
een kerk voor iedereenEEN PLEK VOOR IEDEREEN
Een kerk in de wijk!
In Gorinchem-Oost wordt een nieuwe kerk gebouwd. Dat is niet alleen goed 
nieuws voor de 800 leden van de Protestantse wijkgemeente Dalem/Gorinchem-
Oost die daar haar kerkdiensten gaat houden, maar ook voor alle andere 
inwoners van Spijk, Dalem en Gorinchem-Oost. Zij krijgen er een centraal gelegen 
ontmoetingsplek bij. Het wordt namelijk een kerk waar iedereen welkom is om 
mee te doen aan bijvoorbeeld een koffieochtend of een gezamenlijke maaltijd. 
Ook kun je er een vergaderzaal huren of je koorrepetities houden.

De nieuwbouw vindt plaats in opdracht van de Protestantse Gemeente 
Gorinchem. Er is uiteraard een behoorlijke financiële investering mee gemoeid. 
Inmiddels hebben we 80% van het benodigde bedrag bij elkaar. We doen nu een 
beroep op u! Dankzij uw gift staat er straks een prachtig en multifunctioneel 
gebouw voor iedereen in de wijk! Doet u ook mee?

Commissie fondsenwerving: Kees van As, Natascha de Bruijn, Anke 
Ferdinandusse, Ton Lenting, Dirk en Esther Meppelink en Douwe de Ruiter.

“Ik ben blij dat er een rouwkamer 
komt in de nieuwe kerk zodat 
alle mensen in Gorinchem-Oost 
afscheid kunnen nemen van 
hun dierbaren in een vertrouwde 
omgeving.”

Wiesje Eppink-Raidt

Een uitgave van de PKN 
wijkgemeente Dalem/
Gorinchem-Oost. Een 
plek om tot rust en 
bezinning te komen. 
Waar je geloof mag 
ontdekken, voeden en 
vieren. Je contacten 
opdoet en wordt 
uitgedaagd om een 
bijdrage te leveren aan 
de samenleving.

Wilt u meer weten over 
de nieuwbouw neem 
dan contact op met 
Esther Meppelink via 
esther.meppelink@
pggmail.nl
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Je hoeft niet gelovig te zijn of lid van de kerk 
om mee te doen en je welkom te voelen

De kerk brengt 
generaties bij elkaar

“De kerk helpt mij om bewust te 
leven. Ze herinnert mij eraan dat 
bepaalde keuzes niet alleen goed 
zijn voor jezelf maar ook voor 
een ander en het milieu.”

Benita Blokland

“Mijn wens: een jongerensoos 
in de jeugdruimte van de nieuwe 
kerk. Een plek in Oost om 
leeftijdsgenoten te ontmoeten.”

Tim Visser

“Alle generaties zijn van belang 
om samen te vieren, te beleven 
en om te zien naar elkaar!”

Peter van Hofwegen



Een kerk bouwen in onze wijk: al heel 
lang koesteren wij als Protestantse 
wijkgemeente in Dalem/Gorinchem-
Oost deze wens. We geloven in de 
kracht van verbinding en zijn ervan 
overtuigd dat een kerkgebouw daarin 
een belangrijke schakel kan zijn.

Bij verbinding denken we aan de 
ontmoeting en betrokkenheid tussen mensen. Daarom 
willen we het kerkgebouw door de week gebruiken 
voor activiteiten voor jongeren, koffieochtenden, 
gezamenlijke maaltijden en discussieavonden. Je 
hoeft niet gelovig te zijn of lid van de kerk om daaraan 
mee te doen en je welkom te voelen. Sowieso vinden 
we het heel belangrijk om geen onderscheid te maken. 
Rijk, arm, man, vrouw, homo, hetero, wie je ook bent, je 
wordt volstrekt gelijk behandeld.

Heel belangrijk is voor ons natuurlijk ook de verbinding 
met God. Daar zijn we kerk voor. In aansluiting bij de 
traditie en met behulp van eigentijdse vormen hopen 
we een ruimte te scheppen waar mensen ervaren 
dat God zich laat vinden. Een ruimte die uitnodigt om 
geraakt te worden door iets wat boven jezelf uitstijgt. 

Voor mij is de wijk niet af zonder een kerk
Verbinding houdt voor ons ook in: het dagelijks 
leven en de kerk vormen geen gescheiden werelden. 
Vanouds biedt de kerk plaats voor ‘rouw en trouw’. Als 
gemeente voelen we ons betrokken bij wat er in onze 
wijk speelt. Het is dan ook onze bedoeling om kerk te 
zijn op de plek waar het leven geleefd wordt: waar de 
mensen wonen en de boodschappen doen, waar hun 
kinderen naar school gaan en sporten, waar relaties 
opbloeien maar ook stuklopen, waar mensen geboren 
worden en overlijden.

