
Verhuur kerk aan geloofsgroep ‘De ontmoeting’ 
 
Enige tijd geleden kreeg de kerkenraad via ons gemeentelid Jan v.d. Lely het 
verzoek om ruimte ter beschikking te stellen aan de geloofsgroep ‘De ontmoeting’. 
De contactpersoon werkt al 30 jaar voor de firma Van der Lely.  
De geloofsgroep van ca. 25 personen met een aantal kinderen wordt geleid door een 
voorganger uit de Verenigde Staten, die de diensten leidt in het Nederlands. De 
doelgroep zijn vooral mensen van Surinaamse afkomst, echter iedereen is welkom. 
De prediking ligt in lijn met onze geloofsbeleving, alleen de liturgie is anders en men 
zingt uit opwekking via een soundblaster.  
Men huurde reeds jaren een zaal in een kerk in Den Haag, maar deze is recent 
verkocht en men moest op zoek naar een andere ruimte.  
Na rijp beraad en het bijwonen van hun Paasdienst op 17 april jl, die in ‘De Smidse’ 
werd gehouden, heeft de kerkenraad (inclusief ds. Henzen) in de vergadering van 25 
april jl. unaniem besloten om voor een proefperiode van 2 maanden de kerk met 
ingang van 1 mei 2022 op huurbasis ter beschikking te stellen. Er is voor de kerk 
gekozen, mede in verband met het feit dat de verwarming in de kerk ‘s winters aan 
blijft vanwege de avonddiensten.  
Men heeft toegezegd om samen met onze eigen schoonmaakgroep op vrijdag-     
morgen mee te helpen met het schoonmaken van de kerk.  
De PKN adviseert beleidsmatig medegebruik van kerken voor migrantengroepen, 
hetgeen ook al jaren gebeurt in ‘De Lichtbron’.  
De dienst vangt aan om 13.30 uur met een inloop vanaf 13.00 uur en duurt ca. 1 uur. 
In principe is iedereen uitgenodigd een dienst bij te wonen en sommige gemeente-
leden hebben reeds aangegeven dat te zullen doen. 
Op 1 juni a.s. is er een gemeenteavond, waarop onze leden verder hun ervaringen 
kunnen delen. Na 2 maanden zal de proefperiode worden geëvalueerd en zal 
worden bepaald of er kan worden besloten tot een langere verbintenis.   
 


