
Jaarverslag van de Kerkenraad 2014-2015 
Vergaderingen 

De kerkenraad vergaderde in het seizoen 2014-2015 tienmaal. In november was er een bezinningmorgen 

waarop een interactieve viering werd voorbereid. 

Het moderamen vergaderde elfmaal, waarvan eenmaal met gemeenteadviseur Floor Barnhoorn over de 

toekomstvisie en de aanpak van het nieuwe beleidsplan. 

Eenmaal was er een overleg met de moderamina uit de Liemers. 

 

Personalia 

In december werd afscheid  werd genomen van kerkrentmeester Boudewijn Dekker en diaken Corrie 

Buitenhuis. Harm Dijkstra werd in oktober bevestigd als diaken en Peter Borren in januari als ouderling. 

Hiekje de Vries woonde de vergaderingen van de kerkenraad bij als vertegenwoordiger van het College van 

Kerkrentmeesters. 

 

Bezinning 

De bezinningsonderwerpen werden bij toerbeurt aangedragen door de kerkenraadsleden.  

Het betreft de volgende thema’s, waarover uitgebreider is gerapporteerd in de impressies van de kerkenraad 

in Kerkleven: 

- Wat betekent geloven nog in de huidige maatschappij? 

- Een toekomstvisie voor onze gemeente. Ook in verband met het opstellen van een nieuw beleidsplan. Mede 

als vervolg op de gemeenteavond van 12 maart jl. worden enkele vragen ter beantwoording voorgelegd, die 

ook aan zoveel mogelijk gemeenteleden zullen worden voorgelegd. 

- De positie van ambtsdragers binnen de kerk, mede naar aanleiding van een brief van de scriba van de 

synode. 

- Welke godsbeelden hebben wij eigenlijk en kloppen die wel? 

- Kerk naar 2025. Hoe zal de kerk er over 10 jaar uitzien. Wat is belangrijk en hoe geven we daar gestalte 

aan? 

- Over het gebed. Tot wie spreek je eigenlijk en hoe verwoord je wat je bezighoudt. 

- Wat betekent Pinksteren voor ons? Hoe merk je iets van de werking van de H. Geest. 

 

Behandelde onderwerpen 

- Gesprekken met groepen binnen de kerk: het CvK, de werkgroep Eredienst, de werkgroep Publiciteit, de 

Soos 65+ en de werkgroep I & B. 

Voorbereiding en evaluatie van bijzondere activiteiten en vieringen zoals de startzondag, de autotocht, 

oecumenische vieringen, interactieve vieringen, de gemeenteavond en de vieringen rond advent/kerst en 

rondom Pasen. 

- Overleg met de nieuwe redactie van Kerkleven, de St. Kerkleven en drukkerij Weevers over de nieuwe 

opzet van het blad, met name over de digitale versie daarvan. 

- Stimuleren van het doorgeven van kopij voor de website en Kerkleven. 

- Behandeling van begrotingen en jaarrekeningen van CvK en CvD. 

- Zorgen over de beperkte bezetting van het CvK en het beheer van de begraafplaats. 

- Het rooster van kerkdiensten en collecten voor 2015. 

- Voorbereiding van de actie Kerkbalans, met name over de mogelijkheid om periodieke giften te geven, die 

volledig aftrekbaar zijn voor de belasting. 

- De restauratie van het kerkgebouw. 

- De herinrichting van ruimtes van de kerk en Ons Huis. 

- Een actie rondom passieve leden van onze gemeente. 

- Wijzigingsvoorstellen van de kerkorde. 

- Het bespreken van de resultaten van de actie Kerkbalans. Deze waren positief. 

- Afspraken over het jaargesprek met de predikant. 

- Diverse kleinere aandachtspunten. 

 

Vertegenwoordigers van de verschillende werk- en taakgroepen in de kerkenraad rapporteerden regelmatig 

over de activiteiten van hun groep. Veel activiteiten van deze groepen komen aan de orde in hun 

afzonderlijke jaarverslagen. 

  

Cors Slagt (notulist) 



Samenvatting jaarverslagen colleges, werk- en taakgroepen 2014-2015 
 

1:  College van Kerkrentmeesters 
Het college kampt met een moeilijk op te lossen onderbezetting.  Met name de functie van secretaris wordt gemist. 

Diverse onderwerpen kwamen in het afgelopen seizoen aan de orde, waaronder: het restauratieplan van de kerk, 

onderhoud van Ons Huis, de actie kerkbalans, de nieuwe geluidsinstallatie, pachtzaken, zaken rondom grafrechten en 

het ruimen van graven, procedure volkstuin en het opstellen van rekening en begroting. 

 

2:  College van Diakenen 
Het college van Diakenen kwam tienmaal bijeen. Afscheid werd genomen van Corrie Buitenhuis, terwijl Harm Dijkstra 

toetrad tot de diaconie. Naast alles wat met de gang van zaken tijdens de kerkdiensten te maken heeft, kwamen veel 

andere zaken aan de orde: diverse financiële zaken, de autotocht, mensenrechten(Amnesty), sociaal-maatschappelijk 

werk (Maatjesproject/Voedselbank)en het werelddiaconaat. Ook het zeer gewaardeerde werk van de collectanten  dient 

te worden vermeld. Helaas ontviel ons begin 2015 collectant Gerrit van Leeuwen.  

Met Caritas en MOV van de katholieke geloofsgemeenschap werd overlegd over het maatschappelijk werk, de 

kerstattenties en de oecumenische vieringen.  

Twee diakenen bezochten de landelijke diaconale dag. 

Een aantal organisaties, met name uit de regio werden ondersteund (St. Liemerije, kledingbank, actie 100.000 x 10 van 

de fam. Vliegen) 

 

2a: Sociaal/maatschappelijk werk 

Het Maatjesproject heeft ook dit seizoen veel hulp kunnen verlenen. Het aantal aanvragen neemt hand over hand toe, 

waardoor ondertussen de grenzen van wat het project aankan zijn bereikt. Dit werk wordt ook door de Gemeente 

Zevenaar erg gewaardeerd, getuige ook een structurele subsidie. 

De inzameling van materialen voor de voedselbank via de mand in Ons Huis verloopt ook goed. Daarnaast wordt ook 

kleding ingezameld voor mensen die dat nodig hebben. Voor de kledingbank werd ook een collecte gehouden. 

 

2b: Mensenrechten/Amnesty en Vluchtelingen 

In het kader van mensenrechten/Amnesty/vluchtelingenwerk is meegewerkt aan diverse activiteiten. Met name de 

oecumenische Amnestyviering. Regelmatig is over Amnesty- en vluchtelingenzaken gepubliceerd in Kerkleven. Er 

waren enkele speciale doelcollectes. 

 

2c: Jeugdiaconaat 

Het blijven inspireren en activeren van jongeren blijft een aandachtspunt van de Diaconie, maar niet meer in de vorm 

van het jeugddiaconaat. Aandacht daarvoor ligt nu bij het jeugdwerk, wel wil de diaconie kinderen op passende 

zondagen inzetten als jeugdcollectant. 

