
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
Leden van de wijkgemeente Ontmoetingskerk,   Rhenen, 2 maart 2021 
 
In de brief van januari jl. schreven we: 
Gelukkig is, in deze moeilijke tijden van lockdown en avondklok, uw Ontmoetingskerk 
nog springlevend. Ook al zijn de vieringen nu uitsluitend via beeld en/of geluid thuis 
te volgen (waarvoor we het beeld- en geluidsteam heel dankbaar zijn), we blijven op 
afstand toch zoveel mogelijk bij elkaar komen. 
 
In deze informatiebrief maken wij u deelgenoot van het “springlevend zijn”. 
 
Ten aanzien van eventuele verruiming met betrekking tot bezoek van de vieringen 
ligt er een advies van de PKN aan de kerkenraden. Hierin wordt geadviseerd om 
zorgvuldig af te wegen of, bij het gehoor geven aan de wens om vieringen bij te 
wonen en enige vorm van zang toe te laten, de extra risico’s aanvaardbaar zijn. 
Dit zijn heel lastige afwegingen die de kerkenraad in alle zorgvuldigheid volgende 
week in zijn vergadering zal maken. Over de uitkomst zullen we snel berichten.  
 
We zien uit naar de dag dat de deuren weer open kunnen. Laten we inspiratie blijven 
putten uit de Bijbelse verhalen, die getuigen van Gods doorgaande liefde en trouw;  
en hoop blijven putten uit de Levensweg die Jezus voor ons is gegaan! 
 
Nieuwe ambtsdragers 
Tijdens de digitale kerkenraadsvergadering van 17 februari jl. hebben Janny 
Kloosterziel en Bert Fintelman, de belofte van geheimhouding afgelegd. Vanaf dat 
moment vervullen zij de taak van diaken, resp. ouderling-scriba. Op een later 
moment zal de officiële bevestiging “in het midden van de gemeente” plaatsvinden.  
 
Beroepingswerk: denkt u mee? 
In juli 2021 gaat ds. Ton van Vliet met emeritaat. Door het Classicale College voor de 
behandeling van beheerszaken is een zgn. solvabiliteitsverklaring afgegeven en 
aansluitend heeft het breed moderamen van de classis Utrecht toestemming 
verleend om een predikant in volledige werktijd (1 fte) te beroepen. Bij de hiervoor 
genoemde toestemmingen is rekening gehouden met het vorig jaar vastgestelde 
financieel meerjarenbeleid van de Protestantse Gemeente te Rhenen (PGR). Hierin 
wordt rekening gehouden met enige teruggang in omvang predikanten PGR-breed. 
Concreet betekent dit, dat bij de bevestiging van een nieuwe fulltime predikant,     
ds. Inge de Jong teruggaat naar 0,5 fte. Bij het emeritaat van ds. Inge de Jong 
wordt bekeken of en zo ja hoeveel ruimte er op dat moment is voor vervanging.    
                           



Om tot invulling van de vacature te komen, wordt een beroepingscommissie 
ingesteld. De kerkenraad nodigt u van harte uit om namen te noemen voor deze 
commissie. Ook vraagt de kerkenraad om uw inbreng voor de op te stellen 
profielschets. U kunt uw suggesties tot 22 maart opgeven bij Kees Waiboer,  
e-mail: waiboer@gmail.com of telefoonnummer 06-22 22 04 11. 
 

Invulling vacature tijd predikant 

De kerkenraad heeft verder besloten om de tijdelijke vacaturetijd in te laten vullen   
door een ambulant-predikant voor 0,5 fte. Deze predikant is in dienst van de 
landelijke kerk. Het landelijke Mobiliteitsbureau sluit een overeenkomst met de 
plaatselijke gemeente. Op basis van onze wensen en passend bij het profiel van onze 
gemeente stelt het Mobiliteitsbureau een kandidaat voor. Voordat de overeenkomst 
wordt gesloten vindt er uiteraard een ‘klikgesprek’ plaats. 
 
TOV-Activiteiten Ontmoetingskerk 
Gezien de onzekere verwachtingen met betrekking tot de verdere ontwikkelingen 
rond het Covid-19 virus heeft de kerkenraad besloten dat er tot 26 april a.s. geen 
TOV-activiteiten zullen plaatsvinden, met uitzondering van activiteiten die volledig 
digitaal mogelijk zijn. De  tijd zal leren of bepaalde activiteiten op een later tijdstip 
alsnog kunnen doorgaan. We houden u op de hoogte! 
 

Oproep voor het beamteam 
Het beamteam zoekt enthousiaste vrouwen en mannen die inzetbaar zijn bij 
doordeweekse bijeenkomsten, bijvoorbeeld bij een uitvaart of TOV-bijeenkomst. 
Daarvoor hebben we je nodig. Je hoeft geen technische opleiding gehad te hebben. 
Als je meedoet leren de ervaren teamleden jou hoe je ‘aan de knoppen’ iets heel 
moois kunt maken. 
Zeker de beeldmensen kunnen meer menskracht gebruiken, maar ook het geluids-
team is op zoek naar verbreding en verjonging. Je wordt incidenteel gevraagd voor 
een dag waarop het speelt, niet voor een rooster. Ben je student, heb je als ouder 
nog wat uurtjes over of zijn de kinderen uitgevlogen, voel je je nog jong en zoek je 
leuk vrijwilligerswerk? Meld je dan aan. 
Voor meer informatie: 
Roelof de Jong, tel. 06 – 13 26 92 80 
Jan Willem Evers, tel. 06 – 10 85 84 14 
 
Groene tuin 
Door de Werkgroep Groen-Biodiversiteit van de Groene Kerk is een plan van aanpak 
gemaakt voor het vergroenen van de tuin en het terrein van de Ontmoetingskerk, 
waarbij het in de praktijk vooral om de tuin gaat. De kerkenraad waardeert het dat 
vrijwilligers tijd en energie stoppen om het terrein te verfraaien en waarbij het 
natuuraspect een belangrijke rol heeft. Hier wordt “rentmeesterschap” heel concreet 
vormgegeven. Een mooie manier van “gemeente zijn”. Voor het plan wordt verwezen 
naar de website van de PGR, te weten: 
https://pknrhenen.nl/wp-content/uploads/Plan-van-aanpak-Vergroenen-tuin-en-
terrein-Ontmoetingskerk-Rhenenv31129141.pdf 
 
Namens de wijkkerkenraad Ontmoetingskerk,  Kees Waiboer, wnd. secretaris 
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