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Kian en Miga Versteeg  
11 en 6 jaar.

Wij gaan over een tijdje verhuizen naar de 
nieuwe wijk Zuiderhoeven. Die wijk ligt 
net als De Meerkerk aan de Bennebroe-
kerweg. Wat gaaf, dan zijn we bijna buren!

Maand van bezinning begonnen

Wat is het je waard?
Palmzondag, 25 maart 2018, luidde voor De Meerkerk een periode van bezinning in.  
De bezinningsmaand is de uitkomst van de bijzondere Jaarvergadering, de woensdag daarvoor.

Naar de vergadering was uitgezien. Op de 
avond zou de oudstenraad het heuglijke 
nieuws toelichten dat De Meerkerk de kans 
heeft gekregen de gehuurde panden aan 
de Bennebroekerweg aan te kopen. “Een 
spannende avond”, noemde iemand het bij 
binnenkomst. Een ander: “Ik ben zelfs een 
beetje zenuwachtig.”

Uniek geboden kans
Na de presentatie van de positieve jaarcijfers 
van 2017 werd het tweede deel van de avond 
zorgvuldig gewijd aan de uitleg en conse-
quenties van de geboden kans. Hoe uniek die 
kans is, bleek onder andere uit de aanspre-
kende schetsen die een architect speciaal 
voor de avond maakte.

Tweede oprit
Het perceel dat we kunnen kopen is groter 
dan we nu gebruiken, waardoor een tweede 
oprit gemaakt kan worden vanaf de Benne-
broekerweg. Dit biedt betere verkeerscircula-
tie, ruimte voor parkeerplaatsen en een
verkeersvrije binnenplaats tussen de gebou-
wen die een parkachtige ontmoetingsplek 
kan worden.

Een kerk die verbindt
Hoofddorp groeit naar De Meerkerk toe en 
dat maakt dat we binnenkort directe buren 
zijn van de bewoners van Lincoln Park, de 
werkers op bedrijventerrein De President, de 
gasten van het hotel in Victoria Park en de 

bezoekers van Park21. Met die ontwikkelin-
gen komen er ook nieuwe mogelijkheden om 
een kerk te zijn die maatschappelijk verbindt 
en een plek biedt van rust en bezinning voor 
de directe omgeving.

Aankoopprijs
En toen naderde het moment om de aan-
koopprijs bekend te maken. Maar niet zonder 
eerst te benadrukken hoe dankbaar de oud-
stenraad is dat er al 528.000 euro gespaard is 
en dat er inmiddels een heel bijzondere gift 
van 210.000 euro is toegezegd. Dat maakt 
dat er al een totaal bedrag beschikbaar is van 
738.000 euro. Een prachtige basis voor de
aankoopprijs van… 2.400.000 euro, welke 
met kosten koper rond de twee en half mil-
joen euro zal liggen.

Offerbereidheid
Na het bekendmaken van de aankoopprijs 
was er uitgebreid gelegenheid de oudsten-
raad vragen te stellen. Aan het eind van de 
avond restte nog één vraag: Wat is het een 
ieder waard om de aankoop mogelijk te ma-
ken? Met handopsteking spraken de aanwezi-
gen unaniem de intentie uit ons een maand 
te bezinnen op onze offerbereidheid en de 
vraag wat we kunnen bijdragen!

Enthousiast
Na dankzegging aan God en het bezingen 
van Zijn trouw werd de Jaarvergadering afge-
sloten en was er tijd voor ontmoeting. En… 

werden de eerste reacties opgetekend, die 
één voor één enthousiast zijn.

Puzzelstukjes
Er wordt uitgezien naar de tijd van bezin-
ning op de vraag “Wat is het je waard?” En 
bovenal uitgezien naar hoe God ons verder 
zal leiden op de ingeslagen weg. Of zoals 
iemand na afloop zei: “Ik vind het fantastisch 
te zien hoe alle puzzelstukjes samenvallen.” 
En een ander: “Ik ervaar dat God als het ware 
nu tegen ons zegt: ga maar verder, Ik ga met 
jullie door.”

In deze Meerkerk-special lees je o.a. hoe we 
de bezinningsmaand invulling willen geven 
en wat daarna de vervolgstappen zijn.