 

2d: Taakgroep ZWO 

De ZWO-groep heeft samen met MOV de oecumenische vredesdienst voorbereid. Succesvol waren ook de acties 

tijdens de veertigdagentijd. Ook dit seizoen waren er verschillende collectes voor zending, werelddiaconaat en 

noodhulp. Gemeenteleden konden ook de zendingserfgoedkalender aanschaffen. 

Het touwpompenproject in Mozambique loopt ten einde. Voor het nieuw seizoen wordt gezocht naar een nieuw project. 

 

2e: Ouderen en arbeid 

Ook dit jaar werd tot grote tevredenheid van de deelnemers weer de autotocht georganiseerd. 

Met kerst werd weer een attentie bezorgd bij ouderen en mensen die een steuntje in de rug konden gebruiken. Ook 

werden ouderen bezocht. 

 

3:  Werkgroep Pastoraat 
De werkgroep vergaderde tweemaal, daarnaast was er een grote bijeenkomst met de contactpersonen. Door mw. Debby 

Keurntjes werd een inleiding gehouden over een project van GGNet/Caleidoz over de begeleiding van ouderen die zich 

afvragen wat voor zin hun leven nog heeft. Door gesprekken over levensvragen kunnen zij weer perspectief ervaren. 

Omdat dit project ook voor het pastoraat van belang kan zijn hebben enkele gemeenteleden de bijbehorende cursus 

gevolgd. 

Verder kwamen onderwerpen als nieuws uit de wijken, de ledenadministratie, het pastoraal bezoekwerk, en besteding 

van geld uit het verjaardagsfonds aan de orde. 

 

3a:  Taakgroep Eetcafé ‘de Ontmoeting’ 

Dit seizoen hebben gemiddeld 65 mensen met plezier het eetcafé bezocht. Dit jaar bestond het eetcafé 10 jaar. Dit werd 

gevierd met een attentie van de kerkenraad en een leuk lied spontaan meegezongen door de aanwezigen. De maaltijden 

waren gevarieerd. Steeds werd gecollecteerd voor Los Ninõs (Guatemala) of Diani Children’s Village (Kenia) 

 



4:  Werkgroep Eredienst 
De werkgroep telt acht leden, ieder met een specifieke taak. Helaas is er geen vertegenwoordiging  van de 

kindernevendienst in de werkgroep. De groep kwam in het seizoen 9 keer bijeen. Iedere vergadering begint met een 

bezinning. Daarnaast wordt informatie uit verschillende groepen die te maken hebben met de eredienst uitgewisseld. 

Een belangrijk onderdeel is het rooster van kerkdiensten met name het maken van afspraken met gastvoorgangers . Ook  

is er aandacht voor bijzonder vieringen zoals b.v. rondom Pasen. Nieuw is het organiseren van een aantal 

vespervieringen. De werkgroep wil daar mee doorgaan. Het oefenen van het lied van de week is inmiddels een goede 

gewoonte geworden. Dit geldt ook voor het twee keer per maand koffiedrinken na de viering. 

Veel werk is gestoken in het versieren van de kerk rondom kerst. De werkgroep zou graag hulp van gemeenteleden 

daarvoor willen krijgen. Dit lukte al goed bij het opruimen. 

 

5:  Werkgroep Jeugd 
De werkgroep zelf kwam wegens onderbezetting niet bijeen.  

 

5a:  Taakgroep Kleuterkerk 

Tijdens het zesde seizoen van de kleuterkerk zijn weer tien verhalen behandeld. Voor een deel nieuwe verhalen, maar 

ook zijn eerder behandelde verhalen gebruikt. Diverse technieken zijn gebruikt zoals vertellen, PowerPoint, uitspelen en 

knutselen.  De taakgroep werd versterkt met twee personen: Svintha Rutjes en Esther Scholten. De gemiddelde opkomst 

was 20 kinderen. Voor het nieuwe seizoen wordt gedeeltelijk ook weer gekozen uit verhalen van voorgaande seizoenen. 

Omdat kinderen van 6-7 jaar geen kleuters meer zijn, maar nog wel tot de doelgroep behoren zal de naam worden 

veranderd in kinderkerk. 

 

5b:  Taakgroep kindernevendienst 

Ook dit seizoen werd alleen op de eerste en derde zondag van de maand kindernevendienst gehouden. Op de andere 

zondagen gaan kinderen naar de kerk met werkbladen/kleurplaten op klemborden. 

Op de startzondag was er een gezellige dienst. Tijdens de advent en de veertigdagentijd was er iedere zondag 

nevendienst. Met advent was er een eigen project met een kerststal en met de veertigdagentijd een project van Kind op 

zondag met iedere zondag een apart onderwerp. 

Begin juli werd de nevendienst afgesloten met een puzzel/speurtocht. 

 

5c:  Taakgroep Jeugdkerk 

Maandelijks was er ook dit seizoen jeugdkerk voor jongeren van 12-18 jaar. Er is geen jaarverslag gemaakt. 

 

5d:  Taakgroep kindercatechese 

Aan de  kindercatechese deden 14 kinderen uit groep 3-6 mee. Tijdens 3 middagen werden verhalen over Mozes 

behandeld. Er werd een kijkdoos gemaakt en tijdens de afsluitende viering werd de doortocht door de zee nagespeeld. 

 

5e:Taakgroep basiscatechese 

De basiscatechese heeft o.a. tot doel kinderen van groep 6-8 de betekenis van Bijbelverhalen ook te betrekken op de 

belevingswereld van hen nu. Zo zijn thema’s als vuur, woestijn en vrouwen in de Bijbel behandeld. Ook werden enkele 

belangrijke personen besproken zoals Mozes, David en Johannes de Doper.  Vier à vijf kinderen deden enthousiast mee. 

 

6:  Werkgroep Inspiratie en bezinning 
Helaas zijn in het afgelopen seizoen een aantal avonden niet doorgegaan. De bijeenkomsten die wel doorgingen werden 

positief beoordeeld. De  werkgroep gaat er over nadenken of op de huidige wijze moet worden doorgegaan. 

Voor het nieuwe seizoen is een programma gemaakt met een aantal afwijkende activiteiten in de hoop dat deze meer 

mensen zullen trekken. Met name het kerstlichtjesproject is nieuw. 

 

7:  Werkgroep Publiciteit 
Leden van de werkgroep (redactie Kerkleven en website) hebben met het moderamen overleg gepleegd over de opzet 

van Kerkleven , met name ook de digitale versie. Verder over pogingen om het leveren van  kopij voor de website en 

het kerkblad te stimuleren. Kerkdiensten kunnen nu ook worden beluisterd op de website. 

 

8:  Oecumenische werkgroep Thomasvieringen De Liemers 
In het seizoen 2014-2015 zijn drie Thomasvieringen gehouden. Voor de voorbereiding van een  viering komt de 

werkgroep steeds minimaal driemaal bijeen. Koren uit de regio verleenden hun medewerking. De collecten waren voor 

doelen met een relatie met het thema of met een project uit de omgeving. 

