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U weet ons te vinden, hebben we als TE mogen constateren. En daar zijn we blij 
mee. Want wij willen niet een clubje zijn die op een donderdagavond maar wat 
bedenkt, maar wij willen HET clubje zijn dat u hoort, waar u gehoord wordt en daar 
wat mee probeert te doen. Ook al malen ook onze molens niet altijd zo snel. Alles 
wordt zorgvuldig besproken, afgewogen en gezocht naar de balans tussen 
vernieuwing en het oude vertrouwde, altijd met u als gemeente voor ogen. 
 
U wist ons te vinden met opmerkingen, vragen en tips betreffende de zondagse 
eredienst. In persoonlijk contact of via de mail hebben we met u daarover gesproken, 
antwoord gegeven en waar mogelijk de tips opgepakt voor een aanpassing.  
 
U wist ons en het CVK te vinden met financiële steun, toen een langgekoesterde 
wens vanuit TE opeens werkelijkheid werd. Een vleugel in de kerk, naast het 
vertrouwde orgel. En natuurlijk heeft iedereen zo zijn of haar voorkeur.  Maar voor de 
zondagse mogen we het een verrijking noemen om nu ook de liederen met de 
vleugel te kunnen zingen.  
 
Niet alleen u, maar ook mensen van buiten de kerk wisten onze kerk te vinden op 
Palmpasen. Een bijzondere viering waarin in Hanneke van Leeuwen met kinderen uit 
Nieuw-Vennep een prachtige musical heeft laten zien. De grote zaal was gewoon 
bijna te klein, daar werden we stil en blij van. 
 
U wist ons te vinden bij de afscheidsdienst van ds Hans Vermeulen die met emeritaat 
ging. Vele vrijwilligers, met ieder z’n eigen talenten, hebben zich ingezet bij de 
voorbereiding en het weekend van afscheid. Wat een verbondenheid mochten we als 
kerkgemeenschap ervaren door er met elkaar zo’n feestelijk en gedenkwaardig 
afscheid van te maken. 
 
U wist ons te vinden met suggesties voor voorgangers.  Deze suggesties werden 
door Hilly Oosterhof zorgvuldig benaderd om voor te gaan op de openzondagen 
i.v.m. vacante predikantsplaats. Soms lukte dat wel, maar soms waren voorgangers 
al volgeboekt. We mochten kennis maken met nieuwe voorgangers en de oude 
getrouwen wederom welkom heten.  
 
De kerkenraad wist ons te vinden in de omgebouwde stallen van een boerderij voor 
het bezinningsweekend. In 2016 viel de eer TE toe om dit te organiseren. Met elkaar 
hebben we gesproken over kerk 2025 vanuit TE perspectief, de liturgie, en 
afgesloten met een vesper door de kerkenraadsleden voorbereid. Voor een goede 
start van het seizoen is zo’n bezinningsweekend erg belangrijk om even de tijd te 
hebben elkaar te ontmoeten en de tijd te hebben met elkaar door te kunnen praten 
over de onderwerpen die op dat moment relevant zijn.  
 
Het JOP, de jongerenafdeling van de PKN, wist ons ook te vinden. Niet direct ons als 
TE, maar wel de kindernevendienst en tienerdienst, verbonden aan TE. Zij hebben 
cursussen gegeven, zodat nieuwe inspiratie voor de jeugd opgedaan kon worden. 
 



Het vaakst wist u ons te vinden met uw reacties op de wijziging van de kerktijd, half 
10 of 10 uur, de een is er heel blij mee, de ander helemaal niet. Een definitieve 
keuze was in 2016 nog niet genomen. 
 
Het meest bijzondere is dat u als gemeente elkaar bleef vinden. In het bijzonder dat 
u elkaar mocht vinden aan het eind van het jaar bij het gezellige kerstontbijt, dat wij 
in samenwerking met de diaconie voor u mochten organiseren. 
 
 


