
Jaarverslag van de Kerkenraad 2015-2016 
 
Vergaderingen 
De kerkenraad vergaderde in het seizoen 2015-2016 negenmaal. In november was er een 
bezinningsavond waarop een nieuwe noodliturgie werd voorbereid. In maart was er een 
vergadering tezamen met de Pastorale Raad van de geloofsgemeenschap H. Andreas-Maria 
Koningin. Het moderamen vergaderde tienmaal. Eenmaal was er een overleg met de moderamina 
uit de Liemers. 
 
Personalia 
In december werd afscheid  werd genomen van ouderling Marieke van Boven. Begin januari werd 
Daniëlle Werner bevestigd tot (jeugd)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: 
- De speerpunten voor het seizoen 2015-2016. De hoofdthema’s zijn: geloofsbeleving, omzien 

naar elkaar en open kerk naar buiten. 
- Veranderingen in de structuur van de kerk op weg naar 2025. Inkrimping en mogelijke nieuwe 

vormen van kerk zijn. Mogelijke vormen van samenwerking met buurgemeenten. Wat moet 
behouden blijven en wat heeft minder prioriteit. 

- Met bovenstaande  samenhangend verschillende vormen van gemeentemodellen. Meer van 
bovenaf of meer van onderop. 

- De vraagstelling waarom nog kerk? Om dat je daar woorden hoort die nergens anders worden 
verwoord of ook omdat er een opdracht is naar de samenleving? 

- Het beeld van God in een tijd van terreur. Naar aanleiding van de aanslagen. Leidt religie tot 
terreur of wordt religie gebruikt als excuus voor menselijk gedrag. 

- Het gebruik en het belang van rituelen in de kerk. 
- De armoedeproblematiek in de huidige samenleving en de rol van de Diaconie daarin. 
- De vluchtelingenproblematiek 
 
Behandelde onderwerpen: 
- Gesprekken met groepen de werkgroepen Pastoraat en Jeugdwerk en met de taakgroep Eetcafé 
- Samenwerking van de werkgroep I & B met de groepen in Duiven en Westervoort. 
- Behandeling van begrotingen en jaarrekeningen van CvK en CvD. 
- Het rooster van kerkdiensten en collecten voor 2016. 
- De frequentie van het vieren van het Avondmaal. 
- Organisatie van een bijeenkomst voor de vrijwilligers. 
- De vaststelling van het nieuwe beleidsplan en de plaatselijke regeling. 
- Mogelijke aanpak opvang vluchtelingen 
- Toekomst van de kindernevendienst. 
- De organisatie van “Nacht zonder dak”. 
- De restauratie van het kerkgebouw. 
- Personeelsgesprekken en de instelling van een taakgroep Interne Organisatie.  
- Instellen van een kosterspoule. 
- De reële kosten van het blad Kerkleven en hoe daar verder mee om te gaan. 
- Het zoeken naar vervangende organisten i.v.m. de ziekte van Ernest Sparenburg 
- Het organiseren van een Passie opvoering in Zevenaar volgend jaar. 
- 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 worden vermeld 
in hun eigen jaarverslagen. 
  
Cors Slagt (notulist) 



 

Samenvatting jaarverslagen colleges, werk- en taakgroepen 2015-2016 
 
 
1:  College van Kerkrentmeesters 
Het college kampt met een duidelijke onderbezetting, waarvoor geen directe oplossing is. Nico Heijne trad af 
als voorzitter. Jan Dekker werd voorzitter ad interim. De belangrijkste onderwerpen waren: De restauratie 
van de kerk, kerkbalans, opstellen begroting en jaarrekening, het instellen van de taakgroep Interne 
Organisatie, correspondentie over scheuren in Ons Huis, verkoop huis aan de Cloekemaat, begeleiden 
brandveiligheidscontrole en het actualiseren van diverse vergunningen voor Ons Huis. 
 
1a: Begraafplaats 
In deze periode vonden vier begrafenissen plaats en er werd een urn geplaatst. Er is hard gewerkt aan het 
onderhoud. De begraafplaats is daardoor erg opgeknapt. Het laatste oorlogsgraf is verplaatst naar de 
erebegraafplaats in Loenen. In de komende tijd zal ruimte gecreëerd moeten worden voor nieuwe graven en 
zullen de paden worden aangepakt. 
 
