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LS,
Nieuw-Lekkerland telt acht kerken en christengemeenten.
Deze genootschappen gaan in harmonie met elkaar om en
respecteren ieders diversiteit. Veel kerken organiseren
samen activiteiten en werken op maatschappelijk vlak
samen waardoor daadkracht duidelijk zichtbaar is.
Als kerken en christengemeenten voelen we ons gezegend
dat dit mogelijk is, we dienen allen dezelfde God en zoeken
elkaar in datgene wat ons verbindt, het geloof in Jezus
Christus.
Met het tijdschrift KERK. hebben we nauw samengewerkt
om u als lezer kennis te laten maken met al de kerken die
Nieuw-Lekkerland rijk is. Ook hebben we een item dat
speciaal gaat over de historie van al deze Godshuizen. De
geschiedenis gaat terug tot het jaar 1455!
Dit tijdschrift is een uitnodiging. Wilt u meer weten over wat
er per kerk geschreven is? Heeft u geloofsvragen of vragen
over God? Benader één van ons of bezoek eens een
eredienst.
Nieuw-Lekkerland is een kinderrijk dorp. Alle kerken
organiseren daarom leuke activiteiten voor kinderen. Tip:
bezoek de websites van deze kerken eens om meer
informatie in te winnen.
Als initiators van dit tijdschrift wensen wij u een gezegend
leven in ons mooie dorp toe.

Namens de samenwerkende kerken een hartelijke groet,

Benjamin Evers

[vormgever]

Pagina 3|4
Hervormde Gemeente
Nieuw-Lekkerland dorp
Pagina 5|6
Gereformeerde Kerk
Ontmoetingskerk
Pagina 7|8
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Pagina 9|10
Hervormde Gemeente
Maranathakerk
Pagina 11|12
Kerkgeschiedenis
Pagina 13|14
Vrije Baptisten Gemeente
Nieuw-Lekkerland
Pagina 15|16
Messiaanse Gemeente
Nieuw-Lekkerland
Pagina 17|18
Hersteld Hervormde Gemeente
Nieuw-Lekkerland e.o.
Pagina 19|20
Hervormde Gemeente
Kinderdijk-Middelweg
Pagina 22
Keerpunt special

Inleiding

Een knisperend vuur. Je kijkt naar de vlammen en voelt de warmte. Langzaam pak je nog een extra
houtblok en legt die op het vuur. Je wilt nog niet dat het vuur dooft. Daarvoor is het te gezellig.
Juist nu komen de goede gesprekken op gang. Je voelt je verbonden met elkaar en denkt aan alles
wat je samen hebt meegemaakt. Nog één houtblok te gaan en dan is daar het onvermijdelijke
moment, om afscheid te nemen…
…Om op weg te gaan naar een nieuwe plek. Een nieuw huis, een nieuwe omgeving. Misschien kijk
je met goede gevoelens terug naar waar je vandaan komt. Nu je bent verhuisd kijk je uit naar wat
gaat komen. Ook op deze nieuwe plek, moet het vuur weer gaan branden. Nieuwe contacten
opdoen met de mensen om je heen. Samen nieuwe dingen ervaren en beleven. Met één
gemeenschappelijke deler. Ondanks alle verschillende achtergronden ben je met elkaar op een
nieuwe plek komen wonen. Samen sta je voor de mooie uitdaging om er een fijne plek van te
maken.
Rond de kerst ben ik ook samen met mijn gezin verhuisd. Vanuit het oosten van het land zijn wij
hier komen wonen. Als predikant mag ik de Gereformeerde kerk vrijgemaakt in Nieuw-Lekkerland
en Alblasserdam dienen. Een mooie uitdaging om in een totaal nieuwe omgeving je weg te vinden.
Het biedt ook kansen om je te verbinden aan een andere plek en andere mensen. Waar ik
ontzettend blij van word is de prachtige natuur. De combinatie van water, vogels en soms prachtige
wolkenluchten, die bij de molens zo goed te zien zijn.
In ons dorp zijn ook allerlei verschillende kerken. Door middel van dit magazine willen wij onszelf
graag voorstellen. Wij zijn stuk voor stuk groepen mensen, die bestaan uit heel verschillende en
uiteenlopende mensen. Van jong tot oud. Gezond of getekend door het leven. Muzikaal of sportief.
Buiten- of binnen mensen en ga zo maar door.
Wat ik zo mooi vind is dat we allemaal verhalen delen met elkaar. Verhalen van hoogte- en
dieptepunten. Succesverhalen, maar ook vaak verhalen waarin het allemaal niet vanzelf gaat.
Verhalen van worsteling en strijd. Verhalen zoals die ontstaan bij de warmte en de gezelligheid van
een vuur.
Eén verhaal bindt ons samen. Een verhaal wat ons vuur brandend houdt. Het verhaal van God, de
Schepper van hemel en aarde. Het verhaal van Zijn Zoon, die naar deze wereld is gekomen, om ons
te bevrijden en om alles nieuw te maken. Dat verhaal maakt ons blij en geeft ons vaste grond onder
de voeten. Het is een verhaal dat we graag met jou willen delen. Omdat we geloven dat God van
ons allemaal houdt.
Pak daarom eens rustig een kopje koffie of thee en plof eens lekker neer op de bank om dit
magazine door te bladeren. Voel je vooral ook vrij, om eens contact op te nemen of om een dienst
te bezoeken. Je bent van harte welkom! Als samenwerkende kerken zien wij ernaar uit om je te
ontmoeten en om eens kennis te maken.

