Jaarverslagen 2014

In het plaatje hierboven ziet u een zogenaamde woordwolk als een soort ‘samenvatting’ van
het jaarverslag. Hoe groter het woord des te vaker komt het voor in de gehele tekst.
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Woord vooraf
Tegenwoordig noemen we de kerkdienst vaak eredienst. Niks mis mee. Vroeger werd een kerkdienst wel aangeduid als godsdienstoefening. Ik houd van dat woord, vooral vanwege dat ‘oefening’. Met oefenen ben je nooit
klaar en in een kerkdienst (en al die andere vormen van gemeente-zijn) doe je dat sámen, want dan kom je verder.
Uitgangspunt is het eerste gebod (God liefhebben boven alles) en het tweede (je naaste liefhebben als je zelf),
dat daaraan gelijk is. Met andere woorden: in de dienst aan je naaste ontmoet je God. Dienen gaat in tegen onze
natuur om ‘met alle geweld’ te willen... (vul maar in). Het vergt dus oefening.
Het jaarverslag dat voor u ligt, getuigt van onze gezamenlijke oefening in Gods-dienst: pastoraat, diaconaat,
jeugdwerk, ... te veel om op te noemen. Lees zelf maar.
En blijf oefenen.
Lijbert Brussaard, voorzitter kerkenraad
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Jaarverslagen Predikant, Colleges en Beraadsgroepen
Van de Predikant
Inleiding
Hieronder treft u een aantal zaken in mijn werk van 2014 aan die dit jaar in het bijzonder hebben getekend. Het is
niet een nauwkeurig verslag van hoe ik precies week aan week gewerkt heb, maar een impressie van het jaar dat
achter ons ligt.
Ervaringen 2014
In mijn werk is het afgelopen jaar niet veel veranderd, maar mijn werkweken zien er wel heel wisselend uit. Hoe
ik dat beleef, daar wil ik in dit verslag even bij stil staan. De indeling van een week is mede afhankelijk van of ik de
zondag dienst heb en of er een uitvaart is. Er zijn rustiger weken en soms plots overvolle weken.
Met beide is het soms lastig om te gaan. De kunst is natuurlijk om in de rustige weken zoveel mogelijk vooruit te
werken. Daarnaast geeft een rustige week mij de gelegenheid om (achterstallig) bezoekwerk te doen.
Steeds meer ligt het accent daarbij op crisispastoraat (ernstig ziekte of problemen) en rouwpastoraat (bezoeken
van mensen die iemand, m.n. de partner, hebben verloren) Maar ook zijn er de bezoeken in het kader van geboorte, dopen, trouwen of jubilea.
Dat laatste is een goede aanleiding om nog kennis te maken met mensen die ik nog niet eerder tegengekomen
ben. Soms een verrassende ontmoeting met mensen die niet (meer) de kerkdienst bezoeken.
Bezoekwerk blijft aan de ene kant kerntaak en aan de andere kant ook sluitpost. En hoe om te gaan met mensen
die een regelmatig bezoek aanvragen en mensen die buiten beeld raken omdat ze niet vragen en niet of nauwelijks zichtbaar zijn in de actieve kring van kerkbezoekers. Daarin zoek ik nog altijd en elke keer weer een goede
balans. De koffieochtenden zijn zeer geschikt om een deel van de oudere gemeenteleden te ontmoeten en een
indruk te krijgen hoe het er mee staat. Dat kan soms een goede aanleiding zijn voor een bezoekje of zelfs nieuwe
kennismaking. In 2014 heb ik op initiatief van een paar mensen tweemaal een soort koffieochtend bij de dagopvang van Heidestein gehouden. Met veel zang en gesprek over ‘vroeger’.
Dit afgelopen jaar was ook bijzonder vanwege de 3 huwelijken die vanuit onze gemeente bevestigd mochten worden. Een huwelijk komt niet vaak voor en dan drie binnen een half jaar! Erg fijn dat (jonge) mensen hiervoor kiezen
en nadrukkelijk met Gods zegen samen op pad willen.
De kring Bijbelverhalen Anders die in 2013 is opgezet met Cees van der Horst en Betty Jansen- de Haan, is een
bijzondere ervaring geweest. Door niet alleen te praten over, maar te zien, voelen en ervaringen te delen d.m.v.
stilte, kunst en op een andere wijze de verhalen te interpreteren, was erg boeiend en inspirerend. De laatste
avond was in maart.
De zorgen benoemd in het vorige verslag met betrekking tot de fusie/samenwerking met de beide Nederlands
Hervormde gemeenten zijn nog niet verdwenen. Een nauwe samenwerking (en taakverdeling) of fusie lijkt ook
niet dichtbij te zijn.