Het bezoekersaantal daalt en ligt nu tussen de 40 en 90. De vraag rijst of doorgegaan moet worden op de huidige wijze. 

Opties zijn stoppen, zoeken naar een kleinere locatie of een ander tijdstip. 

Regelmatig zijn er contacten met andere kerkgemeenschappen waar Thomasvieringen worden gehouden. 

 



Jaarverslagen colleges, werkgroepen en taakgroepen 2014/2015 
 

1:  College van Kerkrentmeesters 
Het college start met 4 personen, echter wegens prive-omstandigheden is Boudewijn Dekker er regelmatig niet bij. Per 

1 januari 2015 neemt hij afscheid van het CVK. Tussentijds wordt het CVK aangevuld met Jan Dekker, Portefeuille 

renovatie en in december 2014 sluit Wilma kaper aan namens de begraafplaats, algemene zaken. 

Het college blijft duidelijk onderbezet en er is een grote behoefte aan een secretaris / secretaresse. Er is geen directe 

oplossing voor dit probleem.  

Enkele onderwerpen die in het seizoen aan de orde kwamen: 

- onderzoek naar scheuren vloer en lopende afspraken 

- Onderhoud: zalen en gang Ons Huis zijn weer geschilderd. 

- Actie Kerkbalans, begrote bedrag gehaald, maar wel lager dan vorige jaren 

- Activiteitendag oktober 2014 

- Bijeenkomst vertegenwoordigers begrafenisondernemers in november 2014. 

- Opdracht verstrekt voor installatie van een nieuwe geluidsinstallatie 

- Opstellen begroting 2015 en rekening 2013 

- Plannen voor de aanpak van de restauratie van de kerk verder uitgewerkt 

- Verzoek ‘open kerk’ toegekend. 

- Pachtzaken besproken met KKG 

- Procedure volkstuin vastgelegd 

- Diverse zaken rondom grafrechten en het ruimen van graven. 

 

2:  College van Diakenen 
Algemeen 

We hebben als college het afgelopen seizoen 10  keer met elkaar vergaderd. Steeds bij toerbeurt bij een van de diakenen 

thuis. Volgens een vast vergaderstramien worden diverse diaconale bezigheden besproken. Naast de gang van zaken 

tijdens de kerkdiensten, zoals het collecteren, de opnames op CD voor de thuisblijvers, de geluidsinstallatie, het 

voorbedenboek en de organisatie rond de  avondmaalsdiensten en rouwdiensten passeren vele andere zaken de revue. Om 

maar enkele te noemen: diverse financiële zaken  (begrotingen, jaarrekening, giften en afdrachten, pacht, keuzes 

collectedoelen e.d.) autotocht, Mensenrechten/Amnesty/Inlia, Maatjesproject enz. en het werk van onze specialistische 

diakenen, die daar zelf verderop in dit jaarverslag over schrijven. We zijn heel content met het feit dat Harm Dijkstra  (in 

september  bevestigd) onze diaconie is komen versterken, zodat na het terugtreden van Corrie Buitenhuis afgelopen 

januari (na 8 jaar trouwe inzet) het aantal diaconieleden weer op 6 staat. 

Het beheer van de financiën is natuurlijk een wezenlijk onderdeel van de diaconie. Onze penningmeester Hilco van der 

Meulen is daar wekelijks mee bezig om alles te administreren en collectes te verwerken. Chris Hofland is binnen de 

diaconie  onze vaste notulist. Tevens zorgt hij in overleg met de voorzitter voor het opstellen en rondsturen van de 

agenda.  Eveneens  vermelden we hier het zeer gewaardeerde werk van  de collectanten/geldstorters , die volgens een 

vast door Wim opgesteld rooster dienstdoen: Wim Buitenhuis, Peter Borren, Karst van der Vaart, Henk Straatsma en 

Dirk de Boer. Helaas moesten we afscheid nemen van Gerrit van Leeuwen, die in het begin van dit jaar is overleden.  

 

In oktober 2014 is de jaarlijkse bijeenkomst gehouden met Caritas  en MOV van de Andreas/Maria Koningin 

geloofsgemeenschap. De samenwerking spitst zich vooral toe rond Kerst,  bij de kerstattenties voor ouderen en het 

verspreiden van het blad “de Open Deur” , het organiseren van de vredesdienst eind september en bij de oecumenische 

Amnestyviering.    Ook worden de collectedoelen afgestemd. Daarnaast zijn er gedurende het hele jaar contacten 

betreffende  het Maatjesproject. Hoofdthema van deze ontmoeting was: ”Onze kerken en het maatschappelijk belang”. 

Hoe kunnen we ons als kerken nog beter profileren en onze dienstbaarheid richting de samenleving benadrukken. Het 

ontbreekt vaak aan tijd en mensen om extra zorg te realiseren. We doen al zoveel. 

 

In november hebben 2 diakenen de landelijke diaconale dag in Utrecht bezocht. 

Het seizoen is op 1 juli, aansluitend aan de diaconievergadering, als gebruikelijk samen met de collectanten afgesloten.  

We kunnen wederom terugzien op een goed jaar, waarin met inzet veel werk is verzet ten goede van  kerk en 

gemeenschap, dichtbij en ver weg. De kernwaarde van de diaconie is immers solidariteit met de naaste, dichtbij en veraf. 

 

2a: Sociaal /maatschappelijk werk 

Het Maatjesproject. 

Twee keer per jaar doet Joke de Nooij bij de diaconie verslag van het Maatjesproject. Er is een gesprek geweest met de 

wethouder van de gemeente Zevenaar die zeer onder de indruk was van wat er aan hulp tot stand komt. De 

werkzaamheden worden zeer gewaardeerd en daarom blijft de  structurele subsidie van 5000 euro per jaar gehandhaafd. 

Het jaarverslag van 2014 is weer aangeboden. In de praktijk blijkt dat het aantal aanvragen hand over hand toeneemt. 

De grenzen wat het Maatjesproject qua capaciteit aan kan zijn bereikt. 

 Voedselbankproject. 



Ook dit afgelopen seizoen heeft het project voor de voedselbank een vervolg gekregen. Elke eerste zondag van de 

maand wordt de gemeente gevraagd iets mee te nemen voor de mand. Bijna wekelijks worden op vrijdagmorgen 

levensmiddelen naar de voedselbank worden gebracht. Dit omdat in de praktijk blijkt dat er nagenoeg elke week 

levensmiddelen worden gedeponeerd in de mand die in de hal van Ons Huis staat. Ook shampoo, tandpasta, 

wasmiddelen etc. zijn daarbij. Ook erg welkom. 

Zowel over het Maatjesproject als het voedselbankproject wordt regelmatig verslag gedaan in Kerkleven 

 Kledingproject. 

