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“In Jezus Christus weten we 
dat kerk zijn meer is dan het 
onderhouden van een gebouw.”
GIJBERT JUFFER, PENNINGMEESTER COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

DS. VAN BLIJDERVEEN OVER GEVEN VOOR DE KERK

“Van geven word je gelukkig!”



Geef voor 
je kerk!

of jouw huis. Ook andere deuren moeten open 
blijven:
die van kerkgebouwen;
die van Markt 10;
die van Sjalôm en andere wijkgebouwen;
die van de Poster en Ruisseveen;
die van ...…

En hopelijk kunnen er nog meer deuren open 
gaan:
van huizen,
van harten.

Daar gaat het toch uiteindelijk om, dat huizen 
en harten open gaan en open blijven voor het 
Evangelie.
En dan houden we toch graag ‘open huis’?

In elk geval kan dan ook de portemonnee niet 
dicht blijven. Figuurlijk dan, want daar zit meestal 
niet zoveel meer in...…
Ik zeg het u en jou dus van harte:
GEEF VOOR JE KERK! 
Daar word je blij van.

DS. WIJGERT TEEUWISSEN, 

VOORZITTER ALGEMENE KERKENRAAD

Je leest toch wel verder?
Want de titel boven deze regels komt bij mij nogal 
binnen.
Als een collectant zó bij mij aan de deur zou staan, 
Ik zou de deur niet dichtgooien, maar ik word er 
wellicht niet vrijgeviger van.

Als je dit leest, dan heb je de deur in elk geval 
niet dichtgedaan. Dan heb je de kerkelijke 
brievenbezorger ook niet met een smoes 
afgeserveerd.

Ik zal niet ontkennen dat “Geef voor je kerk” heel 
direct is. Maar er staat dan ook wel wat op het spel!
Het gaat namelijk niet alleen over de deur van uw 

Het volk was verblijd over hun vrijwillig geven, want zij gaven met een volkomen  hart  
vrijwillig aan de HEERE. ”Want van U is alles, en uit Uw hand hebben wij het U gegeven.”

(1 Kronieken 29 vers 9 en 14)



Met veel passie en enthousiasme vertelt Gerard van 
Zetten over zijn werk als koster. Vanaf 1999 is hij 
als koster verbonden aan de Sionskerk. Vanaf dat 
moment heeft hij de kerk, het gebouw en de mensen 
in zijn hart gesloten. Hij haalt er dan ook veel liefde 
uit. “Het is heel mooi en dankbaar werk. Ik zie het 
als leiding dat dit op mijn pad gekomen is. Ik ervaar 
het ook niet als werk. Het is dienstbaarheid in Het 
Koninkrijk, dienstbaarheid in De Wijngaard.”

Gerard geniet van het contact met de mensen. Hij 
praat graag met ze en helpt als dat nodig is. Ook 
de jeugd draagt hij een warm hart toe. Hij zorgt er 
wekelijks voor dat er limonade en koek klaarstaat 
voor de catechisanten. De verbondenheid met de 
kerk zit diep: “Ik heb ooit een keer aangifte gedaan. Ik 
kwam op het politiebureau en zei dat ze de ruiten van 
mijn kerk ingegooid hadden. De agent vroeg aan mij 
of ik een eigen kerk had. Ik zei dat dat wel zo voelde, 
waarop hij antwoordde dat hij dat mooi gesproken 
vond.” 

Officieel mag Gerard in 2019 met pensioen, maar als 
zijn gezondheid het toelaat, blijft hij ook daarna actief 
als koster. Zijn vrouw weet dat zijn hart daar ligt en 
steunt hem er in. “Ik moet er niet aan denken dat ik 
tijdens mijn pensioen daar niks meer kan doen. Ik heb 
geen zitvlees.”

“Het is mooi en   
dankbaar werk.”

GERARD VAN ZETTEN, KOSTER VAN DE SIONSKERK



Geven om de kerk en geven voor de kerk horen bij elkaar vindt ds. A.T. van 
Blijderveen. De predikant is sinds mei 2016 verbonden aan de hervormde 
wijkgemeente rond het Ontmoetingshuis in Veenendaal-Oost.