In 2014 heb ik ook voor het eerst een cursus gevolgd in het kader van de Permanente Educatie aan de VU in
Amsterdam. Het was de cursus ‘Liturgie in de netwerksamenleving’, waarin de vraag naar hoe de liturgie beleefd
kan worden in de snel veranderende cultuur onder invloed van internet, sociale media en dergelijke, gesteld werd.
Eigenlijk een soort update van de liturgiewetenschap. Ik heb geleerd dat er op dit terrein veel veranderd is sinds
mijn opleiding. Dat uit zich vooral in het loslaten van de visie van de liturgische beweging uit de tweede helft van
de vorige eeuw. Die beweging richtte zich op de liturgie van de oude kerk, die al eeuwen haar waarde had bewezen. Het accent kwam meer te liggen op het geheel van de viering met de preek als onderdeel, niet als hoofdbestanddeel. Daarmee vernieuwde deze beweging de sobere (sombere) liturgie vanuit de reformatie. Anno 2014
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zijn openheid en authenticiteit de vervangende richtlijnen voor het vieren van de eredienst. Ik probeer van beide
bewegingen, die van mijn opleiding en die van de ‘moderne tijd’ het goede vast te houden en mee te nemen.
Wat mij het afgelopen jaar ook is opgevallen, zijn de verschillen in druk op de avonden. Waar ik mij herinner dat in
voorgaande jaren vaak alle drie de avonden in de week nodig waren om vergaderingen, afspraken, kring, gesprekken, komt het steeds vaker voor dat ik één of soms twee avonden open heb. Maar ook dat wisselt sterk. Plots kan
het zo zijn dat er al weken achter elkaar de avonden ‘vol geboekt’ staan.
Tot slot
Tot slot merk ik telkens weer hoe belangrijk het is dat het ontwikkelen van nieuwe initiatieven een zaak is van de
hele kerkenraad en eigenlijk de hele gemeente. Alle plannen en ideeën die we ontwikkelen zullen alleen slagen als
er draagkracht en visie in de gemeente is. Als voorganger en betaalde kracht ben ik afhankelijk van de inzet van u
als vrijwilliger. Alleen samen staan we sterk en zijn we daadwerkelijk kerk. Dat geldt zeker ook voor de toekomst
waarin er vanwege de terugloop van het aantal leden steeds minder ‘financiële ruimte’ zal zijn voor betaalde
werkers in de kerk.
Arrie van Veen, januari 2015
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Van de Taakgroep Gemeentezorg/Pastoraat
De Taakgroep heeft in de verslagperiode 1 januari 2014 – 31 december 2014 zes keer vergaderd. Tijdens iedere
vergadering is een bezinningsonderwerp aan de orde geweest. Dat was een vast agendapunt. Aan de hand van
enkele geformuleerde vragen werd over het onderwerp nagedacht. Door de leden van de Taakgroep werd de
wijze waarop we over onze taak als ouderling konden nadenken als zeer waardevol beschouwd. De vergaderingen
werden daardoor niet gedomineerd door organisatorische zaken. Daarnaast werd er gesproken over “het lief en
leed” waarmee we bij het werk in de wijk werden geconfronteerd zonder dat er namen werden genoemd of zodanige feiten naar voren werden gebracht waaruit een bepaalde situatie kon worden afgeleid.
Het wijkwerk bestond veelal uit het bezoeken van gemeenteleden die hebben aangegeven dat zij een bezoek op
prijs stellen. Ook rond geboorte, ziekte en overlijden of andere pastorale problemen worden gemeenteleden
uiteraard bezocht. Daarnaast zijn er natuurlijk nog andere manieren om de gemeenteleden uit een wijk met elkaar
in contact te brengen zoals een wijkavond, koffiedrinken na de dienst of een eventuele koffie-gespreksochtend.
Naast de bestaande vacature van wijkouderling in de wijken B en E ontstond er ook een vacature in wijk F. Diny
Kosters-Rosbach heeft besloten naast haar functie van coördinator Pastoraat ook die van wijkouderling te gaan
vervullen. Zo zal zij samen met Koert Alberts het pastoraat in wijk Oost gaan verzorgen. Hierdoor is het gaan werken met twee wijken, Oost en West, versneld ingevoerd. Per wijk zijn nog wel de al bestaande wijkteams zelfstandig werkzaam. Om elkaar als wijkteamleden van de verschillende wijken goed te leren kennen was er in wijk West
een etentje en in wijk Oost werd de barbecue aangestoken.