Bij deze special horen een losse toezeg-
gingskaart en invulkaart ‘Geloof is…’ Extra 
exemplaren van de special en kaarten zijn 
beschikbaar in de kerk, op kantoor en kun-
nen desgewenst ook worden toegestuurd.

Kijk voor video-impressies en updates van 
actuele informatie op onze website www.
meerkerk.nl.
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Rie Splinter, 88 jaar

Ik ben zo dankbaar. Een eigen vaste 
plek waar het Evangelie mag klinken. 
En van waaruit we het mogen uitdragen. 

Hoe ouder 
ik word hoe 
meer ik 
zie dat het 
Evangelie het 
enige is dat je 
in het leven 
echt nodig 
hebt.
Ik hoop dat 
we allen 
bereid zijn te 
offeren. We 

hebben het zo goed. Ik mocht er bij zijn 
toen we de eerdere acties hadden. Toen 
deden mijn man en ik het voor onze 
kinderen en kleinkinderen. Nu doe ik het 
ook voor mijn achterkleinkind Isa en al 
haar Meerkids vriendjes en vriendinne-
tjes en de toekomst van de kerk.

Jan Wiebenga, 62 jaar

Wat een Zegen!… dat we de gebouwen 
nu kunnen kopen; in een gebied waar 
volop gebouwd gaat worden. Wat een 

Kans!… om, 
Christus te laten 
zien aan de 
mensen om ons 
heen. Wat een 
Plek!… waar 
jong en oud 
kunnen komen 
met hun vragen 
over het leven 
en meer kunnen 
leren over wie 

Jezus is. Wat een Wonder!… Om stil van 
te worden, en God te danken, die dit al 
lang heeft voorzien! 

Bezinningsperiode

Waren we als oudstenraad al stil van de unieke kans die ons geboden is de 
Meerkerk huurpanden aan te kopen... we waren opnieuw stil van de enthousi-
aste reacties op de recente Jaarvergadering.

Nu mogen we ons - aansluitend op de Jaarvergadering - een maand bezinnen op 
wat een ieder persoonlijk kan én wil bijdragen om de aankoop te realiseren.
Deze periode van bezinning duurt tot zondag 22 april, wanneer we die dag de 
toezeggingen van onze bijdragen als een offer naar de kerk brengen.

Bezinning... Hoe doe je dat?

Door stil te worden!

Stil om in gebed Gods hart te zoeken...
Stil voor een geopende Bijbel...
Stil om je eigen hart te onderzoeken...
Stil om te ontdekken wat je vrijwillig en vrijmoedig
van harte zou kunnen én willen bijdragen voor de
Heer en Zijn gemeente...

Deze periode van bezinning is dus als eerste een bezinning op ons geloof. En 
vervolgens hoe we vanuit ons geloof stappen durven zetten.

Om die reden willen we elk huishouden in De Meerkerk het boekje ‘Geloof is...’ 
aanbieden. Vanaf Pasen is het beschikbaar en ligt het klaar in de speciale Bezin-
nings- en Informatiehoek in de kerk aan de Bennebroekerweg. Ook kun je het 
afhalen op ons kantoor aan de IJweg.

Deze bezinningsperiode gaat dus niet om een financiële actie met de vraag wat 
je nog over hebt en wel kunt missen. Het gaat ook niet om ideeën voor acties 
om bijdragen van derden op te halen. Het gaat veel verder en dieper dan dat. 
Het gaat om bezinning op ons geloof.

Want de beslissingen die u, jij en ik nemen voor een financiële toezegging,  
mogen een geloofsstap zijn.

Het boekje dat je cadeau krijgt heeft een titel die eindigt met puntjes: Geloof is... 
De puntjes zijn ingevuld met geloofsuitspraken van Pamela Reeve, waarin ze 
getuigt van haar persoonlijke geloofsgroei.

In onze bezinningsperiode willen we als Meerkerkers hetzelfde doen. Voordat 
we onze financiële toezeggingskaart invullen, willen we eerst voor onszelf de 
puntjes invullen van: Geloof is... De ‘Geloof is...’-invulkaart kan daarbij een hulp 
zijn.

Mag wat we daar op invullen de uitkomst zijn van het lezen van Gods Woord en 
het zoeken van Gods hart.

