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In 2022 zijn er voor onze gemeente grote veranderingen. Onze beide predikanten gaan met 

emeritaat (pensioen): ds. Jan Schep in het voorjaar en ds. Auke Hamstra in het najaar. De 

kerkenraad wil zich goed voorbereiden op die nieuwe situatie en ook tijdig beginnen aan het 

beroepen van een nieuwe predikant. Het College van Kerkrentmeesters heeft de financiële 

kaders geschetst voor de periode vanaf 2022. In de afgelopen jaren toonde de jaarrekening keer 

op keer een negatief saldo. In de komende jaren willen we met een sluitende begroting gaan 

werken. Dit betekent dat de huidige pastorale bezetting van 2,5 fte (2 predikanten, 0,5 kerkelijk 

werker) terug moet naar 1,5 fte.  

 

Voor het beroepen van een nieuwe predikant moet het duidelijk zijn wat wij als gemeente te 

bieden hebben en wat wij van de predikant vragen. 

 

Wij zijn een open gemeente met verschillen in beleving van het geloof, maar met elkaar 

verbonden rondom het woord en in de navolging van onze Heer Jezus Christus. 

Met onze kerkdiensten bereiken we de verschillende groepen in onze gemeente. Het grootste 

deel van de gemeente komt samen in de wekelijkse morgendiensten. De maandelijkse 

Welkomdiensten zijn gericht op jonge gezinnen, met veel variatie in zang en muziek en met 

koffiedrinken voor en na de dienst. Een groeiende groep gemeenteleden voelt zich hier thuis. 

Er zijn enkele speciale diensten, meestal ’s middags: Zuidland Zingt, The Gate (jongerendienst), 

Themadiensten (regelmatig met oud-voorgangers), Taizéviering, Schoenendoosdienst. 

Ons pastorale team is actief in de wijken, waarbij persoonlijk huisbezoek bij de oudste generatie 

nog steeds erg op prijs gesteld wordt. Bij de midden- en jongere generaties zijn we juist op zoek 

naar aansprekende vormen van ontmoeting en gemeenschap om de onderlinge saamhorigheid 

en geloofsbeleving te verstevigen.  

De laatste jaren is veel energie gestoken in het versterken van de band met de jongeren 

(kinderen, tieners en jongvolwassenen) uit onze gemeente. Dit gebeurt door de BLITZ, Follow 

Me (catechese), YFIF, Welkomdiensten (voor het hele gezin), gespreksgroepen mét of zonder 

een maaltijd, VakantieBijbelClub. De Taakgroep Jongeren werkt aan het opzetten van een 

BLITZ-plus voor de overstapkinderen. Dit gaat om groep 8 tot en met klas 1-2 om zo deze 

kinderen niet uit het oog te verliezen. Zo proberen we de rode draad die we met de jeugd 

hebben door te trekken naar de jongvolwassenen. 

Het diaconaat is vorig jaar uitgebreid met het Maatjesproject, ook al kwam dat vanwege corona 

nog niet helemaal uit de verf. Het runnen van de volkstuin voor de Voedselbank is een activiteit 

die grote betrokkenheid onderling en naar de wereld toont. 

Een flink aantal leden van onze gemeente neemt deel aan Gemeente Groei Groepen, of andere 

gespreksgroepen (Bijbelkring, Ruim Geloven). 

 

De online uitzendingen van de kerkdiensten die in de coronatijd gestart zijn, zijn inmiddels 

technische hoogstandjes van vrijwilligers, waarbij de onderlinge betrokkenheid groot is. Zeer 

veel ouderen van onze gemeente zijn heel blij met dit medium. Hoe mooi brengt dit de 

generaties bij en tot elkaar. Toch zien we er naar uit om elkaar weer ‘live’ te mogen ontmoeten, 

te bemoedigen en te enthousiasmeren voor het werk in de wijngaard van onze Heer en Heiland. 

 

Het vertrek van beide predikanten in 2022 vraagt ons om even stil te staan en samen na te 

denken en van gedachten te wisselen over de invulling na 2022.  
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Door corona is het niet mogelijk deze gesprekken met elkaar rond de tafel te voeren. Daarom 

doen we dat aan de hand van enkele vragen, die we op verschillende manieren aan 

doelgroepen en gemeenteleden toesturen. Dit gebeurt via het kerkblad, per e-mail en via de 

website. 

 

Willen jullie in eigen kring en waar mogelijk met anderen over deze vragen nadenken en ze 
beantwoorden?  
Ook is het mogelijk om in online sessies met elkaar van gedachten te wisselen. De leden van de 
werkgroep zijn beschikbaar om dergelijke online sessies te organiseren. Aanmelding hiervoor 
kan via bezinning@kerkeninzuidland.nl. 

 

Binnen een gespreksgroepje of gezin kunnen er verschillende meningen zijn. Daarom 
ontvangen we graag van iedereen, jong en oud, de eigen antwoorden. 

 

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met de leden van de werkgroep: 

Adrie Zevenbergen 06 - 48 87 77 24  

bezinning@kerkeninzuidland.nl Anneke van der Pols 0181 - 45 25 49 

Patricia Breederland 06 - 22 40 06 10 

Wim de Vroed 0181 - 45 22 53 

 

De antwoorden kunnen tot 15 maart worden ingevuld op het antwoordformulier hier op de 

website. 

 
Dank voor je medewerking. 
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