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Aanstaande zondag zal Arianne Lodder bij ons voorgaan. Helaas voor de laatste 
keer in functie als kerkelijk werker van onze wijkgemeente. De voorzitter schrijft 
daarover. Het leek ons mooi om haar nog eenmaal ‘in functie’ bij ons voor te laten 
gaan. Zij heeft, misschien voor velen onzichtbaar, maar prachtig werk in onze wijk 
gedaan. De viering begint om 10:00 uur. In Het Zonnehuis zal pastor Hoefman uit 
Den Haag de viering verzorgen. Aanvang is daar om 10:15 uur. 
Wensen wij elkaar alvast mooie vieringen toe. 
André Betsema 
 
Afscheid  
Zondag a.s. nemen we afscheid van onze kerkelijk werker Arianne Lodder. Dat doen 
we in een dienst waarin ze zelf voorgaat. Regelgeving en financiën laten het niet toe 
de tijdelijke benoeming om te zetten in een benoeming voor onbepaalde tijd. Daar 
kunnen we sikkeneurig over doen, maar dat leidt niet tot iets positiefs. En dat 
positieve is juist wat Arianne de laatste twee jaar uitstraalde. Aangesteld om speciaal 
de kerk met ‘buiten’ te verbinden, wist en weet zij wat ‘verbinden’ betekent. Veel 
contacten zijn er gelegd en zullen naar ik hoop, op een lager pitje of anders, worden 
voortgezet. Met haar energie heeft Arianne een stempel gedrukt op verschillende 
terreinen. Contacten met scholen, de buurt, andere geloofsgemeenschappen, 
maatschappelijk werk. De kerk kreeg (weer) voorzichtig een gezicht in de wijk. Dat 
houdt niet op, maar we gaan daarbij wel onze ‘professionele’ aanjager missen. Voor 
Arianne is Holy haar eerste baan als kerkelijk werker. Ik vind dat ze het fantastisch 
heeft gedaan. De kerkenraad en daarmee de hele kerkelijke gemeenschap is haar 
dankbaar voor al haar ‘werk in uitvoering’. Twee jaar is kort. Een beetje verweesd 
blijven we achter. Voor nu rest: Bedankt Arianne! Bedankt voor wie je bent en wat je 
voor ons hebt betekend.  
Chris Bos, voorzitter wijkkerkenraad 
 
Bijbelkring Meerpaal 
Op 31 oktober is er weer een bijbelkring. We starten om 15.00 uur met koffie en 
thee. Van harte welkom! 
Loes Hössen en Petra Nijboer  
 
Beëindigen relatie Sabadi-Utgemeente in Roemenië 
De kerkenraad heeft na uitvoerig en weloverwogen overleg met de betrokkenen 
besloten dat na 34 jaar de relatie met de Sabadi-Ut gemeente in Targu Mures 
officieel tot een einde zal komen. De directe aanleiding daarvoor is het volgende: 
 
Na de komst van ds. Erwin de Fouw heeft de Roemenië-Werkgroep Holy de 
kerkenraad van de Sabadi-Ut gemeente via ds. Barocz Huba geïnformeerd over de 
geaardheid van de predikant. Het is bekend dat deze thematiek in Oost-Europa 
gevoelig ligt. Na lang aandringen kwam een reactie. Daarin werden wij kort gezegd 
als gemeente opgeroepen ons van onze zondige wegen te bekeren. 
 
In de brief zat geen ruimte voor een vorm van partnerschap waarin meerdere visies 
naast elkaar kunnen bestaan. We hebben toen geconcludeerd en deze conclusie is 
na het vertrek van ds. Erwin de Fouw niet anders, dat we er goed aan doen om de 
formele relatie tussen beide gemeenten te beëindigen; hoe pijnlijk het ook is na 34 



jaar van verbondenheid. Voor de zomer hebben wij ons standpunt aan de Sabadi-Ut 
gemeente laten weten. Tot nu toe is er geen reactie ontvangen.  
 
De beëindiging van het partnerschap betekent dat er niet meer aan actieve 
geldwerving wordt gedaan voor het diaconale werk van de Sabadi-Ut gemeente. Met 
de gelden, die nog zullen binnenkomen de komende tijd en het gebruiken van de 
reserve, zal het werk nog enige tijd worden gesteund. Intussen hopen we dat de 
Sabadi-Ut gemeente zelf meer zal investeren om de diaconale doelen te kunnen 
blijven realiseren. 
 
Dit betekent ook dat het inzamelen van oud-papier voor Roemenië wordt stopgezet. 
De laatste inzameling is op zaterdag 4 november 2018. Daarna wordt het inzamelen 
van oud-papier wel gecontinueerd. De opbrengst is dan voor onze Wijkgemeente. 
 
Op 18 november 2018 zal er nog eenmaal een Roemeniëzondag zijn als een 
afronding en een moment van dankbaarheid naar God voor wat we al de jaren naar 
twee kanten toe hebben ontvangen.  
 
De kerkenraad is veel dank verschuldigd aan alle vrijwilligers die dit werk zo lang 
mogelijk hebben gemaakt. Ook een woord van dank is op zijn plaats aan allen die 
deze verbondenheid financieel ondersteunden. 
 
In de kerkenraad wordt gedacht aan een andere, nieuwe invulling van een 
ondersteunend project, echter dan voor een beperkte duur (ca. 4 jaar). Hierover zijn 
we onder andere in contact met de Commissie ZWO/MOV. We zullen daar later op 
terug komen. 
André Betsema, scriba 
 
Mededelingen Roemenië-Werkgroep 
A.s. zaterdag, 3 november staan de containers weer klaar op de stoep voor het 
Kerkcentrum. Papier en karton kunt u inleveren van 9.00 – 11.30 uur. 
Zoals velen van ons inmiddels weten zal de opbrengst voor de laatste keer bestemd 
zijn voor onze zustergemeente in Târgu Mures. Mede namens de Sabadi Ut 
gemeente in Târgu Mures, bedanken we onze medewerkers heel hartelijk voor de 
vele jaren hard werken bij de containers. Ook onze trouwe maandelijkse 
“leveranciers van papier en karton” van harte bedankt. 
Het inzamelen van het papier en karton blijft gewoon doorgaan, met dezelfde 
medewerkers, maar de opbrengst zal vanaf december bestemd zijn voor de wijkkas. 
Opbrengsten : De prijs van het papier zit gelukkig weer in de lift. In de maand 
september was de opbrengst € 160, 00 over 4 ton (€ 40,00 per ton).  
Een hartelijke groet van de Roemenië-Werkgroep 


