
Jaarverslag van de Kerkenraad 2016-2017 
 

Vergaderingen 

De kerkenraad vergaderde in het seizoen 2016-2017 negenmaal. In januari was er een bezinningsochtend over het 

lopen van een labyrint binnen de christelijke traditie. 

Voor de laatste keer was er in februari 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 diaken Wilma Kaper. In januari werd Celesta Grienberger bevestigd 

tot diaken. Begin mei werden Alies Rutgers en Irene Brinkman bevestigd tot respectievelijk ouderling en diaken. 

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

Kerkrentmeesters. 

Scriba Joke Beernink kon na een lange periode van medische behandelingen in april haar taak weer op zich nemen. 

 

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 vrijblijvendheid voorbij. Hoe blijven we kerk ondanks de optredende krimp. Dit onderwerp kwam verschillende 

keren steeds met een ander accent aan de orde. Verkeren wij in de herfst van het bestaan van de kerk of gaat het om 

het zoeken naar andere vormen van kerkzijn. Kerken hebben het nu moeilijk, maar er is ook veel vernieuwing b.v. bij 

pioniersplekken. 

- 500 jaar reformatie. Hoe kijken we daar nu tegenaan? Is een nieuwe reformatie nodig? Zie ook het vorige punt. 

- Waar gaat het in het leven echt om, meer materiële zaken of meer diepgang. 

- Het verhaal van de leerlingen in de boot tijdens een storm. Komen wij ook aan de overkant tot onze bestemming? 

- Hoe beleven we de 40-dagentijd en Pasen. 

- Hoe gaan we om met dementie in de kerk. 

- Wat betekent geloven eigenlijk? 

 

Behandelde onderwerpen. 

- Het organiseren van een gemeenteavond in oktober waarop het reilen en zeilen van onze kerkgemeenschap  aan de 

orde werd gesteld. Dit via een aantal interviews met vertegenwoordigers van enkele werkgroepen en persoonlijke 

geloofsverhalen.  

- Behandeling van begrotingen en jaarrekeningen van CvK en CvD. 

- Het rooster van kerkdiensten en collecten voor 2017. Vergaderschema 2017. 

- Het organiseren van de Aktie ‘Kerkbalans’. 

- Het beheer van gebouw ‘Ons Huis’. 

- De verkiezing nieuwe ambtsdragers. 

- Een nieuw opzet voor het jeugdwerk. 

- Gesprekken met de Soos 65+ en de werkgroep Eredienst 

- Behandeling voorstellen voor de kerkordewijzigingen. 

- Problemen rondom One Step Beyond en de doorstart van het koor. 

- Voorstel voor projectiemogelijkheden in de kerk. 

- Verkoopactie t.b.v. Zuid-Soedan. Mede n.a.v. een oproep van Hellen Geno. 

- Verkenning van mogelijkheden voor samenwerking van gemeenten binnen de Liemers 

- De keuze voor een ander kerkblad 

- 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. 

 

Met name de bezinning (geloofsverdieping, kerk in de samenleving) en de georganiseerde gemeenteavond 

(geloofsverdieping, omzien naar elkaar) dragen bij aan de kernpunten van het beleidsplan 

 

Cors Slagt (notulist) 

 

 

 



Samenvatting jaarverslagen colleges, werk- en taakgroepen 2016-2017 
 

1:  College van Kerkrentmeesters 
Het college is nog steeds onderbezet. Aanvankelijk met 4 personen, in februari 2017 kwam er een aanvulling in de 

persoon van Ankie Fischer als secretaris. Toch is er veel werk verzet. 

De belangrijkste onderwerpen waren: Opstellen begroting en jaarrekening, uitvoeren van de restauratie van de kerk, 

reparatie van de luidklok, het organiseren van het afscheid van de fam. Schots, het jubileum van organist Jan Kadijk, 

beheerswisseling van ‘Ons Huis’, de renovatie van de vloer van ‘Ons Huis’, aanschaf nieuw koffieapparaat, 

overdracht van de administratie van Francien Hoek naar Wilma Kaper, gereedmaken van een archiefruimte. 

 

1a: Begraafplaats 

In het jaar 2016 waren er 6 begrafenissen. In 2016 is hard gewerkt aan het onderhoud, waardoor de begraafplaats 

duidelijk is opgeknapt. Voor 2017 is nog meer onderhoud nodig, waarvoor ook professionele hulp wordt ingezet. 

Vrijgekomen volkstuintjes achter de begraafplaats zijn allemaal opnieuw verhuurd. 

 

2:  College van Diakenen 
Algemeen 

Het College van Diakenen kwam 10 keer 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. Een aparte commissie zorgde voor het organiseren van de autotocht; dit seizoen 

tweemaal in september en in het voorjaar. 

In mei werd een speciale verkoopactie voor Zuid-Soedan georganiseerd met bijna € 1000,-- opbrengst 

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 gezamenlijke vieringen. 

Maatjesproject en voedselbank 

Via het Maatjesproject is weer veel sociale en financiële steun verleend. Een enkele keer ook acuut hulp verleend. 

Bijna wekelijks worden  door gemeenteleden aangeleverde voedingsmiddelen en cosmetica naar de voedselbank 

gebracht. 

