
Jaarverslag van de Kerkenraad 2017-2018 
 

Vergaderingen 

De kerkenraad vergaderde in het seizoen 2017-2018 tienmaal. In september was er een 

bezinningsbijeenkomst waarop een nieuwe noodliturgie werd voorbereid. Het moderamen 

vergaderde tienmaal.  

Tweemal werd er op zondagmorgen een gemeenteochtend georganiseerd. De eerste over de 

beleving van het Avondmaal; de tweede een preekbespreking en informatie over de regionale 

samenwerking. 

 

Personalia 

In december werd afscheid  werd genomen van ouderling voorzitter Eric van der Wal en de 

diakenen Chris Hofland en Johan Wikkerink. 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 onderwerpen:  

- De speerpunten van het beleidsplan. Geloofsverdieping, Omzien naar elkaar en Onze kerk in 

de samenleving. Hoe kunnen deze nader worden ingevuld. 

- Het Avondmaal 

- Over kerk naar 2015, niet eindeloos vergaderen maar bezig zijn met waar het echt om gaat. 

- Een aantal hoofdstukken uit het boekje ‘Reset’ van ds. Corine Breeuwkens: Over de 

betrouwbaarheid van de evangeliën, het ervaren van God (sporen van God), het gebed en de 

betekenis van de Bijbel 

Over deze bezinningen is uitgebreider gerapporteerd in Kerkvenster (Impressies van de 

kerkenraad). 

 

Behandelde onderwerpen. 

. Voorstellen voor de kerkordewijzigingen 

- Behandeling van begrotingen en jaarrekeningen van CvK en CvD. 

- Het rooster van kerkdiensten en collecten voor 2018. Vergaderschema 2018. 

- Het organiseren van de Aktie ‘Kerkbalans’. 

- Opzet nieuw kerkblad  ‘Kerkvenster’ 

- Samenwerking van de Protestantse Gemeenten binnen de Liemers 

- Subsidie van de classis voor een High Tea om contacten van alleenstaande gemeenteleden 

met elkaar te bevorderen 

- Vacatures in kerkenraad en werkgroepen 

- Publiciteit en communicatie (Nieuwe opzet werkgroep publiciteit) 

- Uitvaarten leiden door gemeenteleden? In de regio is dit nog niet aan de orde 

- Een nieuwe Privacy verklaring 

 

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

predikant rapporteerden regelmatig over de activiteiten van hun groep. Veel activiteiten van 

deze groepen worden vermeld in hun eigen jaarverslagen. 

Met de volgende werkgroepen is in de kerkenraad uitgebreider gesproken: Werkgroep 

Pastoraat,Taakgroep Eetcafé, Werkgroep Jeugd, Redactie Kerkvenster en het College van 

Kerkrentmeesters 

 

Met name de bezinning en de georganiseerde gemeenteochtenden  dragen bij aan de 

bovengenoemde kernpunten van het beleidsplan 

 

Cors Slagt (notulist) 

 

 



Samenvatting jaarverslagen colleges, werk- en taakgroepen 2017-2018 
 
NB: Belangstellenden kunnen de volledige verslagen opvragen bij de notulist of de scriba. 

 

1:  College van Kerkrentmeesters 

Het college heeft met het toetreden van Ankie Fischer nu een bezetting van 5 personen 

De belangrijkste onderwerpen waren: jaarrekening en begroting, de actie kerkbalans, het afwikkelen 

van de restauratie van de kerk, reparatie en betegelen van de toiletgroep, aanschaf en installatie van het 

projectiescherm, de rambekleding van Ons Huis, bestrating voorzijde van de kerk en de verzorging 

van BHV- en SHV-cursussen 

 

1a: Begraafplaats 

In 2017 waren er 4 begrafenissen. 

Ook is er veel onderhoudswerk verricht. Snoeiwerk, het kappen van bomen en het opknappen van het 

grafdelvershuisje. Dit mede door de inzet van enkele vrijwilligers. 

Enkele vrijgekomen tuintjes zijn weer verhuurd. 

 

2:  College van Diakenen 

Algemeen 

Het College van Diakenen kwam 10 keer bijeen. Tevens was er het jaarlijkse overleg met Caritas en 

MOV van de St. Willibrordusparochie. Ook was er een eerste overleg met diaconieën in de Liemers. 

Naast de vaste zaken rondom de kerkdiensten passeerden veel andere zaken de revue zoals de 

financiën met name ook het werk van de collectanten en dat van de verschillende taakgroepen.  

Voor de Diaconie zijn vooral de speerpunten van het beleidsplan ‘Het omzien naar elkaar’ en ‘Onze 

kerk in de Zevenaarse samenleving’ aan de orde. 

Bij het ‘Omzien naar elkaar, ging het om de kerstattenties voor ouderen en anderen die een steuntje 

nodig hadden, de georganiseerde High Tea voor alleenstaande  ouderen en oudere echtparen en de 

autotocht . 

Bij ‘Onze kerk in de Zevenaarse samenleving’ waren met name de verschillende taakgroepen 

betrokken. 

