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DROOM EN AANPAK 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Werkgroepleden 
Welke mensen vormen nu de Werkgroep Westland Missionair? 

• Mark Verrips – predikant Protestantse Gemeente ‘s-Gravenzande 

• Ronald Dits – diaken Parochiefederatie Sint Franciscus 

• Jantine Veenhof – predikant De Lichtbron Wateringen  

• Bastiaan van der Wal – predikant Maranathakerk Monster 

• Jurgen Lindenhols – voorganger Evangelische Kerk Westland  

• Hans Mast – predikant Hervormde gemeente Ter Heijde 

• Martijn Vellekoop – lid Westland-netwerk 

• Willen jullie parochie of kerkenraad verkennen wat er kan? Uit de praktijk horen hoe dat 

werkt? Mensen van de werkgroep komen graag langs voor een gesprek of presentatie. 

• Wil je als individu, kerk of werkgroep een missionair initiatief starten? Wil je coaching bij 

het plan of de eerste stappen? We kunnen helpen met praktisch advies en begeleiding. 

Kliederkerken in: 

- De Lier 

- Wateringen-Kwintsheul 

- Hoek van Holland 

mailto:missionair@westlandsekerken.nl
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JAARVERSLAG 2017 
Van de (voormalig) voorzitter - Sijbrand Alblas 

‘Zouden we in vijf jaar vanuit de Westlandse kerken en parochies vijf experimenten kunnen starten? 

En dan bedoelen we experimenten die buitenkerkelijken aanspreken en regelmatig plaatsvinden, 

zodat nieuwe gemeenschappen kunnen ontstaan.’ Met deze droom haalden we in 2015 diverse 

lokale kranten en het WOS-journaal. Maar waren we niet te ambitieus? Tijd voor een tussenbalans. 

  

Mede door stimulansen en steun vanuit de 

werkgroep zijn drie Kliederkerken opgestart: in 

Hoek van Holland, Wateringen en De Lier. De 

opkomst is boven verwachting en er is ruimte voor 

ontmoeting. Het is een plek waar jong en oud in 

gesprek gaan naar aanleiding van een 

Bijbelverhaal. Wel blijkt het organiseren van een 

Kliederkerk een intensieve bezigheid, het is al 

heel wat als dat enkele keren per jaar gebeurt. 

  

De vlam van de werkgroep brandt nog steeds. Maar we beseffen ook dat het 

niet maakbaar is. We zijn afhankelijk van de vele Westlandse kerken die ons steunen. We zijn 

afhankelijk van bekwame en gedreven vrijwilligers. En we realiseren ons dat we ten diepste 

afhankelijk zijn van Gods Geest. Of die vijf experimenten 

er uiteindelijk gaan komen, is dan ook niet in onze 

handen. 

  

Er is nog een experiment met vele ontmoetingen per 

jaar. Ik heb het over ons overleg als werkgroep. We 

hebben elkaar leren kennen en het is mooi om te delen 

waar we warm voor lopen. We zijn verschillend en toch 

ervaren we telkens weer dat het dezelfde Geest is die 

ons in beweging zet. Zo leren we van elkaar hoe dat 

Evangelie werkt. Het is een voorrecht deel van deze 

groep te zijn! 

 

Via vier activiteiten, een gebedsdienst, het werk van Bettelies Westerbeek, de nieuwsbrieven en de 

website willen we eraan bijdragen dat meer jonge Westlanders de waarde van het christelijk geloof 

ontdekken. En we werken aan meer verbinding tussen de kerken rond hun missionaire roeping. 

 
In januari 2018 is afscheid genomen van Sijbrand Alblas, hij wordt predikant-pionier op Ameland. Dank voor je 

inzet Sijbrand! Mark Verrips neemt de voorzittershamer over. Er zijn nog enkele veranderingen geweest binnen 

de werkgroep: we danken ook Joke Drewes en Marie-Thérèse van de Loo voor hun mooie bijdragen! In 2018 

komt Bastiaan van der Wal de werkgroep versterken. 

Gebedsmeeting - Hans Mast 
Op initiatief van de Poeldijkse kerkenraad kwamen op een donderdag in juni bijna vijftig mensen uit 

allerlei verschillende Westlandse kerken bij elkaar in de Poeldijkse Hervormde kerk om te bidden. We 

baden voor de kerken in het Westland, en in het bijzonder voor missionaire initiatieven en jongeren 

in het Westland. Het was goed om met elkaar bij de Bron te zijn! 
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Missionaire meeting - Ronald Dits 

Op 28 november vond de jaarlijkse missionaire meeting plaats in Bij5, in Naaldwijk. Deze keer was er 

aandacht voor de relaties tussen de bestaande kerkvormen en nieuwe vormen van ‘kerkzijn’. Soms 

gaat dat in goede harmonie, maar er kunnen ook spanningen optreden. Dat werd ook duidelijk bij 

enkele praktijkvoorbeelden die gedeeld werden. Tijdens de meeting zijn we op zoek gegaan naar een 

vruchtbare relatie tussen deze verschillende vormen van ‘kerkzijn’, zoals door meer inzicht te geven 

in elkaars activiteiten en samen na te denken over toekomstige initiatieven. In totaal waren circa 55 

mensen erbij tijdens de middag- en de avondbijeenkomst. Naar aanleiding van de avond verscheen 

ook een groot interview in het AD. 