Mensenrechten/Amnesty en Vluchtelingen 

Naast de maandelijkse schrijfacties voor Amnesty International is meegewerkt aan diverse activiteiten. Met name de 

oecumenische Amnestyviering, aandacht voor vluchtelingenwerk (INlIA en wereldvluchtelingendag), de ZOA-

collecte. Er waren diverse publicaties over dit werk in Kerkleven 

Zending / Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 

De werkgroep ZWO heeft meegewerkt aan de oecumenische vredesdienst. 100 zendingserfgoedkalenders werden 

verkocht. Met het thema ‘Sterk en dapper’ werd in de veertigdagentijd ruim € 750,-- voor verschillende doelen 

opgehaald. Daarnaast werden diverse  vaste en collecten ondersteund en giften gegeven o.a. noodhulp voor Syrië. 

Verdere diaconale zaken 

Om de jeugd meer te betrekken bij de kerkdiensten werden jeugdcollectanten ingezet  

Voor diverse collectes m.n. voor ‘Kerk in Actie’ en regionale doelen  worden publicaties en afkondigingen verzocht. 

Meegewerkt werd aan een aantal rouw- en trouwdiensten. 

Plannen 

De Diaconie wil meewerken aan het realiseren van een zorgzame samenleving. Dit in overeenstemming met de 

kernpunten ‘Omzien naar elkaar’ en ‘Kerk in de Zevenaarse samenleving’. Voor het kernpunt ‘Geloofsverdieping’ is 

er een ondersteunende rol  in de vieringen. 

 

3:  Werkgroep Pastoraat 
De werkgroep vergaderde tweemaal, daarnaast was er de grote vergadering met de contactpersonen. De belangrijkste 

onderwerpen waren een inleiding over de diaconale antenne van het pastoraat (het opvangen van signalen voor 

diaconale hulp) en een bezinning over de vraag wat voor mensen belangrijk is in het leven. Dat geeft een basis voor 

een pastoraal gesprek. Daarnaast wordt steeds de stand van zaken in de verschillende wijken besproken. Ook werden 

informatieve bijeenkomsten in de regio bijgewoond. 

 

3a:  Taakgroep Eetcafé ‘de Ontmoeting’ 

In het afgelopen seizoen werd achtmaal  een eetcafé georganiseerd..  Het doel is  om elkaar te ontmoeten in een 

plezierige sfeer. Gemiddeld 45 mensen  maakten er gebruik van. Om het natuurlijk verloop te compenseren zal het wat 

meer onder de aandacht worden gebracht. 

 

 



4:  Werkgroep Eredienst 
De werkgroep bestaat uit zes 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. De 

kernpunten van het beleid worden in het oog gehouden: Omzien naar elkaar (zoals koffiedrinken, autorijdienst), 

Geloofsverdieping (bezinningen,workshops) en Kerk zijn in Zevenaar (openstelling kerkgebouw, publiciteit). Er 

werden verschillende bijzondere diensten mede voorbereid. Gehouden diensten werden geëvalueerd en komende 

diensten besproken. 

 

 

5:  Werkgroep Jeugd 
De kinderoppas loopt als in andere jaren goed.  

In de periode van augustus t/m februari werd nog 2x per mand kindernevendienst gehouden. Daarna helaas om 

praktische redenen nog eenmaal per maand. De opkomst was met 7-10 kinderen goed. De nieuwe opzet is nog in 

ontwikkeling. Behandeld werden thema’s, verhalen en tradities uit de bijbel en kerk om zo een breder inzicht daarin te 

verkrijgen 

De jeugdkerk had een regelmatige vaste opkomst van ca. 10 jongeren. Behandeld werden vooral actuele 

onderwerpen. 

De oecumenische kinderkerk werd door ca. 20 kinderen met hun (groot)ouders bezocht. Iedere maand met een thema 

of verhaal. Het komende seizoen gaat op dezelfde voet verder met een planning voor kindervoorstelling in maart. 

De kindercatechese was op drie leuke middagen met een afsluiting in een kerkdienst. 

De basiscatechese had een leuke groep met 5 à 6 kinderen. Voor het komende seizoen wordt gehoopt op voldoende 

kinderen. 

Het afgelopen seizoen was er geen jongerencatechese. 

Meegedaan werd met het online spel Sirkelslag voor 12-16 jarigen. Een leuke ervaring. 

Met een groep van 15 kinderen werd de film Storm over de reformatie bezocht. 

De werkgroep als geheel probeert op eigen wijze bij te dragen aan de kerkpunten van het beleid. Dit via 

geloofsvedieping en omzien naar elkaar en de kerk. 

Plannen voor nieuwe seizoen zijn o.a. weer meedoen aan Sirkelslag en uitbreiden van het programma voor de 

kindernevendienst, jeugdkerk en kindvriendelijke kerkdiensten. 

 

6:  Werkgroep Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting 
Het seizoen 2016-2017 is plezierig verlopen met een gevarieerd programma. Vier avonden gingen helaas niet door. 

Het blijft een probleem om bij een gering aantal opgaven er voor te moeten kiezen om een avond in overleg niet door 

te laten gaan. De andere bijeenkomsten hadden wel een goede bezetting sommigen met meer dan 25 personen. Met 

name de Kerstlichtjestocht en de Herdertjestocht in Westervoort  waren trekpleisters.  

