
GEEF VOOR JE KERK

Het is eigenlijk een vreemde uitdrukking: “je” 

kerk. Je denkt dan vooral aan het gebouw 

waar jij zondags met andere gelovigen mag 

samenkomen. Of aan het geheel van die 

gelovigen, de gemeente.

Je kerk, mijn kerk? Het is in de eerste plaats “Zijn” 

kerk! Het is de gemeente die onze Here Jezus 

Christus verworven heeft met zijn kostbaar bloed. 

De gemeente waar Jezus zorg voor draagt en waar 

Hij voor bidt. 

Dat is ook de oorspronkelijke betekenis van het 

woord kerk. Het is afgeleid van een woord in het 

Nieuwe Testament dat “van de Kurios, van de 

Heer” betekent. In het Nieuwe Testament lezen we 

bijvoorbeeld van de dag des Heren (Openbaring 

1 vers 10) en van het Avondmaal des Heren                  

(1 Korinthe 11 vers 20).

Als je in het achterhoofd houdt dat het uiteindelijk 

“Zijn” kerk, “Zijn” gemeente is, mag je als je deel uit 

maakt van die gemeente ook spreken van “mijn” 

kerk, van “je” kerk. En er niet alleen van spreken, 

je mag ook geven om je kerk, zorg dragen voor 

je kerk, samen met de andere gemeenteleden 

verantwoordelijkheid dragen voor je kerk.

Geven om je kerk, om die gemeente van Jezus 

Christus, betekent dan dat je ook wilt geven voor 

je kerk. Zodat we het samen mogelijk maken dat 

in onze gemeente de verkondiging van het woord 

van God doorgaat totdat Jezus terugkomt.  

Mogen we op u rekenen als er dit jaar weer een 

beroep op u gedaan wordt?

 opdat de volgende generatie ze (de wonderen die God 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 en Gods daden niet vergeten.

(Psalm 78 vers 6 en 7a)

PETER OUDSHOORN, VOORZITTER ALGEMENE KERKENRAAD

WE MOETEN 
ELKAAR VASTHOUDEN

“De kerk is het huisgezin van God. Daaraan wil je 

toch bijdragen?” Dat zegt ds. H. Russcher, één van 

de acht predikanten van Hervormd Veenendaal.

Hij is sinds 8 oktober 2017 verbonden aan 

wijkgemeente Noord. De zondagse diensten 

van deze wijkgemeente en van wijkgemeente 

Dragonder vinden plaats in de Julianakerk. 

Wat hem direct bij zijn komst in Veenendaal 

opviel, is de bijzondere structuur van de 

Hervormde Gemeente Veenendaal. “Er zijn zeven 

wijkgemeenten en zes kerken. Elke wijkgemeente 

heeft een eigen gezicht. Dat was in mijn vorige 

gemeente Nijkerk anders. Daar waren de drie 

wijkgemeenten qua identiteit hetzelfde en dat 

werd bewaakt. Hier hebben de wijkgemeenten 

binnen grenzen de mogelijkheid om eigen 

accenten te leggen.”

Ds. Russcher wijst op het gevaar dat ze uit elkaar 

groeien. “We moeten elkaar vasthouden”, 

zegt hij, om er vervolgens aan toe te voegen: 

“Daar wordt gelukkig ook aan gewerkt in 

het ministerie van predikanten en in de 

vergaderingen van de Algemene Kerkenraad.”

Kerkbalans is belangrijk, aldus ds. Russcher. 

Hij verwijst naar de vrouwen die genoemd 

worden in het evangelie van Lukas die 

Christus dienden met hun goederen. “Ook 

met geld kun je de gemeente dienen. Geld 

is nodig om de vele activiteiten binnen de 

gemeente te bekostigen.”

De predikant vindt de kerk van groot belang. 

“Zij is niet zomaar een groep mensen maar het 

huisgezin van God. Aan haar zijn de Woorden 

van God toevertrouwd. De Heere heeft de 

kerk lief. Aan ons mensen wordt gevraagd 

om ook van de kerk te houden. Ik hoop dat 

de Hervormde Gemeente Veenendaal dicht 

bij de Bron van het heil in Christus zal blijven 

en Gods Woord zal bewaren.”

