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Beste Broeders en Zusters, 
In een bijzondere tijd mogen we als kerkenraad 
met een aantal onderwerpen weer tot u/jou 
komen. In de gebroken verbondenheid en 
verwarrende tijd mogen we als gemeente een 
baken van hoop en rust zijn. Juist door de hoop die 
in ons is door onze machtige God en Heiland. Het is 
door Hem dat we nog gemeente zijn en daar zijn 
we dankbaar voor. Mochten er opmerkingen zijn 
of vragen zijn, aarzel dan geen moment om deze 
aan de scriba Harvey Stoelinga (scriba@pkn-
ameide-tienhoven.nl) te stellen. 
 
Allereerst en in het bijzonder willen we u/jou 
danken voor alle positieve berichten en meeleven 
die we als kerkenraad vanuit de gemeente mogen 
ontvangen. Hierdoor krijgen we moed en weten 
we ons door u/jou gedragen bij het leiding geven 
in een moeilijke tijd.  
 
In de Gemeente/Kerk 
Zingen: Zoals u/jij hebt ervaren kunnen we met 
onze beperkte deelname weer ingetogen zingen. 
Dit geeft bijzondere verbondenheid en er bleek 
een groot verlangen om met elkaar God te prijzen 
in de liederen. Hoewel hierbij aarzelingen zijn 
menen we deze ruimte toch te moeten bieden. 
Wel willen we u juist op dit onderwerp vragen echt 
ingetogen te zingen zodat we ons niet genoodzaakt 
weten terug te gaan naar zingen in stilte.  
 
Heilig Avondmaal: Al één jaar hebben we geen 
mogelijkheid gezien om elkaar te ontmoeten bij 
brood en wijn. Het niet vieren van het Heilig 
Avondmaal geeft in volle omvang aan hoe 
gebroken deze tijd is. Hoe het ook verder zal lopen, 
we willen naar Pasen toch met elkaar de viering 
inzetten. Goede vrijdag zullen de diensten dan ook 
Avondmaalsdiensten zijn. Hoe we dit precies doen 
laten we u in detail weten, duidelijk is al wel dat 
het een viering zal zijn die thuis plaatsvindt in 
verbondenheid met de dienst in de kerk. 
 
Lijdenstijd: We gaan op naar Goede Vrijdag en  
Pasen. Wat een wonderlijke tijd die ons bepaalt bij 
het feit dat leven zonder Golgotha geen eeuwig 
Leven kan zijn. En dat we mogen weten dat hierna 
Pasen kwam. De opstanding van onze Heer en 
Heiland.  Dankbaar zijn we voor het Heilig 
Avondmaal. Als voorbereiding hierop zullen er in 
de stille week diverse stilte- en 
bezinningsmomenten zijn die geleid worden door 
ds van Trigt en Rick van Elk. Informatie hierover 
ontvangt u tijdig via afkondiging en website. 
 
Jeugd: We leven mee met onze jeugd. Het is voor 
hun een ingewikkelde tijd waarin de noodzakelijke  

 
ruimte voor  vorming en contact zeer beperkt is. 
Weinig ontmoetingen geen of nauwelijks school. 
En hoewel we ook hier kleine verbeteringen zien 
blijft het ook voor jullie moeilijk. Ook in de 
kerkenraad denken we aan en bidden we in het  
bijzonder voor jullie. Veel sterkte en bij deze enige 
info over de stappen die we in de gemeente willen 
zetten. 
 
Alle jeugdwerkactiviteiten zijn weer opgestart. Dus 
clubs, catechisaties, kindernevendienst. Wel 
vragen we jullie om de regels die je ontvangt van 
de leidinggevende ook zorgvuldig op te volgen. Het 
blijft immers kwetsbaar. 
Daarbij willen we ook opmerken dat er misschien 
leiding is die om verschillende redenen geen club 
of andere activiteit kunnen geven. We proberen 
dan vervanging te zoeken maar rekenen op begrip 
als er iets niet door kan gaan. 
 
Diaconie 
De diaconie staat voor u/jou klaar! Misschien 
aarzelt u/jij om in deze moeilijke tijden contact op 
te nemen maar we willen u/jou uitdrukkelijk 
vragen om niet rond te blijven lopen met zorgen. 
Er zal altijd gezocht worden naar oplossingen en 
ondersteuning. 
Dankbaar zijn we als diaconie voor de positieve 
berichten na het rondsturen van kerstkaarten. Fijn 
ook dat u royaal geeft en de diaconie de 
mogelijkheid biedt om ondersteuning te geven 
zowel dichtbij, in onze gemeente maar ook ver weg 
op andere plaatsen in deze wereld. 
 
Details over giften, de verdeling en bestemming 
vindt u op de website. 
 
Kerkrentmeesters  
Het lijkt stil rondom de kerkrentmeester maar 
achter de schermen gebeurt er veel. 
 
Kerkdiensten: Deze zijn nog steeds beperkt tot 
maximaal 30 bezoekers per dienst. De overheid  
heeft aangeraden volledig digitaal te gaan. Gelet 
op de grootte van onze kerk zien wij daar geen 
reden toe. Daarmee  houden wij ons aan het 
advies voor maximaal 30 bezoekers.  
Tevens is er goed nieuws gezien we de kerk in 
Tienhoven per 1e zondag in maart ook weer 
openstellen. 
 
Audio/Video-team: Er zijn wel 12 enthousiaste, 
technische knobbels actief in de beuk. We zijn 
ontzettend blij dat wij zo’n mooi team hebben, die 
er elke dienst voor zorgen dat beeld en geluid op 
deskundige wijze zowel in de kerk als thuis hoor-  
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en zichtbaar wordt. Wij zoeken nog meer 
vrijwilligers. 
Met name mensen die door de weeks tijd zouden 
hebben om deze techniek onder de knie te krijgen. 
Dit voor o.a. rouw- en trouwdiensten. Informatie 
en aanmelding bij René Muilwijk (06-10893174). 
 