De kernwaarden van de kerk – geloof, hoop en liefde 
– gaan over dit leven. Voor mij is Gorinchem-Oost 
daarom niet af zonder een kerkgebouw. En ik zou het 
geweldig vinden om te mogen merken, hopelijk ook 
in financiële zin, dat die gedachte op draagvlak kan 
rekenen.

Ds. Dirk Ophoff

Geloven in de kracht van verbinding

geloof, hoop en liefde
Vindplaats van

“Oost lost op”
De leden van de wijkgemeente Dalem/
Gorinchem-Oost geven handen en voeten 
aan hun geloof met de hulpdienst ‘Oost 
lost op’. We bieden mensen tijdelijke en 
praktische hulp waar nodig. U kunt hulp 
vragen of bieden via  
www.pkngorinchemoost.nl/ 
meedoen/oost-lost-op

Rouw- en familiekamer
In alle rust en op een door u gekozen 
moment afscheid nemen van de 
overledene. Net zo lang en zo vaak als u 
prettig vindt. In de rouw- en familiekamer 
van de kerk kunnen u en andere naasten 
alle dagen voorafgaand aan de begrafenis 
terecht om afscheid te nemen en troost 
te vinden bij elkaar. U krijgt de sleutel van 
de ontvangstruimte waar ook de toegang 
is tot de kamer waar afscheid kan worden 
genomen. Met persoonlijke spullen en 
foto’s kunt u de afscheidsruimte naar 
eigen smaak inrichten.

Kerstwandeltheater
Voor de wijk organiseren we een 
Top2000 dienst en tweejaarlijks het 
kerstwandeltheater. Een mooi evenement 
waar steeds zo’n 1000 mensen, jong en 
oud, aan deelnemen.

Waar komt de nieuwe kerk? 
De kavel voor de nieuwbouw ligt in 
de wijk Hoogdalem naast de Brede 
school Dalemplein en tegenover 
een zorgcentrum. De kerk is goed te 
zien vanaf de Spijksesteeg en ligt in 
het midden van de wijken Laag- en 
Hoogdalem. Een centrale plek in 
Gorinchem-Oost.

Wij gaan voor een Groene Kerk
Groen heeft te maken met 
schepping, klimaat, duurzaam, 
goed en recht doen. In een 
wereld die in toenemende 
mate te maken krijgt met 
klimaatverandering, uitbuiting en onrecht, 
geven Groene Kerken een tegengeluid
Onze intentie om een GROENE KERK 
te zijn wordt duidelijk zichtbaar in 
de bouwplannen. Het toepassen van 
milieu besparende voorzieningen, zoals 
bijvoorbeeld de keuze van de verwarming, 
het ventilatiesysteem, isolerende 
beglazing en verlichting. Zo krijgt de kerk 
een gezond, comfortabel en energiezuinig 
binnenklimaat. Daarnaast wordt de 
CO2-uitstoot verlaagd door minder en 
duurzamere energie te gebruiken. Met 
de inspanningen van nu kunnen we de 
komende generatie ontlasten van hoge 
energie- en onderhoudskosten. 

Maak de nieuwbouw mogelijk!
Alleen met de inzet van alle gemeenteleden, 
wijkbewoners, organisaties en fondsen is 
het mogelijk om de kerk voor de komende 

generaties te behouden. Een kerk waar 
jong en oud kan samenkomen om te 
ontdekken, te verdiepen en te vieren!

Gift
Wilt u een bijdrage 
geven aan de nieuwe 
kerk? Maak dan 
een gift over via 
internetbankieren, 
op rekeningnummer 

NL85RABO0373743599 t.n.v. PKN PGG 
nieuwbouw Oost. 

Uw gift komt ten goede aan een 
prettige ruimte waar u wekelijks 
kunt komen koffiedrinken of aan 
een ruime keuken waar maaltijden 
worden bereid. Ook komt er een 
goede geluidsinstallatie voor zang, 
presentaties en optredens. Wilt u liever 
dat uw gift wordt gebruikt voor de 
inrichting van het jeugdhonk of aan de 
rouw- en familiekamer? Vermeld dit 
dan bij uw overboeking.

Denkt u erover om een (grote) gift te doen? Of 
wilt u meer weten over periodiek schenken? 

Neem dan contact op met het College 
van Kerkrentmeesters via marry.
rozendaal@pggmail.nl of ga naar 
https://www.pkngorinchemoost.nl/
financien/ 

Helpende handen
Bent u bereid om – incidenteel – 
een helpende hand te bieden bij 
het organiseren en uitvoeren van 
inzamelingsacties, werkzaamheden en 
andere activiteiten? Neem dan contact 

op met de commissie fondsenwerving via 
esther.meppelink@pggmail.nl of kees.van.as@
pggmail.nl


