
In de begroting 2022 zijn geen bijzondere beleidswijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste uitgaven, die wij jaarlijks als 
kerkgemeenschap moeten dragen, zijn de kosten voor het traktement van de predikant, de kosten van het in standhouden 
van het kerkgebouw, Ons Huis en de pastorie, de verplichte afdrachten aan de PKN en de kosten voor het houden van onze 
erediensten en allerlei andere activiteiten.

De totale inkomsten voor 2022 zijn begroot op € 180.300,- ervan uitgaande dat u tenminste hetzelfde bijdraagt als vorig jaar. 
De totale uitgaven zijn begroot op €  225.500,-.

Afgelopen jaar heeft het CVK, bestaande uit 6 personen zich beziggehouden met diverse onderwerpen. In 2021 is onder andere 
uitvoering gegeven aan de afronding van de restauratiewerkzaamheden en het onderhoud aan het orgel. Daarnaast hebben we 
de nodige aanpassingen gedaan voor het streamingsgebeuren. Voor 2022 worden de uren voor de kerkelijk werker verdubbeld 
en zal er het nodige onderhoud, met name schilderwerkzaamheden aan Ons Huis op de agenda staan. 
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2022
Steun onze Kerkgemeenschap met een periodieke gift

Uw giften aan de Kerk zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk is namelijk door de overheid
erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een periodieke gift is een gift, waarbij u minimaal vijf jaar 
lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte. U krijgt daar-
door meer geld terug van de belastingdienst dan bij een gewone gift. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan
onze Kerk. Zo verhoogt u uw bijdrage, zonder dat het u extra geld kost.

Een redelijk aantal gemeenteleden heeft de afgelopen jaren al gebruik gemaakt van deze fiscale mogelijkheid en wij 
hopen van harte, dat in 2022 een nog grotere groep hun bijdrage wil vastleggen in de vormvan een periodieke gift.

Voor meer informatie: hjtdevries@gmail.com
Kunstwerk van Will Schropp
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Onze begraafplaats aan de Babberichseweg

Voor velen een begrip, maar voor anderen totaal onbekend: onze begraafplaats aan de 
Babberichseweg in Zevenaar. Een mooie, kleine en intieme plek om onze dierbaren een 
laatste rustplaats te geven. We zijn er trots op en willen dit mooie plekje graag 
behouden en goed onderhouden.

Helaas kost dat veel geld, want de vrijwilliger die dit jarenlang voor ons heeft onder-
houden kan dat niet meer, nu zijn er gelukkig een aantal mensen die zich beschikbaar
gesteld hebben om op de 1e maandag van de maand een morgen hiervoor vrij maken, 
maar toch zijn  we nu aangewezen op een bedrijf dat de paden zoveel mogelijk
onkruidvrij houdt. 

Omdat we erg veel waarde hechten aan deze begraafplaats, gaan we de paden verharden, 
zodat we als het regent of geregend heeft toch met droge voeten onze dierbaren kunnen
begraven of hun urn kunnen bijzetten in de urnenmuur. Daar is veel geld voor nodig en 
daarom bevelen wij de kerkbalans van harte bij u aan. Helpt u ons om dit unieke stukje 
Zevenaar in stand te houden?

De volledige begroting 2022 , waarin dit jaar de begroting van de begraafplaats is 
geïntegreerd liggen ter inzage bij de penningmeester van het College van 
Kerkrentmeesters, de heer H. Terwisscha, De Beemd 3. Een samenvatting is te lezen 
op onze website.



'Van U is de toekomst'

– Zo vertelt Els over de ZWO groep die heeft gekozen om een project in Ghana te 
   steunen. Jonge vrouwen worden daar voorbereid op een betere toekomst voor 
   zichzelf en de mensen om hen heen. 

– De foto bovenin het midden van dit blad laat zien wat de samenwerking op kan 
   leveren. Als Liemerse kerken hebben we namelijk op 7 november een geslaagde 
   bijeenkomst voor de kinderen georganiseerd. 

– Als afbeelding op de voorkant hebben we net als vorig jaar gekozen voor een 
   beeld van Will Schropp uit Duiven (houtenbeelden.nl). De vleugels uitslaan en in
   vertrouwen de sprong wagen, dat is steeds de uitdaging waar we voor staan,
   persoonlijk, maar ook als kerkgemeenschap.

, dat was het thema van de startzondag in september. 
In deze folder borduren we hierop voort. Als kerk koesteren we wat we hebben 
gekregen van de generaties voor ons: De christelijke verhalen en tradities, het 
vertrouwde gebouw en de gemeenschap die door de jaren is gegroeid. Maar we 
proberen tegelijk gericht te zijn op wat er nog komt. Ook in dit jaar proberen we 
weer een plaats van hoop te zijn, waar mensen nieuwe moed krijgen en werken 
aan Gods toekomst met de wereld. 

In deze folder wordt dit op verschillende manieren zichtbaar.

– Peter Stuurman vertelt over de samenwerking met de Liemerse kerken. 
   Zo proberen we als kerken in de Liemers elkaar te steunen en te versterken en 
   toekomstbestendig te maken. 

– Onze kerkelijk werker vertelt over het vertrouwen op God, om zo de toekomst 
   aan te durven.

 
Ook dit jaar willen we een plek zijn van vertrouwen en hoop. We hopen dat u 
daaraan weer uw bijdrage levert, financieel en op al die andere manieren waarop 
mensen betrokken zijn bij de kerk en elkaar.

ds Alle Jonkman
 

“Van U is 
de toekomst”

                                                                                  Els de Boer (Haarlem, 1964) is diaken en lid van de werkgroep ZWO 
                                                                                 (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) binnen onze kerk. Namens de ZWO is ze in 2019 met 
                                                                                  andere Liemerse diaconieën bij elkaar gekomen om een gezamenlijk project uit te kiezen. 

