
 

CLEMENTINE     NR.1  
 

'Clementine' , de naam van een mandarijntje, zo even weg te happen als tussendoortje; 
vooral de laatste tijd in de aanbieding, zegt mijn man die vaak de boodschappen doet;  
nu de naam van een kwartaalbrief met een knipoog naar mijn naam: Ineke Clement. 
Voor een deel van de aangeschreven mensen hoef ik mij niet meer voor te stellen. Ze 
kennen mij van de kerkdiensten of van huisbezoek. Een aantal andere mensen kent mij 
niet.  
 
Wat u gemeenschappelijk heeft is dat u 
allemaal zeventig jaar bent of ouder en 
lid  bent van de Protestantse Gemeente 
in Santpoort. Verder zijn er veel 
verschillen: u woont in Santpoort Noord 
of in Zuid, u hoort tot de groep 
zeventigers of tachtigers, van wie de 
meesten nog heel vitaal zijn of hebt de 
gezegende leeftijd van negentig of ouder 
bereikt. Dan kan het zijn dat u minder de 
deur uit komt. U woont samen of alleen. 
U komt regelmatig in de kerkdiensten of 
ziet de kerk zelden van binnen. U voelt u 
met vele draden verbonden met onze 
gemeente of er is nog een klein draadje 
dat u vasthoudt. U hebt al een hele 
geschiedenis met kerkelijk Santpoort, 
een geschiedenis die bepaalt hoe u de 
gemeente beleeft  of u woont hier nog 
niet zo lang.  

 
Predikant voor ouderen 
Sinds januari 2013 werk ik voor 30% in 
Santpoort, aanvankelijk als overbrugging 
in de vacature van ds Henk Reefhuis en 
sinds september vorig jaar als predikant 
voor ouderen, naast ds Otto Sondorp (70 
%)  als pionier/vernieuwer.  

Het pastoraat hebben wij verdeeld, in die 
zin dat Otto mensen onder de zeventig 
bezoekt en ondergetekende zeventig 
plussers. De kerkdiensten worden twee 
keer in de maand door hem geleid en 
eens per maand door mij, voor de 
overgebleven zondagen worden 
gastpredikanten gevraagd.  
Ook tussen ons is er éénheid en 
verscheidenheid: We maken deel uit van 
de ene kerkelijke gemeente en delen een 
zelfde visie op kerk-zijn.  We trekken ook 
regelmatig samen op, maar onze 
opdracht en doelgroep is verschillend. 
Otto heeft onder meer als opdracht te 
experimenteren met nieuwe vormen van 
kerk zijn, ook buiten de officiële 
kerkgrenzen en in andersoortige 
diensten. Hij, maar zeker ook ik zullen 
echter altijd proberen ons te verplaatsen 
in de leefwereld van ouderen. Het oude 
vertrouwde te continueren, trouw ook 
aan de vaste bezoekersgroep van de 
kerkdiensten, die voor het grootste deel 
uit ouderen bestaat. Maar het is niet 
zwart-wit: ook ouderen kunnen 
meegroeien met vernieuwing, al was het 
alleen maar omdat ze in gesprek willen 
blijven met eventuele kinderen of 
kleinkinderen. En ook jongeren hebben 
belang bij het bewaren van onze 
kostbare kerkelijke traditie, die de 
eeuwen door haar waarde bewezen 
heeft. Toch zijn er onmiskenbaar ook 



verschillen in accenten en in taken in ons 
werk. 
 
Cijfers en bezoeken 
Op 31 december 2013 telde onze 
gemeente een aantal van 584 leden, 
onder wie 253 leden van 70 jaar en 
ouder, verdeeld over 186 adressen, dat is 
ruim 43 % van het totaal aantal leden.  
Ongeveer 130 mensen zijn door mij de 
afgelopen maanden bezocht, iets minder 
dan de helft dus. Een aantal één keer, 
anderen, bij ziekte en rouw vaker. 
Voortvarend ben ik met het bezoekwerk 
begonnen, met het voornemen met alle 
mensen uit deze groep kennis te maken. 
Die voortvarendheid is inmiddels door de 
feiten ingehaald: de beperkte werktijd en 
het bijstellen van mijn eigen doelen. 
Want is het wel nodig dat iedereen 
bezocht wordt?  Ik denk het niet… als ik 
gewoon gemeentelid zou zijn, zou ik dat 
ook niet verwachten. U hebt ook de 
vrijheid om dat niet te willen. 
De feiten zijn ook dat die mensen 
voorrang krijgen, die in het ziekenhuis of 
verpleeghuis liggen of zij, die aan huis 
gebonden zijn dan wel mensen die een 
geliefde  verloren. Daardoor kunnen 
andere bezoeken in de knel komen.  
 