Voor het nieuwe seizoen is er opnieuw in de samenwerking met Duiven en Westervoort een mooi programma 

opgesteld. 

  

7:  Werkgroep Publiciteit 
De werkgroep bestaat in feite nog uit twee personen, de webbeheerder en degene die de publiciteit in de regionale pers 

verzorgd. Er is niet afzonderlijk vergaderd. Voor het kerkblad wordt gezocht naar een nieuwe uitgever, omdat de 

uitgave voor de huidige niet meer interessant is. 

 

8:  Oecumenische werkgroep Thomasvieringen De Liemers 
In het seizoen 2016-2017 zijn drie Thomasvieringen gehouden. De thema’s waren: Pelgrimage, Stuurloos en Zorgen 

voor … De werkgroep heeft nu zes leden. 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 ondanks de ruime 

publiciteit en ligt nu tussen de 40 en 60. Gezien de dalende trend heeft de werkgroep besloten in het komende najaar  

(18 november) de laatste viering te organiseren en zich dan op te heffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarverslagen colleges, werkgroepen en taakgroepen 2016/2017 
 

1:  College van Kerkrentmeesters 
Jaarverslag 2016  College van Kerkrentmeesters 

Het college start met 4 personen. Het college blijft duidelijk onderbezet en er is een grote behoefte aan een secretaris / 

secretaresse. Eind 2016 komt er een oplossing in de persoon van Mevr. Ankie fischer, zij zal het CvK in februari 2017 gaan 

versterken. 

 

Enkele onderwerpen die in het seizoen aan de orde kwamen: 

- Opstellen begroting 2017 en jaarrekening 2015 

- Actie Kerkbalans 

-  Uitvoering van de restauratie van de kerk, o.a. balustrade en pilaren. 

-  Het organiseren van het afscheid van koster Schots en mevr. Schots. 

-  Het organiseren van het jarig jubileum van de heer Kadijk. 

-  Het voeren van gesprekken met de beheerder van Ons Huis. 

-  Het vervangen van de beheerder van Ons Huis en tevens het zoeken naar een nieuwe huurder voor de bovenwoning. Waarin het 

CvK in 2016 beide geslaagd is. 

-  Het aanschaffen van een nieuw koffieapparaat voor Ons Huis. 

-  De renovatie van de vloer in de keuken van Ons Huis. 

-  Het opstarten van de administratieve handelingen ten behoeve van de administratie in  verband met het stopzetten van deze 

werkzaamheden door Francien Hoek. 

-  De reparatie van de klok. 

-  Het gereedmaken van een archiefruimte op de zolder. 

 

 Al met al wederom een hectisch jaar, waarbij er veel werk is uitgevoerd. 

 

1a: Begraafplaats 

In het jaar 2016 zijn er 6 begrafenissen geweest op de begraafplaats aan de Babberichseweg . Twee daarvan waren voor leden van 

de Molukse gemeente, de andere waren voor de protestantse gemeente. 

In het jaar 2016 is er hard gewerkt aan het onderhoud van de begraafplaats en deze is dan ook erg opgeknapt. Er zijn enkele tuintje 

vrijgekomen, maar deze zijn inmiddels ook allemaal weer verhuurd. 

Voor het jaar 2017 verwachten we dat er nog meer onderhoud zal zijn aan het snoeien van de beplanting en het aanpakken van 

enkele bomen. Hiervoor zal professionele hulp worden ingezet. 

 

2:  College van Diakenen 
Algemeen  

Het afgelopen seizoen is er 10 keer vergaderd steeds bij toerbeurt bij een van de diakenen thuis. Tevens is in oktober 2016  het 

jaarlijkse overleg gehouden met Caritas  en MOV van de St.Willibrordusparochie geweest, waarbij onderwerpen als het 

Maatjesproject, Amnesty /Vluchtelingen en de gezamenlijke vieringen (Vredesdienst, Amnesty en Pinksteren) en het daarbij 

horende collectedoelen aan de orde komen. Ook over de verspreiding van het blad “de Open Deur” met Kerst en  de kerstattenties 

voor ouderen vindt afstemming plaats. Daarnaast zijn er gedurende het hele jaar contacten betreffende  het Maatjesproject.   

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 komen vele andere zaken op 

het bordje van de diakonie. Om maar enkele te noemen: diverse financiële zaken  (begrotingen, jaarrekeningen , giften en 

afdrachten, pacht, keuzes collectedoelen,  autotocht enz.). De CD opnames van de kerkdiensten, op CD gekopieerd door Wilma 

Kaper en verspreid door Jan Janssen, werden door gemiddeld 9 personen beluisterd.   

Het beheer van de financiën is natuurlijk een wezenlijk onderdeel van het diaconale werk. 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.   

Ook dit jaar is er met de kerst  weer een attentie bezorgd bij onze oudere gemeenteleden en mensen die een steuntje in de rug 

konden gebruiken. Een viertal gezinnen hebben voor de dure feestdagen in december een levensmiddelenbon ontvangen. Deze 

werden betaald uit door Joke de Nooij ontvangen giften.   

