
 
 

 Gereformeerde Ontmoetingskerk
                 Nieuw-Lekkerland 

__________________________
 

Beginselverklaring 
De Gereformeerde kerk van Nieuw 

Lekkerland binnen de Protestantse Kerk in 

Nederland, voortgekomen uit de Doleantie, 

wil een eigentijdse gemeente zijn, gebouwd 

op het enige fundament dat er ligt, namelijk 

Jezus Christus en staande in de traditie van 

Schrift en Belijdenis. 

Wij zijn een gemeente, die haar roeping wil 

vervullen in betrokkenheid bij de Heer der 

kerk, in betrokkenheid bij elkaar als leden 

van Zijn gemeente en in betrokkenheid bij 

Zijn werk in en voor de wereld. Daarbij willen 

wij elkaar de ruimte geven voor verschillende 

vormen van geloofsbeleving. 

Volgens het nieuwtestamentisch getuigenis 

streven wij ernaar om in prediking en 

pastoraat, in toerusting en dienstbetoon, een 

gemeenschap te zijn waar Gods liefde 

ervaren wordt en de gaven van de Heilige 

Geest tot hun recht komen. 

Wij willen blijven zoeken naar mogelijkheden 

om het evangelie te delen met hen, die van 

de kerk vervreemd zijn geraakt en ons 

inzetten op het gebied van evangelisatie en 

missionair werk. 

In het perspectief van het Koninkrijk van God 

en de komst van onze Heer Jezus Chri

willen we elkaar voortdurend aanvuren tot 

geloof, hoop, liefde en goede werken, tot eer 

van God de Vader. 

 
______________ 
 

Geschiedenis 
De Gereformeerde kerk van Nieuw 
Lekkerland is in 1892 voortgekomen uit de 
Doleantie. Tot ongeveer 1970 had onze ker
een duidelijk rechtlijnige synodaal 
gereformeerde signatuur. Daarna is er meer 
openheid ontstaan voor veranderingen, mede 
als gevolg van import van mensen van elders 
die in ons dorp kwamen wonen.
Die veranderingen betroffen bijvoorbeeld het 
toestaan van vrouwelijk ambtsdragers, 
nieuwe liederenbundels, jeugddiensten etc. 
Momenteel heeft onze gemeente ongeveer 
675 leden. Er is ruimte voor zowel tradioneel 
gereformeerde als meer evangelische vormen 
van geloofsbeleving. 
  
______________ 
 

Erediensten 
Centraal in het gemeenteleven staan de 
zondagse erediensten. Daar komt de 
gemeente samen voor Gods aangezicht. 

 
Ontmoetingskerk  

 

__________________________ 
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Vandaar de naam Ontmoetingskerk

ontmoeten er de Heer en elkaar. 
Er worden ’s morgens 
avonds om 18.30 uur diensten gehouden. 
Tijdens de morgendienst is er 
kindernevendienst en oppas. Ook is er een 
behoorlijke variatie aan diensten met een 
bijzonder accent, zoals de startzondag, 
welkomdiensten, jeugd- 
Naast de hoogtijdagen zijn er de 
Rwandazondag, de Bid- en Dan
Israëlzondag. 
Vijfmaal per jaar wordt het heilig Avondmaal 
gevierd, waarvan één viering op Witte 
Donderdag. Dit laatste gebeurt in de vorm 
van een ‘lopende’ viering, de andere keren 
zittend rond de tafel.  
Er wordt elke zondag een Nieuwsbrief 
uitgereikt met informatie over de week. 
In toenemende mate wordt ook gebruik 
gemaakt van beamers, ten behoeve van de 
liturgie of ter ondersteuning van de 
prediking.  
____________ 
 

Pastoraat en Diaconaat
De gemeente is opgedeeld in 12 wijken, met 
een wijkteam bestaande uit een ouderling, 
diaken en contactpersoon. Samen met de 
predikant verzorgen de ouderlingen het 
pastorale bezoekwerk.  
Er worden afwisselend groothuisbezoeken  en 
wijkochtenden gehouden.
De 2 jeugdouderlingen zijn verantwoordelijk 
voor het jeugdpastoraat en bezoeken 
jongeren boven de 18 en organiseren voor 
hen een huisbezoekavond.
De diakenen hebben naast hun taak in de 
eredienst de verantwoordelijkheid voor de 
kerktelefoon. Ook vertegenwoordigen zij de 
kerk in de dienstverlening naar buiten 
zoals vluchtelingenwerk en maatschappelijke 
ondersteuning.  
Vier keer per jaar verzorgt een team uit onze 
gemeente de wekelijkse diensten in 
Zorgcentrum de Alblashof te Alblasserdam.
 
_____________ 
 

Jeugdwerk   
Het jeugdwerk wordt georganiseerd vanuit
Jeugdraad, waarin de jeugdouderlingen en 
vertegenwoordigers van clubwerk, catechese, 
Jeugd-Alpha en jeugddiensten zitting hebben.
Naast de kinder- en peuternevendiensten op 
zondagmorgen, zijn er de doordeweekse 
clubs voor kinderen van de basisschool. V
de kinderen van groep 7-
maand basiscatechese. 
Vanaf klas 1-4 van het voortgezet onderwijs 
wordt gebruik gemaakt van Y.F.C
Rock Solid en Solid Friends, 
veertien dagen op zondag na de dienst
Huiscatechese is er voor 
leeftijd van 12-15 jaar. Daarboven wordt er 
jeugdcatechese en 
gegeven door de predikant. 
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De interkerkelijke Jeugd-Alpha geniet de 
laatste twee jaar een grote populariteit onder 
de jeugd van de kerk.  
 