Behalve de twee reguliere wijken is er ook een Jongerenwijk. De jeugdouderling en de jeugddiaken geven sturing
aan deze wijk. Zij rapporteren jaarlijks zelf vanuit hun eigen beraadsgroep Jeugd en Jongeren aan de kerkenraad.
Het werk van de Ouderenbezoekgroep wordt door de wijkouderlingen en wijkdiakenen als een welkome aanvulling op hun werk gezien. Nog steeds zijn er oudere gemeenteleden die hebben aangegeven dat zij graag wat vaker
bezoek vanuit de kerk willen hebben. Doordat de leden van de kerk ouder worden neemt de vraag naar een extra
bezoek vanuit de kerk toe. Door de vacatures bij de ambtsdragers en de contactpersonen is het niet altijd mogelijk
aan die verzoeken te voldoen. De Ouderenbezoekgroep voorziet daarom in een behoefte. Maar ook hier zien we
een terugloop in te bezoeken gemeenteleden en bezoekers.
In 2014 werden vijf wijkavonden en één wijkochtend georganiseerd. Het thema was “Kerk zijn anno 2014. Wat
betekent dit voor ons in de participatiemaatschappij?” Slechts drie van de activiteiten zijn doorgegaan. Het waren
zinvolle bijeenkomsten. Besloten is om in 2015 geen wijkavonden/ochtend aan te bieden.
Daarnaast is er in mei een running-dinner georganiseerd voor de hele gemeente. Het idee is positief ontvangen
maar er waar niet veel deelnemers.
Dit jaar zijn voor het eerst exitgesprekken gevoerd door de wijkouderling met gemeenteleden die zich hebben
laten uitschrijven. De gehouden gesprekken werden in de meeste gevallen op prijs gesteld.
De in november 2013 gestarte Bijbelkring “Bijbelverhalen anders” is in 2014 voortgezet. Het gedachtegoed van
Drewermann was de leidraad voor de discussie.
Om als kerk meer naar buiten te treden en zichtbaar aanwezig te zijn voor alle inwoners van onze dorpen werd
in februari 2014 gestart met de Inloopmiddagen. In januari is hier in de plaatselijke pers uitvoerig aandacht aan
besteed. Iedere eerste dinsdag van de maand van 13.30 uur tot 16.00 uur is iedereen van harte welkom voor
koffie/thee, een goed gesprek, zomaar een praatje en ontmoeting. Iedere keer zijn er een ouderling en een diaken
aanwezig. De predikant was altijd op afroep beschikbaar maar kwam ook vaak even aan. Regelmatig zijn deze
middagen geëvalueerd. Ook al was het aantal bezoekers wisselend toch is besloten er mee door te gaan. Omdat
het voor de wijkdiakenen een extra belasting werd is medewerking gevraagd van contactpersonen. Vanaf 2015 zal
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een wijkouderling met een contactpersoon optreden als gastheer/gastvrouw. Bij de Voedselbank zijn in december
flyers uitgedeeld en ook zullen er flyers verspreid worden in onze dorpen.
Vanuit onze Taakgroep is er een voorstel op de kerkenraad gebracht om het koffiedrinken na de dienst ook te
houden op de vierde zondag van de maand. Dit voorstel is aangenomen met de aanvulling dat als er al een tweede
keer koffiedrinken is (bijv. doop, kerk & school) de extra zondag komt te vervallen. Als het voor de koster nodig is
om assistentie te krijgen dan kan er een beroep gedaan worden op de jongeren van Jeugdkerk+.
Omdat onze predikant aangegeven heeft in de toekomst minder te willen gaan werken is er door de kerkenraad
een commissie ingesteld. Hierin hebben zitting: ds. Arrie van Veen, Lida Stunnenberg-Ros namens de Taakgroep
Eredienst en Diny Kosters-Rosbach als ouderling coördinator Pastoraat. Rapportage vanuit deze commissie zal
plaatsvinden op de kerkenraad.
Doordat er minder predikanten in de omgeving beschikbaar zijn voor vervanging van onze predikant in haar
vakanties is gekeken naar een oplossing voor met name uitvaarten. Vanuit de PKN worden trainingen aangeboden
voor gemeenteleden die een uitvaart willen leiden. Onze vraag of we dit als gemeente willen is op de kerkenraad
van december 2014 positief beantwoord. Het vervolg zal zijn dat we ons gaan beraden op hoe we gemeenteleden
hiervoor kunnen benaderen. Daarna zal er een uitgewerkt plan naar de kerkenraad gaan.
De Coördinator Pastoraat heeft zitting in de werkgroep (oude moderamen) in het SOW-proces.
De Taakgroep Gemeentezorg - Pastoraat bestond in de verslagperiode uit:
• Ds. Arrie van Veen