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

Voor het eerst is  de autotocht, die voorbereid wordt door aparte commissie en waarin ook diakenen participeren,  na de rit in de 

herfst tevens in april als bloesemtocht gehouden. Dit seizoen dus tweemaal in betrekkelijk korte tijd. De bedoeling is de volgende 

tocht in het voorjaar van 2018 te houden. Jan Janssen is Wilma Kaper als voorzitter van de commissie opgevolgd. In januari 2017 

heeft Wilma Kaper na 8 jaar de diaconie verlaten. Celeste Grienberger is opgevolgd als diaken (bevestiging 21 januari) met als 

speciale taak de ouderenzorg . In mei  is Irene Brinkman (bevestiging zondag 7 mei)  de diaconie komen versterken, waardoor het 

aantal diakenen nu weer op 7 is gekomen. Harm Dijkstra (autotocht, classisvergaderingen, beheer V.V.B.) , Johan 

Wikkerink(secretariaat en Z.W.O.) en Arend van Maanen (voorzitter) completeren het geheel.   

Op 15 februari heeft de voorzitter bij de werkgroep pastoraat (op hun uitnodiging) een voordracht gehouden met als onderwerp 

“Diaconale Antennes”. Begin mei is er deelgenomen aan een zorgconferentie in de Pelgromhof, waarbij  een breed palet aan 

zorginstellingen uit de regio aanwezig was.   



Tenslotte is er op zondag 28 mei een  verkoopactie  voor Zuid-Soedan gehouden. Samen met vele giften heeft deze actie een 

kleine € 1000,- opgeleverd.  

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

kernwaarde van de diaconie is immers solidariteit met de naaste, dichtbij en veraf. 

 

Het Maatjesproject.  

Twee keer per jaar doet Joke de Nooij, als bestuurslid namens onze gemeente, bij de diaconie verslag van het Maatjesproject.  Het 

jaarverslag over  2016 geeft aan dat er weer veel sociale en financiële en ondersteuning is geboden aan mensen die door schulden 

in de problemen komen. Een enkele keer is er in overleg met haar acuut hulp verleend door de diaconie. 

 

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 door Wilma Kaper 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 heel 

welkom. 

 

Mensenrechten/Amnesty en Vluchtelingen 

Tweemaal per seizoen wordt er door Jannie Helmink in de diakonievergadering verslag gedaan van de activiteiten. 

Hier volgt een opsomming:  
-12 augustus 2016 met Theo v. Haaren op bezoek bij Marian v.d. Weerd (IND-kantoor)  

-10 oktober 2016 gezamenlijke vergadering diaconie/caritas  

- 2 november 2016 bezoek Bennekom met mensen van Amnesty-groep  (presentatie boek over "de race naar het noorden" ) Rop Zoutberg 

- 6  november 2016 Amsterdam (aan de Amstel) gedenkdienst voor de overledenen aan de grenzen van de Europese Unie  

- 4  december 2016 Amnesty-dienst in Ontmoetingskerk (10 dec. Dag v.d. Rechten v.d. Mens)  

- 8  januari 2017 aankondigen collecte Inlia (in dienst Ontmoetingskerk)  

- maart 2017 organiseren huis-aan-huis collecte Zevenaar voor ZOA  

- 8  maart 2017 bezoek diaconie-vergadering  

- 19 maart 2017 uitleg collecte ZOA  (in dienst Ontmoetingskerk)  

- 8  april 2017 Inspiratiedag Inlia Amersfoort  

In voorbereiding met Amnesty-groep Zevenaar  t.g.v. Wereldvluchtelingendag (20 juni): middag over situatie vluchtelingen; op  17 juni in Ons Huis  

Aangeboden kopij afgelopen jaar:  

- mei 2016 info VluchtelingenWerk Nederland  

- mei 2016 lessen in vrede Aleppo PAX  

- mei 2016  betere toekomst oorlogskinderen War Child   

- juli  2016  nieuw rapport Syrië o.a executies Amnesty  

- juli 2017 nieuw rapport turkije Amnesty-augustus 2017  

- aug 2017 triest record aantal vluchtelingen Stichting Vluchtelingen  

- sept 2017 vast in Griekenland (Afghanen) Amnesty  

- sept 2017 opbrengst Nacht v.d Vluchteling Stichting Vluchteling  

- okt 2017 situatie vluchtelingen Hongarije  

- okt 2017 mensen vrij Amnesty  

- nov 2017 dodelijkste grens op aarde Allerzielen  

- nov 2017  info schrijfmarathon/Ontmoetingskerk dienst 4 dec  

- nov 2017  schrijfmarathon/ amnesty-dienst 4 dec  

- dec 2017  succesverhaal Transithuis Inlia  

- dec vluchtelingenkinderen Libanon Stichting Vluchteling  

- jan 2017 hoe duurzaam is uw bank / wapens  

- jan oproep collectanten ZOA  

- jan 2017 De levende Steen (8 okt)  Inlia  

- febr 2017 Turkije-deal Amnesty  

- maart 2017 kopij over bejaarden Inlia  

- maart 2017 "we gaan ze halen" Inlia  

- april 2017 waarom gaan Eritreeërs terug? Vluchtelingen Werk Nederland  

- april 2017 opbrengst Zevenaar ZOA en info werk Zuid Soedan  ZOA  

- april 2017 War Child Zuid Soedan War Child  

- mei 2017 Denk met ons mee! vluchtelingenvraagstuk Cordaid   

- mei 2017 info vluchtelingenmiddag 17 juni i.v.m. Wereldvluchtelingendag in Ons Huis 