 

Contacten van de missionair aanjager - Bettelies Westerbeek 

Er is veel enthousiasme in de kerken om aan de slag te gaan met nieuwe ideeën. In 2017 gingen veel 

gesprekken die ik voerde over de vraag hoe nieuwe initiatieven kunnen aansluiten bij bestaande 

structuren en hoe de kerken ruimte kunnen geven aan nieuwe vormen van kerkzijn. En wat past er 

eigenlijk in het Westland, hoe kan de kerk goed aansluiten bij wat er gebeurt? 

 

Het afgelopen jaar heb ik mijn tijd geïnvesteerd in het begeleiden van onder andere de volgende 

missionaire initiatieven: 
 

• In Wateringen en Hoek van Holland zijn kliederkerken gestart. 

• In ’s-Gravenzande is de evangelisatiecommissie van de Christelijke Gereformeerde Kerk bezig 

een goed vervolg te bieden op de Alpha-cursus, zodat mensen verder kunnen groeien en 

deel kunnen worden van een gemeenschap. 

• In Maasdijk zijn de jeugdouderlingen bezig met het opzetten van nieuwe vormen van kerkzijn 

die passen bij de mensen in Maasdijk. 

 

Naast deze initiatieven zijn er brainstorms geweest met verschillende kerkenraden, maar ook met de 

werkgemeenschap van predikanten en medewerkers van de Dorcas-winkel in Naaldwijk over hoe het 

gebouw gebruikt zou kunnen worden. Daarnaast voer ik regelmatig gesprekken met missionair 

betrokken mensen in het Westland als vorm van coaching en begeleiding. 
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Kliederkerkmeeting - Jantine Veenhof 
Op 6 april hebben we in Naaldwijk een kliederkerkbijeenkomst georganiseerd voor een ieder die van 

plan was een kliederkerk te starten of om tips te krijgen voor het verbeteren van de eigen 

kliederkerk. Er was een mooie opkomst van zo'n vijftien mensen! We zijn aan de slag gegaan met het 

organiseren van een eerste kliederkerkbijeenkomst, we hebben geluisterd naar ervaringsverhalen 

van andere kliederkerken die net gestart zijn en we hebben nagedacht over gemeenschapsvorming 

en de doelgroep van bestaande kliederkerken. Nelleke Plomp was vanuit de landelijke ondersteuning 

voor Kliederkerken (onderdeel van de Protestantse Kerk) aanwezig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netwerkmeeting missionaire initiatieven - Mark Verrips 
Op 17 mei 2017 kwamen we met diverse mensen bij elkaar om onze missionaire antenne bij te 

stellen. Vele jongeren kwamen op de cursus Alpha XL in Maasdijk af. De initiatiefnemer Maurice van 

de Berg sprak hier inspirerend over. De Christelijk Gereformeerde Kerk in ‘s Gravenzande wil de na 

afloop van de cursus de Alpha-cursisten gaan begeleiden, om te voorkomen dat ze in een leeg gat 

vallen. Met het netwerk voor Westlandse jongeren overlegden ze of ze kunnen gaan samenwerken 

met deze mensen. Ook kwam de vraag op of het zinvol is om gezamenlijke avonden, weekends of 

festivals te gaan organiseren, bestemd voor doelgroepen uit het hele Westland? De werkgroep heeft 

daarover overlegd en vind dat helemaal goed, maar zal organisatorisch niet zelf het voortouw 

kunnen nemen. 

Financiën - Hans Mast 
In 2017 hebben totaal 12 kerken de werkgroep 

financiën gesteund met giften om dit werk mogelijk te 

maken. Andere kerken gaven in 2016 al steun. Hier zijn 

we blij mee!  

Totaal kwam er € 9.912 binnen, waarvan € 6.137 

vanuit kerken in de regio, zie ook het financiële 

overzicht op pagina 7. Aan het einde van het jaar was 

er een klein overschot van € 500. De fondsen zullen in 

2018 hun steun verminderen, wat de steun van kerken 

uit de regio in 2018 extra belangrijk maakt.  

Giften zijn welkom! 
Uw gift is welkom! Een bijdrage kunt u overmaken 

op bankrekening NL41 RABO 0310 4322 00 t.n.v. 

Westland Missionair. Giften zijn aftrekbaar voor 

de belasting, vanwege de ANBI-status waaronder 

dit werk valt. Dat wordt mogelijk gemaakt door de 

Vredekerk in De Lier. 
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PLANNEN VOOR 2018 

Van de nieuwe voorzitter - Mark Verrips 
De vorige voorzitter, Sijbrand Alblas, hebben we in februari 2018 

uitgezwaaid. Hij gaat pionieren op Ameland. De werkgroep vervolgt z’n weg 

in onze regio. Toen we afgelopen november deelnemers aan de grote 

missionaire meeting vroegen wat hun wens was, zeiden velen: “Meer van 

dit soort avonden organiseren en vooral veel praktijkvoorbeelden laten 

zien”. Vragen die leven in de kerken en die onze aandacht vragen, zijn: 
 

• Hoe verbinden we nieuwe initiatieven met de bestaande kerk? 