2:  College van Diakenen 
Het College van Diakenen kwam negenmaal bijeen. Naast de vaste zaken rondom de kerkdiensten 
passeerden veel andere zaken de revue, zoals de financiën, de autotocht, mensenrechten, sociaal-
maatschappelijk werk, het werelddiaconaat en de zorg voor ouderen. Het werk van onze specialistische 
diakenen. Ook het zeer gewaardeerde werk van de collectanten dient te worden vermeld 
Met Caritas en MOV van de St. Willibrordusparochie werd overleg gevoerd. Samengewerkt werd in het 
Maatjesproject, bij de kerstattenties voor ouderen en het organiseren van de vredesdienst en de 
Amnestyviering.  
 
2a: Sociaal /maatschappelijk werk 
Het Maatjesproject wordt door de gemeente Zevenaar erg gewaardeerd. Er is een structurele subsidie. Het 
aantal aanvragen neemt nog steeds toe, waardoor de grenzen qua capaciteit wel zijn bereikt. Voor de 
voedselbank worden vanuit Ons Huis regelmatig levensmiddelen, wasmiddelen en tandpasta opgehaald. 
Waarvoor dank aan de gevers. Ook wordt regelmatig kleding afgegeven voor mensen die dat nodig hebben. 
 
2b: Mensenrechten/Amnesty en Vluchtelingen 
Naast de maandelijkse schrijfacties voor Amnesty International is meegewerkt aan diverse activiteiten. Met 
name de oecumenische Amnestyviering, aandacht voor vluchtelingenzaken zoals het werk van INLIA en de 
nacht van de vluchteling. Er waren diverse publicaties in Kerkleven 
 
2c: Jeugddiaconaat  
Het jeugddiaconaat kreeg minder aandacht vanwege de terugloop van jongeren. Met de nieuwe 
jeugdouderling komt het mogelijk weer op gang. Kinderen worden nu eenmaal per maand als jeugdcollectant 
ingezet. 
 
2d: Zending / Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking 
De ZWO heeft samen met MOV opnieuw de oecumenische vredesdienst voorbereid. Verder werden er ruim 
100 zendingskalenders verkocht. Tijdens de veertigdagentijd was er vel aandacht voor de projecten wat 
resulteerde in een opbrengst van ruim € 830,--. Er waren dit seizoen diverse collecten voor noodhulp 
(vluchtelingen, Ethiopië), kerstcollecte voor Moldavië en voor het Werelddiaconaat en de zending. 
 
2 e: Ouderen en Arbeid 
Ook dit jaar was er weer de autotocht voor ouderen afgesloten met een broodmaaltijd in Ons Huis. Een 
succes! Met kerst werden attenties bezorgd bij ouderen en mensen die een steuntje in de rug konden 
gebruiken. 
 
2f: Verdere diaconale zaken 
Diverse collecten werden bestemd voor specifieke doeleinden zoals Kerk in Actie en instellingen uit 
Zevenaar en de nabije regio. Met name de Soos 65+, de st. Dian Molukken en een groenteproject voor de 
voedselbank. 
Ook waren er de afdrachten voor regionaal, landelijk en wereldwijd diaconaal werk en het Maatjesproject. 
 
Voor het komende seizoen krijgen met name voor de Diaconie de speerpunten: “Omzien naar elkaar” en 
“Onze kerk in de Zevenaarse samenleving” de nodige aandacht. Het punt “geloofsverdieping” wordt door de 
Diaconie ondersteunt in de vieringen. 



 
3:  Werkgroep Pastoraat 
De werkgroep vergaderde tweemaal, daarnaast was er de grote vergadering met de contactpersonen. Met 
name de herziening van de structuur van het pastoraat was het belangrijkste agendapunt. Dit aan de hand 
van een notitie over nieuwe wegen in het pastoraat. Niet meer de ‘verzorgingskerk’ maar meer het omzien 
naar elkaar door gemeenteleden zelf. Voor een aantal wijken werden nieuwe coördinatoren en 
contactpersonen gevonden. Verder werd de verspreiding van kaarten met informatie over de activiteiten 
rond Kerst en Pasen georganiseerd. 
 
3a:  Taakgroep Eetcafé ‘de Ontmoeting’ 
Het Eetcafé bestaat nu 12 jaar en loopt met gemiddeld 50 deelnemers nog steeds goed. Het gaat daarbij 
vooral om het sociale contact, een gezellige sfeer. Er wordt met smaak gegeten. 
 