  

Zending / Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking:(Jaarverslag  werkgroep ZWO 2016-2017)  

De werkgroep bestaat uit 4 leden te weten: Els de Boer, Anneke Brugman, Lex Westerik en Johan wikkerink. Het seizoen zijn we 

gestart  met een  4 tal vergaderingen over de voorbereiding van de Vredesdienst op 18 september.  ZWO en MOV hebben samen 

een vredesviering georganiseerd  

Johan heeft 100 zendingserfgoedkalenders 2017 besteld en verkocht. De kalenders kostten  € 9,00.  

We kunnen terug kijken op een succesvolle veertigdagentijd. Het thema was  ‘Sterk en dapper’.  

De eerste vaste zondag hebben we het thema toegelicht en gecollecteerd met emmertjes. De totale opbrengst was  € 759,95.  

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

binnenland, de najaarszendingscollecte , werelddiakonaatscollecten,  de Kerst collecten, 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 Sudan.  

Er zijn ook diverse thema dagen bezocht in de regio. 

 

Verdere diaconale zaken  

De diaconie heeft om de jeugd meer te betrekken bij de  kerkdiensten jeugdcollectanten ingezet elke laatste zondag van de maand 

volgens een rooster en wanneer dat, gezien de aard van de dienst, verder nog wenselijk is. Ouderling Daniëlle Werner verzorgt de 

contacten met de jongeren en hun ouders.  

Publicatie.  

Zoals afgesproken worden diverse collecten van de diaconie bestemd voor bepaalde doeleinden, gekoppeld aan Kerk in Actie.  

Spontane aanvragen voor ondersteuning worden alleen gehonoreerd als ze van instellingen/ organisaties komen uit Zevenaar of 



nabije regio.. 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.   

Rouw- en trouwdiensten.  

Het afgelopen seizoen zijn  er bij 2 rouwdiensten en 1 trouwdienst  diakenen ingezet zijn  voor het bedienen van de 

geluidsinstallatie en verdere ondersteuning.  

Afdrachten  

De afdracht aan het diaconaal werk: regionaal/provinciaal/landelijk en wereldwijd bedraagt voor het jaar 2016  de somma van € 

5582. Voor het plaatselijk werk, waaronder het Maatjesproject is € 3226  euro uitgegeven. 

 

Plannen  

Ook in het nieuwe seizoen 2016-2017 wil de diaconie  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. In het beleidsplan “Zichtbaar geloven” van onze Protestantse gemeente voor 2016-2020 

worden drie speerpunten van beleid genoemd:  geloofsverdieping, omzien naar elkaar en onze kerk in de Zevenaarse samenleving. 

Onze diaconale activiteiten bestrijken vooral de  kernpunten “Omzien naar elkaar” en “Onze kerk in de Zevenaarse samenleving”. 

Ten aanzien van het punt “Geloofsverdieping” hebben we als vanouds een ondersteunende rol in de verschillende vieringen.   

Aanvullende 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,   A.v.Maanen, voorzitter.  
 

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

Eric van der Wal heeft het voorzitterschap overgedragen aan Peter Borren 

 

Tijdens de twee vergaderingen werden de volgende onderwerp besproken: 

- Verslag van de landelijke pastorale dag  

- Nieuws uit de wijken. 

- Zaken betreffende de ledenadministratie 

- Een inleiding over de diaconale antenne in het pastoraat. Welke signalen kun je opvangen tijdens een bezoek, die wijzen op de 

noodzaak voor diaconale hulp. 

- Regionaal overleg met pastoraatsgroepen uit de Liemers. Dit had een verkennend karakter. Ook was er in oktober een 

bijeenkomst in Didam, waarop ds. Annette Melzer een pastorale training gaf over het omgaan met mensen die niet meer 

zelfstandig kunnen wonen. 

In maart was er een bijeenkomst over bidden voor pastorale medewerkers. 

 

Op de grote vergadering werd het thema ‘Zin in het leven’ besproken. De aanwezigen kregen de vraag voorgelegd wat zij 

belangrijk vinden in het leven. Het gaat in feite over zingeving. Bij het bezoeken van mensen gaat het er ook om te ontdekken wat 

voor die persoon belangrijk is. Dit geeft een basis voor een pastoraal gesprek. 

 

Voor het komende seizoen zal gebruik worden gemaakt van trainingsmateriaal vanuit het landelijk bureau in Utrecht. De 

mogelijke kosten daarvan zijn € 500,-- 

 

Cors Slagt, notulist 

 

3a:  Taakgroep Eetcafé: ‘de Ontmoeting’ 

Acht maal per jaar wordt in “Ons Huis”een eetcafé georganiseerd . Dit café biedt de deelnemers de gelegenheid om tegen een 

geringe vergoeding elkaar te ontmoeten. Daar wordt door een gemiddelde van 45 personen met veel plezier gebruik van gemaakt. 