Ook maken veel gemeenteleden gebruik van de mogelijkheid kleding bij Joke  af te leveren. Deze gaan soms (via het 

Maatjesproject) naar mensen die het nodig hebben. Meestal echter wordt e.e.a. afgeleverd in Arnhem t.b.v. Dorcas 

(voor de voormalige Oostbloklanden) of het Leger des Heils. In mei is er ook gecollecteerd voor de Kledingbank 

Montferland. 

 

2b:  Mensenrechten/Amnesty en Vluchtelingen 
1-7-2014:bespreking samen met dhr v. Haaren met mevr M. v.d. Weerd over vluchtelingensituatie Zevenaar 

2-11-2014: bezoek Allerzielen-herdenking overledenen aan de grenzen van Europa, bij Museum  Hermitage aan de 

Amstel in Amsterdam. 

18-11-2014: bezoek Inlia-vergadering samen met dhr van Haaren aan regiovergadering in Arnhem. 

7–12-2014: oec Amnesty-dienst in de Ontmoetingskerk incl. Amnesty-collecte 

11-1- 2015: uitleg en collecte Inlia 

22-03-2015: uitleg en collecte Zoa 

27-2 2015: bespreking samen met dhr v. Haaren met  mevr M v.d. Weerd over vluchtelingensituatie Zevenaar 

7-4 2015: bijwonen deel vergadering diaconie 

  

Aangeleverde kopij  

 juni 2014: ter dood veroordeelde vrouw in Soedan; verhaal Eskinder Nega (journalist Ethiopië) individual at risk van 

Amnesty-groep Zevenaar 

juli 2014: 2 keer uitgebreid verslag van de vlucht van een Syrische vluchteling 

aug 2014: ernstige vluchtelingencrisis van Stichting Vluchteling 

sept 2014: gruwelijke situatie Islamitische Staat (Irak) 

okt 2014: oratie Hein de Haas hoogleraar migratie en ontwikkeling  in Maastricht; situatie Eritrea; kinderrechten 

nov 2014: info over vluchtelingen in Nederland; oec Amnestydienst en schrijfmarathon 

dec 2014: website Inlia info over situatie vluchtelingen n.a.v proces PKN 

jan 2015: info War Child; Ethiopische journalist Eskinder Nega; Zoa collectanten gevraagd 

febr 2015: Boko Haram Nigeria; Saoedi Arabië situatie mensenrechten; opbrengst ‘serious request ‘ Panzi ziekenhuis in 

Congo  

maart 2015: situatie Indonesië; wakes 40 dagentijd 

april 2015: info Nacht v d Vluchteling; bedankbrief uit Oezbekistan n.a.v brieven schrijfmarathon 10 dec 201; situatie 

Bahrein 

mei 2015 :Verzetsmuseum Amsterdam; chaotische vluchtelingensituatie in Lybië 

 

Jannie Helmink 

 

2c: Jeuddiaconaat 

De invulling van de  taak van jeugddiaken is door terugloop van jongeren in de kerkgemeenschap steeds meer 

afgeslankt. Het inspireren van de taakgroepen en het blijven activeren van de jongeren om hun steentje bij te dragen in 

onze gemeente blijven aandachtspunten binnen de diaconie, maar rechtvaardigen niet meer de functie van een 

jeugddiaken, zoals die door Corrie Buitenhuis is ingevuld. Gunstig is in deze dat Daniëlle Werner  bereid  is gevonden 

de coördinatie op zich te nemen.  De diaconie heeft inmiddels een suggestie van haar om de jeugd meer te betrekken bij 

de  kerkdiensten,  o.a. door daartoe op toepasselijke zondagen kinderen in te zetten als jeugdcollectant, overgenomen. 

 

2d:  Taakgroep ZWO 

Het seizoen zijn we gestart  in augustus met een  4 tal vergaderingen over de voorbereiding van de Vredesdienst op 28 

september. ZWO en MOV hebben samen een vredesviering georganiseerd. 

Jose Wienk is na vele jaren gestopt met haar werk voor de MOV groep. 

Er is besloten om voor 2015 in de traditie van de MZK, de zendingserfgoedkalender 2015 uit te geven. De kalenders 

kost  € 9,00. 

We kunnen terug kijken op een succesvolle veertigdagentijd. We hebben een vergadering vooraf georganiseerd met de 

samenwerkende werkgroepen. Het thema was  ‘Open je handen….’. 

De eerste vasten zondag hebben we het thema toegelicht en gecollecteerd met emmertjes. De totale opbrengst was  € 

708,11. 

Er zijn afgelopen seizoen diverse vaste collecten geweest waaronder de collecte op de startzondag, het missionair werk 

binnenland, de najaarszendingscollecte , werelddiakonaatscollecten, met kerst de collecte voor Kinderen in de Knel , en 



de Pinksterzendingsweek. Verder zijn er nog een aantal giften geven aan onder andere Noodhulp aan Syrië,  Taka’s 

voor Dhaka en Diani’s Childeren village en Roemenië. 

Er zijn ook diverse thema dagen bezocht in de regio. 

Het touwpompenproject van Erik de Best in Mozambique loopt ten einde en gaan opzoek naar een nieuwe project. 

Doordat we midden in het project zijn gestapt hebben we niet zo’n binding met dit project.  Voor 2015/2016 zijn we op 

zoek naar een nieuw project of willen een heel seizoen aan een thema werken bijv. de vluchteling of noodhulp. 

 

Els de Boer, Anneke Brugman, Lex Westerik, Johan Wikkerink 

2e:  Ouderen en Arbeid 

Het afgelopen jaar heeft de diaconie weer een autotocht georganiseerd voor de ouderen van onze gemeente en de 

mensen van de soos, die daar lid van zijn en zich erg betrokken weten op de activiteiten van onze gemeenschap. 

De tocht was mooi uitgezet en de mensen hebben er van genoten, evenals van de pauzeplaats(Olde Beth) en de 

broodmaaltijd in Ons Huis, die door de nieuwe beheerder goed was georganiseerd. 

Ook met de kerst hebben we weer een attentie bezorgd bij onze oudere gemeenteleden en mensen die een steuntje in de 

rug konden gebruiken. 

Verder werd er ondersteuning geboden en bezoekjes gebracht aan mensen die die zorg nodig hadden. 

De CD opnames van de kerkdiensten werden door gemiddeld 6 personen beluisterd 

 

Wilma Kaper 

 

2f: Verdere diaconale zaken 

Publicatie. 

Zoals afgesproken worden diverse collecten van de diaconie bestemd voor bepaalde doeleinden. Spontane aanvragen 

voor ondersteuning worden alleen gehonoreerd als ze van instellingen/ organisaties komen uit Zevenaar of nabije regio. 

Zo zijn diaconale gelden gegaan naar “ Stichting Liemerije”, de aktie “100.000x 10” van de fam. Vliegen en de 

“Stichting Kledingbank Montferland” .  In “Kerkleven” op de website en  tijdens de kerkdienst wordt bijzondere 

aandacht gevraagd voor een dergelijk doel  en activiteiten van  “Kerk in Aktie”. Wij zullen ook het komende seizoen 

daarmee doorgaan.  

Overlijdensdiensten. 