Theo Bekkema
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HERVORMDE GEMEENTE
NIEUW-LEKKERLAND
[DORP]

De hervormde gemeente Nieuw-Lekkerland (dorp) is
een gemeente die, samen met de hervormde
gemeente Kinderdijk-Middelweg, wil staan in de
traditie van de Reformatie. We willen kerk zijn voor
het hele dorp en hechten daarbij aan het kerkgaan in
de wijk waar je woont (wijk 'Dorp', 'Middelweg' en
'Kinderdijk').
Iedere zondag komen we samen in de oude
dorpskerk aan de Lekdijk 118. Centraal staat de
prediking of verkondiging van de Heere Jezus Christus
en Zijn sterven in onze plaats aan het kruis. Jezus
Christus en Zijn plaatsvervangend lijden is de kern
van ons geloof. Tegenover onze heilige God bepaalt
onze zondigheid en beperktheid ons telkens weer bij
de noodzaak van de verlossing door Jezus Christus. In
het christenleven vraagt God in de eerste plaats een
leven in dankbaarheid aan Hem, volhardende liefde
tot de broeders en zusters in de gemeente én het
streven naar eenheid met onze broeders en zusters.
Iedere drie maanden willen we als gemeente het
Heilig Avondmaal tot Christus’ gedachtenis vieren,
totdat Hij komt.
We geloven dat God vanuit Zijn verbond, Zijn trouw
door gezinnen en geslachten heen wil laten zien. Van
daaruit is de lijn (kinder)doop – belijdenis – Heilig
Avondmaal de lijn waarin dit verder vorm mag
krijgen. We mogen in deze

wereld blijmoedig en eigentijds gemeente-zijn, met
hulp en aandacht voor zieken en zwakken. Dit uit zich
onder andere in hartelijke steun voor zending en
evangelisatie, in praktische hulp en financiële
bijdragen. In ons staan in de wereld is de gehele
wapenrusting van God (Efeze 6) nodig en zien we uit
naar de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe
aarde, die God beloofd heeft.

Van de ambten geloven we dat ze door de Heilige
Geest gebruikt en ondersteund worden om de
gemeente te leiden. In ons gemeentezijn heeft de
klassieke Bijbelvertaling, psalmberijming en liturgie
een plaats. Wij staan voor geloof met beleving. Die
beleving wordt vooral vertolkt door het Psalmenboek
uit de Bijbel: het boek met de tempelliederen van
Israël.

Iedere zondag
kerkdiensten
10.00 uur en 18.30 uur
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Zondags zijn er diensten om 10.00 en 18.30 uur
waarbij er tijdens de morgendienst kinderoppas is.
’s Middags is er zondagsschool voor kinderen van 4
tot 11 jaar.
In het winterseizoen is er maandelijks afwisselend
Bijbelkring of een Bijbellezing, een doordeweekse
avonddienst van ca. 1 uur rond een bepaald
Bijbelgedeelte. Er zijn ook maandelijkse
huisbijbelkringen voor vaste groepen waarvoor
eenieder zich op kan geven.
Catechisaties worden gegeven aan diverse
leeftijdsgroepen vanaf 11 jaar en belijdeniscatechisatie
voor hen die belijdend lid van de gemeente willen
worden.
Er zijn diverse clubs en verenigingen voor de kinderen
en jongeren in onze gemeente waar Bijbelstudie en
ontspanning hand in hand gaan. Voor de jeugd van 16
jaar en ouder is

MEER INFORMATIE EN
CONTACTGEGEVENS
ZIJN TE VINDEN OP:
NLE-DORP.NL

er bovendien “jeugdhonk NL Small town”. Ook zijn er
verenigingen voor mannen en vrouwen, voor HBOen WO studenten is er de uitdagende studentenkring
en voor jongeren van 22 t/m 32 jaar de
Bijbelstudiegroep 22+.
Met uitzondering van de zomerperiode kunnen er
wekelijks boeken geruild worden in onze eigen
bibliotheek die verantwoorde lectuur wil bieden.
Lidmaatschap is open voor ieder die op zoek is naar
verantwoorde lectuur.
Actuele informatie over deze activiteiten wordt
aangegeven in de wekelijkse kerkbode en daarnaast
verschijnt vier keer per jaar “Open vensters”, ons
contactblad dat een inkijkje in het gemeenteleven wil
geven.
Om het evangelisatiewerk in de gemeente te
initiëren en organiseren is er een
evangelisatiecommissie met een aparte groep voor
kinderevangelisatie. Ook wordt er jaarlijks een
vakantiebijbelweek gehouden in de laatste week van
de schoolvakanties. Het doel hiervan is vooral
onkerkelijke kinderen te bereiken met het Evangelie
van onze Heere Jezus Christus.
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ONTMOETINGS
KERK

De Ontmoetingskerk is een Gereformeerde Kerk
binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De
gemeente van de Ontmoetingskerk zou men wat
geestelijke ligging betreft het best kunnen plaatsen
tussen de reformatorische en evangelische richting.
Wij willen 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 de diversiteit in 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 Christus willen we elkaar
voortdurend aanvuren tot geloof,
hoop, liefde en goede werken, tot
eer van God de Vader.
Zoals de naam van onze kerk al zegt,
vinden we de onderlinge ontmoeting
erg belangrijk. Na de zondagse dienst
wordt er door velen nagepraat in de

ontmoetingshal, regelmatig onder het genot van
een kop koffie. We zijn niet alleen kerk op zondag,
maar willen ook in het alledaagse leven omzien
naar elkaar en een gemeenschap vormen. De
Diaconie richt zich hierbij op hulpverlening aan wie
dit nodig heeft. Het Gemeente-zijn uit zich in
verschillende activiteiten zoals bijvoorbeeld
gespreksgroepen, gebedssamenkomsten en een
jaarlijks gemeentereisje. Het startweekeinde in
september, waarbij we ook de maaltijd houden met
elkaar, is een belangrijk moment van ontmoeting
en geeft richting aan het nieuwe seizoen. Maar ook
ongeorganiseerd voelen gemeenteleden zich
verbonden met elkaar en wordt er naar elkaar
omgezien.
Voor onze jeugd worden er
voor alle leeftijden activiteiten
georganiseerd. Iedere
zondagmorgen is er crèche
voor baby’s en peuters tot en
met 3 jaar en kinderneven
dienst voor de kinderen van
groep 1 t/m 8 van de
basisschool. Er is club voor
groep 3-8. Voor tieners en
jeugd vanaf de eerste klas van de middelbare school
is er club gebaseerd op de Youth-for-Christ-methode
Rock Solid/Rock Steady, Solid Friends, en
Friends4life (18+). Huiscatechese is er voor jongeren
van 12-14. Daarnaast wordt er (belijdenis)catechese
gegeven door de predikant.
Andere activiteiten zijn: jeugddiensten,
kinderdiensten en soos.
Hoogtepunt voor de jeugd van groep 6 tot en met
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tweede klas voortgezet onderwijs is het jaarlijkse
jeugdkamp en voor de 14+ jeugd het zeilkamp.

