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Bezig met de
toekomst van
de kerk

Geef vandaag
voor de kerk
van morgen

PROF. DR. JAN HOEK, EMIRITUSPREDIKANT

twintigtal theologische boeken.
De hoogleraar is in Veenendaal blijven wonen en
gaat regelmatig in de wijkgemeenten voor. “Ik voel
me verbonden met heel Hervormd Veenendaal,”
zegt hij.
Kinderen
Professor Hoek vindt het thema van Kerkbalans dit

“Als we hart hebben voor de toekomst van onze

jaar goed gekozen. “Ouderen mogen bezig zijn met

kinderen, moeten we dat ook hebben voor de

de toekomst van hun kinderen, maar dat betekent

gemeente,” vindt prof. dr. Jan Hoek.

dan ook dat ze zich moeten inzetten voor de kerk
van de toekomst. Als we hart hebben voor onze

De hervormde emerituspredikant uit Veenendaal

kinderen en kleinkinderen, gunnen we hun een

werd 70 jaar op 14 september 2020. Het betekende

gemeente waarin ze zegen mogen ontvangen.”

dat de tijd gekomen was om afscheid te nemen

Hij voegt eraan toe dat de bede “Uw koninkrijk

als hoogleraar theologie aan de Evangelische

kome” veronderstelt dat men bereid is om te doen

Theologische Faculteit in het Belgische Leuven.

wat men bidt en dat men voor de kerk geeft wat

Het thema van zijn afscheidscollege was: “God is

mogelijk is. “Het vraagt ook om materiële inzet van

goed. Theologie als doxologie” (lofprijzing).

ons allemaal.”

Ds. Hoek kwam in 1979 naar Veenendaal als
één van de toen zeven wijkpredikanten. Hij
bleef tot 1994 als predikant verbonden aan de
wijkgemeente rond De Hoeksteen. In dat jaar werd
hij benoemd aan de Christelijke Hogeschool Ede
als docent geloofsleer. Daarnaast was hij lange tijd
bijzonder hoogleraar gereformeerde spiritualiteit
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(eerst Kampen, toen Groningen). Hij schreef een

aan de Protestantse Theologische Universiteit

Geef vandaag voor de
kerk van morgen
PETER OUDSHOORN, VOORZITTER ALGEMENE KERKENRAAD

Kerk-app
IN GESPREK MET GERBRAND VAN DE BEEK

De lockdown die de overheid maart vorig
jaar afkondigde, zorgde voor veranderingen

Als wij in een kerkdienst ons geloof belijden,

door te geven aan anderen, ook aan de volgende

in de manier waarop collectegeld wordt

spreken we uit dat we het doen in verbondenheid

generatie.

ingezameld. Kerkgangers geven nu vooral geld

met de kerk ‘van alle tijden en van alle plaatsen’.

via bankoverboekingen of via de collecte-app.

Naast de wereldwijde kerk van vandaag in al

In Psalm 78 staan prachtige woorden over het

Gerbrand van de Beek, lid van de Communicatie

haar kleuren en vormen, denken we dan aan hen

door de generaties heen doorgeven van de hoop

Commissie,

die ons in het geloof in onze Here Jezus Christus

die in ons leeft. Zodat er ook morgen een kerk, een

verschillende soorten apps. Niet alleen apps om

zijn voorgegaan.

gemeente zal zijn. Tot Jezus’ wederkomst.

geld in te zamelen, maar ook apps voor sociale

gemeente-apps, zoals de Socie-app die de

doeleinden, want mensen zien elkaar nu minder.

Sionskerk gebruikt maar ook een nieuwkomer op

heeft

onderzoek

gedaan

naar

In het thema van de Actie Kerkbalans van dit jaar

Daarom is er ook dit jaar weer de Actie Kerkbalans.

gaat het over de kerk van morgen.

Samen mogen wij de schouders onder de kerk

“De Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) - de bank

de Communicatie Commissie al onderzoek naar

zetten. We mogen het geloof overdragen en onze

waar verschillende kerken gebruik van maken -

dit soort apps. Van de Beek: “Je kunt er op een

Als ik Jezus Christus mag kennen, dan weet ik

gaven geven, voor de kerk van vandaag en voor de

experimenteerde voor de coronatijd al met een

veilige manier het gezichtenboek in kwijt, elkaar

dat de Heilige Geest mensen vóór mij heeft

kerk van morgen, voor de kerk van onze kinderen

app,” vertelt Van de Beek. “Die app is geschikt

op de hoogte houden, een kalender bijhouden en

ingeschakeld zodat ik het Evangelie kon horen.

en kleinkinderen.

gemaakt voor het collecteren. Het was niet de

collecteren is ook mogelijk.”