______________ 

 

Vorming en Toerusting 
Er functioneren in onze gemeente ongeveer 
10 bijbel- en gesprekskringen, die veelal een 
eigen programma hebben. 
Jaarlijks worden er door de commissie V&T 
themavonden of cursussen aangeboden. 
Ook gemeentebreed zijn er de afgelopen 
jaren opbouwende activiteiten ondernomen, 
zoals de 40-Doelgerichte dagen, de Alpha-
cursus voor volwassenen en andere 
cursussen. 
Ook een aantal gemeentereizen naar bijbelse 
landen kunnen we hierbij scharen. 
Er bestaan plannen om meer aandacht te 
geven aan doelgericht gemeente-zijn en aan 
geloofsopvoeding voor gemeenteleden en 
gezinnen. 
Onder vorming en toerusting kunnen we ook 
de vrouwengesprekskring en mannen-
vereniging noemen. Tevens is er een 
gebedsgroep actief. 
Er is een kleine werkgroep Kerk en Israël, die 
de vragen rond de verhouding jodendom-
christendom onder de aandacht brengt. 
 
_______________ 

 
Missionaire opdracht 
Om de bijbelse opdracht van de 
evangelieverkondiging gestalte te geven, is 
er een Evangelisatiecommissie en een 
Zendingscommissie. 
Tot de evangelisatie activiteiten kunnen we 
rekenen de organisatie van Welkomdiensten, 
de Kerstnachtdienst in de sporthal, 
bejaardenmiddagen in het wooncomplex voor 
ouderen t Waellant. Ook heeft evangelisatie 
project ‘Keerpunt’ een bekende klank in ons 
dorp, omdat aan aantal kerken onder die 
naam twee maal een tentactie gehouden 
heeft.  
Verder legt de commissie zich toe op nieuwe  
vormen van evangelisatie, zoals ‘Kerk in de 
buurt’.  
De Zendingscommissie heeft als taak de 
missionaire opdracht van de kerk onder de 
aandacht van de gemeente te brengen en 
daarvoor geld bijeen te brengen. Tot de 
activiteiten behoren o.a. de verkoop van de 
zendingskalender en het organiseren van een 
spaaractie in de 40-dagentijd.  
Al ongeveer twintig jaar onderhoudt onze 
kerk een relatie met de Presbyteriaanse kerk 
in Rwanda.  Door middel van regelmatige 
uitwisselingsdiensten en contacten wordt 
deze verbondenheid in stand gehouden. 
 
_______________ 
 

 

Woorden en daden 
Een groot aantal mensen is op de één of 
andere manier actief in het kerkenwerk.  

Bijvoorbeeld bij de samenstelling van het 
maandelijkse kerkblad ‘Ontmoeting’, in de 
bloemencommissie en niet te vergeten bij de 
jaarlijkse Braderie of Fair die rondom de kerk 
wordt gehouden en waarvan de opbrengst 
bestemd is voor kerk en goede doelen.   
Niet onvermeld mag blijven dat er heel wat 
muzikale en/of zanglustige gemeenteleden  
lid zijn van een muziekgroep of een koor. 
Regelmatig treden die op in kerkdiensten of 
daarbuiten. 
 

Organisatie en Beheer 
De Ontmoetingskerk werd gebouwd in 1935, 
nadat een voormalig kerkgebouw op die 
plaats niet meer voldeed. De pastorie ernaast 
dateert uit 1927. In de loop der jaren is er 
rond de kerk zalenruimte gecreëerd. Er zijn 
een koster en zaalbeheerders in dienst om 
zorg te dragen voor de talrijke activiteiten die 
in en om de kerk plaatsvinden. 
Het College van Kerkrentmeesters is 
verantwoordelijk voor de exploitatie van de 
gebouwen en voor het financiële beleid van 
de kerk. De jaarlijks terugkerende landelijke 
actie Kerkbalans wordt ook door onze kerk 
gebruikt om de nodige financiële middelen in 
te zamelen, zodat het kerkelijk leven in stand 
kan worden gehouden. 
Een ouderling-kerkrentmeester is 
afgevaardigd naar de kerkenraad, die verder 
bestaat uit de predikant, de wijkouderlingen, 
de diakenen en de jeugdouderlingen. De 
algehele leiding van het kerkenwerk in de 
gemeente berust bij de kerkenraad. 
Twee maal per jaar wordt er een 
gemeentevergadering gehouden.  
 
_______________ 

 

Adressen  
Kerkgebouw: Lekdijk 219, tel. 0184 681508 
Koster: dhr. C.N. Breedveld, Lekdijk 233, tel. 
0184 3079 
Zaalbeheer: fam. T.J. van Ek. Dorpslaan 8, 
tel. 0184 683176 (sleuteladres) 
 

Predikant: ds. A.A. Wisman, Dorpslaan 5, tel. 
0184 681755  
Scriba: mw. A. van der Rhee-Damsteegt, tel. 
0184 681945 
 
De website van onze kerk is te vinden op: 
http://nieuw-lekkerland.protestantsekerk.net 


