


MIJN KERK INSPRIREERT 
 
Doordat de kerk een steeds kleinere plaats lijkt 
in te nemen binnen onze samenleving worden we 
gedwongen om ons te bezinnen op onze betekenis 
als gemeente. Waarom komen we nog steeds bij 
elkaar als geloofsgemeenschap? Wat hebben we 
elkaar en de gemeenschap van Tiel te bieden?  

Voor mij kunnen we alleen iets naar buiten toe be-
tekenen als kerk, als we die vraag ook aan onszelf 
durven stellen. Als we ons naar binnen keren en ons 
afvragen hoe laat ik me inspireren door het woord 
van God. Dan wordt het kruis voor mij een kruispunt 
van de weg naar binnen, zoals ‘Stilte in de stad’ en 
de weg naar buiten, zoals de vluchtelingendienst en 
al het overige werk van onze diakenen.  
 

De discussies over de bestuurlijke zaken van de 
kerkenraad zorgen er vaak voor dat we helaas on-
voldoende aan deze kern van ons gemeentezijn toe-
komen. Het komende jaar zal wat mij betreft in het 
teken staan van het bouwen aan onze toekomst. Een 
toekomst gebaseerd is op inspiratie, op verbinding, 
op vorming, op ontroering, naar binnen en naar bui-
ten met een kerkelijke gemeenschap die wil en kan 
delen en vieren.  
 
Wim Wassink (voorzitter van de Kerkenraad) 

MIJN KERK VERBINDT 
 
De kerk is een gemeenschap van mensen die is ont-
staan en leeft vanuit de verbondenheid met God. 
God heeft zich laten kennen in Jezus Christus. In 
die verbondenheid vormen wij één gemeenschap. 
Gods liefde voor mensen inspireert en motiveert 
ons om naar elkaar om te zien. We leven in een sa-
menleving, waarin mensen steeds meer op zichzelf 
komen staan. Bovendien worden mensen heel vaak 
gezien vanuit hun economisch nut en dreigen ze een 
gebruiksvoorwerp te worden. In onze kerk zijn 
mensen geen nummer, maar hebben ze een naam. Er 
is aandacht voor de hele mens met zijn of haar le-
vensverhaal. De ontmoeting met de ander staat 
centraal.  
Het anders-zijn van de ander wordt gerespecteerd.  
 
Daar waar mensen elkaar echt ontmoeten, ontdek-
ken we ook Gods aanwezigheid. De gemeenschap 
met Christus roept ons op tot zorg en verant-
woordelijkheid voor de ander. De ontmoeting be-
perkt zich niet tot de leden van de eigen kerk, 
maar we staan open voor alle mensen die op onze 
weg komen.  
In de ontmoeting met elkaar proberen we aan te 
sluiten bij alles wat een mens bezig houdt. We 
proberen elkaar steun en zorg te geven in perio-
des van pijn en verdriet. We leven mee op vreug-
devolle momenten. Door heel het leven heen staan 
we in verbinding met God en met elkaar!  
 
Ds. Karin Spelt 



…vormt… “Mijn geloof in God en in Zijn Zoon Jezus 
ís voor mij van grote betekenis. Ik wil dat laten zien 
door mijn manier van leven.  
Hoe heeft Jezus geleefd, welke keuzes maakte Hij, 
wat zou Hij doen met de stroom vluchtelingen, waar 
we vandaag de dag mee te maken krijgen? Mijn ge-
loof helpt mij om duidelijk te maken waar ik voor 
sta! Ik hoop dat jongeren ook steeds bewuste keu-
zes zullen maken, ook als dat onverhoopt geen keuze 
voor de kerk zou zijn. Ik wil graag een blijmoedig 
Christen zijn en ik hoop dat Jezus bij jongeren in 
hun bagage zit voor de rest van hun leven. Jammer 
genoeg staan kinderen vandaag de dag aan veel meer 
invloeden bloot dan vroeger. God gaat met mij mee in 
de dood, hoe het er daar uit ziet, dat weet ik niet, 
maar ik vertrouw op de liefdevolle aanwezigheid van 
God. We dragen een grote verantwoordelijkheid, dus 
wil ik met eer en geweten omgaan met de wereld.” 
 
