snoep tevoorschijn.”

“Met een groep van zo’n twintig jongeren brengen 

we ouderen wekelijks naar de kerk. Ik geloof dat 

we op deze manier iets moois mogen betekenen 

voor de ouderen in De Engelenburgh, voor de kerk 

en voor God.

Ik hoop hiermee mensen te inspireren om, als dat 

kan, ook wat te betekenen voor de kerk. Daarnaast 

wil ik bij deze mensen uitnodigen om ook eens 

een dienst in De Engelenburgh bij te wonen. Jullie 

zijn meer dan welkom!”

Eens in de zes, zeven weken gaan ze op 

zondagochtend wat eerder naar de kerk dan 

anders: de stoelenplaatsers van Veenendaal-

Oost. In een halfuur richten vier man een deel 

van de sportzaal van het Ontmoetingshuis in 

voor de kerkdiensten die dag.

“350 houten stoelen moeten er worden 

neergezet. Dat is in korte tijd behoorlijk aanpoten”, 

zegt coördinerend koster Johan Ooms. “Om half 

negen beginnen we. Als de kerkzaal om negen 

uur open gaat, moeten alle stoelen er staan.” 

De dienstdoende koster plaatst ondertussen het 

orgel, de piano en de geluidsboxen.

Johan en de drie andere kosters kunnen een 

beroep doen op een kleine dertig stoelenplaatsers 

die bij toerbeurt op zondagmorgen de kerkzaal 

helpen opbouwen en na de middagdienst alles 

weer opruimen. “Op maandagochtend moeten 

de sporters en de schoolklassen weer in de zaal 

terecht kunnen.”

Vrijwilligers zijn er genoeg. “Ik hoor geregeld 

van de mensen: We zitten er zelf, dan zetten we 

het ook klaar. Het is praktisch werk, dat spreekt 

sommigen ook aan. Na twaalf jaar zonder een 

eigen kerkgebouw weten we trouwens niet beter. 

Dat sjouwen hebben we er wel voor over. Al waren 

er in de school die we eerst gebruikten maar 200 

zitplaatsen nodig. De gemeente groeit.”

Voor een doopdienst worden extra stoelen bijgezet. 

“Dan is ook een vijfde sjouwer ingeroosterd.” 

Eventueel kan daarnaast een tribune van de 

sportzaal worden benut.

Een hoogtepunt was een belijdenisdienst. “550 

stoelen stonden er. Het grootste deel hebben we 

toen alvast op zaterdagavond klaargezet. Dat was 

wel een klus.”



BURENONTBIJT IN DE 
WESTERKERK

IN GESPREK MET BERT ROOR

In september 2019 organiseerde de 

werkgroep ‘Kerk in de wijk’ van de 

Westerkerk voor de tweede keer een 

burenontbijt. Er kwamen ongeveer 

twintig mensen op af.

“Een derde deel daarvan komt niet 

in de kerk”, zegt Bert Roor, lid van 

de werkgroep. “De rest bestond uit 

kerkgangers die in de buurt wonen. 

We zijn langs de deuren gegaan om 

mensen uit te nodigen en dat leverde 

enthousiaste reacties op. Veel mensen 

vonden het een leuke uitnodiging.”

Het ontbijt vond plaats op Burendag, 

een initiatief van Douwe Egberts en het 

Oranjefonds. Doelstelling van deze dag is 

dat mensen in dezelfde straat of wijk naar 

elkaar omzien. En dat wil de werkgroep 

‘Kerk in de wijk’ ook bereiken. “We zijn 

nog de enige kerk in West nu de Goede 

Reede gesloten is”, zegt Bert. “Met het 

ontbijt willen we mensen uit de kerk aan 

het denken zetten: heb je wel contact met 

mensen om je heen? Zij moeten weten 

dat de kerk er ook voor hen is. Wij hebben 

een roeping voor de wijk.”

Voor het eten las Bert een gedeelte uit 

Hebreeën, over de onderlinge liefde en 

gastvrijheid. Tijdens de maaltijd leverde   

dat goede gesprekken op.

De werkgroep heeft nog meer initiatieven: 

sinds november wordt elke maand een 

inlooplunch gehouden in de Westerkerk 

voor gemeenteleden en buurtbewoners 

onder de naam ‘Halte West’. En in de week 

voor Kerst stonden enkele leden met een 

kraam in winkelcentrum De Ellekoot om 

contact te leggen met voorbijgangers. 

“Want”, vat Bert samen, “een kerk in de 

wijk komt pas in beweging als je iets doet.”

Elke eerste en derde zaterdag van de maand begint om 12.00 uur 

de Veense Alledagkerk onder leiding van een Veense voorganger. 

Eén van de initiatiefnemers is Tom van Rekum.

Tijdens de viering van het 450-jarig jubileum van de Oude Kerk in 2016 

bleek hoe goed het was dat de kerk open was voor alle Veenendalers. 

Naar Amsterdams voorbeeld is toen een initiatiefgroep gestart met de 

Veense Alledagkerk. Het is goed bevallen en de korte samenkomst werd 

een blijvertje. 

Tom van Rekum, lid van de Oude Kerk, is er vanaf het begin bij betrokken. 

“Het is mooi om de drukte van de markt te verbinden met de stilte van het 

kerkgebouw. Zo kunnen mensen op een laagdrempelige manier kennis 

maken met de kerk”, zegt hij. De belangstelling is vrij constant. Elke eerste 

en derde zaterdag van de maand komen zo’n 40 á 50 mensen naar de 

Oude Kerk. Een aantal komt hier geregeld, anderen zijn er voor de eerste 

keer. In een half uur tijd houdt één van de Veense predikanten een korte 

toespraak waarin hij of zij de Bijbel verbindt met de actualiteit, er wordt 

gebeden en er is gelegenheid voor muziek. 

Van Rekum vindt het mooi dat bijna alle Veense predikanten meedoen. 

Hij is blij een bijdrage te mogen leveren aan de eenheid van de kerk en de 

samenwerking tussen de kerken.

De organisatoren zijn van plan om nog lang door te gaan met het 

uitnodigen van predikanten, het begroeten van bezoekers en het 

schenken van koffie op deze zaterdagmiddagen. En natuurlijk kunnen 

marktbezoekers hen regelmatig voorafgaand aan de samenkomst zien 

lopen met een sandwichbord op rug en buik met de oproep om naar de 

Veense Alledagkerk te komen. 

VEENSE ALLEDAGKERK

IN GESPREK MET 

TOM VAN REKUM OVER DE 

VEENSE ALLEDAGKERK


