
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

Leden van de wijkgemeente Ontmoetingskerk, 
 

 
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 om het kerkelijk leven in goede banen 
te leiden en via deze informatiebrief willen wij u/jullie op de hoogte houden en laten 
weten dat de kerk niet is gesloten en geen lockdown kent!  
Wij hebben het vertrouwen dat we over enige tijd weer samen fysiek elkaar in de 
kerk kunnen ontmoeten.  
Laten we dit vertrouwen samen ook uitstralen! 
 
Vieringen 
Wij volgen voor onze kerkdiensten de adviezen van de PKN. Dat betekent dat 
uitsluitend de directe medewerkenden aan een dienst in de kerkzaal aanwezig zijn. 
Daarnaast betekent het ook dat er niet gezongen wordt.  
Laten we hopen dat na 9 februari weer meer mogelijk is. 
 
Kerkbalans 
Het verzoek was om 19 januari uw toezegging in te leveren. Voor zover dat niet is 
gebeurd vragen we u dringend dat alsnog te doen. 
Mocht u niets van de actie Kerkbalans hebben ontvangen, neem dan contact op met 
Wim Stevens 06 1527 1571 of Kees Waiboer 06 2222 0411. 
 
Nieuwe ambtsdragers 
De kerkenraad is blij dat twee gemeenteleden zich beschikbaar hebben verklaard om 
ambtsdrager te worden binnen onze gemeente. De naam van mevrouw J.A. (Janny) 
Kloosterziel, Beukenlaan 20, als diaken is al eerder genoemd; daarnaast is de heer 
B.J.N. (Bert) Fintelman, Weversstraat 11, kandidaat voor de functie van ouderling 
scriba. 
Vanwege corona is een bevestiging in het midden van de gemeente op korte termijn 
helaas geen optie. Om het toch mogelijk te maken dat zij officieel mee kunnen gaan 
doen, is het ons streven dat zij op de volgende kerkenraadsvergadering, 17 februari 
a.s., de belofte van geheimhouding afleggen. De officiële bevestiging zal op een later 
moment plaatshebben in het midden van de gemeente. Naar dat moment kijken we 
uit! 
 
 



Afscheid ambtsdragers 
In het najaar hebben Fia Goedknegt, Jolande Oldenkamp en Nel Binnekamp hun 
taken als scriba, ouderling respectievelijk diaken neergelegd. In de hiervoor 
genoemde bevestigingsdienst zal van hen in het midden van de gemeente afscheid 
worden genomen. 
 
Emeritaat ds. Ton van Vliet 
Zondag 27 juni 2021 zal de dienst worden gehouden, waarin we afscheid nemen van 
ds. Ton van Vliet als predikant van onze wijkgemeente. De kerkenraad houdt zich al 
enige tijd bezig met de voorbereidingen voor het vervullen van de vacature. De 
vereiste solvabiliteitsverklaring is aangevraagd bij het Classicale college voor de 
behandeling van beheerszaken (CCBB) te Utrecht. Daarbij spelen de opbrengsten 
van de actie kerkbalans een hoofdrol. 
Over een aantal weken, misschien einde februari of begin maart, als de covid-19 
maatregelen het toestaan, hopen we de gemeente te informeren op een aantal 
gespreksbijeenkomsten. 
 
Afscheid predikant in opleiding 
Voor Rob van de Wetering is het moment om afscheid te nemen van zijn stageplaats 
in zicht. In de viering van 7 februari a.s. zal daar aandacht aan worden besteed. 
 
Activiteiten Ontmoetingskerk 
Door de kerkenraad is besloten dat er tot 1 maart geen activiteiten plaatsvinden, met 
uitzondering van activiteiten die volledig digitaal mogelijk zijn.  Alle niet-digitale 
activiteiten zijn uitgesteld of afgelast. 
 
Koffie-ochtenden 
Ten aanzien van de koffie-ochtenden op de dinsdagmorgen is besloten dat deze tot 
Pasen stoppen.  
 
Namens de wijkkerkenraad Ontmoetingskerk, 
Kees Waiboer, wnd. secretaris 
 