DS. H. RUSSCHER, PREDIKANT WIJKGEMEENTE NOORD
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‘JAARDAGSPAARFONDS’

Sinds juni 2018 is Henny Braafhart samen 

met haar man Kees penningmeester van het 

Verjaardagsfonds. Het fonds heeft circa honderd 

vrijwilligers, die elk jaar een zakje met een 

verjaardagskaart bij jarige gemeenteleden 

brengen met het verzoek om een vrijwillige 

bijdrage voor de kerk. Enkele dagen later halen 

zij het zakje weer op.

Het fonds is in 1951 opgericht door ds. A. 

Vroegindeweij als ‘Jaardagspaarfonds’. De predikant 

spaarde het geld op dat hij tijdens bezoeken aan 

jarige gemeenteleden ontving. In de jaren zestig 

van de vorige eeuw is uit dit spaarpotje een deel 

van de bouwkosten van ‘Sjalom’ bij de Vredeskerk 

en ‘Bethel’ bij de Julianakerk betaald. 

Na de realisatie van deze gebouwen zijn er 

blokhoofden aangesteld met collectanten die 

bij jarige gemeenteleden langsgingen en om 

een gift vroegen. Het geld werd besteed aan              

kerkbouw en restauratie. 

“Nu is dat niet meer zo”, zegt Henny, “Het geld 

is op dit moment bestemd voor bijstand in het 

pastoraat.” De manier van werken is nog wel 

hetzelfde: “Wij werken nu met negen wijken met 

wijkhoofden. Collectanten leveren de zakjes bij 

hen in en één keer per twee maanden brengen 

ze die bij ons.” Henny en Kees tellen het geld en 

brengen het weg. In het kerkblad vermelden ze 

de opbrengst. Tijdens de jaarvergadering van het 

fonds legt het echtpaar financiële verantwoording 

af. Jaarlijks wordt er ongeveer 35.000 euro aan 

giften bijeengebracht. 

Henny moet ook zorgen voor kaarten en zakjes 

voor het geld. De wijkhoofden halen die bij haar op 

en verdelen ze onder de collectanten. Hoe Henny 

het vindt om dit stukje kerkelijk vrijwilligerswerk 

te doen? Het bevalt haar goed: “Makkelijk om erbij 

te doen.”

HENNY BRAAFHART, PENNINGMEESTER VAN HET VERJAARDAGSFONDS
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GIJSBERT JUFFER, COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ook dit jaar is het thema van de Actie 

Kerkbalans “Geef voor je kerk”. Een mooie 

gedachte; geld geven voor de kerk zodat 

ook in 2019 alles - waar we in de kerk 

mee bezig zijn - weer door mag gaan. 

 

Als penningmeester van het College van 

Kerkrentmeesters zou dit thema mij dan 

ook als muziek in de oren moeten klinken. 

De gemeente voorziet de kerkrentmeesters 

van voldoende middelen zodat invulling 

kan worden gegeven aan het pastoraat 

en het jeugdwerk, het onderhoud aan de 

gebouwen tijdig kan worden uitgevoerd, 

het kerkelijk bureau ons ondersteunt bij 

alle administratieve taken die gedaan 

moeten worden en we onze bijdrage 

aan de centrale PKN-organisatie kunnen 

voldoen.

Het zou als muziek in de oren moeten 

klinken. Aangezien het thema vorig jaar 

hetzelfde was, is het blijkbaar telkens weer 

nodig dat we de gemeente oproepen om 

te geven. Als muziek in de oren: “Geef 

voor je kerk”. Het thema zet me echter 

aan het denken! Blijkbaar is geven voor je 

kerk geen vanzelfsprekendheid. Blijkbaar 

is er iets in ons dat maakt dat we steeds 

weer aangespoord moeten worden om 

te geven. Als hervormde gemeente van 

Veenendaal mogen we dankbaar zijn 

dat ons nog altijd voldoende middelen 

worden toevertrouwd. Echter, het thema 

staat niet op zich. In steeds meer kerkelijke 

gemeenten in Nederland is de oproep 

“Geef voor je kerk” een harde realiteit. 

Zoals gezegd, het zet me aan het denken. 