En Hij heeft mij de verantwoordelijkheid gegeven
het Evangelie niet voor mijzelf te houden, maar

de markt Donkey Mobile. Voor de coronatijd deed

mooiste app en omdat het gebruiksgemak beter
U / jij doet toch mee?

kon, heeft de bank de app Appostel ontwikkeld.”

“De coronacrisis kan zorgen voor een blijvende
verandering in de manier van collecteren. Geef je nu

… opdat de volgende generatie ze [dat wil zeggen: de wonderen die Hij gedaan heeft] zal kennen,
de kinderen die geboren zullen worden, en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen;
zodat zij hun hoop op God stellen.
(Psalm 78 vers 6-7a)

De collecte-app wordt veel gebruikt. In oktober

geld via de app, dan blijf je dat waarschijnlijk in de

2020 maakte ruim een derde deel van de

toekomst ook doen,” zegt Van de Beek. “Natuurlijk

kerkgangers op deze manier hun collectegeld over.

blijft het mogelijk om geld of collectebonnen in de
collectezak te doen, maar helemaal zoals voorheen

Naast apps voor het collecteren zijn er ook

wordt het naar verwachting niet meer.”

De kerk van morgen
GIJSBERT JUFFER, PENNINGMEESTER COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

In het thema “Geef vandaag voor de kerk
van morgen”, wordt heel mooi de opdracht
verwoord waar de kerkrentmeesters mee aan
de slag mogen gaan. In de Van Dale wordt
een ‘rentmeester’ gedefinieerd als iemand
die voor zijn heer de pachten of huren int.
Dat innen van de pacht en de huur doet hij
opdat zijn heer over de middelen beschikt om
hetgeen hij bezit in stand te houden, zodat
ook komende generaties hiervan gebruik
kunnen maken.
Dat is nu precies wat de Actie Kerkbalans is. De
rentmeesters innen de ‘huur’ voor de Heer van
de kerk. De kerk die door Jezus Christus zelf is
gebouwd op het fundament van de apostelen
en profeten (Efeze 2:20), en die Hij nu en in
de toekomst door Zijn Geest bestuurt en leidt.
Wij hebben de kerk als het ware in bruikleen
van onze kinderen en kleinkinderen en dienen
daar dan ook als goede rentmeesters mee om
te gaan.
De kerk van morgen. Hoe zal de kerk van
morgen er uitzien? Door de coronacrisis is kerken gemeentezijn in een heel ander daglicht

komen te staan. De vanzelfsprekendheden zijn
weg. Het is het gebed van velen dat we elkaar
weer in en rondom de kerk mogen en kunnen
ontmoeten. In de begroting 2021 hebben we
er bewust voor gekozen om extra middelen
voor de wijkgemeenten vrij te maken om het
gemeentezijn te stimuleren.
De coronacrisis heeft ook invloed op de
begroting 2021. De crisis grijpt met name
in op de baten uit verhuur en collecten die
naar verwachting zullen afnemen. Kosten die
voortkomen uit de coronamaatregelen en het
aanbieden van geluid- en beeldverbindingen,
nemen toe. Afgelopen jaar hebben we
als gemeente € 1.240.000 toegezegd aan
vrijwillige bedragen. We vertrouwen erop dat
de Actie Kerkbalans 2021 eenzelfde bedrag laat
zien.
De kerkrentmeesters gaan op pad om de pacht
en de huur voor de Heer te innen. Laten we
met een liefdevol hart de Heer van de kerk
genoeg doen, zodat er ook morgen een kerk in
Veenendaal is, ja een kerk tot aan de Nieuwe
Morgen toe!

UITGAVEN
Pastoraat
Gebouwen
Salarissen - koster - beheer
Kosten wijk- en jeugdwerk
Afdrachten PKN
Administratie en beheer
Kerkblad en kerkradio
Rente- en bankkosten

Totaal uitgaven

INKOMSTEN
€ 926.246
€ 380.030
€ 154.950
€ 229.500
€ 95.500
€ 60.750
€ 72.500
€ 5.250

€ 1.924.726

Vrijwillige bijdragen
Collecten in kerkdiensten

€ 1.240.000
€ 240.000

Verhuur gebouwen

€ 49.750

Giften

€ 10.000

Rentebaten en subsidies

€ 70.025

Solidariteitskas

€ 46.000

Wijkkassen en overige

€ 95.000

Kerkblad en kerkradio

€ 110.000

Totaal inkomsten
Tekort

€ 1.860.775
€ -63.951

Kerkdiensten in coronatijd
IN GESPREK MET ARTWIN VAN KRUISTUM, OUDERLING-KERKRENTMEESTER VAN DE OUDE KERK

