KERK NAAR BUITEN
We willen, als kerk, onze rol in het sociale domein meer inhoud geven. Dit deden we al op
beperkte schaal door open koffie-ochtenden (1 x per 14 dagen) en open ontmoetingsmaaltijden (1 x per maand) en inmiddels zijn er zondagse lunchconcerten opgestart. Bij al deze
activiteiten willen we de inwoners van de wijk Klapwijk en anderen die geïnteresseerd zijn,
nadrukkelijk uitnodigen. Vereenzaming is een belangrijk thema geworden in onze maatschappij en ook wij willen graag helpen om dit zoveel mogelijk tegen te gaan.
De lunchconcerten (die elke 3e zondag van de maand van 12.00-13.00 uur worden gehouden) helpen de ontmoeting met elkaar mogelijk te maken.

Welkom in de Ontmoetingskerk te Pijnacker

DE PREDIKANT
Ds. Carla Schoonenberg-Lems (Amstelveen, 24 juli 1966) is vanaf
8 september 2019 aan onze wijk verbonden als predikant van de
Ontmoetingskerk. Zij zoekt graag met u en jou op een open
manier naar de betekenis van het geloof. Om toch, als het niet
altijd meer ‘vanzelf spreekt’, te ervaren dat er momenten zijn
waarop er ‘van God gesproken’ wordt. Dat is één van de bijzondere aspecten van het samen gemeente zijn van Christus.
De eigentijdse visie op het geloof en de verstaanbaarheid voor
jong en oud heeft daarbij haar aandacht. Zij gaat graag met u in
gesprek en luistert naar de verschillende levensverhalen: vanwege
de woorden en vanwege het verhaal achter de woorden. Want in
ieder mensenleven voltrekt zich de geloofsweg op een andere
manier.
Haar contractgegevens zijn: Mevr. ds. C.A. (Carla) Schoonenberg-Lems ,
Tel.nr.: 015-3647033 en e-mail: dominee@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl
OVERIGE INFORMATIE EN CONTACTEN:
Kerk:
Ontmoetingskerk
Adres:
Klapwijkseweg 91, 2642 RA Pijnacker - tel. 015 369 3826
Gastvrouw/Beheerder:
Judith Bloemendaal
koster@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl
Wijkkerkenraad Ontmoetingskerk: scriba Betty Bos-Lak- tel. 06 28955018
scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl
Ledenadministratie:
ledenadministratie@pknpijnackerdelfgauw.nl
Kerkblad:
Centraal Contact (CC) verschijnt driewekelijks
Contact CC:
administratiecc@pknpijnackerdelfgauw.nl
Website:
www.pknpijnackerdelfgauw/ontmoetingskerk

Geïnteresseerd in wat er in de Ontmoetingskerk plaatsvindt?
In deze folder wordt een compacte weergave aangeboden van wat zich afspeelt in

onze kerk en hoe we als kerkgemeenschap God en elkaar willen ontmoeten.

Mocht u nadere informatie willen neemt u dan contact op
met onze predikant of met de scriba van de wijkkerkenraad.