Wat is dat, als we mogen weten dat de kerk 

het Lichaam van Christus is. Als we weten 

wat Hij ons heeft gegeven! Hij gaf Zijn 

eigen lichaam! 

Vanuit dat geloof en in die verbondenheid 

kerk zijn, in een tijd dat er in onze 

samenleving steeds minder plaats is voor 

dié kerk, dan gaat meer en meer het gevoel 

spreken “Ik geef om mijn kerk”. Als we als 

gemeente zo mogen belijden dat “We 

geven om onze kerk”, dan is het “Geven 

voor onze kerk” het antwoord hierop.



SPELEN TOT GODS EER!

ORGANISTEN GERT VAN DE HOEF EN MATTHIJS VERHOEKS

WERKEN IN GODS 
KONINKRIJK

IN GESPREK MET VRIJWILLIGER HENK PITLOWekelijks zijn ze achter het orgel te vinden: 

Gert van de Hoef in de Julianakerk en Matthijs 

Verhoeks in de Julianakerk of de Sionskerk. Een 

gesprek met twee orgelfans.

Gert begeleidt al sinds 1976 de gemeentezang in 

de Julianakerk. Daarnaast is hij organist in Echteld. 

Matthijs speelt ruim tien jaar in de Sionskerk en 

heeft sinds de zomer van 2017 een aanstelling in 

de Julianakerk.

Het begeleiden van de gemeentezang vinden 

beiden het mooiste facet van het orgelspel. Gert: 

“De mensen zingen goed mee.” Matthijs vindt 

het mooi dat je op deze manier dienstbaar bent 

aan de gemeente. Lastig vinden beiden het dat 

de gemeente in de Julianakerk ver van het orgel 

af zit. In de Sionskerk is dat anders. Matthijs: “De 

mensen zien je zitten en bij een bekend lied dat 

aansluitend op een preek gespeeld wordt, neuriën 

ze geregeld mee.” Hij merkt dat zijn orgelspel 

wordt gewaardeerd: “Mensen komen soms naar 

boven of ze wachten je onder aan de trap op.” In 

de Julianakerk is dat anders. Gert: “Je merkt het wel 

eens bij het uitgangslied. Dan zingen de mensen 

zachtjes mee.” 

De beide organisten beseffen dat niet iedere 

kerkganger van orgelspel houdt. Belangrijk is 

daarom om het spel niet te complex te maken en 

dicht bij de mensen te houden. Gert en Matthijs 

doen hun werk met vreugde. Gert: “We spelen tot 

Gods eer!”

Tijdens het winterseizoen is Henk Pitlo zo’n tien 

uur per week actief met vrijwilligerswerk voor 

de kerk. “Ik mag werken in Gods Koninkrijk.”

Henk Pitlo heeft een groot aantal vrijwilligerstaken 

in de wijk Vredeskerk. Eén keer in de drie weken 

is hij koster en begroet hij de kerkgangers. In de 

Engelenburgh is hij één keer in de vijf weken 

koster. Daarnaast is hij facilitair coördinator 

van de wijk en stuurt hij een groep vrijwilligers 

aan die bijvoorbeeld koffieschenken bij allerlei 

gelegenheden.

De vrijwilliger heeft de sleutels van De Hoeksteen 

en gaat over de verhuur van het gebouw. Het 

wordt bijvoorbeeld verhuurd voor een verjaardag, 

een vergadering, de vrouwenvereniging, de 

zondagsschool of de Engelenburgschool. In een 

aantal gevallen is hij (met zijn team) aanwezig 

voor het koffieschenken. Als beheerder is hij 

het aanspreekpunt voor de diensten van de 

internationale gemeente ICF die hier op zondag 

gehouden worden. 

Pitlo haast zich om te zeggen dat hij het allemaal 

niet alleen doet. Hij noemt zijn vrouw Corine en 

de leden van het team die hem helpen en op wie 

hij aankan. Verbinding is voor hem een belangrijk 

woord. “Het werk is ook een stukje gemeentezijn.”

Het wordt gewaardeerd wat hij doet, merkt Pitlo. 

“Soms geeft iemand me een schouderklopje of 

krijg ik een bedankje. De kerkrentmeesters vragen 

regelmatig of het wel lukt. Daaruit spreekt een 

stukje zorg.” 