Dan mag het invullen van de toezeggingskaart zijn zoals we lezen in 2 Corin-
thiers 9:6-10, waar staat:

Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloe-
dig oogsten. Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of 
dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen 
met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en 
ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Zo staat er geschreven: 
‘Gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.’ God, 
die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten 
ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogstopbrengt.

Met het oog op de oogst,

Wigle Tamboer
(predikant, De Meerkerk)

Rosalie Schwing, 19 jaar

Ik vind het fantastisch dat we de kans 
krijgen om het pand op de Bennebroe-
kerweg te 
kopen. Het 
creëert een 
echte thuis-
basis voor 
alle gemeen-
teleden en 
staat op een 
mooie plek. 
Elke dag zie 
ik De Meer-
kerk vanuit de trein op weg naar school. 
Stiekem hoop ik dan dat anderen dit 
ook zien en nieuwsgierig worden naar 
wat De Meerkerk is en wat daar binnen 
gebeurt.
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Nanouk Evers, 26 jaar

Wat een mooi 
nieuws dat we 
als gemeente dit 
gebouw mogen 
kopen! Een teken 
en bevestiging 
van Gods onein-
dige trouw!

De toezegging... een offer?
Op de Jaarvergadering van 21 maart jl. is een beroep gedaan op het geven van een ‘offer’. Dat woord 
roept verschillende gedachten en gevoelens op. Voor de een is het een zwaar woord, misschien wel te 
zwaar. Voor de ander een terecht woord; wordt er in de Bijbel bij de bouw van de tabernakel en de tempel 
en later bij de collecte voor Jeruzalem immers niet gesproken over offerbereidheid?

Welk woord we ook kiezen, iedereen zal be-
grijpen dat het bij onze toezegging niet alleen 
gaat om het geven wat we nog wel kunnen 
missen. Als dat het geval 
zou zijn, hielden we al-
leen een eenvoudige col-
lecte. Waar het bij onze 
toezegging om gaat, is 
het bewust en biddend 
apart mogen zetten van 
aanzienlijke bijdragen, en nog wel bovenop 
ons ‘gewone’ geven aan De Meerkerk. Met 
andere woorden, we worden allen opgeroe-
pen er iets voor op te geven.

Geven wat je hebt
Hoe zou je dat kunnen doen? In het alge-
meen willen we stellen dat we elkaar niet 
vragen te geven wat je niet hebt. De bena-

dering is veeleer die van geven wat je wél 
hebt. Net zoals de jongen met de vijf broden 
en twee vissen uit Johannes 6:9. Hij gaf aan 

Jezus wat hij had, niet 
meer en niet minder.

Twee categorieën
Op de toezeggingskaart 
staan twee categorieën 
van toezeggingen. Voor 

eenmalige bijdragen en voor maandelijkse 
bijdragen.

De eenmalige toezegging
Bij de eenmalige bijdragen denken we aan 
giften die je kunt doen op basis van bepaalde 
eenmalige gelegenheden die zich voordoen 
in de periode tot eind november. Denk daar-
bij bijvoorbeeld aan een andere besteding 
van het gereserveerde geld voor cadeaus bij 
verjaardagen, jubilea of voor Sinterklaas. Het 
overslaan van een uitje of het anders invul-
len van vakanties. Het zijn voorbeelden van 
offers die wel iets kosten maar geen extra 
geld, want het geld zou anders ook worden 
uitgegeven.

Consuminderen
Dit anders besteden van geld wat toch uitgege-
ven zou worden noemde een Meerkerker bij 
de actie van 2001 ‘het een tijdje minder meer 
doen.’ Je zou die benadering kunnen samen-
vatten met het woord ‘consuminderen’. Die 
benadering kan betrokken worden op het hele 
gezin. Wie kinderen heeft wordt aangemoe-
digd hen mee te laten ‘consuminderen’.

En wat te denken van spullen die je zou kun-
nen verkopen. Misschien heb je ervaring met 
Marktplaats of de vrijmarkt op Koningsdag. 
Een mooie aanleiding om al dan niet met de 
kinderen eens lekker een ‘voorjaarsschoon-
maak’ te houden.

Andere voorbeelden van eenmalige bijdragen 
hebben betrekking op de extra inkomsten 
waarvan het geheel of een deel als offer 
apart gelegd zou kunnen worden. Te denken 
valt aan belastingteruggaven, vakantiegeld, 
tantième- en bonusuitkeringen of een 13e 
maand. Ook kun je denken aan uitbetalingen 
van overwerk of een financiële meevaller.