Ds. Van Blijderveen geeft om de kerk omdat hij de kerk belangrijk vindt en deel wil 
uitmaken van de volgelingen van Christus. “Ik sta er in het geloof niet alleen voor, 
maar ben deel van een groep mensen die elkaar broeders en zusters noemt, omdat 
we iemand kennen die onze Vader in de hemelen is.”

Hij weet goed wat hij van de kerk gekregen heeft: de boodschap van Gods liefde. “De 
schat van de kerk is het evangelie van Christus en dat wordt elke zondag uitgedeeld. 
Dankzij de kerk weet ik van vergeving en ontving ik hoop voor mezelf en voor de 
wereld. Ik wil graag dat die boodschap verkondigd blijft worden. Daarom geef ik 
graag aan de kerk.”

Dat geven is hem van jongs af aan bijgebracht. “Mijn ouders gaven vroeger een 
bepaald percentage van het inkomen en dat doe ik nu zelf ook. Als we allemaal gul 
geven voor de kerk kan er veel gedaan worden.”

Ds. Van Blijderveen gaf niet alleen geld. Hij ging als zendeling naar Costa Rica en Peru. 
“Het geven van tijd aan de kerk is het geven van tijd aan God. De kerk geeft ook aan 
de zending en aan het werelddiaconaat.”

Geven is volgens ds. Van Blijderveen niet iets dat alleen maar nodig is. “Van geven 
word je gelukkig. Dat heeft Jezus ons in Zijn leven laten zien. Hij heeft gezegd dat het 
zaliger is om te geven dan te ontvangen en Hij heeft Zelf zijn leven gegeven aan het 
kruis.” 

Geven om de kerk 
en geven voor de kerk

DS. A.T. VAN BLIJDERVEEN



“Van geven word je 
gelukkig.”

DS. A.T. VAN BLIJDERVEEN OVER GEVEN OM EN VOOR DE KERK



Elke zes weken vergadert de technische commissie van het college van 
kerkrentmeesters, ook in de vakantie. ‘Een zomerreces kennen we niet’, zegt 
Piet Mackaay. Hij is voorzitter van de commissie die naast hem nog zeven 
leden telt, uit elke wijkgemeente één.

“De technische commissie is een bijeenkomst van alle kerkrentmeesters die 
het beheer behartigen”, legt Mackaay uit. “Zij zorgt voor het onderhoud van 
de kerkelijke gebouwen en de pastorieën die eigendom van de hervormde 
gemeente zijn. Wij maken een meerjarige onderhoudsprognose, waarin 
onder meer vastgelegd wordt wanneer schilderwerk en onderhoud aan 
installaties plaatsvindt en wanneer de orgels behandeld worden.” Het 
onderhoud wordt voornamelijk uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven. 
Bij het schilderen van wijkgebouwen en tuinonderhoud worden ook 
vrijwilligers ingezet.

Bijzondere zorg vereist de Oude Kerk. Mackaay: “Het is een rijksmonument. 
Wat we daarmee doen, moet passen bij het monument.” Voor het 
onderhoud aan deze kerk ontvangt de technische commissie subsidie van 
de overheid. In het verleden ontving zij ook een financiële bijdrage van de 
gemeente Veenendaal voor de Julianakerk, de Sionskerk en de Vredeskerk.“ 
Dat zijn gemeentelijke monumenten en deze zijn beeldbepalend voor 
Veenendaal. We betalen het onderhoud nu uit eigen middelen. De Sionskerk 
vergt extra aandacht, door de bijzondere gevel. Die bestaat uit glas in 
betonelementen. Daar zit beweging in en dat vergroot de kans op lekkage.”
Het werk is arbeidsintensief, besluit Mackaay. “We doen onze eigen 
administratie. De technische commissie is gewoon een bedrijfje binnen het 
hele kerkelijke gebeuren.”

“De technische commissie 
is gewoon een bedrijfje.”