Wilt u meer informatie over onze kerk, neemt u
dan eens een kijkje op de website:
nieuw-lekkerland.protestantsekerk.net

De oudere gemeenteleden, en zij die niet meer in staat
zijn naar de kerk te komen, hebben onze aandacht. De
diaconie brengt bezoekjes, er zijn bijbelstudiemiddagen
voor de ouderen en feestelijke bijeenkomsten rond de
Kerst- en Paasdagen.
Als gemeente willen we graag midden in de samenleving
staan en oog hebben voor de wereld om ons heen.
Hiertoe zijn we lid van Keerpunt en daarmee
medeorganisator van diverse activiteiten in het dorp met
een evangeliserend karakter. De Zendingscommissie is
buiten de landsgrenzen betrokken bij diverse projecten.
Als gemeente participeren we in breder verband in Kerkin-Actie, de hulporganisatie van de PKN. Sinds 1987
onderhouden we contact met een aantal gemeenten in
Rwanda.
Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de
scriba:
scriba@ontmoetingskerknl.nl
Diensten
U bent van harte welkom bij onze diensten; iedere
zondag om 9:30 uur en 18:30 uur.
Voor bijzondere diensten en diensten tijdens
feestdagen verwijzen wij u naar de website.
Op de website vindt u de actuele informatie over
het volgen van online-diensten.
Adres
Gereformeerde Ontmoetingskerk
Lekdijk 219 (ingang naast Dorpslaan 5)
2957CH NIEUW LEKKERLAND
Er is een rolstoelingang en parkeergelegenheid bij
het gebouw.

7

GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT

Wij zijn een gemeente met twee wijken, elk met een
eigen kerkgebouw: Alblasserdam (ca. 140 leden) en
Nieuw-Lekkerland (ca 100 leden). De wijkgemeente
in Nieuw-Lekkerland is een kleine, warme,
betrokken en gastvrije gemeente.

Tot september 2016 waren Alblasserdam en NieuwLekkerland twee aparte kerkelijke gemeenten, die al
wel veel samenwerkten. Zo hadden we samen één
predikant. In 2016 zijn wij samengegaan en nu zijn
we één gemeente met twee wijken/preeklocaties.

Eenieder is bij ons welkom, want wij leven uit de
wetenschap dat elk mens ook welkom is bij God.

In dit magazine willen wij u kennis laten maken met
onze wijk Nieuw-Lekkerland. De wijk wordt
gevormd uit drie aparte dorpen: Kinderdijk, NieuwLekkerland en Streefkerk, die sinds 1 januari 2019
allen behoren tot gemeente Molenlanden.

Elke zondag komen wij samen in Kerkgebouw ‘de
Hoeksteen’ Vonckstraat 13 in Nieuw-Lekkerland.
De ochtenddiensten beginnen om 9.00 of 10.45 uur
(actuele tijden zie website), de samenkomst om
16.30 uur combineren wij met wijk Alblasserdam en
wordt afwisselend gehouden in Alblasserdam of
Nieuw-Lekkerland.
Onze gemeente, maakt deel uit van het kerkverband
van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv).
De naam 'gereformeerd' die onze kerken dragen,
heeft een historische betekenis, ontstaan in de tijd
van de Reformatie van de zestiende eeuw. Het
betekent dat we als kerken ons steeds opnieuw
willen laten vormen en onderwijzen door wat God in
zijn Woord (de Bijbel) tegen ons zegt. De toevoeging
van ‘vrijgemaakt’ is ontstaan na een afscheiding in
1944.

Het gebouw waar we nu vergaderen is in gebruik
genomen in 1971. De naam ‘De Hoeksteen’ verwijst
naar de naam waarmee Jezus Christus op meerdere
plaatsen in de Bijbel genoemd wordt, maar ook met
een ‘knipoog’ naar zijn plaats op de hoek van
Hoogaarslaan en Vonckstraat.
Al in 1975 is vanwege groei van de gemeente de
kerkzaal en kerkenraadskamer vergroot. Daarna zijn
nog vele aanpassingen gevolgd. De
kerkverbouwingen door de jaren heen werden vaak
met en door actieve leden gerealiseerd.

actuele informatie? alblasserdam-nieuw-lekkerland.gkv.nl
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Als leden van onze gemeente willen we leven voor
God. We geloven dat Hij ons heeft gemaakt, voor
ons zorgt en dat we met Hem verbonden zijn door
zijn Zoon Jezus Christus. We geloven dat we van God
afhankelijk zijn omdat we het leven van Hem
krijgen. We geloven ook dat God liefde is, want hij
heeft zijn enige Zoon naar de wereld gestuurd
(Kerst). Omdat hij de straf voor onze zonden op zich
nam toen hij stierf aan het kruis (Goede Vrijdag) en
na drie dagen weer opstond (Pasen) heeft Jezus
Christus de weg naar God voor ons mogelijk
gemaakt. Zo is er vergeving van schuld en krijgen we
ook met en door Christus het eeuwige leven (zoals
beschreven wordt in de Bijbel). We willen graag als
leerling van Jezus Christus leven (met vallen en
opstaan) geleid door zijn Geest (Pinksteren). Dat
doen we door naar elkaar om te zien als kinderen
van God. We willen delen van wat we van Hem
krijgen. Het doel is om steeds te zoeken en te
handelen naar wat voor God belangrijk is.

Doordeweeks zijn er diverse clubs en Bijbelstudies.
Er zijn jeugdclubs en catechisatie waar kinderen
elkaar ontmoeten en op een ontspannen manier
leren over God. Onderling houden we ook contact
door de wekelijkse nieuwsbrief.
Als gemeente bieden we geestelijke en
maatschappelijke ondersteuning. In ons dorp willen
wij een kerk zijn waarin de blijde boodschap van
onze redder Jezus Christus centraal staat. Dat willen
we ook anderen laten horen en zo de redding die
Christus biedt, delen met ieder die het horen wil.
Wij zijn een kleine actieve
wijkgemeente. Participeren in
Keerpunt, de Voedselbank,
L&N Smit’s Stichting, de Haven,
Kerkklokradio en vluchtelingen
werk zijn daar voorbeelden van.
In de wijk rond het kerkgebouw wordt er voor Pasen
en Kerst een flyer met thematische groet uitgedeeld.
Ook nodigen we omwonenden uit voor verschillende
activiteiten, zoals een snertavond voor ouderen en
een paasbrunch voor basisschoolkinderen.