Het afgelopen seizoen zijn er bij 8 diensten diakenen ingezet voor het bedienen van de geluidsinstallatie. 

Afdrachten 2013 

De afdracht aan het diaconaal werk: regionaal/provinciaal/landelijk en wereldwijd bedraagt voor het jaar 2014 de 

somma van 6028 euro. Voor het plaatselijk werk, waaronder het Maatjesproject   is 2602 euro uitgegeven. 

Plannen 

In het nieuwe seizoen 2015-2016 wil de diaconie  meer invulling geven aan en meedenken in het realiseren van een 

zorgzame samenleving. Eenzaamheid is een toenemend effect van een vergrijzende gemeente. Signaleren en vervolgens 

aandacht geven middels bezoeken zal  verlichting geven. Het is tevens van belang dat de initiatieven van burgerlijke 

gemeente, participatieraad en armoedeconvenant nauwlettend worden gevolgd. Voor 2016 en de jaren daarna zal het 

beleidsplan opnieuw moeten worden herzien. Versterking binnen de diaconie is wenselijk om genoemde items  en 

hieronder vermelde taken naar behoren uit te voeren en/of te realiseren. 

 

Deze activiteiten zijn : 

- de gemeente opwekken tot onderling dienstbetoon. 

- dienen in de eredienst (collecteren, viering van het Heilig Avondmaal, bediening van de geluidsinstallatie en 

opname maken van de eredienst)en 

 ondersteuning bieden bij overlijdensdiensten. 

- het inzamelen en beheren van diaconaal geld en zoveel mogelijk mondeling en schriftelijk voorlichting geven 

m.b.t. collecte doelen. 

- bij een batig saldo worden aan het eind van elk boekjaar geldaanvragen -volgens richtlijnen van het 

Provinciaal Dienstencentrum Gelderland -toegekend. 

- samenwerken met Caritas  van de plaatselijke Rooms- 

katholieken kerk m.b.t. diaconale activiteiten. 

- Promotie van de diaconale activiteiten middels artikelen in Kerkleven en op de website 

 

Namens het College van Diakenen, Arend van Maanen, voorzitter. 

 

3:  Werkgroep Pastoraat 
De werkgroep vergaderde tweemal. Daarnaast was er een grote bijeenkomst samen met de contactpersonen. 

Zowel tijdens de septembervergadering als bij de grote bijeenkomst hield mw. Debby Keurntjes een inleiding over een 

project van GGNet in samenwerking met Caleidoz over de begeleiding van ouderen die zich (emotioneel) eenzaam 



voelen. Zij kijken terug op hun leven en piekeren over zingevingsvragen. Vrijwilligers kunnen na een scholing 

gesprekken voeren over levensvragen met deze ouderen om hen zodoende nieuw perspectief te geven. 

Dit initiatief kan ook voor het pastoraat binnen onze gemeente van belang zijn. Als vervolg op deze inleiding hebben 

een aantal gemeenteleden een cursus voor vrijwilligers door mw. Keurntjes gevolgd. Zij kunnen gemeenteleden die dat 

willen begeleiden bij een serie gesprekken over hun levensvragen. 

Verder kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: 

- Nieuws uit de wijken, uitwisseling van wat er in de verschillende wijken is gebeurd. 

- Zaken betreffende de ledenadministratie. 

- Informatie over de pastorale bezoekgroep. 

- Besteding geld uit het verjaardagsfonds voor de nieuwe geluidsinstallatie. 

- Het verspreiden onder gemeenteleden van een kaart met info over activiteiten rondom kerst.  

- Informatie over de actie kerkbalans. Een prima resultaat, mede dankzij de inzet van de wijkcoördinatoren. 

Tijdens dit seizoen werd afscheid genomen van de coördinatoren: Rense Roffel, de fam . Van Beuzekom en Gerrie 

Schots. Als nieuwe coördinator werd Margreet Beskers welkom geheten. 

 

Cors Slagt (notulist) 

 

3a:  Taakgroep Eetcafé: ‘de Ontmoeting’ 

In het afgelopen jaar is het leuk en gezellig geweest voor de mensen die ons eetcafé bezochten. 

Kerkenraadsleden verzorgden per toerbeurt de opening en sluiting, wat vaak reacties opriep bij de gasten. 

Het aantal gasten is wat teruggelopen van gemiddeld 75 naar 65 gasten, wat komt door ziekte en overlijden. 

Toch vonden de verzorgers van de maaltijden en degenen die de zaal elke keer weer gereedmaakten voor de gasten het 

een plezier om voor hen te mogen koken en te bedienen. 

Het was het plan om aan het begin van het seizoen ons 10 jarig jubileum te vieren, maar door omstandigheden werd dat 

pas gevierd in mei, waardoor het bijna 11 jaar bestond. 

De medewerkers werden blij verrast door een attentie van de kerkenraad als dank en één van de medewerkers had een 

leuk lied gemaakt wat spontaan door iedereen meegezongen werd. 

De maaltijden waren gevarieerd en elke keer weer een verrassing voor de gasten, soms werden er verzoeken ingediend 

voor bepaalde gerechten. 

Ook dit jaar ging elke keer de bus rond en werd er gecollecteerd voor Los Ninõs in Guatamala of Diani Children’s 

Village in Kenia.    

Omdat er veel activiteiten waren in het najaar is er dit jaar geen verkoop geweest voor de goede doelen, maar we hopen 

dat er komend jaar wel weer ruimte voor is. 

 

Wilma Kaper 

 

4:  Werkgroep Eredienst 
Leden van de werkgroep: Aad v.d. Giessen (OSB),  Alle Jonkman,  Hanneke Stuurman (info naar en contactpersoon 

met gastpredikanten, Henny Slagt (secr.), Marieke van Boven (vert. Kerkenraad), Petra v.d. Wal (Kerkdienstenrooster 

en gastpredikanten) Wilma Kaper (vert. Diaconie) en Alies Rutgers (Vespers). 

Er is geen vertegenwoordiger van de taakgroep kindernevendienst. De informatie wordt per 

mail of mondeling doorgegeven. 

De werkgroep is afgelopen seizoen 9 keer in een vergadering bijeengeweest.  

De vergaderingen beginnen altijd met een bezinning, door de leden bij toerbeurt voorbereid. Informatie uit de 

verschillende groepen (Kerkenraad, Diaconie, Kindernevendienst, OSB, Vespervoorbereiders, lectoren en symbolisch 

bloemschikken) wordt uitgewisseld.  Het rooster en de diensten worden besproken. En bijzondere diensten ( bv rond 

Pasen) werden in samenwerking met de predikant gedeeltelijk voorbereid.  

Het Jaaroverzicht (datgene wat ieder jaar weer terugkomt ruim op tijd aan de orde laten komen op de vergadering) en 

het draaiboek voor en na kersttijd/oud en nieuw doorgenomen en daar waar nodig gewijzigd. 