• Hoe verbinden we generaties?  

• Wat kan je met weinig middelen en menskracht toch iets bereiken?  

• Hoe leren we out of the box denken?  

• Waar ontmoeten we gelijkgestemden?  

• Hoe vinden we nieuwe vormen?  
 

Deze vragen vormen ons huiswerk. We blijven dromen van vijf nieuwe plekken in 2022 om het 

evangelie eigentijds en wervend door te geven. Met elkaar staan we voor de uitdaging om Gods 

boodschap aan nieuwe generaties over te dragen 

 

Activiteiten 
Net als in 2017 zet de werkgroep zich in 2018 in voor vier concrete activiteiten: 

 

Wat? Voor wie? Wanneer?1 Waar? Door wie? 

Kliederkerkmeeting Mensen betrokken bij  
kliederkerken 

Di 24 april  
20:00 uur 

Wateringen Jantine Veenhof 

Netwerkmeeting Kartrekkers van bestaande 
missionaire initiatieven 

Di 8 mei 
20:00 uur 

Hoek van Holland Jurgen Lindenhols 
Ronald Dits 

Missionaire meeting Kerkelijk kader en mensen 
met missionair verlangen 

Do 18 oktober 
15:00/20:00 uur 

Naaldwijk Bettelies Westerbeek 
en werkgroepleden 

Gebedsmeeting Alle leden van kerken Di 20 november 
20:00 uur 

Monster Bastiaan van der Wal 
Adriaan Molenaar 

 

Naast deze activiteiten is de missionair aanjager beschikbaar voor coaching en gesprekken. Circa vier 

keer per jaar versturen we ook een nieuwsbrief. Daarnaast is er een Facebookgroep 

(www.facebook.com/groups/westlandmissionair) en een website (www.westlandsekerken.nl). 

Inzet missionair aanjager 
De missionair aanjager willen we graag inzetten voor gemiddeld 4 uur per week, gedurende 10 

maanden (niet in juli en augustus). Het gaat dan totaal om 160 uren. De verwachte inzet in 2018: 
 

• Coachen en stimuleren - 110 uur 

• Organisatie missionaire meeting - 15 uur 

• Bezoek drie andere meetings - 10 uur 

• Overleg met de werkgroep - 25 uur 

                                                           
1 Data onder voorbehoud van wijzigingen vanwege omstandigheden. 

http://www.facebook.com/groups/westlandmissionair/
http://www.westlandsekerken.nl/
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Overige rolverdeling 
De andere taken verdelen we binnen de werkgroep als volgt: 

Voorzitter:   Mark Verrips 
Penningmeester:  Hans Mast 
Secretaris:  Ronald Dits 
Aansturing aanjager: Ronald Dits en Jurgen L. 

Nieuwsbrief:  Mark Verrips en Harry Stijger 
Fondswerving:  Martijn Vellekoop en Hans Mast 
Website: Martijn Vellekoop 

 

 

Eén keer per maand (behalve in juli en augustus) overlegt de werkgroep. Dat gebeurt in principe op 

donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur in de pastorie naast de Sint Adrianuskerk in Naaldwijk. Dat 

is ook een moment om iets van ons geloof met elkaar te delen, we genieten daarvan. 

Begroting 
Totaal is er in 2018 zo’n € 9.000 nodig. De steun door fondsen zal ook afnemen, zij dragen vaak alleen 

de eerste jaren bij aan nieuwe initiatieven. Westland Missionair zal komende jaren daarom meer 

moeten leunen op steun van de Westlandse kerken. Het is ook gezond dat kerken uit de regio dit 

initiatief dragen. De begroting in 2018 is wat kleiner dan die in 2017. 

 

 

Inkomsten 
Resultaat 

2017 
Begroting 

2018  Uitgaven 
Resultaat 

2017 
Begroting 

2018 

Giften kerken in de regio 
Entree missionaire meeting 
Bijdragen van fondsen 
Uit de financiële reserve 

6.137 
275 

3.500 
- 

5.000 
275 

1.000 
2.725 

 
 

 Missionair aanjager 
Kliederkerkmeeting 
Netwerk missionaire initiatieven 
Missionaire meeting 
Gebedsmeeting 
Website 
Bankkosten 
Onvoorzien 
Naar reserve 

9.100 
- 
- 

245 
- 
- 

51 
15 

501 

8.000 
- 

150 
500 
150 

50 
70 
80 

- 

Totaal 9.912 9.000  Totaal 9.912 9.000 

 

 

Een reserve is nodig om een tegenvaller te kunnen opvangen. Een kleinere reserve  dan nu volstaat 

echter (circa 50% van de jaarlijkse uitgaven is voldoende). Daarom wordt in 2018 ruim € 2.700 aan de 

reserve onttrokken. 
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