In de diensten op zondag, willen we God eren,
bidden en danken en ook vanuit de Bijbel horen wat
Hij tegen ons zegt. De ochtenddiensten zijn als regel
apart in elke wijk, met onderling wisselende
aanvangstijden, de middagbijeenkomsten
afwisselend in één van de wijken.

We willen delen van wat we
van Hem krijgen
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MARANATHA
KERK

De vergelijking met het liefelijke witte kerkje dat in
Katwijk langs de boulevard een begrip is, gaat
mank. Maar… in 1991 kreeg Nieuw Lekkerland in de
volksmond toch óók een wit kerkje dat aan de
Mattenbies, langs de Planetenlaan werd gebouwd
en Maranatha is genoemd.
‘Onze Here, kom!’ is de betekenis van de naam
Maranatha met in gedachte het gebed van de
apostel Paulus in de Bijbel, te lezen in 1 Korintiërs
16:22. Het was een nieuwe loot aan de stam van de
bestaande Hervormde kerken in het dorp.
Het aantal inwoners van de
gemeente groeide door de
bouw van nieuwe wijken
gestadig door, met het
gevolg dat ook de toeloop
van nieuwe kerkleden
toenam. Na tien jaar
volgde een noodzakelijke
uitbreiding en verbouwing
van Maranatha en werd de
kerk een multifunctioneel
gebouw. De witte muren
aan de buitenkant
verdwenen en veranderden voor het grootste deel in
warmere tinten. Kenmerkend voor de warme en
ruimhartige sfeer én vele activiteiten die er bínnen
het gebouw op doordeweekse dagen plaatsvinden
naast de zondagse erediensten.

Behorend bij de Protestante Kerk in Nederland (PKN)
biedt de Hervormde gemeente Maranatha, met de
confessionele identiteit, ook onderdak aan de Vrije
Baptisten Gemeente Nieuw-Lekkerland met hun
eigen diensten. In het verleden gebeurde deze
vriendendienst ook regelmatig aan de Hersteld
Hervormde kerk voordat zij een eigen kerkgebouw
hadden.
Samenwerking en de helpende hand bieden, is dan
ook het christelijk uitgangspunt voortkomend uit
geloofsovertuiging. De grondslag daarbij is zonder
uitzondering de Bijbel en de belijdenisgeschriften.
Sinds 2017 is er een fulltime predikantsplaats.
De ruim 600 doop- en belijdende leden laten een
zeer divers beeld zien in leeftijd. Zowel jong als oud
zijn evenredig vertegenwoordigd met daarbij een
enorme aanwas aan jonge en, binnen de kerk,
actieve mensen. Juíst voor jonge mensen, maar
zeker ook voor ouderen zijn er uiteenlopende en
passende activiteiten. De verbondenheid wordt
daardoor versterkt.

'Onze Here, kom!’ is de
betekenis van de naam
Maranatha
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Tijdens de erediensten kunnen jonge kinderen,
desgewenst, naar de nevendienst gaan. Daar krijgen
zij op begrijpelijke wijze de mooie Bijbelverhalen te
horen. Daarna maken ze met hulp van de leiding een
bij het onderwerp behorend knutselwerkje.

Tevens zijn er, in samenwerking met de
Gereformeerde PKN-kerk ‘Bijbeluurtjes’ en
gespreksgroepen. Zelfs mensen die creatief zijn en
graag handwerken of anderszins leuke ideeën hebben,
kunnen op de gezellige Crea-club terecht. Een club
waar bezigheden met gezelligheid hoogtij vieren.
De zondagse erediensten beginnen om 9.30 uur.
Regelmatig is er tevens een thema- of
verdiepingsdienst om 17.00 uur.
Nieuwsgierig of geïnteresseerd geworden? Iedereen is
van harte welkom om een dienst bij te wonen.

Voorts zijn er tal van jeugdclubs voor
basisschoolkinderen en activiteiten in groepsverband
voor oudere jeugd. Een onderdeel daarvan is het
Diaconaal Jongerenproject met reizen naar verre, vaak
arme landen zoals de laatste jaren naar Malawi in
Afrika om de helpende hand te bieden op allerlei
gebied.
In de wintermaanden wordt er wekelijks catechisatie
gegeven aan jeugd in verschillende leeftijdsgroepen.
Daarnaast is er elk jaar een groep die zich voorbereidt
op het doen van belijdenis op de zondag vóór Pasen.

De zondagse erediensten beginnen
om 9.30 uur. Regelmatig is er
tevens een thema- of
verdiepingsdienst om 17.00 uur.

Alle informatie is te vinden op de website van de kerk
www.hgmaranatha.nl en bij de
scriba@hgmaranatha.nl of
predikant@hgmaranatha.nl.

In 1455 stichtte de parochie Lekkerkerk aan de
overkant van de Lek, in Nieuw-Lekkerland dus,
een kapel die men vanuit Lekkerkerk bediende. In
1492 werd het een parochiekerk met een eigen
pastoor. Aangrijpend is de geschiedenis van de
laatste Lekkerlandse pastoor, Jan Jansz. Hij ging
over naar de reformatie, werd predikant te
Oudewater en beëindigde daar in 1575 zijn leven
als martelaar aan de galg. Nieuw-Lekkerland werd
na de reformatie tot 1616 bediend door de
Lekkerkerkse predikanten.
Op zondag 20 maart 1616 werd ds. G. Verstegen
bevestigd als eerste predikant van de kort
daarvoor zelfstandig geworden hervormde
gemeente van Nieuw-Lekkerland. De bekendste
predikanten die vervolgens de gemeente hebben
gediend, zijn ds. Jacobus van Oudenhoven (16311664) en ds. Petrus van der Velden (1681-1723).
Naar beiden is een straat vernoemd.
Ds. Van Oudenhoven kreeg bekendheid als
historieschrijver en vanwege een uitgegeven
boetepreek naar aanleiding van een
overstroming. In deze preek wordt de goddeloze
levenswandel van de Lekkerlanders breed
uitgemeten, maar ook de weg gewezen van
bekering en genade.
Onder de bediening van ds. Van der Velden vond
een opmerkelijke opwekking plaats. In een
brochure wordt deze uitvoerig beschreven.
Aanvankelijk was er veel verzet tegen hem en zijn
prediking. Dit nam zelfs gewelddadige vormen
aan. Maar God gaf een ommekeer en dat bracht
een grote verandering in het dorpsleven.
Ds. G. Boele van Schagen heeft de gemeente het
langst gediend, van 1828 tot 1880. Tijdens zijn
bediening ontstond bij een aantal leden
onbehagen over de prediking en de manier
waarop hij omging met het doopformulier.
Terugblikkend op zijn bediening wordt deze tijd
getypeerd als een periode van vrijzinnigheid.