Een kerkdienst met dertig kerkgangers die op

gezinsleden. De zang werd verzorgd door leden

ruime afstand van elkaar zitten, niet mogen

van de muziekgroep. Vanaf juli mochten honderd

zingen en meehelpen met het schoonmaken van

mensen de dienst bijwonen. Dat bracht veel werk

de kerk. Dat is de situatie waarin de Oude Kerk

met zich mee. Er is een draaiboek geschreven

zich eind oktober 2020 bevindt. Met Artwin van

zodat duidelijk is wat de regels zijn en hoe

Kruistum, ouderling-kerkrentmeester, spreken

we ons hieraan kunnen houden. “Er kwamen

we over het organiseren van kerkdiensten in

looproutes in de kerk door ingangen af te sluiten.

coronatijd.

Op de banken werden groene en rode kaartjes
neergelegd om de 1,5 meter afstand te bewaren,”

Er moest heel wat geregeld worden, nadat de

legt Van Kruistum uit. “De mensen kunnen zelf

overheid vorig jaar maart bekendmaakte dat bij

een plek zoeken. Ze worden niet naar hun plaats

religieuze bijeenkomsten niet meer dan dertig

begeleid. Na de dienst reinigen de kerkgangers

mensen aanwezig mochten zijn. Van Kruistum:

zelf de bank waarop ze hebben gezeten.”

“Inmiddels zijn voor alle kerken van de Hervormde
Gemeente twee op afstand bedienbare camera’s

In oktober ging Nederland opnieuw in een

aangeschaft, waardoor je thuis met goede beelden

gedeeltelijke lockdown. De kerkenraad besloot op

de kerkdienst kunt volgen. Een techniekteam

advies van de landelijke kerk niet meer dan dertig

verzorgt de bediening van de camera’s. De

kerkgangers in de erediensten toe te laten. “Wie

uitzendingen worden thuis goed ontvangen en de

een dienst wilde bijwonen, kon zich daarvoor nog

kijker wordt van harte uitgenodigd om, weliswaar

steeds digitaal aanmelden, of telefonisch bij de

op afstand, deel te nemen aan de samenkomst.

scriba.
Gelukkig beschikken we over digitale technieken

In de kerk waren in eerste instantie alleen enkele

die juist in deze crisistijd door veel gemeenteleden

ouderlingen en diakenen aanwezig met hun

als een grote zegen ervaren worden.”

Het kerkbalansgeld is hier
weloverwogen gebruikt
IN GESPREK MET OUDERLING-KERKRENTMEESTERS VAN DE VREDESKERK

Een goed voorbeeld waaraan het kerkbalansgeld

hal die bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor het

is besteed betreft onder andere de verbouwing

koffiedrinken na de dienst.”

bij de Vredeskerk. Na de samenvoeging van De

De gemeente kreeg in het achterliggende jaar ook

Hoeksteen en de Vredeskerk had de gemeente

een ander kerkorgel. Ouderling-kerkrentmeester

behoefte aan meer lokaalruimte én een goed

Arjan Overduin vertelt dat er sprake was van

functionerend orgel. Beiden zijn er gekomen.

achterstallig

onderhoud

ten

bedrage

van

tienduizenden euro’s. “Het bleek verstandiger om
“We hadden maar twee ruimtes bij de Vredeskerk.

een ander, gebruikt orgel aan te schaffen dan het

Eerst maakten we nog gebruik van een aantal

oude te restaureren. We hebben het orgel van de

faciliteiten van De Hoeksteen, maar dat werkte

Marcuskerk uit Utrecht kunnen kopen. Het orgel

niet goed. Het was beter dat alles op één plaats

van de Vredeskerk is verkocht aan een kerk in

kwam”, aldus ouderling-kerkrentmeester John van

Tsjechië en dat van De Hoeksteen aan een kerk in

den Heuvel.

Portugal.”

Samen met anderen inventariseerde hij wat er
nodig was voor alle clubs en groepen. Daarna is

De kerkrentmeesters zijn tevreden. Van den

men gaan bouwen. “Tussen gebouw Sjalom en

Heuvel: “We hebben nu goede faciliteiten voor

de kerk is een overdekte ruimte ontstaan met

samenbinding en ontmoeting op één locatie.”

daaraan een aantal vergaderzalen. We hebben nu

Overduin: “Het geld van de centrale gemeente is

de beschikking over vier ruimtes en een centrale

weloverwogen gebruikt.”

