
 
 

UITNODIGING 
Contactavond 

 

 

DONDERDAG 13 OKTOBER 2022 
 

Gereformeerde Kerk 
Von Kropffplein 1 - 4791 HW KLUNDERT 

Inloop 19.30 uur - Aanvang 20.00 uur 
 

Spreker: ds. Dick Westerneng 
 

 

‘Hoopvolle ontwikkelingen  
voor samen kerk zijn’ 

 

(ZIE PAGINA 2 VAN DEZE UITNODIGING) 
 

 

 
COLLECTE T.B.V. ONKOSTEN  

JONG EN OUD VAN HARTE WELKOM! 
 

CONFESSIONELE BEWEGING ZUID-HOLLAND-zuid/NOORD-BRABANT 
 

Zie voor meer activiteiten: www.confessionelebeweging.nl 



Aan de leden van de Confessionele Beweging 
en andere belangstellenden 

 
D.V. donderdag 13 oktober 2022 mogen we als (inmiddels gefuseerde) Confessionele 
Beweging weer een avond in onze regio houden. In oktober 2019 was de laatste 
bijeenkomst in onze afdeling. Daarna speelde de corona-pandemie ons parten. Dankbaar 
zijn wij dat wij u kunnen uitnodigen voor een Contactavond in Klundert met als onderwerp: 

 

‘Hoopvolle ontwikkelingen voor samen kerk zijn’ 
 
Ds. Westerneng schrijft het volgende bij dit onderwerp: 
Wat behoort tot de vormgeving van de kerk en wat bij het wezenlijke, de kern? 
Dat vraag je je af bij veranderingen die zich voltrekken. 
Een paar  voorbeelden:   
 meer mensen kijken thuis naar de dienst 
 de tweede dienst vervalt 
 mensen kiezen de gemeente die hen het meest aanspreekt 
Daarnaast is er het gevoel van onbehagen dat de maatschappij snel verandert. 
De christelijke visie wordt hooguit gerespecteerd, maar niet meer gevolgd. 
En daarbij: wat is nog de christelijke visie? Ook die is zeer divers. 
Hoe zet je dan Gods Woord centraal en bevorder je de eenheid in de gemeente? 
Twee dingen die moeten gebeuren. Maar hoe? Het is een zoektocht in onbekend gebied,  
maar tegelijk een weg achter de Heiland aan. 
In zijn inleiding zal ds. Westerneng een aantal hoopvolle ontwikkelingen noemen die 
kansen bieden. 
 
Na de pauze kunnen we met ds. Westerneng en met elkaar verder in gesprek gaan over dit 
onderwerp. 
 
We zien uit naar een goede avond met elkaar. 
 
Ds. Westerneng is sinds juli 2022 predikant in Yerseke en Oosterland en stond daarvoor o.a. 
in ’s-Gravenpolder. 
Hij is 2e voorzitter van het Hoofdbestuur van de Confessionele Beweging. 
 
Namens CB-afdeling Zuid-Holland-zuid/Noord-Brabant, 
 Corrie de Gast, Klundert 
 John den Otter, Werkendam 
 Jan van Poppel, Klundert 
 Rook Verkaik, Hardinxveld-Giessendam 
 Ad de Waard, Sliedrecht 
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