Tot 2 januari 1888 was er in Nieuw-Lekkerland één
kerk. In 1888 kwam daarin verandering. De
splitsing die toen plaats vond, wordt de Doleantie
genoemd. Later zijn er meerdere gemeenten en
geloofsgemeenschappen bijgekomen. Deze
geschiedenis is niet altijd even verheffend. Blijf
daarbij niet stilstaan, maar wees verwonderd dat
God Zijn kerk bouwt, ondanks het vaak
kleinmenselijke. En dit magazine mag er ook van
getuigen dat we elkaar in deze tijd zoeken en waar
mogelijk samen optrekken.
De geschiedenis van de kerk in Nieuw-Lekkerland
is uitvoerig beschreven in het in 2016 verschenen
jubileumboek ‘Gods akkerwerk, Gods gebouw’.
Deze geschiedenis getuigt van de trouw van God
Die Zijn gemeente ook in Nieuw-Lekkerland tot
vandaag in stand houdt.
Hervormde Kerk Dorp
Na de doleantie kwam er met de komst van ds. G.
Alers in 1921 in de gemeente een rechtzinnige
prediking, die tot de huidige dag gebleven is. Week
aan week mag die prediking nog plaatsvinden in
de dorpskerk die op dezelfde plek staat als waar
in 1455 de kapel werd gesticht. Het gebouw biedt
een zitplaats aan circa 1100 mensen.
Gereformeerde Ontmoetingskerk
Op 2 januari 1888 vindt in Nieuw-Lekkerland de
Doleantie plaats. De hervormde predikant, ds.
Segboer, en drie van de vier kerkenraadsleden
verlaten de Hervormde Kerk. Twee van de vijf
kerkvoogden volgen hen in dat spoor. Zij kunnen
zich niet langer stellen onder de hervormde
kerkorde van 1816 en de daaraan gekoppelde
Synodale Organisatie. Het is het begin van de
Gereformeerde Kerk. De Gereformeerden moeten
allerlei zaken regelen om het gemeente-zijn
gestalte te kunnen geven. Het eerste jaar worden
kerkdiensten in de christelijke school gehouden
terwijl een kerkgebouw daarnaast in aanbouw
was. Dat kerkgebouw stond naast het huidige

kerkgebouw dat op 11 maart 1936 in gebruik is
genomen. In 1968 wordt het kerkgebouw
uitgebreid met een kerkzaal aan de west- en
vergaderzalen aan de zuidzijde. De uitbreiding
aan de oostzijde met nieuwe ingang vindt plaats
in 1993 waarbij het gebouw de naam
‘Ontmoetingskerk’ krijgt.

dorpscultuur van Nieuw-Lekkerland. De
gemeente is gestart met een groep van
vijfentwintig gezinnen. Inmiddels zijn we een
gemeente van meer dan tweehonderd personen.
De mensen die bij de gemeente horen, komen
hoofdzakelijk uit Nieuw-Lekkerland en
omliggende dorpen zoals Streefkerk, GrootAmmers en Alblasserdam. Sinds september 2007
Sinds 2004 is er door het ontstaan van de PKN een worden samenkomsten gehouden in het gebouw
nieuw organisatorisch samenwerkingsverband
van de Hervormde Gemeente Maranatha.
met de Hervormde kerk.
Messiaanse Gemeente Nieuw-Lekkerland
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Is ontstaan rond 2002. Vanuit verschillende
Maakt deel uit van het kerkverband van de
huisgemeenten en bijbelstudiegroepen in de
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). De
omgeving, met een gezamenlijk verlangen terug
naam 'gereformeerd' die onze kerken dragen,
te gaan naar de instellingen van God (zoals het
heeft een historische betekenis, ontstaan in de
vieren van de sabbat en de Bijbelse feesten),
tijd van de Reformatie van de zestiende eeuw.
ontstond de behoefte om structureel op sabbat
'Gereformeerd' heeft echter ook een inhoudelijke (zaterdag) samen te komen. De diensten werden
betekenis. Het betekent dat we als kerken ons
eerst in d’ Ouwe School gehouden. Toen dit
steeds opnieuw willen laten vormen en
gebouw op de nominatie kwam om te worden
onderwijzen door wat God in zijn Woord (de
gesloopt, kwam er ruimte beschikbaar in het tot
Bijbel) tegen ons zegt. De toevoeging van
Brede school omgevormde gemeentehuis. Sinds
‘vrijgemaakt’ is ontstaan na een afscheiding in
2012 komt de gemeente samen in de grote zaal
1944.
van Het Carillon.
De MGN fungeert als streekgemeente, maar het
Hervormde gemeente Maranatha
grootste deel van de gemeente komt uit NieuwVanaf september 1986 kwamen leden van, wat
Lekkerland en de Alblasserwaard. In de loop der
later de Hervormde gemeente Maranatha zou
jaren zijn er vanuit de Messiaanse Gemeente
heten, bij elkaar voor hun erediensten op
Nieuw-Lekkerland zustergemeenten ontstaan in
zondagmiddagen in het kerkgebouw van de
Gouda en Oude-Tonge.
Gereformeerde Ontmoetingskerk. Officieel is
Maranatha op 20 maart 1988 opgericht na
Hersteld Hervormde Kerk (HHK)
goedkeuring van de Generale Synode van de
Is een bevindelijk gereformeerd Nederlands
Nederlandse Hervormde Kerk. In tegenstelling tot kerkgenootschap, dat ontstond uit leden van de
de in het dorp bestaande Hervormde kerken
Hervormde Kerk die wegens gewetensbezwaren
behorend tot de Gereformeerde Bond, heeft
buiten de fusie wilden blijven met de
Maranatha de confessionele modaliteit. Het
Gereformeerde Kerken en de Evangelischledenaantal groeide gestaag zodat in 1991 een
Lutherse Kerk, die samen op 1 mei 2004 opgingen
eigen kerkgebouw in gebruik kon worden
in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Tot
genomen. Later gevolgd door de aanstelling van
de HHK behoren voornamelijk gemeenten die
een vaste predikant.
eerder tot de orthodox-hervormde richtingen
binnen de Hervormde Kerk gerekend werden.
Vrije Baptisten Gemeente
Is in 2000 in Nieuw-Lekkerland ontstaan vanuit
een groei van de Vrije Baptisten gemeente in
Papendrecht. Er was destijds een verlangen om in
het eigen dorp een gemeente te starten met een
eigen visie en missie, passend binnen de

