
Uitnodiging
Er is een  grote 

toekomst voor de kerk! 
Studieochtend  18/1/20

Beste gemeenteleden, 

In januari 2020 neem ik afscheid als predikant van deze gemeente. 
Bij een afscheid kijk je makkelijk naar het verleden, maar ik vind het 
veel waardevoller om juist te kijken naar de toekomst. Want ik 
neem in januari dan wel afscheid als ‘de dominee’, maar de gemeente 
gaat verder. 

Zelf heb ik de verwachting dat een periode van grote bloei zal 
aanbreken voor de Oosterkerk. Tegelijk weet ik dat dit niet vanzelf 
komt. We moeten daar als gemeente aan werken alsof het van ons 
afhangt, in de wetenschap dat de groei en bloei van de gemeente van 
de Here God afhankelijk is. 

De Heilige Geest maakt creatief. Laat die creativiteit tot 
uitdrukking mogen komen in de wijze waarop we het Evangelie in 
onze wijk kunnen verkondigen en in het getuigen van de hoop die de 
Here God ons heeft gegeven. Daarom is het belangrijk om niet alleen 
‘anderen’ over de toekomst te laten nadenken, maar daarin ook 
persoonlijk en als hele gemeente betrokken te zijn. 

Om die reden is mijn afscheidscadeau aan jullie een studieochtend 
met als thema “er is een grote toekomst voor de kerk”. 

Een moment om geïnspireerd te worden door de sprekers en met 
elkaar in gesprek te gaan over de vraag hoe we zelf betrokken 
(willen) zijn bij de toekomst van onze gemeente. Hoe de 
Oosterkerk een relevante, wervende, dienende en inspirerende rol 
kan innemen in Oosterheem en Zoetermeer. 

Ik zou het fantastisch vinden als velen van u dit 
cadeau op 18 januari in ontvangst willen nemen!  

PROGRAMMA
ZIE OMMEZIJDE



ds. Piet de Jong

“Welke 21e eeuwse skills heeft de 
gemeente nodig?”

Ds. Kees van Ekris is als predikant 
werkzaam bij de IZB en houdt zich 
dagelijks bezig met de vraag naar de rol 
van de kerk in deze tijd, met bijzondere 
aandacht voor de prediking.  

“Voorsorteren op saneren óf nieuw 
elan voor bekeren?”

Ds. Piet de Jong werkte als predikant van 
Rotterdam Delfshaven in een kerk die 
midden in de samenleving wilde staan. In 
zijn boek ‘sores en zegen’ zegt hij aan 
het einde van zijn predikantenloopbaan 
één en andermaal dat er toekomst is 
voor de kerk in Nederland.

09.30u ontvangst met koffie & thee
10.00u aanvang studieochtend met lezingen
11.05u pauze
10.20u interactief programma en panelgesprek 
12.30u afsluiting ochtendprogramma
12.45u lunch
13.30u einde

* 10.00u-12.30u crèche voor 0-4 jarigen; 5 t/m 9 jarigen gaan 
creatief aan de slag met de kerk van de toekomst. 

AANMELDEN
- via de website van de Oosterkerk
oosterkerkzoetermeer.protestantsekerk.net
- t/m 12 januari 2020

ds. Kees van Ekris

ORGANISATIE 
Anita Riedijk, Arjen van Trigt, 
Janine Otten, Kees Willems

LOCATIE
Oosterheemplein 320 
Zoetermeer
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