predikant

• Mw. Mariette Oudhof

wijkouderling wijk West (A)

• Mw. Betty Jansen-de Haan

wijkouderling wijk West (C)

• Mw. Erna Ruitenbeek-de Graaf

diaken wijk West (B)

• Dhr. Koert Alberts

wijkouderling wijk Oost (D+F)

• Dhr. Arnold Borger

wijkouderling wijk F (t/m juni 2014)

• Mw. Lida Stunnenberg-Ros

jeugdouderling (t/m juni 2014)

• Mw. Jojanneke van der Molen-Balk

jeugdouderling (vanaf juli 2014)

• Mw. Diny Kosters-Rosbach

ouderling coördinatie pastoraat +
wijkouderling wijk Oost (E+F)

Renkum, januari 2015
Diny Kosters-Rosbach
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Van het College van Diakenen
Algemeen
In 2014 bestond het College van Diakenen uit 8 personen: 2 wijkdiakenen en 6 taakdiakenen (voorzitter, secretaris,
penningmeester, jeugddiaconaat, binnenlands diaconaat en zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking). Het wijkwerk betreft een belangrijk deel van de activiteiten, die zich achter de schermen afspelen. De
wijkdiakenen verzetten erg veel werk en zijn zeer alert. De wijken werken met de wijkindeling: west en oost, dit
verloopt prima.
• Dit jaar is het pastoraal inloopspreekuur van start gegaan. Iedere eerste dinsdag van de maand is er gelegenheid voor iedereen om binnen te lopen voor een praatje, kopje koffie, vraag enz. Naast predikant of ouderling,
was er ook een diaken aanwezig.
• De diaconie heeft dit jaar een gedeelte van de Gemeenteavond verzorgd. Het onderwerp: De Groene Kerk.
• De diaconie heeft dit jaar een legaat mogen ontvangen uit de nalatenschap van mevrouw Witké. De doelen
waar het legaat over verdeeld is, zijn: het stoelenproject, het zendingscentrum, een onderwijsproject in Columbia en een landbouwprogramma door zendingsdiaconessen in Rwanda.
• Met Kerstmis 2014 ontvingen de oudere gemeenteleden een bloembakje met groene planten. Men was blij
met de attentie. De kerstattentie wordt dit jaar door elk van de kerken apart verzorgd.
• Daarnaast werd aandacht geschonken aan gemeenteleden die daarvoor in aanmerking kwamen.
• De stamppotmiddag was wederom een groot succes. Stamppotmiddag vond plaats op 5 maart 2014. Aanwezig
waren 80 gasten, goed verlopen, goede samenwerking, goede sfeer. een geslaagde middag.
• Het voorjaarsreisje stond dit jaar gepland op 3 juni. Het was een verrassingsreis, waarvan het reisdoel niet van
te voren bekend was gemaakt, georganiseerd door Hervormd Heelsum en Gereformeerd Renkum. Ouderen uit
alle drie de kerken waren welkom. De reis ging eerst naar Vlodrop een plaatsje achter Roermond, daar was koffie,een huifkartocht,met daarop aansluitend een broodmaaltijd. Daarna naar het limburgs openluchtmuseum
Eynderhoof in Nederweert. Er waren 49 deelnemers.
• Herv. Renkum organiseert ieder jaar een ouderenlunch bij Campman i.p.v. een ouderenreisje: hierbij zijn ook de
ouderen (75+) uitgenodigd van de andere gemeenten. Er waren dit jaar geen aanmeldingen van onze Kerk.
• Iedere vrijdagmiddag is onze kerk opengesteld voor het uitdelen van voedselpakketten door de voedselbank,
dit onder verantwoording van de diaconie. Op dit moment worden er ± 60 pakketten uitgedeeld. We moeten
constateren dat dit aantal weer gestegen is ten opzichte van vorig jaar.
• De mand voor in de kerk waarin men (houdbare) producten kan doen voor de voedselbank wordt nog regelmatig gevuld door onze gemeenteleden. Afhankelijk van wat er wordt gegeven worden deze producten wekelijks
toegevoegd aan de voedselpakketten of gaan naar het distributie centrum in Wageningen. Het aanbod is
wisselend, soms is de mand rijkelijk gevuld en soms valt het wat tegen. Via de beamer en Samenklank wordt op
gezette tijden de Kerkgangers hier weer aan herinnerd.
• Eens per maand wordt er voor een specifiek doel gecollecteerd. De doelen die een regionaal karakter hebben,
worden tijdens de diaconievergadering bepaald. We informeren de gemeente van tevoren over het doel middels een stukje in Samenklank en zorgen eventueel voor beeldmateriaal evenals een stukje voor de afkondiging.
Hierdoor raakt de gemeente meer betrokken bij het doel waar we voor collecteren en gebleken is dat dit tevens
ten goede komt aan de opbrengst.
• Er is tijdens deze periode één hulpvragen binnengekomen. Het betrof een hulpvraag van een mevrouw en meneer, die recent zijn gaan samenwonen in Heelsum,en het financieel moeilijk hebben. Zij hadden behoefte aan
een aantal 2e hands spullen. Wij hebben hiervoor een oproep in Samenklank gezet en hierop is spontaan door
de gemeente op gereageerd. Aan praktisch alle spullen hebben wij ze kunnen helpen.
• Landelijke Diaconale Dag is bezocht door 3 van onze diakenen. Deze dag wordt als zinvol en inspirerend ervaren.
• In het kader van het SOW-proces vinden de volgende gezamenlijke activiteiten plaats met de diaconieën van
Hervormd Heelsum en Hervormd Renkum:
-- afstemmen van collectedoelen onderling