Els: “Na wat brainstormen hebben we gekozen voor een project in Ghana omdat we iets wilden waar we ook binding mee hadden. Jaantje Vink van KIA vertelde over de 
        Ghanese Grace Kombian, die op een centrum met straatmeisjes werkt”.
IB: Wat houdt dat project precies in?
Els: “In Accra, de hoofdstad van Ghana, leven 25.000 kinderen op straat. Informele leiders van de gemeenschappen wijzen jaarlijks tientallen meisjes vanaf 14 jaar aan 
        om bij hen in het Lifeline Centre “Assembly's of God” te komen wonen en onderwijs te volgen. Ze leren er sociale en praktische vaardigheden, zoals het kappersvak
        en sieraden, jurken en sandalen maken. De bedoeling is dat ze na een maand of tien in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien”. 
        Els citeert Grace: “Onze inspiratie komt uit het woord van God. We zijn Christen. Daarnaast is het heel hoopvol de meiden te zien veranderen. Je ziet ze onafhankelijk
        worden en zo veranderen ook de levens van de mensen om hen heen”. De Liemerse diaconieën hebben afgesproken per jaar 13.000 Euro in dit project te steken.
        Onze diaconie neemt hiervan 5000 Euro voor haar rekening.
Els: “We hadden plannen voor een Ghanadienst maar dat kon vanwege Corona niet doorgaan. Wel wordt er regelmatig gecollecteerd in de kerk. Als de maatregelen het 
        toelaten willen we na een zondagsdienst een keer een markt organiseren met informatie uit het Centrum, door de meisjes gemaakte sieraden en muziek en hapjes 
        uit Ghana”.

Irene Brinkman

Op 7 november 2021 was het zover: Liemerskids. De kinderen van 6 tot 12 konden kijken naar het 
verhaal van Sint Maarten, maakten lampionnen van uitgeholde pompoenen en aten pannenkoeken. 
We hadden een gezellige middag met elkaar. De organisatie was in handen van de predikanten van 
de Liemers. In het voorjaar willen we nog een Liemerskids organiseren. Leuk om als predikanten 
samen iets op te pakken en iets aan de kids te kunnen bieden.

Alle Jonkman

Net als overal in het land laat zich ook in de PKN-kerken in de Liemers de vergrijzing en de 
ontkerkelijking gelden. Dit heeft vooral impact op de bestuurskracht en het vinden van vrijwilligers
voor de commissies. 

Al geruime tijd is samenwerking een punt van overleg tussen de betrokken kerkgemeenschapen. Uiteindelijk heeft dit  in augustus 2021  geleid tot een
goedgekeurde projectopdracht en de instelling van een Stuurgroep die het proces begeleidt.

Het hoofddoel van het project is dat ieder van de 6 PKN-gemeenten zo lang mogelijk een eigen vier- en ontmoetingsplek heeft met ruimte voor een eigen
beleid om een lokale vitale geloofsgemeenschap te zijn.

Inmiddels is opdracht gegeven aan een externe adviseur, Jack de Koster, om de mogelijke organisatievormen verder uit te werken en daarover te adviseren. 
Jack heeft inmiddels met alle betrokken kerkenraden gesproken en vooral naar voren proberen te halen hoe men er in staat en er over denkt. 

Begin 2022 moet er een eerste concept-rapportage worden opgeleverd, die wordt besproken met de kerkenraden, met de gezamenlijke moderamina en 
vooral met de gemeenteleden van de verschillende kerkgemeenschappen en pas dan wordt er een definitief besluit genomen over hoe verder.

Voor mij als Stuurgroep-lid vanuit onze kerk is in dit proces heel belangrijk dat er echt draagvlak binnen de gemeente is voor de te maken keuzes en dat we 
daar de tijd voor nemen en ons niet onder druk laten zetten. Dat levert later alleen maar problemen en gedoe op. 

Het spreekwoord zegt toch niet voor niets “Een goede voorbereiding is het halve werk”.

Peter Stuurman

“Van U is de toekomst”, een mooi maar een ook wat ingewikkeld 
jaarthema zoals dit gekozen is voor het komende kerkelijk jaar. 

Ingewikkeld, omdat we die toekomst van God soms maar moeilijk 
kunnen zien. Maar ook mooi, als we ons beseffen en dit ook kunnen 
nazeggen: 

              

Als dit dan zo is, en als wij dit dan geloven, dan willen wij daaraan meewerken. Als wij belijden, 
dat God een God is van mensen, en als wij dan één van die mensen zijn, dan mogen we dus weten
dat wij niet uit Zijn hand vallen. Dat wij niet uit Zijn toekomst met ons vallen. Met deze troost maar 
ook met dit geloof kunnen we op weg. Samen. Op de weg die verder leidt. Waar deze dan ook maar 
mag zijn. In ieder geval ook in Zevenaar, ook bij u en bij jou. 

Wanneer twijfel, angst of verwarring ons overvalt, wanneer we het niet meer zien, dan is er die 
troostrijke gedachte en het weten, dat God nooit laat vallen, alles wat Hij ooit begon. Ook in uw 
of jouw leven. Durven wij het aan, om Hem onze twijfel en zorg te geven? Het mag. 
Dit vergt vertrouwen en moed. Maar het kan. Dat heeft Hij zelf beloofd.  

Ik wens ons allen in dit vertrouwen een goed nieuw toekomstig jaar toe. 

Marike van Veen

kerkelijk werker ouderenpastoraat

dat het waar is dat die toekomst van God is. 

Samenwerking Project voor een betere toekomst 

Liemerskids

“Van U is 
de toekomst”
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