Er is, wat betref het versieren van de kerk, weer teveel werk verricht door enkele leden van de werkgroep. We zijn er 

van overtuigd dat er hulp nodig is van meer gemeenteleden. Zij kunnen zich beschikbaar stellen na een oproep in 

Kerkleven. Het afbreken van de versiering was namelijk (n.a.v. een spontane oproep voor hulp aan het einde van de 

kerkdienst)  met onze werkgroep en andere gemeenteleden, zowel jong als wat ouder, een gezellig en snel gebeuren. 

Veel handen maken licht werk!  

 

Op  het preekrooster staan veel gastpredikanten. Dat brengt nogal werk met zich mee.  

Eén lid van de werkgroep herinnert de predikant aan de gemaakte afspraak en stuurt alle informatie dus ook een 

routebeschrijving, orde van dienst, koster, organist en lector mee.  

Bij kerkdiensten met een gastpredikant zal het overlijden worden afgekondigd door de ouderling van dienst. 

Het oefenen van het lied van de week is inmiddels een goede  gewoonte geworden.  

De afgelopen periode zijn er Vesperdiensten georganiseerd o.a. met de medewerking van een koor, en/of Taizéliederen 

en/of  stiltes. In Kerkleven hebben enkele aanwezigen hun beleving in deze bijeenkomsten vermeld. We willen 



doorgaan met het organiseren van vespervieringen, mogelijk op een andere aanvangstijd. Bezoekers hebben 

gesuggereerd het aanvangstijdstip naar 19.00 uur te verplaatsen. Hierover wordt nog nagedacht. 

 

Het, twee keer per maand, koffiedrinken na de viering is een goede gewoonte geworden.  

Het rooster met medewerkers wordt eveneens door een lid van onze werkgroep geregeld. 

Er is een duidelijke instructie gemaakt voor de medewerkers.  

  

Punten van aandacht voor het komende seizoen:   

-  Invullen van interactieve diensten, mede om de predikant te ontlasten.  

-  Invullen van vespers 

-  Aandacht voor publiciteit op de website en in Kerkleven. 

 

Henny Slagt 

 

5:  Werkgroep jeugd 
De werkgroep zelf kwam wegens onderbezetting niet bijeen. Wel was er aan het eind van het seizoen een afsluitende 

bijeenkomst voor alle medewerkers in het jeugdwerk. 

 

5a:  Taakgroep kleuterkerk  

Het zesde seizoen van de kleuterkerk zit er weer op. Het was weer erg  leuk om te doen. Dit jaar zijn de volgende 

verhalen behandeld: 

september: Man in de wolken 

oktober:  De wijngaard 

november: 10 munten 

december:( Kerstmis) Het verhaal van een vos 

januari: 5 broden en 2 vissen 

februari:  Schepping 

maart: Adam en Eva 

april: 10 geboden 

mei: Toren van Babel 

juni: Kikker 

We hebben dit seizoen versterking gekregen van Svintha Rutjes en Esther Scholten. Onze groep bestaat dus  uit 5 

personen. 

Dit jaar hebben we naast nieuwe verhalen ook weer een aantal verhalen terug laten komen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

We hebben weer een afwisseling proberen te maken in het vertellen, uitspelen en tonen via een PowerPoint. Bij elk 

verhaal was een passende verwerking; een spel, een  knutselactiviteit, bouwen, enz. 

De opkomst was wisselend, gemiddeld zitten er ongeveer 20 kinderen.  We merken dat we het vooral van mond op 

mond reclame moeten hebben, ook dit jaar zijn er via via weer nieuwe gezinnen bijgekomen.  

Peter van der Steen zorgt steeds voor een stukje in Kerkleven waarin een gedeelte van het verhaal wordt verteld. De 

kinderen worden opgeroepen om naar de Kleuterkerk te komen als ze willen weten hoe het verder gaat. Ook worden er 

foto’s gemaakt. 

We hebben weer een enquête gehouden onder de ouders. De ouders gaven aan tevreden te zijn met de manier waarop 

we Kleuterkerk “vieren”.  

 

Plannen seizoen 2015-2016 

We zijn bijna klaar om het nieuwe seizoen vorm te geven. We hebben er ook dit jaar voor gekozen om  verhalen van 

voorgaande seizoenen terug te laten komen.  

We zijn al een tijdje niet tevreden over de naam Kleuterkerk. Toen we begonnen hebben we bewust voor de naam 

Kleuterkerk gekozen omdat we ons vooral richten in de verhalen, liedjes en verwerkingen op de kinderen van 3 t/m 7, 

maar Kleuterkerk dekt de lading niet meer: kinderen van 6-7 jaar zitten niet meer bij de kleuters. We hebben aan het 

eind van het seizoen ook gevraagd aan de ouders en kinderen om een passende naam te bedenken. De naam die steeds 

werd genoemd was toch: Kinderkerk. We hebben er na lang overleg voor gekozen om de naam te veranderen in 

Kinderkerk. 

Kirsten heeft een nieuw logo ontworpen voor de Kleuterkerk. Het oude logo is er nog wel in te herkennen maar het sluit 

beter aan bij de nieuwe naam. 

Na de zomervakantie zullen we de kinderen van beide kerken weer een uitnodiging sturen voor het nieuwe seizoen. De 

poster zal ook aangepast worden, hier kijkt Peter van de Steen naar. De posters zullen ook meer in de ons omliggende 

gemeentes neergehangen worden en we hebben weer kritisch gekeken naar de plekken om ze op te hangen. 

 

 

De verhalen seizoen 2015- 2016 

20 september Jona 



18 oktober 3 knechtjes 

15 november Simson 

20 december Kerstverhaal 

17 januari Schaap 507 

21  februari Sterren en stippen 

20 maart De Zaaier 

17 april David en Jonathan 

15 mei  Pinksteren 

19 juni  Slompie 

Bij de dienst van januari zijn we nog aan het kijken voor een voorstelling  over schaap 507, we willen de voorstelling 

dan in beide kerken promoten. Het is nog afhankelijk van de kosten en de leeftijdsgrens die op 4 jaar ligt. 

 

Simone  van Onna 

5b:Taakgroep kindernevendienst 
Startzondag 2014:  

Een leuke en gezellige dienst waarin voldoende voor de kinderen te doen was. De kinderen hebben zich prima kunnen 

vermaken. 

Adventsperiode: 

Tijdens de advent periode hadden we elke zondag een opvolgend thema, dit jaar hebben we gekozen om gedurende de 

adventsperiode een eigen invulling te geven. Dit heeft geresulteerd in het maken van een eigen kerststal, de dieren en de 

figuren Jozef en Maria waren gemaakt van gips en de kinderen hebben naar eigen inzicht mogen verven. De opkomst 

van kinderen tijdens de lange diensten van de knd was redelijk. De lange diensten in eigen ruimte bevallen goed, met 

name  tijdens een project kan er meer aandacht aan het onderwerp worden gegeven. 

Kerst 2014: 

Leuke en gezellige dienst. 