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-- gezamenlijke collecte: 3 x per jaar een gezamenlijke collecte op dezelfde datum. Hierbij zal elke kerk van één
van de collectes het doel bepalen, waarvoor dan ook in de andere kerken gecollecteerd zal worden.
-- Kerstkaart bijgevoegd aan kerstattentie. De kerstattentie wordt door elke diaconie zelf bepaald en verdeeld.
-- Herv. Renkum organiseert ieder jaar een ouderenlunch bij restaurant Campman i.p.v. een ouderenreisje:
hierbij zijn ook de ouderen (75+) uitgenodigd van de andere kerken.
-- Stamppotmiddag
-- Tijdens deze verslagperiode zijn er 2 gezamenlijke diaconie vergaderingen geweest. Naast het afstemmen
van alle gezamenlijke activiteiten is er ook aandacht besteed aan onderling contact en de werkwijze van de
verschillende diaconieën.
• Verder ondersteunen de diakenen de vieringen van het Heilig Avondmaal: de thuisvieringen en de viering in de
kerk en verrichten handelingen bij bijzondere kerkdiensten.
• Kerkdiensten in Wolfheze: de diakenen verlenen hun medewerking aan kerkdiensten in Wolfheze.
• We hebben het afgelopen seizoen 9 maal vergaderd, waaronder 2 gezamenlijke vergaderingen met de andere
diaconieën.
Binnenlands diaconaat 2014
In januari zijn we gestart met de ontwikkeling van een zogenaamde “kanskaart”. Op de kanskaart staat een overzicht van subsidies en regelingen van het rijk, gemeente en andere instellingen.. Deze regelingen hebben allemaal
het doel, om mensen met een minimum inkomen financieel te helpen. We hebben geprobeerd dit zo volledig
mogelijk te doen en daarom informatie bij de gemeente en Solidez gevraagd. Solidez heeft samen met ons naar de
kaart gekeken en was positief. De gemeente heeft niet gereageerd. Na de zomer was de kaart klaar en konden we
met de verspreiding beginnen: via de 3 protestantse kerken, in de wachtkamers van de huisartsen, bij de fysiotherapie en via de voedselbank. Directe reacties heeft het tot nu toe niet opgeleverd, maar we hopen dat door de
kaart mensen zelf actie hebben ondernomen. WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) - Wij hebben geprobeerd te volgen wat er gaat veranderen en wat dat voor mensen betekent. Veel is nog onduidelijk. In november
zijn Erna Ruitenbeek en Attie Goedhart naar een WMO dag, georganiseerd door de PKN, geweest. Het was een
interessante dag, goed om te horen waar andere diaconieën zoal mee bezig zijn.
Contacten met het Hulpfonds hebben zich dit jaar beperkt tot een vergadering in voorjaar.
Attie Goedhart
Groene Kerk
We zijn dit jaar ook Groene Kerk geworden. Hiervoor is een aparte werkgroep samengesteld, waarvan Sietske Jansen afgevaardigde is. Op de gemeentevergadering is hier aandacht aan gegeven middels een powerpoint presentatie en de oproep aan gemeenteleden om mee te denken in dit proces via een aantal geformuleerde vragen.
We zijn inmiddels overgegaan op ecologische schoonmaakmiddelen, beameren maandelijks een groene tip en
hebben ook een autoloze zondag achter de rug, waar goed gehoor aan gegeven is. Gelukkig werkte het weer toen
overigens ook heel goed mee.
Verslag ZWO 2014
De ZWO-commissie bestaat nog steeds uit 3 leden, die gezamenlijk de verschillende taakgebieden verdelen en uitvoeren. Wibby Dijkstra heeft als bijzondere taken de Fairtrade kerk en de PR. Pauly ter Wal heeft de maandelijkse
schrijfacties onder haar hoede en coördineert de 40-dagentijd en Sietske Jansen is ZWO–diaken met de daarbij
behorende taken. Ook is zij lid van de Groene Kerk groep, die dit jaar gestart is.
Kerkdiensten
Dit jaar heeft de ZWO groep weer mede invulling gegeven aan 3 kerkdiensten. We kunnen dan wat meer aandacht
besteden aan ons Living Water Shelter project in India en hier ook voor collecteren. De eerste dienst was op 2 februari, met medewerking van ds Haaima uit Ermelo. Heleen en Erik Koudijs deden verslag van hun reis naar Indore
en ook heeft Heleen een aantal liederen gezongen. Het was een mooie en inspirerende dienst.
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De pinksterdienst van 8 juni is voorbereid met onze eigen dominee Arrie van Veen en Paula Vos. Zij heeft een aantal prachtige liederen gezongen. De dienst van 12 oktober was een dienst waarin ook gedoopt is, dus we hadden
een combinatie. Het was een volle kerkdienst met ook een goede opbrengst voor ons project! De zondagen tijdens
de veertigdagentijd (Campagne: Zoek de stilte), waarbij we het rooster van Kerk in Actie konden volgen, telden
4 buitenlandse doelen, die wij als ZWO-groep ondersteund hebben. We hadden filmpjes voor elke collecte over
het betreffende doel, maar helaas was er wat miscommunicatie met het beamerteam en zijn niet altijd de goede
filmpjes vertoond. Ook hebben we dit jaar bij diverse gemeenteleden een veertigdagentijdkalender bezorgd.
Project
Na de zomer van vorig jaar zijn we gestart met ons Living Water Shelter –project in Indore, India, waar met behulp