PIET MACKAAY OVER HET ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN



“Ik vind het 
in één woord 
uitstekend!”

verdeeld over vier dagen en zorg ervoor dat het 
abonnementsgeld op het kerkblad wordt geïnd, 
het geld van de kerktelefoon en de toegezegde 
bedragen van de Actie Kerkbalans.” De Actie 
Kerkbalans is het hoogtepunt van het jaar. 
Gaasbeek: “We beginnen er in september al mee. 
De ledenadministratie moet nagekeken worden 
en in december laten we de brieven drukken en 
stoppen we ze in een envelop. Die worden in 
januari bezorgd.”
De beide andere medewerkers en de 
vrijwilligers doen de ledenadministratie, 
verkopen collectebonnen, bezorgen post binnen 
Veenendaal en dragen zorg voor de uitgave van 
het kerkblad. “Daarvoor hebben we twee teams 
van twee personen, één voor de maandag en één 
voor de dinsdag”, zegt Gaasbeek. “Zij nemen de 
kopij door, brengen correcties aan en maken het 
blad klaar voor de drukker.”
Gaasbeek is erg blij met de inzet van vrijwilligers. 
“De meesten werken een halve dag per week, 
sommigen langer. Ze zijn erg serieus en zorgen 
zelf voor vervanging als ze een keer niet kunnen. 
Ik vind het in één woord uitstekend!”

MATTHIJS GAASBEEK, KERKELIJK BUREAU

In gebouw Eltheto aan de Fluitersstraat is 
het kerkelijk bureau gevestigd. Hier wordt de 
financiële- en de ledenadministratie van de 
hervormde gemeente gedaan en de uitgave 
van het Veens Kerkblad verzorgd door drie 
parttime medewerkers in vaste dienst en vijftien 
vrijwilligers.
Matthijs Gaasbeek is een van de vaste 
medewerkers. Hij is verantwoordelijk voor 
de financiële administratie. “Het gaat daarbij 
om het gedeelte van de kerkrentmeesters. De 
diaconie heeft haar eigen administratie”, legt 
hij uit. “Ik werk achtentwintig uur per week, 



Hoe kijken 
jongeren tegen 
geefgedrag aan?

Sommige moeten lenen voor de studie en dan 
blijft er dus niet veel over. Het scheelt al een 
hoop als je aan het eind van de maand in de plus 
eindigt. Jongeren moeten intrinsiek gemotiveerd 
zijn om te geven voor het goede doel of de kerk. 
Het feit dat je dit meekrijgt in je opvoeding draagt 
daar aan bij. Dit creëert bewustzijn.”
Daan: “Dat klopt. Ik maakte pas een 
studiebegroting en kwam tot de conclusie dat 
ik vrij weinig aan de kerk gaf. Sindsdien geef ik 
meer aan de kerk. Juist door het besef dat we het 
zo goed hebben.”

Stelling
“Mijn bijdrage aan de kerk/een goed doel moet 
meer zijn dan de jaarlijkse kosten van mijn 
mobiel.”
Myrthe: “Daar zit ik wel boven. Ik heb dan 
ook een goedkope telefoon en een goedkoop 
abonnement.”
Daan: “Ik zit daar ook boven. Ik vind het 
belangrijk om financieel bij te dragen aan de 
kerk.”

Behoor jij tot de jongeren? Bedenk dan jouw reactie 
op de stelling. 

IN GESPREK MET MYRTHE VERBOOM 

EN DAAN VAN VREESWIJK

Geldbesteding
Veel jongeren van de jeugdvereniging hebben een 
bijbaan. Daar verdienen ze geld dat vervolgens 
gebruikt wordt om (een klein beetje) te sparen 
of om uit te geven. Ze geven geld uit aan school 
(opleiding en boeken), kleding, telefoon en eten. 

Geefgedrag
Jongeren verdienen dus wat bij en geven aardig 
wat uit. Hoe zit dat met geven aan het goede doel 
of aan de kerk?
Daan: ”Naar mijn idee kijken jongeren daar vrij 
positief tegenaan. Juist dat is naastenliefde en het 
hoort bij een Christelijke levensstijl.”
Myrthe: “Ik denk dat dat wel verschilt per jongere. 



