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Is het niet treurig en hemelschreiend om dit soort berichten vanuit een kerkblad te moeten vernemen? 

Soms vraag je jezelf weleens af of de twee kerkenraden van onze gemeente (dominees en ouderlingen) 

niet lichtelijk gestoord zijn geworden ofwel het spoor geheel bijster zijn. Waar de Heere Jezus de tafels 

van de geldwisselaars in de tempel omkeerde, daar richten beide verantwoordelijke kerkenraden ze weer 

op door een zaalvoetbaltoernooi en zaalvolleybaltoernooi in de sporthal te tolereren waar des zondags 

het Woord Gods uitgedragen wordt. Onlangs werd er dus ook een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd 

voor de verbouwing van de aangekochte Triumfatorkerk aan de Piet Heinlaan. De wereld die dit met 

spottende ogen en oren aanschouwt begint zichzelf wellicht af te vragen….wat een arme God dit 

kerkvolk toch wel niet moet hebben. Nu gaat de kerk dezelfde dingen doen als de wereld. Een scherp 

gebekte en getergde kerkvechter zou hier tegen in kunnen werpen: “Kleen, als u wat meer geld aan de 

kerk zou doneren behoefden we dit soort activiteiten niet te organiseren!” Da’s voor u een vraag en voor 

mij een weet, maar ik geef m’n geld veel liever aan de vervolgde Kerk van Christus in het Midden 

Oosten en Verre Oosten, aan m’n arme geestelijke broertjes en zusjes, en/of aan mensen die God mijn 

paadje doet kruisen, dan aan deze godsdienstige kermis. Men zou zich ook ernstig kunnen afvragen of 

een dergelijke uitgave van bijna 6 miljoen euro voor een kerkgebouw inclusief verbouwing in deze tijd 

wel zo verantwoord is. Maar ja, nood breekt wet en kennelijk heiligt het doel alle middelen,….en dan 

gaat men allerlei bedelacties verzinnen die menigeen langzaam maar zeker de keel uitkomt. Straks zijn 

er een paar gezinnen in deze gemeente echt in geldnood, en krijgt men wellicht te horen dat daar 

momenteel niet zoveel financiële ruimte voor is….want ze zitten zelf nog zwaar tot aan hun nek in de 

schulden. 

 

Toen deze toernooien enkele maanden geleden bekend werden gemaakt heb ik ds. Vlietstra en andere 

kerkenraadsleden via de mail hier ernstig tegen vermaand en gewaarschuwd. Maar klaarblijkelijk wilde 

men niet horen, want er moest koste wat kost…..een lading geld komen. De meerderheid was voor, en 

naar de enkele tegenstander(s) werd niet gehoord. Dus mensen….ga je gang maar, het is immers voor de 

kerk. Dat ze nog geen aflaatbrieven hebben uitgeschreven doet mij nog wel enigszins versteld staan. 

Dan hadden ze wellicht sneller klaar geweest. Veel jongens, waaronder ook twee van mij (stiekem 

achter mijn rug om), hebben gehoor gegeven aan de oproep van de kerk om mee te doen aan het 

zaalvoetbaltoernooi…..en naar verluid stond menig ambtsdrager langs de kant te klappen en mee te 

juichen wanneer er een doelpunt viel. Ik vond het vreselijk toen ik dit hoorde. Waren die kinderen zich 

dan niet bewust van het kwaad dat zij bedreven? Ik geloof van niet, ik meen dat de meesten (zelfs van 

andere kerkverbanden) gewoon meededen om een potje te voetballen met hun vrienden. Maar het was 

de kerk die ze hiertoe heeft aangezet en verleid. Nu staat er wederom een volleybaltoernooi voor de 

deur. Volleyballen voor de kerk….wie doet ermee, inschrijfgeld 30 euro per team? Verschrikkelijk, 

maar het zou nog verhoed en afgeblazen kunnen worden. Of zou men de kerkschuld alleen nog maar 

willen doen vermeerderen en de Naam des Heeren nog meer doen willen lasteren en honen? Het ware te 

wensen dat God onze goddeloze gemeente eens wenend op de knieën bracht, gelijk bij de mannen van 

Ninevé, of zal Hij straks vuur van de hemel doen laten regenen? Want niet anderen, maar wij hebben 

gezondigd en zijn Zijn Goddelijke gramschap dubbel waardig. 
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