Maatjesproject 

Het Maatjesproject zorgt voor een goede noodhulpverlening vanuit de kerken. Ook in 2017 is veel 

sociale en financiële ondersteuning verleend. 

Voedselbank 

Ook in dit seizoen werd een bijdrage geleverd aan de voedselbank. Gemeenteleden dragen daar goed 

aan bij. 

Mensenrechten/Amnesty en Vluchtelingen 

Jannie Helmink zorgde ook dit seizoen voor activiteiten en kopij over mensenrechten en 

vluchtelingenwerk. Met name ook activiteiten rond het 30-jarig bestaan van INLIA 

Zending / Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 

De werkgroep ZWO heeft werdeom meegewerkt aan de oecumenische vredesdienst. Verder zijn 80 

 zendingserfgoedkalenders verkocht. In de veertigdagentijd werd  succesvol actie gevoerd met het 

thema ‘Onvoorwaardelijke liefde’. Verder waren er diverse vaste collecten en waren er giften voor een 

aantal projecten en voor noodhulp. 

Verdere diaconale zaken 

Het experiment met jeugdcollectanten werd vanwege te weinig continuïteit niet voorgezet. Diverse 

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

afkondigingen verzocht. Meegewerkt werd aan een rouw- en trouwdiensten. 

Plannen 

De Diaconie wil ook in het nieuwe seizoen meewerken aan het realiseren van een zorgzame 

samenleving. Dit door betrokken te zijn bij bijeenkomsten van de gemeente en overkoepelende 

organisaties. Ook zal worden geparticipeerd in bijeenkomsten met diaconiën in de regio. 

 

3:  Werkgroep Pastoraat 

De werkgroep vergaderde tweemaal, daarnaast was er de grote vergadering met de contactpersonen. 

De belangrijkste onderwerpen waren de visie op het pastoraat, nieuws uit de wijken en zaken 

betreffende de ledenadministratie. Ondersteuning is gegeven aan de introductie van het nieuwe 

kerkblad, het verspreiden van kerst- en paaskaarten en aan de actie Kerkbalans. Ook is er in regionaal 

verband gesproken over de toekomst van het pastorale werk. Een aantal mensen hebben deelgenomen 

aan trainingsbijeenkomsten. 



 

3a:  Taakgroep Eetcafé ‘de Ontmoeting’ 

Het aantal deelnemers aan het eetcafé is het afgelopen jaar meer geworden. Zoveel dat een stop van 70 

personen moest worden  ingevoerd. De gasten zijn erg positief over het eten, er hangt een goede sfeer 

en er wordt gezellig bijgepraat. De groep kookt met veel plezier. 

 

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 erediensten. De werkgroep kwam 

tien 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). Verschillende bijzondere diensten werden mede voorbereid. 

Voor speciale taken zoals de startzondag, versieren van de kerk met kerst en symbolisch 

bloemschikken zijn er aparte commissies. 

 

5:  Werkgroep Jeugd 

- Een kleine groep kinderen doet mee aan de kinderoppas. 

- De kindernevendienst heeft een wisselende opkomst, wat wel demotiverend is voor de leiding. 

- Ook bij de kinderkerk loopt de belangstelling terug. Voor het nieuwe seizoen zijn er vier vieringen 

gepland. Voor maart  2019 wordt een voorstelling gepland 

- De jeugdkerk functioneert goed, wel is er ook wat terugloop. ER is megewerkt aan het eetcafé en de 

autotocht. 

- Zowel de kindercatechese als de basiscatechese zijn gestopt. Weinig kinderen en  leiding. 

Een succes was de deelname aan Sirkelslag. Staat ook in de planning voor volgend seizoen. 

 

Het jeugdwerk werkt aan de hoofdpunten van het beleidsplan door kinderen bij te brengen waar het 

om gaat, hen leren omzien naar elkaar en laten merken wat de kerk doet voor de samenleving. 

 

Uit de gehouden enquête blijkt dat ouders geen voorrang meer geven aan de kerkgang. Vaak zijn er 

andere prioriteiten. Wel is er belangstelling voor bijzondere activiteiten (Sirkelslag. Nacht zonder dak) 

 

6:  Werkgroep Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting 

Het was een fijn seizoen. De werkgroep heeft positieve reacties ontvangen en was ook van betekenis 

voor mensen buiten de kerk. De opkomst varieerde van weinig tot veel. Met name voor levensvragen 

was er veel belangstelling.  

De samenwerking met andere gemeenten in de Liemers is in ontwikkeling. Volgend seizoen  worden 

Lathum en Didam opgenomen in de flyers.  Ook met Rijnwaarden zal worden overlegd. Wel is er 

enige angst dat de werkgroep te groot zal worden. 

 

7:  Werkgroep Publiciteit 

De werkgroep bestond in dit seizoen  nog uit twee personen, de webbeheerder en degene die de 

publiciteit in de regionale pers verzorgd. Voor het nieuwe seizoen zijn er plannen om de coördinatie 

van de verschillende activiteiten rondom publiciteit nieuw leven in te blazen. 


