
Goedemorgen,  
 
We kijken terug op een bijzonder jaar. Een jaar waar we werden geconfronteerd 
met het overlijden van één van onze medewerkers, de koster Jaap Mudde, de 
ziekte van onze organist, André de Jager en de ziekte van onze predikant 
Alexander Veerman.  
Bijzonder aangrijpende gebeurtenissen die een wissel trekken op onze 
geloofsgemeenschap. En ik wilde ze vanmorgen niet onbenoemd laten. 
 
We kijken ook terug op een jaar met weer veel ontmoetingen in de loop van het 
jaar. Het mócht weer en dat was fijn. 
Zonder volledig te willen zijn noem ik een aantal pareltjes van het afgelopen jaar.  
We konden weer met elkaar de maaltijd van de Heer vieren. Na de Covid periode 
is dit voor veel mensen zeer bemoedigend en soms ook emotioneel geweest…..De 
Vier-de-Zondagen beginnen steeds meer vorm te krijgen. De verbinding met 
elkaar rond de diensten, maar ook het format in de dienst spreekt veel mensen 
aan. We weten ook dat dat niet bij iedereen zo is. Maar ik ben heel dankbaar dat 
er jonge mensen zijn die zich zo in willen zetten in muziek en begeleiding van 
deze diensten, waar een balans wordt gezocht tussen de modernere muziek en 
de meer traditionele variant, waar een goede uitleg van het Woord van groot 
belang is. ….. Er waren mooie diverse vieringen elke zondag! Met name in de 
middag met diverse accenten, zoals de mini-kerk (met ds. Beer), kerk4Kids, 
vriendendiensten, Zondagavondzang en nog veel meer. … De Jeugd is weer op 
kamp geweest! En hoe fijn was dat! ….. Door diverse segmenten en secties zijn er 
verschillende activiteiten geweest. Van wandelen, het kerkreisje, verdiepende 
avonden tot Los in de Biesbosch. Het jaarlijks evenement dat volgt op een 
kerkdienst en ook op locatie afgesloten wordt met een korte viering. …. Ook in 
2022 hebben we weer een indrukwekkende 40dagentijd meegemaakt. Met het 
thema: Een toekomst vol van Hoop. Hoe toepasselijk na de Covidbeperkingen. 
We hebben Pasen gevierd. ….. We hebben serieus een eigen boekje van Dominee 
Beer! Hoe mooi is dat! …. Er hebben jongeren belijdenis gedaan en er zijn 
kinderen gedoopt wat een hoopvol teken! …. De bovenverdieping van De Voorhof 
is verbouwd en klaar. Wat is daar een energie in gaan zitten en wat is het mooi 
geworden! ….. We konden dit jaar de toren beklimmen, het ‘open terras’ is een 
activiteit dat zeer verbindend is, er zijn fairs geweest. We hebben gemeenteleden 
op een zeer andere manier gezien in een kerk vol verrassingen. Mooie 
verbindende activiteiten. …. En dit jaar hebben we ook weer Kerst met elkaar 
gevierd. Na twee jaar waar we kerst thuis konden meevieren met de livestream, 
was het nu weer mogelijk om aanwezig te zijn. We zijn ook dankbaar voor de 



digitale mogelijkheden, zodat de mensen thuis, toch met ons mee kunnen vieren. 
….. En er wordt zoveel achter de schermen gedaan, de diaconie het pastoraat, 
communicatie, gebouwenbeheer en nog veel meer. 
Ik benoem op dit moment veel dankpunten. En ik vind ook dat we die voor ogen 
moeten houden. Maar laten we ook niet vergeten dat het afgelopen jaar ook een 
jaar van rouw, ziekte en gemis is geweest. Gemis om mensen die er niet meer 
zijn, gemis om zaken die niet door konden gaan. Gemis om de onbevangenheid 
om met een grote groep mensen samen te zijn. Ook deze emotie, mag er zijn. Blijf 
daar ook over spreken én breng het in Gods Licht. 
 
We gaan het nieuwe jaar in. Een jaar waarin, door ons als kerk, serieus de 
stappen gezet worden richting Protestantse gemeente. Een jaar waar weer veel 
plannen zijn om God en elkaar te ontmoeten. Een jaar waar weer veel vrijwilligers 
zich zullen inzetten voor onze geloofsgemeenschap en daarbuiten. Steun en 
waardeer hen. Dit jaar zal ook getekend zijn door de ziekte van Alexander. En ik 
verzoek jullie dan ook om bij vragen jullie te wenden tot mij of tot de scriba.  
 
Ik ben trots op deze gemeente, een open gemeente met 811 leden die ondanks 
verschillen, elkaar wil blijven vasthouden.  
 
Aan jullie vraag ik om in het nieuwe jaar naar elkaar om te blijven zien. Ons best 
te blijven doen om gezamenlijk het lichaam van Christus te zijn, hoe verschillend 
we ook zijn. Om onze geloofsgemeenschap positief en open te benaderen en te 
kijken waar jij het steentje kan bijdragen. 
 
De wereld staat in brand, de aarde kraakt, laten we het komend jaar ook niet 
vergeten om naar buiten te kijken. Verder dan onze eigen bubbel. Te kijken naar 
waar wij van betekenis kunnen zijn, waar wij, waar jij, waar ik het verschil kan 
maken in de wereld. Ieder in zijn eigen omgeving. 
 
Ik wens jullie allemaal een goed, verdiepend en gezegend nieuw jaar toe, met 
aandacht voor elkaar en de gave om te genieten van kleine lichtpuntjes die ook 
dit jaar er zullen zijn. Een zonnestraal op je gezicht, een bloem die bloeit, een 
glimlach op je gezicht, een praatje of aandacht van een medemens. 
 
8 januari 2023, Nieuwjaarstoespraak Gereformeerde kerk Sliedrecht 
Barbera van Wieren-van Leeuwen 
 