Ontmoeting 
Toch wringt er ook iets bij het loslaten 
van het doel om u allemaal te leren 
kennen. Ontmoeting kan de drempel 
verlagen om ook een beroep op de 
predikant te doen, als het nodig is. Als je 
elkaar helemaal niet kent, doe je dat niet 
zo gauw en dat kan ik me helemaal 
voorstellen. Ik blijf dus zoeken naar 
andere vormen van ontmoeting.  
Daarnaast, ik zeg het met nadruk, kom ik 
in een 'gespreid'  bedje, opgemaakt door 
de inzet van alle vrijwilligers die al jaren 
ouderen  bezoeken en die regelmatig 
activiteiten organiseren. 

 
Plannen 
Om meer ouderen te ontmoeten zijn er 
voor de komende tijd plannen 
ontwikkeld voor andere vormen van 
kennismaking, dan alleen een persoonlijk 
bezoek. Daarbij maakt het absoluut niet 
uit of u al dan niet wekelijks de 
kerkdiensten bezoekt. Voorop blijft staan 
dat ik beschikbaar ben in crisissituaties.  
Daarnaast kan u altijd een beroep op mij 
doen als er behoefte is om met iemand 
te praten over uw situatie, uw 
levensvragen, over geloof en ongeloof, 
over uw vreugde over of uw zeer aan de 
kerk. Dat kan ook via de coördinatoren 
van de bezoekgroepen. U treft onze 
namen en telefoonnummers hieronder 
aan. 
 

 
 
Daarnaast zal ik zoveel mogelijk present 
zijn op ouderenmorgens en bij andere 
gezamenlijke activiteiten. Een nieuw 
initiatief is een regelmatig lunchgesprek, 
een combinatie van gezellig samen eten 
en ervaringen en verhalen uitwisselen. 
De eerste is op 24 april a.s.  
Hoe dan ook, dit 'Clementientje' is ook 
een poging om eventuele drempels 
tussen u en mij te verlagen. Maar 
bovenal wil deze brief u ook laten weten: 
u maakt deel uit van onze kerkelijke 
gemeente en niemand mag het gevoel 
krijgen dat hij of zij er niet meer bij hoort.  
 

 



 
Tenslotte 
 
Er bestaat een schat aan mooie teksten en gedichten, die mensen kunnen raken. Graag 
kies ik er aan het eind van elke brief een voor u uit, om bij stil te staan. Deze keer laat ik 
een van de Bijbelse wijsheidsleraren aan het woord, de Prediker ( hoofdstuk drie), door 
Karel Eykman bewerkt tot de volgende tekst:  
 
" Er is een tijd die vergaat 
en vlug is vergleden. 
Tijden van haat 
of een tijd voor vrede. 
Een tijd van gaan 
en een tijd van komen. 
Na de strijd om 't bestaan 
een tijd van dromen. 
Er is een tijd dat je wint 
er is tijd te verliezen. 
Een tijd die je bindt 
een tijd dat je mag kiezen. 
Een tijd lukt het niet 
dan een tijd vol kansen. 
Een tijd van verdriet 
dan tijd om te dansen. 

Tijden van sloop 
dan tijd om te bouwen. 
Tijden van hoop 
na tijd om te rouwen. 
Er zijn tijden in nood 
maar ook tijden van geven. 
De tijd van de dood 
en de tijd van je leven. 
 
Al die tijd 
rest je niets anders dan 
genieten van eten en drinken met 
anderen. 
Dat gunt ons God 
en niets anders kan 
daar ook maar iets aan veranderen." 

 
Met hartelijke groet,   ds Ineke Clement (tel: 023 5387095) 
 

Programma ouderenwerk t/m eind mei 
 
Donderdagmorgen  27 februari "Stenen en mensen", een film over de Hoeksteen, de 
Bethelkerk en de Dorpskerk, met filmopnames van Piet van Breugel en Gerrit Out. 
Dinsdagmorgen  1 april Inleiding en muziek uit de Mattheüspassion, door Sander 
Cornelissen 
Donderdag 24 april lunchbijeenkomst, inloop 11.30 uur - 14 uur, in gesprek met  
ds Ineke Clement, onderwerp: de waarde en rituelen van herdenken, zowel van de 
tweede wereldoorlog als ook in de persoonlijke sfeer . 
Opgave i.v.m. de inkoop van soep en broodjes bij mevr. Coba Slings, tel 5376634    
Al deze bijeenkomsten zijn in het ontmoetingscentrum van de Dorpskerk. 
Woensdag 7 mei PKN busreis Santpoort/Velserbroek, via aanmeldingsformulier/ 
inlichtingen mevr. Diny Markerink, tel 5376816  of mevr. Carla van Woensel, tel 5381515  
 

Namen en telefoonnummers 
 
Coördinatoren bezoekgroepen: 
Noord: wijk 1  mevr. Fija Borst, tel 5375071, wijk 2 mevr Diny Markerink, tel 5376816 
Zuid: mevr. Aly Tijssen, tel 5491282 