Veertigdagentijd en Pasen 2015: 

Project gevolgd uit kind op zondag waarin we samen met de kinderen elke zondag tijdens de veertigdagentijd een 

onderwerp hebben behandeld. Ook dit maal hebben wij gebruik gemaakt van lange diensten, wat goed is bevallen 

tijdens een project. Dit jaar hebben we niet gekozen voor een Paasontbijt met de kinderen, de kinderen hebben de 

Paasviering gevierd in de kerk met werkbladen en kleurplaat tijdens de viering. 

Pinksteren 2014: 

Met Pinksteren was geen kindernevendienst, er is gezorgd voor werkbladen en kleurplaten voor de allerkleinsten tijdens 

de kerkdienst. 

Laatste knd voor de zomervakantie 5 Juli: 

De laatste knd voor de zomervakantie willen we graag met de kinderen feestelijk afsluiten, dit zal gebeuren door het 

organiseren van een puzzel/speurtocht door het centrum van Zevenaar met wat drinken en lekkers. 

De werkgroep kindernevendienst bestaat uit 4 enthousiaste mensen, helaas hebben er zich afgelopen jaar geen nieuwe 

mensen aangemeld. In goed overleg met Alle Jonkman, Marieke v Boven en Danielle Werner hebben wij besloten om 

op dezelfde voet verder te gaan zoals afgelopen jaar. We geven knd op de eerste en derde zondag van de maand. De 

tweede en vierde, (soms vijfde) zondag van de maand gaan de kinderen naar de kerk. Tijdens deze zondagen zorgt de 

knd voor werkbladen/kleurplaten op de klemborden, deze liggen klaar op de kast bij de ingang van de kerk. 

 

Margreet Beskers 

 

5c:  Taakgroep Jeugdkerk 

Maandelijks was er ook dit seizoen jeugdkerk voor jongeren van 12 -18 jaar. Er is geen jaarverslag gemaakt. 

 

5d:  Taakgroep Kindercatechese  

De kindercatechese 2015 was op 3 dinsdagmiddagen in januari en februari. 

Er waren 14 kinderen uit groep 3-6. 

Het onderwerp was Mozes, het verhaal werd verteld van het biezen mandje, de vlucht van Mozes naar Midian en de 

doortocht door de zee. 

De kinderen hebben een kijkdoos gemaakt en we hebben een maaltijd gehouden met symbolen van de Pesach tafel. 

Op zondag 8 februari was de afsluitende viering met Ds Alle Jonkman. 

De kinderen speelden samen met de gemeente de doortocht door de zee op weg naar een nieuw begin... 

En dan ga je op reis en wat neem je mee? 

  

De leiding bestaat uit: Annet Lamers, Els de Boer, Simone van Onna en Hanneke ten Broek. 

In principe gaan wij ook in deze samenstelling door. 

  

Het onderwerp voor 2016 is het avondmaal, dit komt om de vier jaar terug. 



We missen wel een jeugd ouderling/diaken, daardoor is er ook nog geen vergadering geweest van de werkgroep jeugd 

dit seizoen. 

  

Hanneke ten Broek 

5e:  Taakgroep basiscatechese 

Doelstelling en activiteiten basiscatechese oudste groepen basisschool 

 

De doelstelling van de basiscatechese voor deze groep kinderen is drieledig: 

1. Aangezien deze kinderen op een leeftijd zijn dat ze nog veel kennis op kunnen nemen, willen wij ze bekend maken 

met de bijbelverhalen aan de hand van verschillende thema’s. Als leidraad worden de boeken van Bart Robbers 

hier nog steeds bij gebruikt, maar wijzelf stellen de lessen mede samen. Het gaat hier om een programma dat twee 

lesjaren bestrijkt. 

2. Wij willen de kinderen leren dat de Bijbelverhalen niet op zichzelf staan, maar dat ze hun betekenis hebben in de 

(Bijbelse) geschiedenis maar ook in het nu. Dit doen we door er samen over te praten en er creatieve werkvormen 

bij te bedenken, passend bij de leeftijdsgroep. 

3. Wij willen de kinderen op een positieve manier laten ervaren wat het betekent om samen kerk te zijn. Door 

inhoudelijk bezig te zijn maar ook door het met elkaar gezellig te hebben. 

 

Wij hebben het afgelopen seizoen op de volgende manier aan die doelstelling gewerkt: 

1. Wij hebben dit jaar een aantal thema’s uitgekozen en aan de hand daarvan Bijbelverhalen gelezen/ behandeld. 

Bijvoorbeeld verhalen over vuur, woestijn, vrouwen in de bijbel enz. Daarnaast hebben we een aantal belangrijke 

personen uit de Bijbel behandeld, zoals Mozes, David en Johannes de Doper. 

2. We hebben geprobeerd verbanden te leggen tussen de verhalen en de verhalen naar de belevingswereld van de 

kinderen te vertalen. Dit door er samen over te praten, creatieve werkvormen, een quiz en spelletjes te doen. 

3. Wij hebben ernaar gestreefd de kinderen ook op een prettige manier bij de kerk te betrekken. Door de vorm van de 

lessen, het onderlinge contact en de vraag aan de kinderen om de beurt te trakteren en een stukje in Kerkleven te 

schrijven.  

 

Aangezien er vorig jaar maar een kind was uit groep 7, hebben we dit jaar de basiscatechese ook “open gesteld” voor 

kinderen uit groep 6 die in het lopende seizoen tien jaar zouden worden. Dit resulteerde in een groepje van vier 

kinderen (een enkele keer vijf) die trouw aanwezig waren en ook enthousiast mee deden.  

Voor het komend seizoen is de bedoeling op dezelfde voet verder te gaan. Voor deze leeftijdsgroep voldoet het werk 

van Bart Robbers goed mits we daar een eigen invulling aan geven en er een goede kinderbijbel bij gebruiken.  

De bedoeling is om begin van het seizoen een nieuwe planning te maken. Waarschijnlijk komen de Bijbel als bijzonder 

boek, het leven van Jezus en de Tien Woorden dan uitgebreid aan bod, maar dat staat nog niet vast. 

We hebben dit jaar afgesloten met bowlen en een frietje eten. 

 

Léontine  Waaning en Irene Brinkman, leiding catechese  

 

6:  Werkgroep Inspiratie en bezinning 
Onze werkgroep is nog altijd een enthousiast groepje, maar ondertussen weleens met vragen hoe het nu gaat en   

of er nog wel behoefte is om verder te gaan met zoveel activiteiten en of  met een minder breed aanbod. 

Daar wordt in onze groep over nagedacht en hoe ga je dan verder gezien de afnemende belangstelling. 

Dit is ook toegelicht op de kerkenraadsvergadering en wij hebben er zelf nog niet over doorgesproken. 

 

Dan de avonden van het afgelopen seizoen ; een aantal daarvan  zijn helaas niet door gegaan . 

De avonden die er wel waren werden redelijk bezocht met positieve reacties. De mensen die er zijn dan vinden het ook 

goede avonden 

We hebben  contact gezocht met Jeroen Heemink over samenwerking met de katholieke parochie , maar zonder 

resultaat. Wij vinden het jammer dat dit niet mogelijk is. 