13

De Vrije Baptistengemeente Nieuw-Lekkerland wil
een gemeente zijn die eigentijds is, met een
duidelijke Bijbelse basis, helder en transparant voor
zowel de gemeenteleden als de omgeving.
De samenkomsten staan in het teken van
aanbidding, lofprijzing, dankzegging, ontmoeting,
opbouw en onderwijs.
De gemeente is bedoeld als levend getuigenis, als
plek waar je je thuis mag voelen, waar je
opgebouwd mag worden in je geloof en waar je
elkaar tot steun mag zijn.
Dit komt tot uiting in de doelen van de gemeente.
Als gemeente organiseren we activiteiten in
samenwerking met andere lokale kerken.
Er is geen vaste voorganger of predikant. Wel
hebben we een poule van vaste (in- en externe)
sprekers en gastsprekers. De gemeente wordt geleid
door een team van (mannelijke) oudsten, in hun
taak bijgestaan door hun echtgenotes.
De gemeente onderscheidt vier hoofddoelen:
·God liefhebben boven alles
·Je naaste(n) liefhebben als jezelf
·Groeien naar geestelijke volwassenheid
·Gods getuige(n) zijn
We willen een geloofsgemeenschap vormen van
mensen die vervuld en bijbelgetrouw zijn en zich
geleid weten door Jezus Christus en een nieuw leven
hebben gekregen en dit leiden.

VRIJE BAPTISTEN
GEMEENTE

We onderscheiden diverse kernzaken van de
gemeente:
Aanbidding de relatie met God bestaat niet slechts
uit momenten van aanbidding tijdens
bijeenkomsten, maar we zien aanbidding als
levenshouding. Binnen de diensten is aanbidding
een manier om het hart van God te zoeken en zijn
aanwezigheid te ervaren. We geven hierin ruimte
voor verschillende invullingen met een combinatie
van oudere en nieuwere muziekvormen, en er is
regelmatig ruimte voor gemeenteleden om
getuigenissen te delen over wat God in hun leven
heeft gedaan.
Dienstbaarheid we vinden het normaal dat iedere
christen bijdraagt aan de opbouw van de gemeente
vanuit de bediening die het beste bij hem of haar
past met het oog op zijn of haar talenten en
karakter. Dit is niet zozeer een opdracht of
verantwoordelijkheid; het is vooral een voorrecht
om te ervaren dat God ons wil gebruiken om tot
zegen te zijn voor de ander.
Discipelschap als we Jezus hebben leren kennen,
kunnen we stapsgewijs groeien in het daadwerkelijk
navolgen van Hem. Er wordt hiervoor via
verschillende kanalen onderwijs geboden en
daarnaast proberen we elkaar ook te stimuleren in
het groeien naar een leven van navolging van Jezus.
Missionair gemeente-zijn we willen op zó een
manier Jezus Christus verkondigen dat mensen in
Nieuw-Lekkerland en omgeving Hem zullen leren
kennen. Daar kan ieder gemeentelid op een voor
hem of haar passende wijze bij betrokken zijn.
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Ook werken we samen met andere lokale kerken.
Daarnaast zijn we betrokken bij zendingsprojecten
dichtbij en verder weg.
Gemeenschap we willen met raad en daad bij
elkaar betrokken zijn en elkaar waarderen, niet
ondanks, maar juist dankzij de onderlinge
verschillen. We streven ernaar dat de onderlinge
relaties zuiver zijn en dat een ieder – waar mogelijk
– actief betrokken is in de gemeente.
Naast de diensten op zondagmiddag zijn er ook
aanvullende diensten op diverse christelijke
feestdagen. Tijdens de diensten is er voor de jongste
kinderen opvang aanwezig. Voor kinderen in de
basisschoolleeftijd is er tijdens de dienst
zondagsschool, zodat zij op hun niveau ook
betrokken kunnen zijn.
Voor tieners zijn er jeugdgroepen die op leeftijd zijn
ingedeeld en op een doordeweekse dag bij elkaar
komen en hebben dan de ruimte om Bijbelstudie te
doen, te delen wat hen bezig houdt en natuurlijk
een gezellig samenzijn te hebben.

Volwassenen zijn ingedeeld in kringen.
Het samenkomen in huiskringen is een belangrijk
onderdeel van onze gemeente.
Een huiskring is een plek waar je jezelf kunt zijn en
andere mensen uit de gemeente beter leert kennen.
De huiskringen helpen om betrokken te raken bij
elkaars leven en van elkaar te leren hoe je in deze
tijd de Here Jezus centraal kunt stellen in je leven.
Daardoor groei je in het volgen van de Here Jezus en
leer je van elkaar hoe je de noden van andere
mensen kunt verzachten in Zijn naam. Ook studeren
we gezamenlijk de Bijbel.

Mattenbies 1, 2957 RJ, Nieuw-Lekkerland vbgnl.nl
Samenkomst: iedere zondag om 13.30 uur

info@vbgnl.nl
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MESSIAANSE GEMEENTE
NIEUW-LEKKERLAND

De Messiaanse Gemeente Nieuw-Lekkerland is een
levendige gemeente die op zaterdag (sabbat)
samenkomt in Het Carillon.
Allereerst maken wij deel uit van het Lichaam van
de Messias, de Gemeente wereldwijd. Daarnaast zijn
wij als gemeente onderdeel van de Messiaanse
beweging. Dit is een wereldwijde beweging van
gelovigen, die op zoek zijn naar de Bijbelse wortels
van het geloof. Dit kenmerkt zich o.a. in:
-Het vieren van de sabbat (zaterdag).
-Het vieren van de Bijbelse feesten.
-Sterke verbondenheid met het Joodse volk en het
land Israël.
-Het zoeken naar de betekenis van de Thora in het
dagelijks leven, gezien vanuit Jezus’ onderwijs.
Iedere Messiaanse gemeente behoudt in deze
beweging haar eigen signatuur.
Naast de Woordverkondiging heeft muziek, lofprijs
en aanbidding een belangrijke plaats in onze
gemeente.
Messiaans betekent eigenlijk; volgeling van de
Messias. Wij geloven in deze Messias Jesjoea
(Hebreeuws voor Jezus) als de Redder van Israël, als
onze persoonlijke Redder en als Redder van deze
wereld. Wij verwachten Hem spoedig terug als
Koning hier op aarde om de schepping te herstellen,
zoals de profeten in de Bijbel hebben voorzegd.