WIE ZIJN WIJ?
De Ontmoetingskerk is in 1904 opgericht als Gereformeerde Kerk. Sinds 2013 zijn wij één van
de vier wijken (elk met een eigen kerk en predikant) van de Protestantse gemeente PijnackerDelfgauw. Naast de Ontmoetingskerk zijn er ook de Dorpskerk en De Acker in Pijnacker en
Kerk Delfgauw.
WAARVOOR WIJ STAAN ÉN WAAR WIJ VOOR GAAN
Onze kerkgemeenschap bestaat uit mensen van alle leeftijden die samen een open, creatieve
en actieve geloofsgemeenschap willen vormen. Wij willen het geloof in God, de Vader van Jezus Christus, vieren én in praktijk brengen. Niet alleen door de zondagse kerkdienst en de onderlinge ontmoeting, maar ook door samen de mooie en ook moeilijke gebeurtenissen van het
leven te delen. Verder bieden we, via de diaconie, hulp aan mensen die het nodig hebben. Zo
ontdekken we samen wat geloven in deze tijd kan betekenen en welke maatschappelijke verantwoordelijkheid dat met zich meebrengt.
ONZE KERNWOORDEN
Ontmoeting. Onze kerk draagt met reden deze naam. We willen God en elkaar daadwerkelijk
ontmoeten.
Openheid. Onze kerkgemeenschap is veelkleurig. We willen ruimte geven aan verschillende
geloofsopvattingen en geloofsbelevingen. Dat betekent ook dat we ruimte bieden aan verschillende samenlevingsvormen en openstaan voor veranderingen. Kinderen zijn een volwaardig
deel van onze kerk en doen mee aan de viering van het Heilig Avondmaal. Contacten met andere kerkgemeenschappen in de brede oecumene dragen we een warm hart toe.
Inspiratie. Wij laten ons inspireren door de geloofsverhalen uit de Bijbel. Ook de manier waarop mensen in andere tijden geloofd en geleefd hebben, kan ons inspireren. Kortom, we geloven in het werk van Gods Geest die doorwerkt.
Vieren, delen, leren. Wij vieren het grote Geheim van God-met-de-mensen. Gods mensenliefde, die zichtbaar is geworden in Jezus de Messias, is het centrale thema in de kerkdiensten.
Daarbij hoort betrokkenheid bij de mensen om ons heen en bij de samenleving. We delen elkaars fijne en verdrietige dingen. En we willen leren, ons leven lang, wat geloven en leven in
het hier en nu betekent.
ONS KERKGEBOUW
De kerkzaal is het hart van ons gebouw. Hier vinden de vieringen plaats. Voor in de kerk is het
liturgisch centrum dat bestaat uit een tafel, preekstoel, kruis en paaskaars. Bij elke viering is er
een mooi boeket bloemen. Deze bloemen gaan na de viering, als felicitatie of als steuntje in de
rug naar één of twee gemeenteleden. In de kerkzaal zijn twee bijzondere gedenktekens:

Het doop-en zegengedenkteken:
Op blauwe druppels van keramiek staan de namen en doopdata
gegraveerd van de kinderen die sinds de opening in de Ontmoetingskerk zijn gedoopt. Op de doorzichtige druppels staan de namen van de kinderen die in de kerk zijn opgedragen of gezegend.
Eén speciale druppel is half wit-half blauw. Deze verbindt ons met
mensen die, tot hun verdriet, geen kinderen konden laten dopen.

Onder dit gedenkteken bevindt zich een klein stiltecentrum. Hier kan voor en na de dienst
een kaarsje worden aangestoken en kan een briefje met een gebedsintentie worden achter
gelaten.
Het gedachtenisteken:
Het gedachtenisteken draagt de namen van de gemeenteleden die gedurende het kerkelijk jaar overleden zijn. Het bestaat uit achttien schaaltjes van keramiek die gedragen worden door twee handen die symboliseren dat wij, in leven en
sterven, gedragen worden door Gods hand. Tijdens of na de
afscheidsdienst van een overledene wordt een witte steen
met de naam van de betrokkene in het gedachtenisteken
geplaatst. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar herdenken we deze mensen.
De nabestaanden krijgen dan de steen, met de naam van hun dierbare, mee naar huis.
Bij beide gedenktekens hangt een namenregister.
De hal van de kerk nodigt uit tot ontmoeting. Het is een plek om met elkaar te praten voor
en na de kerkdienst. In de wijkzaal drinken we elke zondag na de dienst samen koffie of
thee. In de andere zalen is
zondags de (0-4 jaar), de
Kinderkerk (4-12 jaar) en de
Jongerenkerk (12-16 jaar).
Sinds 2015 mag onze
kerkgemeenschap zich een
Fairtrade Kerk noemen.

BIJ DE DIENSTEN
Iedere zondagmorgen is er om 10.00 uur een kerkdienst. Er is ruimte voor experimenteleen interactieve kerkdiensten. Een paar keer per jaar zijn er avonddiensten die een speciaal
karakter hebben. Het verloop van de diensten wordt getoond op de beamerschermen die
voorin de kerk aanwezig zijn. Onze diensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl
WAARDERENDE GEMEENTEOPBOUW (WGO)
Er zijn verschillende bijbel-, gebeds- en gespreksgroepen en er zijn activiteiten voor kinderen en jongeren. Aan de hand van een gemeente breed project rondom Waarderende
Gemeenteopbouw zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de vraag hoe we stap voor
stap het goede in onze kerk kunnen versterken. Een spannend proces waarvan de contouren steeds tastbaarder en zichtbaarder worden!
NIEUWSBRIEF
Naast het gezamenlijke kerkblad voor alle wijken dat eens per 3 weken verschijnt: Centraal
Contact (CC) is er ook eens in de 14 dagen een nieuwsbrief (per e-mail) vanuit onze kerk
met actualiteiten en berichten van lief en leed.