Financieel  gaat het goed .We kunnen nog steeds de kosten dekken en hopen dat dit het komende jaar  ook zo zal zijn. 

Het financiële overzicht krijgt de kerkenraad van Jack Brouwer . 

We hebben het programma voor het komende seizoen gereed. Het zal in augustus worden verspreid. 

We hopen dat het aanbod voor mensen inspirerend zal zijn en dat de avonden door kunnen gaan. 

Er zijn wat afwijkende activiteiten gepland om zodoende avonden een invulling te geven die meer mensen trekt. 

Dan zijn we bezig met de kerstlichtjes route die helemaal nieuw is binnen onze kerk en we hopen dat dit de interesse 

van jong en oud weet te trekken. De contacten lopen erg goed en we doen er alles aan om dit te laten slagen. 

 Verder de tocht naar Oriëntalis, die op een zondag gepland staat, daar hopen we ook succes mee te hebben. 

Het verdere programma hebben we met zorg in elkaar geknutseld en wij hebben er alle vertrouwen in dat er voor een 

ieder wel iets te vinden is. 

 

Alies Rutgers 



 

7:  Werkgroep Publiciteit 
De werkgroep heeft in het afgelopen seizoen vanwege de beperkte bezetting niet afzonderlijk vergaderd. Wel is er 

driemaal een overleg geweest van leden van de werkgroep (website en redactie Kerkleven) met het moderamen. 

- Een gesprek van moderamen met de nieuwe redactie en vertegenwoordigers van de St. Kerkleven en drukkerij 

Weevers over de opzet van de digitale versie van het blad en mogelijke variatie in de frequentie en dikte van het blad. 

- Overleg over het gebrek aan kopij met name ook voor de website. Pogingen om iemand die zich speciaal met het 

aanleveren van kopij gaat bezig houden, hebben nog niet tot resultaat geleid. Ook wordt gezocht naar een opvolger van 

Menno Dijkhuizen als webmaster. 

- Praktische zaken als het plaatsen met toestemming van betrokkenen van foto’s in Kerkleven en op de website en het 

weergeven (van het geluid) van kerkdiensten op de website. Ook is er uitwisseling van kopij voor de website met 

buurgemeenten.  

De werkgroep zorgde ook voor het plaatsen van informatie over met name de activiteiten van de werkgroep I & B in de 

plaatselijke pers. 

 

Cors Slagt 

 

8:  Oecumenische werkgroep Thomasvieringen De Liemers 
Vieringen: 

Dit verslag betreft de drie vieringen welke gehouden zijn in oktober 2014, februari 2015 en mei 2015.  

Onderstaande tabel laat de data en thema’s zien van deze vieringen alsmede de nog geplande viering in november 2015: 

2014 2015 

 (On)Deugden (28 februari) 

 Dromen en Dromen (30 mei) 

Oogst (25 oktober) Herinnering (14 november) 

 

Samenstelling werkgroep: 

De werkgroep bestaat uit leden van zowel de rooms-katholieke als protestantse kerkgemeenschap: 

pastor Elly Lemmen, Joke van Arkelen, Christien Cloo, Anneke Dienske, Tanja Bastiaanse, John Vermeulen, Mirjam 

van den Eerenbeemt, Joke Philipsen en Menno Dijkhuizen.  

De gemiddelde bezetting van de werkgroep bij het voorbereiden van één viering bestaat uit 5 tot 6 personen. Voor het 

komende seizoen heeft één werkgroepslid aangegeven om te stoppen. 

 

Werkwijze: 

Voor het voorbereiden van een viering komt de werkgroep minimaal 3 maal in vergadering bijeen. Daarnaast wordt de 

zaterdagmiddag waarop de viering plaats vindt benut om het kerkgebouw in te richten en zo nodig teksten te oefenen. 

Het is inmiddels een goede gewoonte geworden om op de dag van de viering voorafgaande aan de viering met elkaar in 

alle rust een eenvoudige maaltijd te gebruiken. 
Maatschappelijke stage: 

In voorgaande jaren hebben met enige regelmaat enkele jongeren meegewerkt aan de vieringen. Helaas zijn er in het 

afgelopen seizoen geen aanmeldingen geweest. 

Koren: 

Bij de Thomasvieringen proberen we zo veel mogelijk koren uit de regio te betrekken. In de verslagperiode hebben de 

volgende koren hun medewerking verleend: 

- One Step Beyond  

- het oecumenische koor uit Didam  

- het Gemengd koor uit Babberich 

Collectedoelen: 

Bij het kiezen van een collectedoel voor een Thomasviering wordt meestal gezocht naar een doel met  een relatie met 

het thema van de viering of wordt gekozen voor een regionaal initiatief/project ten behoeve van de derde wereld. De 

volgende collectedoelen zijn in de verslagperiode aan bod gekomen: 

- Pootgoed en zaaigoed voor de Voedselbank (€ 97,90) 

- Herdenksteen voor omgekomen Joodse inwoners van Zevenaar  (€ 149,32) 

- Een project met mensen met een verstandelijke beperking in het Horsterpark (€ 74,41) 

 

Aantallen bezoekers: 

Het gemiddeld aantal bezoekers daalt nog steeds en ligt tussen de 40 en 90. Ondanks ruime publiciteit voorafgaande aan 

de viering blijft het aantal bezoekers dalen. Langzamerhand dringt zich steeds meer de vraag op of we als werkgroep op 

deze wijze moeten doorgaan. Enerzijds ervaren we persoonlijk deze wijze van vieren als heel waardevol, anderzijds 

nodigt een slecht gevuld kerkgebouw niet uit om er zo veel energie in te steken. 

Na de vakantie zal deze problematiek binnen de werkgroep uitgebreid besproken gaan worden. Er wordt o.a. gekeken 

naar de volgende alternatieven: 



 Stoppen met de Thomasvieringen 

 Zoeken van een andere (kleinere) locatie binnen of buiten Zevenaar 

 Overwegen van een viering op zondag i.p.v. zaterdag 

 

Website:  (http://rvk.kerkenzevenaar.nl  of  via  http://www.kerkenzevenaar.nl ) 

De website van de voormalige Raad van Kerken Zevenaar beschikt over een deel waarop informatie te vinden is over 

de Thomasvieringen in Zevenaar.  Liturgie, geluidfragmenten en presentaties worden zo mogelijk via de website 

beschikbaar gesteld. Met enige regelmaat zijn er contacten met andere kerkgemeenschappen waar Thomasvieringen 

worden gehouden, worden vragen gesteld over het overnemen van delen van vieringen of mond een bezoek aan de 

website uit in het daadwerkelijk bijwonen van een viering in Zevenaar.  

 

Toekomst: 

Pas na de zomer zal de discussie over het voortbestaan zijn beslag krijgen. Onder voorbehoud zijn wel drie data 

vastgelegd voor het jaar 2016. 

 

Menno Dijkhuizen, 

 

http://rvk.kerkenzevenaar.nl/
http://www.kerkenzevenaar.nl/