Wij geloven en belijden dat de Bijbel het Woord van
God is. Dit is de grondslag van ons geloof, van ons
denken en ons doen. Wij willen graag een gemeente
zijn volgens de oorspronkelijke bedoeling met al
haar gaven en in alle facetten, zoals die
functioneerden na de uitstorting van de Heilige
Geest.
De Messiaanse Gemeente Nieuw-Lekkerland bestaat
uit broeders en zusters uit alle lagen van de
maatschappij en uit allerlei kerkelijke richtingen. Wij
willen graag een gemeente zijn waarin ruimte is
voor iedereen die onvoorwaardelijk Jezus wil volgen.
Wij willen een missionaire gemeente zijn, van
waaruit broeders en zusters worden uitgezonden om
het Evangelie van het Koninkrijk te brengen in
Nederland, in Israël of elders.
Vanuit onze gemeente wordt actief deelgenomen
aan diverse organisaties die gericht zijn op:
-Praktische, geestelijke en financiële hulp aan Joodse
mensen in Oekraïne en Wit-Rusland
-Zendings- en ontwikkelingshulp in Nicaragua
-Evangelisatie in Nederland
-Evangelisatie in Israël
-Ondersteuning Messiasbelijdende gemeenten in
Israël
Wij ondersteunen initiatieven die de Bijbelse feesten
onder de aandacht brengen en helpen mensen hier
praktische invulling aan te geven.

Locatie: Het Carillon | Raadhuisplein | 2957 RK | Nieuw-Lekkerland
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De Bijbelse feesten krijgen in onze gemeente veel
aandacht. Deze worden in speciale diensten gevierd,
waar de kinderen dichtbij betrokken worden.
In onze gemeente is iedere leeftijdscategorie
vertegenwoordigd en wij willen graag aandacht
hebben voor iedereen in de gemeente. Wij
organiseren met regelmaat activiteiten die gericht
zijn op ouderen, tieners, mannen en vrouwen.
Tijdens de diensten is er crèche en zijn er
kindernevendiensten (sabbatschool).
Naar behoefte worden gemeenteavonden
georganiseerd in het teken van thema’s die in de
samenleving spelen.

In de gemeente zijn twee tienergroepen en een
16plus-groep. Maandelijks wordt er tijdens de
reguliere dienst voor deze groepen tienerdiensten
georganiseerd in de naastgelegen Maranatha kerk.
Tijdens deze tienerdiensten wordt hen door het
Jeugdwerkteam een stevige basis meegegeven voor
de toekomst. Een open sfeer, Bijbelstudie, interactie
en gebed staan hierbij centraal.
Regelmatig worden er voor de tienergroepen ook
clubavonden georganiseerd. Hierbij wisselen sport,
spel, ontspanning en gesprekken rond Bijbelse
thema’s elkaar af.
U/jij bent van harte uitgenodigd de samenkomsten
te bezoeken.
Samenkomsten:
Zaterdag 11:00 – 13:00 uur
De diensten zijn livestream via YouTube te volgen.
De link naar de livestream wordt op aanvraag
verstuurd.
Wilt u meer weten? Stuur een mailtje;
info@messiaansegemeentenieuwlekkerland.nl
of bezoek messiaansegemeentenieuwlekkerland.nl

Goed onderwijs en persoonlijke aandacht voor de
jeugd vinden we belangrijk. We proberen hen dan
ook actief te betrekken bij o.a. de muziek, de
techniek, het onderwijs aan de kinderen en de
crèche.

Postadres:
Claes de Jongestraat 31 | 2957 AD Nieuw-Lekkerland

'De Bijbelse feesten krijgen in onze gemeente veel aandacht'
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Zoals destijds in veel plaatselijke Hervormde
gemeenten het geval, waren er in 2004 ook in
Nieuw-Lekkerland hervormden die zich bezwaard
voelden bij de fusie van de Hervormde Kerk met de
Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse
Kerk. In deze periode is onze gemeente ontstaan.
Met veel andere gemeenten in ons land zijn wij nu
de Hersteld Hervormde Kerk (HHK).
Onze gemeente is een streekgemeente. Een
aanzienlijk deel van de gemeenteleden komt uit
omliggende dorpen zoals Kinderdijk, Streefkerk,
Groot-Ammers, Nieuwpoort, Alblasserdam, OudAlblas en Bleskensgraaf. De gemeente bestaat uit
ruim 600 leden.
Iedere zondag zijn er erediensten in ons kerkgebouw
aan de Dirk III Straat 42 te Nieuw-Lekkerland. De
aanvangstijden zijn in de regel 9:30 en 18:00 uur. U
bent van harte welkom! Voor de jongste kinderen is
er in de ochtenddiensten crèche.
Gedurende het winterseizoen worden
gemeenteleden bezocht door de ouderlingen en
eventueel diakenen. We vinden het belangrijk te
weten hoe het met onze gemeenteleden gaat, in dit
tijdelijke leven – gezin, werk, gezondheid - maar ook
voor het eeuwige leven! Bij bijzondere, vreugdevolle
verdrietige gebeurtenissen
is erbeginnen
extra aandacht en
De of
zondagse
erediensten
ondersteuning
vanuit
de predikant ofbeginnen
De
zondagse
erediensten
om
9.30 uur.
Regelmatig
iswijkouderling
er
voor
betrokkenen.
De
zondagse
erediensten
beginnen
om 9.30 uur. Regelmatig is er

tevens een thema- of
om
9.30 uur.
Regelmatig
is er
tevens
eenom
themaverdiepingsdienst
17.00ofuur.
tevens eenom
themaverdiepingsdienst
17.00ofuur.