We koken met een enthousiaste groep vrijwilligers van 12 personen. Het aantal deelnemers is door natuurlijk verloop wat 

verminderd. Wel zijn er een aantal nieuwe mensen bijgekomen. Door het eetcafé wat meer onder de aandacht te brengen (ook 

buiten de kerk) willen we proberen om wat meer deelnemers te krijgen. Om en om wordt er gecollecteerd voor Los Ninõs of Diani 

Children’s Village. 

 

Yvonne van Maanen 

 

4:  Werkgroep Eredienst 
De werkgroep bestaat uit de volgende leden met hun specifieke taken:                              



Aad van der Giessen: voorzitter, afvaardiging One Step Beyond, Werkgroep Interne organisatie.        

Alle Jonkman: predikant, afvaardiging Kerkenraad, contact persoon met Kindernevendienst en Jeugdkerk, benaderen organisten.          

Wilma Kaper (vacant): tot 1 januari 2017 vertegenwoordiger Diaconie.                              

Alies Rutgers:  vanaf mei 2017 afvaardiging Kerkenraad, Symbolisch bloemschikken, werkgroep Inspiratie, Bezinning en 

Ontmoeting Vespers en zangdiensten.                   

Henny Slagt: waarnemend notulist, Kerkleven, vertegenwoordiger  lectoren.           

Hanneke Stuurman: notulist, contactpersoon voor gastpredikanten en tussenpersoon voor gastorganisten en kosters, coördinator 

koffieschenken na de kerkdienst.                         

Petra van der Wal: kerkdienstenrooster, benaderen van gastpredikanten, organistenrooster, benaderen van organisten, werkgroep 

Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting.  

Verder zijn we allen belast met het goed functioneren van de werkgroep, mede denkend aan de kernpunten van onze 

kerkgemeenschap:  Omzien naar elkaar (Elkaar bemoedigen en eventueel ontlasten van taken, 2x per maand koffie drinken na 

de kerkdienst, autorijdienst),  Geloofsverdieping (Bezinning aan het begin van de vergadering  en afsluiting, bijeenkomsten / 

workshops in de regio of landelijk op vrijwillige basis, tijdschriften), en Kerk-zijn in Zevenaar (Openstelling kerkgebouw, 

publiciteit). 

 

Terugkerende agendapunten zijn: ingekomen- en uitgaande post, bespreken van de notulen, mededelingen uit Kerkenraad, 

Diaconie, Werkgroep Jeugd, O.S.B., Symbolisch bloemschikken, Lectoren, andere mededelingen met o.a. roosterzaken, 

Publiciteit, terugblik en vooruitzien kerkdiensten, evaluatie gastpredikanten en gastorganisten, jaarplanning  (hierin staat 

beschreven wat ieder jaar weer terugkomt, zodat het ruim van te voren in de vergadering aan de orde komt). In het afgelopen 

seizoen hebben we 11x vergaderd, waarvan we in de vergadering van januari grotendeels hebben besteed aan wat er goed gaat en 

wat verbeterpunten zijn voor onze werkgroep. 

Verder zijn dit seizoen een aantal bijzondere diensten geweest 11-09-’16: Startzondag met als thema ‘Samen delen’, 18-09-’16: 

Oecumenische Vredesdienst, 09-10-’16 viering met combo  t.b.v.  Stichting Simba, 23-10-’16: doopdienst,  20-11-’16: Laatste 

zondag van het kerkelijk jaar, 04-12-’16: Amnestyviering, 29-01-’17: Afsluiting kindercatechese, 26-02-’17: Noodliturgie door de 

leden van de kerkenraad, 12-03 t/m 02-04- ’17: preekcarrousel rond het thema Psalmen, week 15: vieringen Stille Week, 22-01 en 

07-05-’17 bevestiging ambtsdragers, 04-06-’17: Pinkstergezinsdienst, 23-07-’17: zangdienst.  

Vespers en Taizéviering vallen onder de werkgroep Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting. 

Stiltecentrum wordt door de kosters verzorgd, maar de werkgroep blijft eindverantwoordelijk. 

Rein Helmink  is gestopt als dirigent van O.S.B. en er is een nieuw interim-bestuur gevormd, dat zoekt naar een doorstart. 

Voorafgaande aan de dienst van de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden nabestaanden van de overledenen in de 

gelegenheid gesteld om een kopje koffie / thee te drinken. 

De organisatie van het versieren van de kerk met kerst is uit handen gegeven aan de Commissie Kerst (een groep van 

vrijwilligers). Draaiboek Kerst (oktober/november) blijft onder de verantwoordelijkheid van de Werkgroep Eredienst.  

 

Aandachtspunten voor het komende seizoen:                              

* Aandacht voor Publiciteit en Kerkleven.                                               

* Gastpredikanten- en organistenbezetting blijven een bron van zorg. 

* Aanvangstijden kerkdiensten. 

* Bijzondere diensten. 

* Taizé-  en zangdiensten naar de ochtend. 

* Installeren scherm en beamer. 

* Uitbreiding werkgroep. 