Er zullen onder ons ook zijn die vanuit hun 
spaargeld of andere financiële reserves een 
bijdrage willen geven. Of - mede vanwege de 
lage spaarrente - een renteloze lening willen 

verstrekken. Of beide. Het totaal van deze 
verschillende, apart te zetten bedragen, kan 
op de toezeggingskaart worden ingevuld in 
de categorie ‘eenmalige bijdragen’. 

De maandelijkse toezegging 
De tweede categorie heeft betrekking op 
maandelijkse toezeggingen. Ook hier zou je 
kunnen spreken van ‘consuminderen’. Wat 
als ik het voor een periode minder ga doen 
bij alle vaste maandelijkse bestedingen? 
Minder boodschappen, het opzeggen van 
abonnementen van bladen die ik toch nau-
welijks lees, minder zoet en minder alcohol 
nuttigen, water in plaats van frisdrank. Geen 
broodje onderweg, maar voor minder dan 
de helft van het geld zelf thuis klaargemaakt. 
Benzineprijzen vergelijken; internet helpt je 
erbij. De helft van je prepaid kaart uitsparen 
door gewoon minder mobiel te bellen. Jong 
en oud kan meedoen. Ook dit zijn voorbeel-
den van offers die wel iets kosten maar geen 
extra geld, want het geld zou anders ook 
maandelijks worden uitgegeven. Op Nibud.nl 
en andere websites vind je meer tips hoe je 
kunt besparen op je maandelijkse uitgaven.

Samengevat: de toezeggingsmaand is een oproep 
tot een bewust en biddend rentmeesterschap 
over geld dat we al hebben, maar wat we in de 7 
maanden daarna anders gaan besteden.

Een offer...? Ja, het gaat iets kosten maar ze-
ker niet in alle gevallen meer geld. Is het een 
offer waard? Die vraag kan alleen worden 
beantwoord bij het invullen van de puntjes 
van Geloof is...

Het is een oproep tot een bewust en biddend 
rentmeesterschap over dat wat we al hebben, 
maar wat we anders gaan besteden.

Het is een oproep tot een bewust 
en biddend rentmeesterschap over 
dat wat we al hebben, maar wat 

we anders gaan besteden.

Heb je ideeën of tips?  
Of een geloofsgetuigenis?
Deel deze via info@meerkerk.nl



5. Bij wie kan ik terecht voor overige 
vragen, bijvoorbeeld over de moge-
lijkheid van het verstrekken van een 
lening?
Frank van den Berg en Paul van der Velde 
willen rond deze en andere vragen u zoveel 
mogelijk ten dienste staan. Doe een contact 
verzoek aan hen via info@meerkerk.nl of 
het telefoonnummer van kantoor (023-
5635872) en zij nemen persoonlijk contact 
met u op. Ook zullen zij en de oudsten bij 
toerbeurt op zondag aanwezig zijn in de 
Bezinnings- en Informatiehoek in de kerk.

De verschillende stappen 
tot aankoop op een rijtje:

Jaarvergadering woensdag 21 maart
We spraken unaniem de intentie uit ons 
een maand te bezinnen op onze offerbe-
reidheid en het invullen van onze toezeg-
gingskaart.

Start Bezinningsmaand 25 maart
Op deze zondag startten we onze bezin-
ningsmaand. Ook de volgende zondagen 
en de huiskring samenkomsten zijn mo-
menten waarop we ons met elkaar bezin-
nen op de vraag ‘Wat is het je waard?’

Het boek ‘Geloof is...’ en Preek door de 
Week, helpen ons in onze eigen stille tijd 
en persoonlijke bezinning.

Toezeggingszondag 22 april
De dag waarop we onze toezeggingskaart 
naar de kerk brengen en afgeven in de 
daarvoor bestemde bus, een replica van 
onze Meerkerk.

Speciale Gemeente-avond woens-
dag 25 april
Op deze avond maken we het totaal aan 
toezeggingen bekend en zullen we verder 
geïnformeerd worden om - naar we hopen 
- tot het besluit van aankoop te komen.