Hij doet het werk om nog een andere reden met 

plezier. “Het is een stuk werk in Gods Koninkrijk. 

Dat merk je de ene keer meer dan de andere. Als ik 

samen met Corine het avondmaalslinnen opvouw, 

besef ik goed waarom ik het doe.”



DE LIEFDE VAN GOD 
LATEN ZIEN

IN GESPREK MET LEEN VERWEIJ

Elke Koningsdag staan de deuren 

van de Sionskerk wagenwijd open. 

Talloze mensen komen langs. De één 

voor een bakje koffie, de ander voor 

een versgebakken wafel en weer een 

ander om het gebouw eens vanbinnen 

te bekijken. “Maar er is meer,” zegt 

initiatiefnemer Leen Verweij, “Het 

belangrijkste van deze dag is dat iedereen 

welkom is en zich welkom voelt. We zijn 

gastvrij en willen daarmee de liefde van 

God laten zien aan onze medemens. We 

willen vooroordelen over de kerk laten 

verdwijnen.”

“Jaren geleden liep ik op Koninginnedag 

langs het kleedje met verkoopspullen 

van mijn kinderen. Mijn oog viel op de 

Sionskerk met gesloten deuren, terwijl er 

zoveel mensen liepen. Het volgende jaar 

was de kerk voor het eerst open.”

Nu is het een jaarlijkse traditie. Er helpen 

zo’n 35 gemeenteleden mee op deze dag. 

Van het ophangen van de versieringen tot 

aan het schoonmaken van het sanitair. 

“Een leuk detail,” zegt Leen, “is dat 

de Sionskerk tegenwoordig in het 

Oranjeboekje dat de gemeente 

Veenendaal uitdeelt, vermeld wordt.”

Op Koningsdag delen we door 

gemeenteleden van de Sionskerk 

gebakken appeltaart, boterkoek, koffie en 

nog veel meer uit. In de kerk is iedereen 

welkom. Vol passie vertelt Leen: “De 

hoofdboodschap die we uitdragen is: alles 

is gratis, want Gods liefde is gratis. We 

gaan ook graag met mensen in gesprek. 

Of je afscheid nam van het geloof, of je 

nu moslim bent of een jongere die geen 

voorstelling heeft bij geloven. Over genade 

willen we het graag hebben.”

Eén keer in de zes weken staat de papiercontainer bij de 

Julianakerk. Met veel plezier helpt een groep van zes vrijwilligers, 

waaronder Arjo en Harmen, de langskomende mensen dan. De 

meeste mensen leveren oud papier in. Daarnaast is er een kar 

waarin er kleding wordt verzameld voor Roemenië. 

Arjo: “Uiteraard is het doel om veel papier op te halen. Dit levert geld op dat 

is bestemd voor de wijkkas.” Wel is het zo, geven Harmen en Arjo aan, dat 

sinds de invoering van de papierkliko’s het een stuk rustiger is geworden. 

Eerst waren er twee containers nodig om al het papier in te verzamelen. 

Nu is dat er nog maar één. 

Het werk levert voldoende energie op. Kinderen die meekomen met 

hun ouders graven gangen in de metershoge lading papier en ook de 

vrijwilligers spelen dan graag mee. Daarnaast hoort ook een gezellig 

praatje maken met de mensen erbij. Onder het genot van een kopje koffie 

en iets lekkers ontstaan er erg leuke gesprekken.

Over de vraag of het dankbaar werk is, zijn Arjo en Harmen duidelijk: “Dat 

is het zeker!” Harmen wijst een bak met taart aan. “Weet je hoe lekker dit 

is? Dit wordt elke zaterdag speciaal voor ons gebakken, omdat mensen 

dankbaar zijn voor wat we doen. Iedereen die hier komt is vriendelijk en 

bedankt ons voor de hulp. We doen het daarom met veel plezier.”

Arjo: “Op deze manier investeren we tijd voor de kerk. De kerk haalt daar 

geld mee op en wij krijgen er gezelligheid en sociale contacten voor terug. 

En oh ja, ook taart.” 

DANKBAAR WERK

IN GESPREK MET 

ARJO VAN SLIGTENHORST 

EN HARMEN MAST