* Communicatie verloopt in vele gevallen goed, maar we streven naar een nog betere communicatie met alle groepen en personen. 

 

Hanneke Stuurman 

 

5:  Werkgroep jeugd 
Oppas: zoals altijd loopt goed. Dit moment ca. 5 kinderen in de leeftijdscategorie 

 

Kindernevendienst: aug t/m feb 2x p maand knd gehouden in tijdelijke vorm. Vanaf april iedere 1
e
 zondag vd maand een 

knd/jeugdkerk gehouden. De opkomsten waren goed. Ca, 7-10 kinderen. Behandelen bekende thema’s, verhalen, onderwerpen, 

tradities uit de bijbel en kerk, zodat kinderen een bredere en kennis krijgen over bijbel, kerk en kerkgemeenschap.  

! Er is wel aangegeven dat ouders het jammer vinden dat het maar 1x p.m. is maar ook snappen dat het niet haalbaar is. Ouders 

voelen zich wel “schuldig” als ze dan die 1x pm ook niet kunnen.  

Leiding knd: Johan Sluis, Petra de Baan, Els de Boer, Myrthe Brouwer, Hellen Geno, Kirsten Veefkind (stopt per augustus) 

 Deze groep is nog volop in ontwikkeling, zoekend naar de beste manier om hiermee door te gaan.  

 

Jeugdkerk: regelmatige vaste opkomst. Ca. 10 kinderen. Behandelen actuele onderwerpen. Leiding: Chantal Veefkind en Cindy 

Schaap 

 

Kinderkerk: gemiddeld goed bezocht ca. 20 kinderen met ouder/grootouders. Langzaamaan loopt ook hier het aantal kinderen 

terug. Oudere kinderen komen niet meer, maar er komen ook weer nieuwe kinderen bij. 

Thema’s en verhalen behandeld. 

Vanaf september weer 3
e
 zondag vd maand Soms word er vanaf geweken ivm feestdagen. Planning: in maart een 

Kindervoorstelling te organiseren. 



Leiding: Svintha Rutjes, Esther Scholten, Kirsten Veefkind, Myrthe Brouwer (Simone is gestopt) 

 

Kindercatechese: 3 leuke middagen met een gezellig afsluiting in de kerkdienst. 

Leiding: Els de Boer en Annet Lamers (Simone was/is gestopt) 

 

Basiscatechese: opkomst leuk groepje van 5 A 6 kinderen. Voor het komend seizoen is de bedoeling op dezelfde voet verder te 

gaan. Wij hopen echter dat er dan ook weer voldoende kinderen uit deze leeftijdsgroep zijn, aangezien er nu nog maar twee over 

zijn van de oude groep. Zoals altijd goede thema’s behandeld. 

Leiding: Leontine Waaning en Irene Brinkman 

 

Jongerencatechese: niet geweest dit jaar. 

 

Sirkelslag Young: leuk online spel voor 12-16 jaar. Goede sfeer in de groep. Leuke samenwerking en veel lol. Voor herhaling 

vatbaar. 

Kinderen moesten hier opdrachten binnen uitvoeren maar ook buiten. Voedselpakket maken en voedsel ophalen voor de 

voedselbank 

 

Film Storm: film over de Reformatie. We zijn met 15 kinderen naar bioscoop in Arnhem geweest. Weer leuke sfeer en achteraf 

interessante vragen van kinderen. Aan de hand van deze activiteit is er weer een jongere gaan deelnemen aan de jeugdkerk. 

 

De werkgroep jeugd probeert op haar eigen wijze aan de drie kernpunten bij te dragen:   

Geloofsverdieping: 

Aangezien 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. 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. 

Omzien naar elkaar en Onze kerk: 

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. En te zorgen voor anderen die het moeilijker hebben. 

 

 

Plannen voor volgend seizoen: 

 Sirkelslag kids (november 20€) 

 Sirkelslag Young (februari 20€) 

 Uitbreiden programma kindernevendienst, jeugdkerk en kindvriendelijke kerkdiensten  

 Misschien nog andere leuke activiteiten voor de kinderen, maar is nog niet bekend. 

 Startactiviteit op startzondag, spel, speurtocht, e.a. 

 Afsluitende activiteit 

 

6:  Werkgroep Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting (IBO) 
Het seizoen 2016-2017 is heel plezierig verlopen. 

Allereerst waren we heel blij dat Paul Vlaardingerbroek na een lange periode van ziekte weer in ons midden kan zijn. 

We hebben in dit seizoen een mooi en gevarieerd programma aangeboden 

Het waren over het algemeen goed bezochte avonden. 

Er zijn 4 avonden niet doorgegaan de resterende avonden hadden een goede bezetting. 

Met enkele uitschieters zoals Gery Groot Zwaafting  25 pers. en de VerandeRRing 35 pers. Wilibrordusabdij 23 pers. De 

kerstzangdienst werd bezocht door 65 pers. 

In Duiven is ook een kerstzangdienst maar heeft een ander karakter . Daar is het ’s middags en blijven de mensen voor een 

broodmaaltijd, vandaar dat deze diensten apart blijven.  

Kerstlichtjestocht en de Herdertjestocht in Westervoort  zijn trekpleisters en goed verlopen. 