Bij positief besluit gaan we een periode in 
van 7 maanden: onze financiële actie. In 
deze maanden mogen we onze toezeggin-
gen laten volgen door onze daadwerkelijke 
financiële bijdragen.

Afsluiting zondag 25 november
De dag waar we met elkaar in een bijzon-
dere dankdienst de afsluiting vieren van de 
periode van 7 maanden financiële actie.

Speciale Gemeente-avond woens-
dag 28 november
Een feestelijk samenzijn waar we bekend-
maken wat de financiële actie opgebracht 
heeft uit de toezeggingen en alles wat daar 
nog extra bij mocht komen. Een vieren 
van wat God in ons midden gedaan heeft!

Ben Wijnhout, 39 jaar

God voorziet. Van 
IJweg naar Ben-
nebroekerweg. Van 
bruikleen naar huur
Van huur naar KOOP!  
Van lang samen met 
God. Van het ontmoe-
ten van mijn aan-
staande vrouw. Van 
samen kerk zijn en 

een kerkelijk thuis hebben. Van wat God 
ooit begonnen is… dankbaar!

Martijn van Pelt, 41 jaar

Ik ben blij dat we de 
panden kunnen kopen. 
Wij zijn verhuisd naar 
Nieuw-Vennep. Een van 
de redenen was om 
dichter bij de gemeente 
te wonen waar wij ons 
thuis voelen. De Ben-
nebroekerweg is een 

mooie, goede locatie voor De Meerkerk. 

De vijf belangrijkste vragen 
1. Wat als ik niet aanwezig kan zijn op de Toezeggingszondag van 22 april of 
onverhoopt op het laatste moment verhinderd ben?
De toezeggingskaart kan ook eerder ingeleverd worden. Ook kunt u deze opsturen in een 
gesloten envelop zonder postzegel naar: De Meerkerk, Antwoordnummer 570, 2130 WB 
Hoofddorp. Schrijf linksboven op de envelop Toezegging.
Bent u op het laatste moment verhinderd, doe de envelop dan uiterlijk maandag 23 april 
vóór 17.00 uur op een postNL bus, zodat deze nog verwerkt kan worden vóór de Speciale 
Gemeente-avond van woensdag 25 april.

2. Wie krijgt de toezeggingskaart onder ogen als deze is ingeleverd?
Frank van den Berg en Paul van der Velde van de Commissie van Beheer zijn gevraagd de 
enveloppen met toezeggingskaarten te openen. De namen en de toegezegde bedragen zullen 
door hen gescheiden worden, alvorens de verwerking van de toezeggingen zal plaatsvinden. 
Op deze wijze is uw privacy gewaarborgd.

3. Wat wordt er van mij verwacht nadat ik de toezeggingskaart heb ingeleverd?
Op de Speciale Gemeente-avond van woensdag 25 april zal de uitslag van de totaalopbrengst 
aan toezeggingen bekendgemaakt worden. Aansluitend zal besloten worden welke ver-
volgstappen genomen worden. Bij het positieve besluit tot aankoop krijgt een ieder bericht op 
welke wijze aan zijn/haar toezegging voldaan kan worden.

4. Hoe zit het met de aftrekbaarheid van de belasting en kan er gebruik worden 
gemaakt van de mogelijkheid van een volledig aftrekbare periodieke schen-
king?
De Meerkerk heeft de ANBI status en uw giften zijn aftrekbaar. Het is ook mogelijk een perio-
dieke schenking te doen voor (minimaal) vijf jaar. De overeenkomst daarvoor kan de kerk zelf 
kosteloos voor u opstellen, zonder tussenkomst van een notaris. Bij zo’n schenking gelden 
niet de normale fiscale drempels en is de gift volledig aftrekbaar. 

C o l o f o n
Het Meerkerknieuws is een uitgave van 
De Meerkerk 

Kerkelijk centrum: Bennebroekerweg 
515, Hoofddorp, tel. (023) 562 65 63

Kantoor: IJweg 1100, Postbus 699, 2130 
AR Hoofddorp, tel. (023) 563 58 72

info@meerkerk.nl  /  www.meerkerk.nl

Giften Algemeen: 
ABN-Amro: NL07 ABNA 0456 1173 26,

Giften Huisvesting:  
ABN-Amro: NL52 ABNA 0512 0020 96

t.n.v. Baptisten Gemeente Hoofddorp  
De Meerkerk.