van lokale mensen een woonplek voor mensen met een lichamelijke en /of verstandelijke beperking gerealiseerd
wordt. Later wellicht ook voor dakloze ouderen. Inmiddels is er ook een dagopvang gestart, waarvoor een busje
aangeschaft moest worden om mensen te vervoeren. Dit busje was een mooi concreet doel voor ons en hebben
wij als speerpunt voor onze acties gebruikt. Wij hebben op 21 februari een Indiase maaltijd georganiseerd, in
samenwerking met jongeren van de Jeugdkerk. Een bijzonder geslaagde activiteit die 550 euro opgebracht heeft (
onkosten vergoedt door de diaconie!)
Daarnaast hebben wij meegedaan aan de sponsoractie van de Plus supermarkt, waarbij mensen uit meerdere lokale doelen konden kiezen om geld te doneren bij een bepaald bedrag aan boodschappen. Ons doel heeft 158,40
opgeleverd. Vervolgens hebben we via een legaat en een gift nog geld ontvangen en hebben we dit jaar ook een
kwart van de opbrengst van de herfstmarkt gekregen, nl 1500 euro. We hebben vanuit de ZWO groep een kraampje bemand op de herfstmarkt en zodoende informatie kunnen geven over ons project. We hadden een prachtige
fotocollage gekregen van Heleen en hadden nog wat hapjes als extra aandachtstrekker.
Ook is er nog een gezamenlijke collecte geweest ( zie Financien) voor het LWS- project met de hervormde kerken
van Renkum en Heelsum-Kievitsdel en hebben we een eindejaarsgift ontvangen van onze diaconie van 700 euro.
De ruim 3700 euro, die nodig was voor het busje is daardoor ruimschoots gehaald!! We zijn inmiddels de 4000
euro gepasseerd!! Daar zijn we trots op en dankbaar voor. We zijn in overleg met de familie Koudijs omtrent een
volgend concreet doel, omdat we nog tot en met de zomer te gaan hebben, voordat we dit project gaan afsluiten.
Fairtrade kerk
De maaltijd die we hebben georganiseerd voor ons project op 21 februari, was tevens een fairtrade –actie. Een
mooie manier om 2 zaken te combineren. We hebben de recepten van deze maaltijd later gepubliceerd in Samenklank en op de website, met daarin ook speciale aandacht voor de fairtrade en biologische producten.
Inzamelen voor KIA
Tenslotte zamelen we nog steeds oude kaarten en postzegels in, die via Kerk in Actie verhandeld worden en geld
genereren voor zending en overige projecten van KIA. Ook oude mobieltjes en inktcartridges worden nog steeds
ingezameld en 1 a 2 keer per jaar brengen we dit alles naar een verzamelpunt van KIA in Driebergen.
Schrijfactie
De maandelijkse schrijfacties werden weer goed bezocht. Gemiddeld levert dit een 40-tal handtekeningen op per
maand. Meestal zijn het acties van Amnesty International. Ook aan de paasgroetenactie hebben we weer meegedaan. Er werden 75 kaarten ingekocht, die allemaal zijn meegenomen. In juni hebben we i.p.v. een schrijfactie
weer de goed-nieuwsrubriek gehouden. Hierin worden de positieve resultaten gemeld die er zijn, mede door de
wereldwijde handtekenacties!!
Zendingskalender
Dit jaar was er toch weer een mogelijkheid om via KIA een zg. zendings- en erfgoed kalender te bestellen.
We hebben dit gemeld via de beamer en via Samenklank, maar er was weinig tot geen animo voor. Vandaar dat we
hier niet aan meegedaan hebben.
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Nieuwsbrief Kerkinactie en Vandaar
Tijdens de ZWO-vergaderingen wordt de Nieuwsbrief doorgenomen en besproken. Hieruit halen we regelmatig
inspiratie om weer iets op te pakken. Het maandblad “Vandaar” wordt inmiddels in een oplage van 10 stuks ontvangen en is beschikbaar voor ieder die interesse heeft.
Sietske Jansen
Financiën
Dit jaar waren er 14 collectes voor ZWO doeleinden. Grotendeels is het rooster van Kerk in actie gevolgd.
De 3 Heilig Avondmaalscollecten voor het buitenland waren op 9 februari, 29 juni en 26 oktober. De doelen waren
resp. voornoodhulp aan Zuid-Soedan, Living Water Shelter project en het werelddiaconaatproject van KIA in
Nepal, voor zelfredzaamheid van vrouwen, die vaak alleen achterblijven, omdat hun mannen vertrekken om elders
geld te verdienen. Zoals vermeld hebben wij in de 40-dagentijd het rooster van KIA gevolgd, waarbij er 4 collectes
voor ZWO- doeleinden waren. Op 13 juli was er een gezamenlijke collecte vanuit de 3 diaconieën van Hervormd
Heelsum/ Kievitsdel, Hervormd Renkum en onze eigen kerk. Deze opbrengst ging eveneens naar ons LWS-project
en heeft 465,81 euro opgebracht!
Er was ook weer geld te besteden vanuit de diaconie voor diverse buitenlandse diaconale - en zendingsdoelen.
Dit werd verdeeld over de volgende organisaties en projecten:
• Ghana project via Vrienden van Kassim
• Vluchtelingproject Syrië ( zelfde doel als Ruth-musical)
• KIA doel Zuid- Soedan
• LWS project
Elk doel heeft 700 euro ontvangen.
Januari 2015, Betty Pijls, secretaris
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Van de Taakgroep Eredienst