Boodschappen doen voor
de voedselbank
IN GESPREK MET MAAIKE VERBOOM EN JAN HEIJKAMP

Hagelslag, volkorenbeschuit en aardappel-

en fruit van”, zegt Maaike Verboom van het

puree stonden in oktober meer dan anders

estafetteteam van de Julianakerk.

op de supermarktlijstjes van leden van wijk

De gemeenteleden dragen elke keer weer

9 (Het Ontmoetingshuis). Ze deden die

veel bij. “Zo kunnen we iets doen voor

maand boodschappen voor de Voedselbank

naasten die het minder hebben dan wij”,

Veenendaal.

aldus Maaike. “De eerste keer waren veel
gemeenteleden

wel

erg

verbaasd

dat

Voor de tweede keer nam de wijkgemeente

een voedselbank in Veenendaal nodig is.

deel aan de voedselestafette voor de

Armoede was volgens hen toch iets van

Voedselbank. Bij toerbeurt zamelen de

de grote steden. De Voedselbank helpt

kerken van Veenendaal, Renswoude en

wisselend tussen de 100 en 200 gezinnen,

Overberg een maand lang producten in, die

ongeveer één procent van de Veenendaalse

ze dan aan de Voedselbank doneren. Vooraf

bevolking!.”

geeft de Voedselbank op aan welke houdbare
levensmiddelen op dat moment behoefte is.

“De inzamelacties bevorderen het diaconaal

Ook andere wijkgemeenten zetten zich in

bewustzijn in de gemeente”, zegt Jan

voor de estafette. De twee wijken rond de

Heijkamp, diaken van wijk 9. “Laten we iets

Julianakerk doen dat om de twee jaar in juni,

weggeven van onze overvloed. We denken

al sinds het begin van de estafette in 2014.

dan snel aan arme kinderen in Afrika,

Omdat het magazijn van de Voedselbank na

die we bij het journaal zien, maar ook in

een corona-noodactie goed gevuld was, werd

Veenendaal weten mensen wat armoede is.

afgelopen zomer vooral geld bijeengebracht.

Misschien zelfs onze buren.” Maaike vult aan:

“Daar kocht de Voedselbank versproducten

“Of mensen in onze wijkgemeente.”

‘Hopelijk gaat het pinksterkamp
dit jaar wel door!’
IN GESPREK MET DE ORGANISATIE VAN HET PINKSTERKAMP

En toen was er het coronavirus. Het jaarlijkse pinksterkamp, waarvoor al veel was voorbereid, moest worden
afgelast. “Voor de kinderen was dat een enorme teleurstelling”, zeggen Maarten en Joanne Versteeg, één
van de organiserende echtparen. “Vooral voor de jongens en meisjes uit groep 8: zij zouden voor de laatste
keer meegaan.”
Het pinksterweekeinde was dit jaar ook anders dan

Gedurende de drie dagen wordt er veel aan sport en

anders voor de circa dertig vrijwilligers van de leiding.

spel gedaan, wordt er volop gezongen en wordt er,

Wouter en Senne Berkhof-van Amerongen: “Geregeld

vooral ‘s avonds voor het slapen gaan, flink gekletst.

dachten we: Nu zouden we op het sportveld lopen. Of:
Dan hadden we nu die spannende avondwandeling.”

Het kamp betekent lol en gezelligheid, maar dat niet

Het pinksterkamp, voor kinderen van 8 tot en met 12

alleen. Maarten en Joanne: “Er is ook een thema, dat

jaar, is al ruim een halve eeuw een begrip.

aan de hand van Bijbelverhalen wordt uitgewerkt,
in de kampdienst, tijdens avondsluitingen en na de

Elk jaar weer zijn er zo’n 120 deelnemers. Vaak gaan

maaltijden. Hoe sta je als christen in het leven? Wat

ze alle vier de achtereenvolgende jaren mee. In de

kan het geloof voor jou betekenen? Daar willen we

leiding zijn aardig wat kampgangers van weleer te

de kinderen ook over laten nadenken.”

vinden.
Er wordt alweer uitgekeken naar Pinksteren dit jaar.
Op de zaterdagmorgen voor Pinksteren vertrekken

Wouter en Senne: “Of het dan doorgaat, is nog een

de kinderen, de laatste jaren naar recreatieoord De

groot vraagteken. Hopelijk wel, we hebben weer zin

Panoven in Zevenaar. Tweede Pinksterdag zijn ze

in een tof kamp.”

aan het eind van de middag terug in Veenendaal.

