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Geachte leden SKW, 

 

Dit jaar kondigen wij enkele belangrijke wijzigingen in het SKW bestuur aan.  

 

Na het maximum van drie statutaire termijnen is 

onze voorzitter Piet Mars aftredend. Wij zijn God 

dankbaar dat Piet in staat was vele jaren met grote 

bezieling en dienend leiding te geven. Zijn afscheid 

zal uiteraard niet ongemerkt voorbij gaan maar is in 

verband met de corona-omstandigheden wel 

uitgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe voorzitter 

Graag stellen wij Jan Overweg aan u voor ter vervanging van Piet Mars. Hij heeft 

inmiddels enkele maanden meegelopen met het bestuur om een goede indruk te 

krijgen. 

 

Hieronder stelt hij zichzelf voor: 

 

De kennismaking is goed bevallen en ik heb mij 

dan ook beschikbaar gesteld voor het bestuur van 

SKW. Ik ben getrouwd met Corine en samen 

hebben we vier kinderen die inmiddels op eigen 

benen staan. Alleen de jongste woont nog bij ons 

thuis en dat is sinds kort in Elst (Ut.). We zijn nog lid 

van GKV De Koningshof in Leusden en zijn 

voornemens ons aan te sluiten bij een GKV of NGK 

in onze nieuwe omgeving. We voelen ons 

verbonden met beide kerkverbanden en juichen 

ook van harte toe dat deze samengaan.  

 

God speelt in ons leven een grote rol en we willen Hem graag dienen met ons leven. 

Een groot deel van mijn leven heb ik met plezier in het gereformeerd onderwijs 

gewerkt. Daarna ben ik de politiek in gegaan en nu werk ik in opdracht van het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als landelijk projectleider ‘Beschermd 

wonen en maatschappelijke opvang’. Binnen deze functie houd ik mij bezig met 

mensen die een psychische kwetsbaarheid hebben en met dak- en thuisloze mensen. 

Mooi om iets te kunnen doen voor mensen in een kwetsbare positie.  
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Heel mooi vind ik het dat er openingen zijn om predikanten beter te ondersteunen. Het 

is een zegen dat we mensen kunnen vrijstellen om de gemeenten te dienen als 

predikant of als kerkelijk werker. Dit schept echter ook de verplichting om goed voor  

deze mensen te zorgen. Het kunnen ook hele kwetsbare posities zijn. SKW speelt daar 

een mooie rol in en ik wil mij daar graag voor inzetten. 

 

 

Bestuurslid vanuit de NGK 

Na een lange zoektocht vonden wij Gerard van Santen, als lid van een NGK 

gemeente, bereid om tot het bestuur van SKW toe te treden. 

 

Hij stelt zich aan u voor: 

 

Ik ben Gerard van Santen, 54 jaar en woon samen met mijn 

vrouw Jolanda en onze dochter Shanna in Rhenen. Twee 

oudere zonen hebben het ouderlijk huis verlaten. Ik werk als 

directeur bestuurder bij Gebiedscoöperatie O-gen. We 

realiseren allerlei projecten in het buitengebied (op gebied 

van natuur, landbouw, recreatie, cultuurhistorie). Het mooie 

van mijn werk is dat als ik door het gebied, mijn eigen 

achtertuin, rijd, fiets of wandel, ik allerlei plekken tegenkom 

waar wij een verandering hebben gerealiseerd. Mijn rol is de 

verschillen die er bestaan te verbinden en te zorgen dat we 

in de “doe-stand” komen om te realiseren. Ik zie hier mooie 

raakvlakken met het werk van SKW, waar ik me graag voor 

inzet. 

 

We zijn lid van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Veenendaal. Een relatief jonge 

gemeente, nog steeds in beweging, en dat binnen het grote diverse kerkelijke 

landschap van Veenendaal. Ik merk dat de kerk het niet makkelijk heeft in de huidige 

maatschappij.  Ik zie de uitdaging voor de kerk om te veranderen van een instituut met 

een eigen set van regels, naar een gemeenschap waar onze Here Jezus Christus de 

centrale plaats heeft. Plekken die veilig zijn, waar mensen welkom zijn, welke kant ze 

ook op lopen. SKW kan in deze kerkopbouw mee denken en faciliteren. Daar zet ik me 

graag voor in. 

 

 

Herbenoeming: 

Dit jaar is Siebe Poutsma statutair aftredend na zijn tweede termijn. Het bestuur is 

dankbaar dat hij bereid is tot het dienen van een derde termijn.  

 

Het bestuur vraagt de Algemene Vergadering in te stemmen met de benoeming van 

Jan Overweg en Gerard van Santen en met de herbenoeming van Siebe Poutsma. 

 

U kunt uw stem uitbrengen via een digitaal stemformulier. U vindt het formulier achter 

deze link. 

 

https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/over-steunpunt-kerkenwerk/digitale-algemene-ledenvergadering-2020/