Samenstelling beraadsgroep
• Will Heykamp (voorzitter, ouderling)
• Marlene van der Star (secretaris)
• Arrie van Veen (predikant)
• Rien Capelle (organist)
• Lida Stunnenberg (kindernevendienst)
De beraadsgroep komt 5 à 6 keer per jaar bij elkaar in volledige samenstelling. Daarnaast worden speciale diensten voorbereid door een kleiner aantal leden van de beraadsgroep in wisselende samenstelling.
Organisten
In 2014 was het organistenteam niet compleet. Naast de vaste organisten Rien Capelle en Arjan Mulder kon er
lang geen vaste extra versterking gevonden worden. Paula Vos heeft in 2014 een viertal diensten begeleidt met piano (en zang), maar zij heeft laten weten in 2015 niet meer beschikbaar te zijn. Gelukkig heeft Jan Broekhuis laten
weten wel weer bij te kunnen dragen als organist. Daarmee wordt voor 2015 weer een goed bezetting verwacht.
Beamerteam
Het beameren werkt goed, zeker met de aanschaf van het digitale nieuwe liedboek. Naast de orde van dienst
worden ook mededelingen via de beamer verspreid en speciale collecten worden regelmatig via een kort filmpje
ingeleid. Ook de communicatie via het mailadres beamerteamgk@gmail.com loopt goed.
Kindernevendienst
Het team van de Kindernevendienst is iets gewijzigd: Beppie Ekelhof is gestopt en Anniek Stunnenberg en Evelien
Klein zijn erbij gekomen. Er was een relatief goed bezocht zomer- en kerstproject.
Lectoren
Het lectorenteam is één keer bij elkaar geweest om nog wat zaken door te spreken. Verder loopt het goed, met
een vrij constant team.
Speciale diensten
Een aantal speciale diensten worden (mede) door de beraadsgroep Eredienst voorbereid.
• Diensten in Stille Week en Pasen: het was een mooie serie diensten met bezinning, gebed, zang (zanggroep
vanuit eigen gemeente, Paula Vos, Het Gelegenheidskoor van Simon de Jong) en muziek (klarinetensemble
Heelsumse Harmonie).
• Laatste zondag kerkelijk jaar, ook een mooie dienst met onder andere zang van Paula Vos.
• Kerstnachtdienst en kerstmorgen. Het was niet gelukt om voor de kerstnachtdienst een koor te vinden. De
extra muzikale omlijsting werd nu verzorgd door een aantal jongeren van de vrijdagavondclub. Deze club verzorgde ook de chocolademelk en glühwein op het kerkplein. Op kerstmorgen speelde Marlies Stunnenberg-van
Roest op bugel en er was een sterke rol voor de kindernevendienst. Deze kerstdiensten zijn binnen de beraadsgroep nog niet geëvalueerd, maar punt van aandacht daarbij zal zijn dat het op kerstavond minder druk was
dan we gewend waren en de niet optimale afstemming tussen de kerstnachtdienst en kerstmorgendienst (met
name doordat er op kerstnacht een gastpredikant was).
Marlene van der Star (secretaris)
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Van de beraadsgroep Vorming en Toerusting
Zondag 3 december 2013. Gereformeerde kerk. Ondanks de storm en de hagel waren er ruim 70 (oudere en
jongere) mensen bij ‘Happen naar de Baas’ van Cabaretier Ruurd Walinga. Een humoristische zoektocht naar
geluk. Inclusief liedjes van zijn cd ‘Wie ben jij’. Bij het interactieve optreden stonden de bezoekers nogal eens met
de mond vol tanden als hij directe vragen stelde zoals: “wat hoop jij?” en “Waar zou jij gelukkig van worden?” Hij
nam ons mee in zijn eigen zoektocht naar geluk. Uiteindelijk ontdekten we met elkaar waarom de hoofdpersoon
van ‘er loopt een man over het water’ de mensheid vergeleek met vissen. Jezus riep immers zijn volgelingen op
om ‘vissers van mensen’ te worden. Het was duidelijk dat hij een van die vissers is en dat het zijn verlangen is om
mensen aan de haak te slaan. Want, dat werd wel duidelijk, om gelukkig te worden, moet je je door Jezus laten
vangen. Dan ben je vrij en gelukkig. Iedereen kreeg een vispas mee opdat wij geen zware dobber zouden hebben
bij het vissen van mensen.
10 december 2013. Overweide. Jij bent Mijn geliefde. Laurent Nouwen vertelt over zijn broer Henri Nouwen.
Een Inspirerende waarin de aanwezigen werden meegenomen in de vragen waar Henri tegenaan liep en de wegen
die hij koos. Steeds was de vraag wat dit voor ons in onze persoonlijke situatie betekent. We gingen dan ook niet
met antwoorden naar huis, maar met goede vragen. Henri Nouwen had een succesvolle carrière als hoogleraar
in de VS, maar ontdekte dat deze carrière ten koste was gegaan van zijn roeping: te zijn, wie je ten diepste bent.
Zijn leven lang heeft Henri gezocht naar het antwoord op die vraag. Voor hem betekende dit dat hij de weg naar
‘beneden’ moest gaan om God te ontmoeten. Zijn vraag aan ons is dan ook of we niet veel meer de zwakken in
onze gemeente centraal moeten stellen. Als we dat doen zullen we pas echt een gemeenschap vormen. Wat een
getuigenis naar buiten als duidelijk wordt dat in de gemeente de zwakke, de kleine, hij/zij die in de maatschappij
niet meetelt, centraal staat! Er waren 26 aanwezigen.
			