HERSTELD
HERVORMDE
KERK

Zondagsschool ‘Timotheüs’ is in principe bestemd
voor kinderen die op de basisschool in groep 2 t/m 7
zitten of de leeftijd van 5 jaar hebben bereikt.
Het doel van de catechese is jongeren de Bijbel beter
te leren begrijpen. De catechisaties worden gegeven
op maandagavond of dinsdagavond.
De kinderen van de gemeente worden gedoopt en
zijn daarmee doopleden van de gemeente. De doop
is geen teken of zegel van iets in de gedoopte, maar
van Gods genadige beloften in Jezus Christus.

Om belijdend lid van de gemeente te kunnen
worden kan belijdeniscatechese worden gevolgd.
Belijdende leden hebben toegang tot het Heilig
Avondmaal. Het Avondmaal is een zichtbaar teken
van het Evangelie. Het laat zien dat Christus Zijn
lichaam en bloed geofferd heeft om het eeuwig
leven te geven aan wie in Hem gelooft.
Belijdeniscatechese is op de vrijdagavonden
in het catechisatieseizoen en loopt door
tot Pinksteren.

kerkdiensten: 9:30 en 18:00 uur
Voor de jongste kinderen is er in de ochtenddiensten crèche
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Er is een vervolg op de belijdeniscatechisatie en
dient tot nader onderwijs voor alle belijdende leden
en andere belangstellenden. Lidmatencatechisatie is
eenmaal per maand op een dinsdagavond tijdens
het catechisatieseizoen.
Naast de zondagse erediensten is het
verenigingsleven een belangrijk onderdeel van de
gemeente. Naast het sociale aspect vormt het samen
bestuderen en onderzoeken van de Bijbel de kern
van de iedere vereniging. De gemeente kent de
volgende verenigingen:
·Mannenvereniging “Baruch”
·Vrouwenvereniging “Lydia”
·Jeugdvereniging –16 ''Menorah’'
·Jeugdvereniging +16 ''Sola Scriptura''
Voor de ouderen in de gemeente zijn er een aantal
keer per jaar contactmiddagen. Ze zijn bedoeld voor
hen die soms een stukje eenzaamheid ervaren, voor
hen die herinneringen van vroeger willen delen of
met lotgenoten bevindingen willen delen en ook
voor hen die gewoon wat gezelligheid met elkaar
willen hebben.
Daarnaast zijn er de ontmoetingsmorgens, deze zijn
voor alle leeftijden. Deze morgens zijn eens per twee
weken op donderdagochtend. Ook gasten,
bijvoorbeeld een kennis, buurman of buurvrouw is
van harte welkom.

In onze kerkelijke gemeente is een groep
vrijwilligers die hulp willen geven aan iedereen die
dit nodig heeft. Zij proberen hulp te verlenen aan
onder andere gezinnen, alleenstaanden en ouderen.
Een aantal gemeenteleden is werkzaam in het
buitenland. Daarnaast is er een evangelisatie- en
zendingscommissie binnen de gemeente, om
bewustwording te creëren en ter ondersteuning van
zendingswerkers en -projecten in binnen- en
buitenland.
Wilt u meer informatie over onze gemeente?
Overweegt u lid te worden, of heeft u gewoon een
vraag? Neem contact op met de scriba.
Hersteld Hervormde Gemeente Nieuw-Lekkerland en
omstreken.

Dirk III Straat 42
2957 AR Nieuw-Lekkerland
Telefoon: 0184 701 345
Mail: scriba@hhgnieuwlekkerland.nl
Daarnaast zijn er de ontmoetingsmorgens, deze
zijn voor alle leeftijden. Deze morgens zijn eens
per twee weken op donderdagochtend

Het toppunt van kunst:
Gods Schepping
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Keerpunt Nieuw-Lekkerland is de
interkerkelijke evangelisatiewerkgroep van de
Hervormde gemeente Kinderdijk-Middelweg,
Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) De
Hoeksteen, Hervormde gemeente Maranatha,
Vrije baptistengemeente en de Gereformeerde
Ontmoetingskerk.
Er is een stuurgroep (één vertegenwoordiger
uit elke kerk) die coördineert en er zijn
diverse werkgroepen die afzonderlijke
activiteiten organiseren.

Onze activiteiten
Bidstonden twee keer per jaar
Nacht van gebed
Alpha- en Beta-cursus voor volwassenen
Vrouwenochtend, vrouwenontbijt of
vrouwenavond
Lichtjesfeest rond Kerst
Kerstnachtviering op 24 december
Week van gebed
Zangavond in ’t Waellant
Sing-In in de openlucht bij het zwembad
Pinksterpad
2x per jaar verschijnt een nieuwsbrief
Actief op facebook met een eigen website

Met onze verschillende achtergronden zijn wij
het over één ding eens: ‘Het Evangelie van
Jezus Christus moet aan iedereen bekend
worden gemaakt en aan deze taak willen wij
in Nieuw-Lekkerland/Kinderdijk invulling
geven.
Wij vinden dé basis in de opdracht die de Here
Jezus zelf heeft gegeven in Mattheüs 28:19
waar staat: Ga dus op weg en maak alle
volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen
in de naam van de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest, en hen te leren dat ze zich
moeten houden aan alles wat Ik jullie
opgedragen heb.
Keerpunt wil de samenwerking tussen de
plaatselijke kerken en christenen stimuleren
en bevorderen.
Het verlangen om het Evangelie te delen met
anderen komt voort uit de relatie met God.
Basis van deze relatie is het verlossingwerk
van Jezus Christus, contact met Hem door het
lezen in zijn Woord en het delen van alles wat
ons bezighoudt met Hem, in het gebed.

meer info? keerpuntnieuwlekkerland.nl.

Keerpunt is eind jaren ’90 ontstaan uit het
verlangen van een aantal christenen om
Nieuw-Lekkerland te bereiken met het
Evangelie. Een hoogtepunt was de tent-actie

”Keerpunt 2000!?”. Uit de tent-actie is
vervolgens een platform ontstaan met
vertegenwoordigers van eerdergenoemde
kerkelijke gemeenten.
De naam Keerpunt is ontstaan in het jaar
2000. Dat jaar leek een keerpunt in de
geschiedenis. Sindsdien bestaat Keerpunt uit
een actieve groep mensen die jaarlijks allerlei
activiteiten organiseert.

Scan de QR code
voor een cadeaubon
van boekwinkel de Parel!