Blijft altijd een probleem met de opgaven en het gebeurt dat in overleg met de spreker of  een avond door kan gaan. 

Jack Brouwerheeft weer een prachtig overzicht verzorgd en dat ziet er goed uit. 

Het programma voor het nieuwe seizoen is gereed en de posters zijn gedrukt. 

Opnieuw een mooi programma en mede door de samenwerking met Duiven en Westervoort 

 is het aanbod gevarieerd. 

Zoals bekend is gaat de passion niet door vanwege de vele activiteiten die er zijn in de omliggende dorpen. 

Medio augustus zijn flyers klaar en worden dan verspreidt. 

We hopen op een mooi seizoen en een verdere groei in onze samenwerking. 

 

Alies Rutgers 

 

7:  Werkgroep Publiciteit 
De werkgroep bestaat in feite nog uit twee personen, de webbeheerder en degene die de publiciteit in de regionale pers verzorgd. 

Er is niet afzonderlijk vergaderd. Wel is er overleg geweest tussen de redactie van Kerkleven en de Stichting Kerkleven over de 

toekomst van het kerkblad. Omdat enkele gemeenten niet verder willen gaan met de uitgave van Kerkleven door uitgeverij 



Weevers wordt gezocht naar een andere uitgever of naar het uitgeven in eigen beheer.  Het concept van KerkmagaZIN  door ‘De 

zalige Zalm’ uit Deventer behoort tot de mogelijkheden. 

 

Cors Slagt 

 

8:  Oecumenische werkgroep Thomasvieringen De Liemers 

Vieringen: 

Dit verslag betreft de drie vieringen welke gehouden zijn in november 2016, februari 2017 en mei 2017.  

Onderstaande tabel laat de data en thema’s zien van deze vieringen: 

2016 2017 

 Stuurloos (11 feb) 

Pelgrimage (19 nov) Zorgen voor … (13 mei) 

 

Samenstelling werkgroep: 

De oecumenische werkgroep is het afgelopen seizoen wat samenstelling betreft ongewijzigd gebleven en bestaat uit leden van 

zowel de rooms-katholieke als protestantse kerkgemeenschap. De huidige werkgroep bestaat uit:  Elly Lemmen, Christien Cloo, 

Anneke Dienske,  Joke Philipsen, John Vermeulen en Menno Dijkhuizen.  

 

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. 

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 

- Liturgiekoor Herwen 

- Nederlands Gemengd Koor 

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: 

- Projecten vanuit de gemeenschap in Taizé (€ 99,87) 

- Madagascarproject Liemers College  (€ 67,79) 

- Zorgboerderij de Thushoeve te Zevenaar (€ 75,49) 

 

Aantallen bezoekers: 

Het gemiddeld aantal bezoekers is dalende  en ligt tussen de 60 en 40. Ondanks ruime publiciteit voorafgaande aan de viering 

blijft het aantal bezoekers dalen. Daarnaast zijn in de groep trouwe bezoekers in het afgelopen jaar meerdere personen overleden. 

De gemiddelde leeftijd van bezoekers is hoog en jongeren zijn afwezig tenzij ze een rol hebben te vervullen in de viering.  

Ondanks deze zorgen ervaren de werkgroepsleden de vieringen als iets heel waardevols. 

Website:  http://www.thomasvieringen.nl  

Alle vieringen van het afgelopen seizoen zijn geplaatst op onze website. Deze beschikt inmiddels over een verzameling  

liturgieën, geluidfragmenten en presentaties. Met regelmaat zien we dit materiaal dan ook terugkomen in andere 

kerkgemeenschappen waar Thomasvieringen worden gehouden.  

 

Toekomst: 

In de vergadering van 15 mei 2017 heeft de werkgroep besloten om na de viering van 18 november a.s. zichzelf  op te heffen en te 

stoppen met het organiseren van Thomasvieringen in de Liemers.  

De belangrijkste overwegingen daarbij zijn: 

- de bemensing van de werkgroep:  één lid van de werkgroep heeft definitief te kennen gegeven te stoppen maar mogelijk 

volgen er meer. De regelmatige oproepen  onder de bezoekers om eens een keer mee te doen met de voorbereidingen van een 

viering hebben echter niet tot het gewenste resultaat geleid.  

- het dalende bezoekersaantal: er is uitgebreid gesproken over het gebruik van een kleinere locatie al dan niet in combinatie met 

een ander tijdstip van de viering. Het vertrouwen ontbreekt dat dit zal leiden tot meer bezoekers en onze inschatting is zelfs dat het 

doorvoeren van wijzigingen kan leiden tot afhaken van een deel van onze trouwe bezoekers.  

 

Dit betekent dat op 18 november a.s. de laatste door de huidige werkgroep Thomasvieringen  voorbereide Thomasviering zal 

worden gehouden. De werkgroep is er trots op dat zij 14 jaar lang vieringen heeft mogen organiseren. De viering van 18 

november zal een feestelijk karakter krijgen waarna de werkgroep haar mandaat terug geeft aan de pastorale raad Zevenaar en de 

kerkenraad van de protestantse gemeente Zevenaar. 

 

Menno Dijkhuizen, 

 

 

http://www.thomasvieringen.nl/