Mieke Wiegeraad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…inspireert… “Als ik een tijdje niet naar de kerk ben 
geweest, dan mis ik het en daar kan ik gewoon voor 
uit komen. Mijn vrienden weten hoe ik in het leven 
sta en nemen mij gelukkig daarin serieus. Want op 
zondag ben ik met andere dingen bezig en ik heb ge-
merkt dat mensen dat respecteren. De verhalen uit 
de Bijbel, daar kan ik hoop uit putten, daarom ben ik 
ook kindernevendienst gaan doen. Het is belangrijk 
om naar elkaar te luisteren en respect voor elkaar te 
hebben. 
Ik wil vooral laten zien dat geloof ook betekent dat 
er Iemand is die bij je is, die met je mee gaat. Ik 
wens mensen toe dat ze leren van de verhalen uit de 
Bijbel, dat ze aan de slag gaan en niet denken: ‘Stil 
maar, wacht maar, alles wordt nieuw…’ 
Voor mij is muziek belangrijk en daarmee probeer ik 
liefde over te brengen. Het geeft mij energie, want 
ik zie niet alleen de kinderen genieten, maar ook de 
ouders. Ik stop veel in het jeugdorkest, maar ik 
krijg er nog veel meer voor terug!” 
 
Dieuwertje Verzaal 
 

….viert…  “Ik wil bewust in het geloof staan en 
dat vooral beleven door (het maken van) muziek. 
Geloof is niet altijd in woorden te vatten, maar 
zou juist met meer beleving en vanuit het gevoel 
moeten komen. Iedereen zou moeten ervaren dat 
God in je leven aanwezig is en dat je dat met 
anderen wilt delen. We zouden dan ook niet be-
zig moeten zijn met afbreken, maar juist moeten 
beginnen met bouwen aan de toekomst van onze 
kerkelijke gemeente. Ik wil graag met mijn 
(orgel)muziek bijdragen aan meer beleving in de 
kerkdiensten. Laten we niet alleen maar op de 
gebaande wegen gaan, maar ook liturgisch zoe-
ken naar zinvolle vernieuwingen. Juist in de kerk 
moeten we beginnen met respect voor de ander, 
niet het conflict aangaan, maar de vrede zoeken. 
Ik wil zo graag dat we samen kerk zijn, zonder 
ruzie, zonder gedoe.” 
 
Klaas van der Weerd 

Mijn kerk…  



Verbinding gezocht! 
 
Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Denk maar eens aan de ja-woorden die zo vaak klinken 
in de kerk.  
Woorden van een leven lang verbinden. Daar waar steeds meer mensen aandacht en steun nodig hebben, 
strekken wij onze handen naar hen uit.  
De kerk is de plek waar God zich aan ons verbindt en, door ons, aan de wereld waarin wij leven.  
 
En nu is het onze beurt om die geschiedenis van verbondenheid om te zetten in een toekomst. Om ervoor te 
zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en iedereen die in de toekomst op zoek gaat naar verbinding  
terecht kan in de kerk. 
 
Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben we uw  
financiële bijdrage hard nodig.  
Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is een investering. Een investering in de kerk van nu én de kerk van 
morgen.  
Een investering in uzelf en in de generaties die nog komen.  
 
In 2016 gaf onze gemeente € 186.000 aan de actie Kerkbalans. 

 
Hartelijk dank daarvoor! 
 
Oriana Poldervaart, penningmeester College van Kerkrentmeesters.  

UITGAVEN 2017 
 
Lasten gebouwen      114.000 
Afschrijvingen       26.500 
Pastoraat       231.000 
Lasten kerkdiensten/catechese, enz.    21.000 
Verplichte bijdragen      22.750 
Salarissen         11.500 
Beheer/administratie      29.500 
Rente           5.500 
       _______ 
        461.750
  
Tekort      113.750 

INKOMSTEN  2017 
 
Kerkbalans     180.000 
Overige bijdragen, oud papier,  
solidariteitskas, collecten,  
giften, rommelmarkt, enz.   68.000 
Subsidie       12.500 
Baten onroerend goed     81.000 
Rente         6.000 
       
             _______
      348.000 

Geef voor Verbinding, geef voor een kerk in balans. 