Lopende zaken:  Vorig jaar oktober is de renovatie 
van de pastorie afgerond. Er is een volledig nieuwe 
verwarming geplaatst, er is divers schilderwerk 
gedaan, een nieuwe garagedeur geïnstalleerd en 
overig klein herstelwerk uitgevoerd. Hiermee 
bieden we weer een goede en nette huisvesting 
aan het predikantsgezin.  
 
De Hoven: Hier is ook veel geïnvesteerd. Er zijn 
nieuwe (waterbesparende) toiletgroepen, een 
nieuwe keukenvloer, deels een nieuwe 
keukeninrichting. Al het dubbelglas beneden in de 
grote zaal is vervangen. Een regieplek ingericht 
zodat b.v. bij uitvaartdiensten geluid en beamer op 
een betere en kwalitatieve wijze kan worden 
beheerd. Er kan vanuit de Hoven geen streaming 
op ons YouTube kerkkanaal worden geplaatst. Dit 
wordt wel meegenomen. De zuidmuur moet nog 
worden opgeknapt en we denken na over nieuw 
meubilair beneden. 
 
Kerkgebouw Ameide: Wij hopen dit najaar de 
schermen te kunnen plaatsen op een centrale 
plaats in het kerkgebouw. Dit zal op het klankbord 
van de preekstoel zijn. Daarvoor wordt wel het 
e.e.a. gewijzigd maar voor de juiste zichtlijnen 
vanuit de kerk is dit wel noodzakelijk. Daarnaast 
wordt er gekeken naar renovatie van de complete 
verwarming. We zoeken hierbij naar een 
combinatie van een duurzame oplossing tegen een 
financieel verantwoorde investering. 
Zonnepanelen in combinatie met infrarood 
verwarming is zo’n mogelijkheid. Zeker niet 
definitief, maar dan heeft u een indruk waar wij 
mee bezig zijn. 
 
Financiën: Allereerst onze dankbaarheid naar u als 
gemeente. Wij zien een consistent giftenpatroon in 
de collecten. U heeft als gemeente ons vorig jaar 
ruim voorzien. Daar zijn wij enorm dankbaar voor, 
zeker ook omdat Corona behoorlijke uitgaven met 
zich meebracht. We geven een klein overzicht over 
2020: Ontvangen collecten totaal: €86.411,04. 
Na verdeling met de diaconie staat er voor de 
kerkrentmeesters een saldo ter beschikking van 
€63.000,-. Met dank aan de diaconie. Daar komen 
nog de eerste 10 weken van 2020 bij zodat wij 
ongeveer uitkomen op €75.000,-. Dit is meer dan 
begroot. U zult begrijpen dat wij dan ook blij zijn 
met het meerdere wat is gegeven. 

 
Kerkbalans 2021: 
Eveneens zijn we enorm dankbaar voor de 
toezeggingen die zijn gedaan voor Kerkbalans 
2021. Momenteel staat de teller op € 139.000,-. 
Ook hiervoor onze hartelijke dank. 
Mede hierdoor kunnen wij ook voor 2021 een 
vaste basis leggen voor pastoraat en geestelijk 
leven in onze gemeente. 
 
Kerkenraad 
Als kerkenraad zijn we zoals u/jij weet, niet 
compleet en het is ook niet eenvoudig compleet te 
maken. Dit heeft er toe geleid dat we hebben 
besloten om de kerkenraad op een andere wijze  
vorm te gaan geven. Plannen hiervoor worden 
verder uitgewerkt en hopen we voor de 
aanstaande verkiezingen met u/jou te kunnen 
delen. 
 
Plaatselijke regeling: De kerkorde biedt 
fundamentele regels voor het leven en werken van 
de kerk. Het gaat in de kerkorde om de leefregels 
van de kerk. Een van de 4 onderdelen van de 
kerkorde is de plaatselijke regeling. Dit is een 
belangrijk instrument om te voorzien in 
"aangelegenheden van plaatselijke aard". Onze 
kerkelijke gemeente heeft ook een plaatselijke 
regeling. Die is in de loop van de jaren aangepast 
voor verschillende zaken die plaatselijk geregeld 
zijn, in plaats van generaal op PKN niveau. Echter 
door alle aanpassingen is deze regeling niet 
makkelijk meer te lezen en te gebruiken. Daarom 
heeft de kerkenraad deze herschreven, zonder de 
inhoud te veranderen. Voordat een nieuwe 
plaatselijke regeling mag worden ingevoerd, ook 
als de inhoud niet is aangepast, moet die door de 
kerkelijke gemeente in een gemeenteavond 
worden goedgekeurd. We zullen wanneer dat weer 
mogelijk is dat dan ook doen zodat we de nieuwe 
plaatselijke regeling kunnen gebruiken. 
 
Afsluiting 
We leven in de Lijdenstijd. Jezus die tot ons kwam 
onschuldig en klein, groeide op aarde uit tot de 
Koning der koningen. Goddelijke macht die 
geprobeerd is te breken. Dankbaar dat Hij bleef 
staan zodat wij mogen bestaan voor de Heilige. 
Laten we leven in dit vertrouwen dat God de 
wereld in Zijn getekende handen houdt en wij 
daardoor mogen leven juist ook in deze 
verwarrende tijden . We wensen u/jou van harte 
Gods nabijheid toe en Zijn zegen. 
 
De kerkenraad. 