4:  Werkgroep Eredienst 
De werkgroep bestaat uit acht leden, ieder met een specifieke taak. In de werkgroep zijn verschillende 
groepen binnen de kerk vertegenwoordigd, die te maken hebben met de erediensten. De werkgroep kwam 
elf keer bijeen. Voor het goed functioneren worden de kernpunten van onze kerkgemeenschap in het oog 
gehouden: Omzien naar elkaar (zoals koffiedrinken, autorijdienst), Geloofsverdieping (bezinningen, 
workshops) en Kerk zijn in Zevenaar (openstelling kerkgebouw, publiciteit). Belangrijke agendapunten zijn 
o.a.: mededelingen uit Kerkenraad, Diaconie, Kindernevendienst en Jeugd, O.S.B., Symbolisch 
bloemschikken, lectoren, roosterzaken, publiciteit, terugblik en vooruitzien kerkdiensten, evaluatie 
gastpredikanten en gastorganisten, jaarplanning. Er waren verschillende bijzondere diensten, die de nodige 
voorbereiding vergden. 
 
5:  Werkgroep Jeugd 
De verschillende groepen binnen het jeugdwerk hebben het afgelopen seizoen goed gedraaid. Wel  is het 
aantal deelnemende kinderen niet echt groot. 
- De oppas loopt als andere jaren. 
-  De leiding van de kindernevendienst is gestopt. Het afgelopen seizoen is meegewerkt aan enkele 

projecten (startdienst, advent/kerst, 40-dagentijd).Voor het nieuwe seizoen is een voorlopige oplossing 
gevonden. 

- Bij de goed lopende kinderkerk was er opnieuw een mooi programma.  
- De Jeugdkerk heeft een leuke groep, die na de vakantie zal worden aangevuld met de deelnemers aan 

de basiscatechese.  
- De kinder- en basiscatechese draaiden ook goed. De kindercatechese omvatte drie middagen, waaraan 

13 kinderen meededen. Het ging met name over de betekenis van het Avondmaal. Aan de 
basiscatechese deden 6 kinderen mee. Bijbelverhalen werden besproken, waarbij steeds werd 
geprobeerd verbanden te leggen met de belevingswereld van de kinderen. Ook werd het kerkelijk jaar 
met de diverse feestdagen behandeld. 

- Voor het gehele jeugdwerk was met name het project ‘Nacht zonder dak’ van grote betekenis. Het 
verhaal van een medewerkster van de “St. Tear” over de situatie van kinderen in een krottenwijk maakte 
diepe indruk. Door zelf de nacht in krotjes door te brengen werden de deelnemers (5 kinderen en 11 
volwassenen) daar verder bij bepaald.  Ook activiteiten als voetbal met een bal van krantenpapier en 
oneerlijke bingo versterkten dit nog. De sponsoring en de verkoop van o.a. cupcakes leverden 
uiteindelijk een prachtig resultaat op van € 3240,90.  

- Over het totale jeugdwerk kan duidelijk worden gesteld dat de drie kernpunten van het beleidsplan 
duidelijk aan de orde zijn. Geloofsverdieping (alle groepen) , het naar elkaar omzien en kerk zijn in de 
Zevenaarse samenleving. De laatste twee punten met name bij ‘Nacht zonder dak’ en de 
kerstlichtjesroute. 

 
6:  Werkgroep Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting 
De naam van de werkgroep is aangepast. Met Duiven en Westervoort wordt nu samengewerkt in de hoop 
meer mensen te bereiken. Iedere gemeente heeft zijn eigen contactpersonen en de avonden zijn daarover 
verdeeld.  Naast de kerstlichtjesroute  is er ook een plan om een Passion te organiseren samen met de 
katholieke parochie. Het programma voor het nieuwe seizoen is klaar. 
 
7:  Werkgroep Publiciteit 
De werkgroep bestaat uit twee personen ieder met een specifieke taak. Vanuit de kerkenraad is er met de 
redactie van Kerkleven overleg geweest over de toekomst van Kerkleven. De abonnementsprijs van de 
Zevenaarse editie is veel lager dan de productiekosten. De vraag is in hoeverre een flinke verhoging 
acceptabel is of dat er moet worden gezocht naar een alternatief kerkblad. 
 
8:  Oecumenische werkgroep Thomasvieringen De Liemers 



In het seizoen 2015-2016 zijn drie Thomasvieringen gehouden. De thema’s waren: Herinnering, Moeite en 
Over grenzen kijken. De werkgroep heeft nu nog zes leden, van twee werd afscheid genomen. Drie koren uit 
de regio verleenden hun medewerking. De collectedoelen waren voor organisaties met een relatie met het 
thema of met een project.  Het aantal bezoekers daalt en ligt nu tussen de 40 en 60 dus minder geschikt 
voor de Andreaskerk. Met de werkgroep Eredienst zal worden overlegd of de vieringen in de 
Ontmoetingskerk of in Ons Huis kunnen plaatsvinden. Het voortbestaan hangt mede af van dit overleg. Wel 
zijn er drie data vastgelegd. 
 
 
n.b.  De volledige jaarverslagen liggen ter inzage bij de scriba. 