“Het valt me 
op dat ze 
open zijn 
over wat hen 
bezighoudt.”

Drie dagdelen per week bezoekt ds. H.J. Lam 
ouderen in Veenendaalse verzorgingshuizen. 
“Het valt me op dat ze open zijn over wat hen 
bezighoudt.”

Ds. Lam is vanaf oktober 2016 aan de Hervormde 
Gemeente van Veenendaal verbonden. In het 
bijzonder voor taken in De Engelenburgh en 
de Lauta van Aysmaflat. Hij gaat voor in de 
zondagse diensten, doet pastoraal werk, geeft 
leiding aan een Bijbelkring, is voorganger tijdens 
de kerstmaaltijd en de paasviering en hij leidt 
begrafenissen. 
Zijn belangrijkste taak is het bezoeken van alle 
bewoners van De Engelenburgh die een pastoraal 
bezoek op prijs stellen en de hervormden van de 
Lautaflat, in totaal bijna 200. “Ze stellen het op 
prijs als ik kom. Ze zijn open en vertellen over wat 
hen bezighoudt.”

Waarover vertellen ze?
“Ze praten over hun leven met God, over de 
fouten die ze gemaakt hebben in hun leven, over 
hun kinderen en kleinkinderen, zeker als die niet 
meer naar de kerk gaan. Ik vraag dan door, laat 
hen uitpraten en bid samen met hen. Als we met 
de kinderen niet meer over God kunnen spreken, 
kunnen we nog wel met God over de kinderen 
spreken.”

Zijn er bekende mensen bij?
Dan denk ik aan J.J. Frinsel, oud-directeur van 
de vereniging Tot Heil des Volks en schrijver van 
diverse kinderboeken die zich in Amsterdam 
afspelen. Hij is onlangs 90 geworden. Tijdens 
pastorale bezoeken vertelt hij met veel passie 
over zijn jeugd en zijn werk in Amsterdam. Hij is 
meestal aanwezig tijdens de kerkdiensten, gezeten 
naast Arie van Leeuwen die het bombardement 
op Dresden in de Tweede Wereldoorlog heeft 
meegemaakt. Aan het einde van de preek zegt 
Frinsel dikwijls: “Amen, halleluja”.  

DS. H.J. LAM OVER OUDERENWERK



Geef voor je kerk. Bij het woord kerk, afgeleid van het Griekse kyriakon, kun je 
denken aan het fysieke gebouw waar de christelijke godsdienstoefening plaatsvindt 
(Van Dale). Dit is echter maar een deel waar we voor geven als we geven voor de 
kerk. We mogen als kerk gelukkig meer zijn en doen, dan het in stand houden van 
onze kerkelijke gebouwen. 

Door te geven voor je kerk maak je het ook mogelijk dat iedere zondag het Woord 
van God mag worden verkondigd aan de gemeente en dat er door predikanten 
en kerkelijk werkers handen en voeten wordt gegeven aan het pastoraat. In die 
bijzondere momenten van blijdschap, zorg en verdriet geeft de kerk om jou.

Naast pastoraat mag er ook vorming en toerusting zijn. Denk aan het clubwerk voor 
de jongsten van de gemeente maar ook aan de catechese en de gemeenteavonden. 
Door evangelisatie willen we onze naaste voor het eerst of opnieuw in aanraking 
brengen met het Woord van God. Kerk zijn is niet alleen een activiteit voor de 
zondag.

In Jezus Christus weten we dat kerk zijn meer is dan het onderhouden van een 
gebouw. Kerk zijn is een verlangen en een opdracht!

Als je geeft om die kerk, dan geef je ook voor die kerk!

“In Jezus Christus weten 
we dat kerk zijn meer 

is dan het onderhouden 
van een gebouw.”

GIJSBERT JUFFER, 

PENNINGMEESTER COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
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