21 januari 2014, De Spreng. Een volle agenda, maar niet druk, Margreet Bijnagte.
Het was een zeer inspirerende avond over de Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven. Ook vandaag
zijn de diepe inzichten van Benedictus nog verrassend actueel. Wat onze levensomstandigheden ook zijn, de
praktische en nuchtere kijk van Benedictus op het leven stelt ons in staat om evenwicht te vinden in geest, ziel en
lichaam, en meer tot ons recht te komen als mens. Mens-zijn is geen toestand, maar een opdracht, een groeiproces. Haast je daarom om te doen wat bij jouw natuur past. Pak je taak van mens-zijn op. Er kwam o.a. aan de orde
dat het erom gaat dat je het alledaagse in alle eenvoud en met aandacht en toewijding doet en geen onderscheid
maakt tussen belangrijke en onbelangrijke taken. Voor benedictijnen is het werken op het land of in de keuken net
zo belangrijk als het zingen en bidden in de kapel: in alles wat je doet kun je ‘God prijzen’. Het blijft oefenen en we
blijven beginnelingen, zegt Benedictus. Belangrijke vaardigheden om te blijven oefenen: de kunst van het beginnen (niet uitstellen), De kunst van het ophouden, De kunst van de juiste balans tussen beginnen en ophouden, De
kunst om respectvol rekening te houden met het ritme van de dag.
11 februari 2014, Rehoboth. Leven en lijden van Vincent van Gogh. Inleider Marijke Alkema
Een brede informatieve avond over de persoon Vincent van Gogh, ingeleid en uitgewerkt door Marijke Alkema.
Aan de hand van dia’s van zijn werk kregen wij een indruk van deze ‘aan het leven lijdende’ man. Geboren in Zundert, daarna vertrokken naar Arles en Parijs was Vincent een gedreven enthousiaste man, met een ‘heilig’ moeten
voor het schilderen. Hij is altijd bezig en praat veel, waarmee zijn broer Theo, die twee jaar met hem samenwoont
het niet gemakkelijk heeft. Vincent wilde graag wat betekenen voor zijn medemens, en gaf het kleine beetje geld
dat hij verdiende zo weer weg. Hij werkt een tijd in België in het kader van evangelisatie, maar trekt zich het lot
van de mijnwerkers zo aan dat hij er aan onderdoor gaat. Tijdens zijn opname in een psychiatrisch ziekenhuis gaat
hij weer schilderen. Later leeft hij samen met een publieke vrouw, en haar kind, en zorgt op zijn manier voor haar.
Van Gogh wil zoveel betekenen voor anderen, maar kan het leven zelf eigenlijk niet aan. Een indrukwekkend betoog op deze avond, waar 20 deelnemers luisterden naar het verhaal van deze grenzeloze, bijzondere man wiens
schilderijen na zijn dood zulke kapitalen opbrengen.
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20 februari, Overweide. Omgaan met dementerende mensen. ds. Annemarieke van der Woude
De meeste belangstellenden waren ervaringsdeskundigen en hadden behoefte aan achtergrondinformatie en
advies. Ds. Van der Woude illustreerde de theorie met verhalen uit de praktijk die voor velen herkenbaar waren.
Ze maakte duidelijk dat dementie een complex van verschijnselen kent. Het gaat om verstoorde inprenting (nieuwe informatie is snel vergeten) en om een opgerold geheugen (herinneringen uit het verleden zijn er nog, maar
zaken gaan wel door elkaar lopen zoals eigen kinderen en broers en zussen). Ook legde ze uit dat dementie een
paraplu is waaronder verschillende andere ziekten van de hersenen een plaats hebben. Vervolgens ging zij in op
de omgang met dementerenden. Het is een groot verschil of je vrijwilliger bent of partner. De partner vergelijkt
voortdurend met hoe hij/zij was, de vrijwilliger neemt waar zoals hij/zij nu is en is daardoor vrijer in de omgang.
Voor een partner is het drie keer rouwen. Eerst bij de diagnose, vervolgens bij een opname in een verpleeghuis en
dan bij het sterven. Belangrijk voor een partner is om ook aan zichzelf te denken anders is het niet vol te houden.
Schroom niet om hulp in te roepen. Het is zeer zwaar om een dementerende 24/7 te moeten begeleiden. Er waren
17 aanwezigen.
13 maart 2014. Rehoboth. Passie en Pasen in muziek, beeld en woord. Ds Jan Heine sprak woorden met grote
zeggingskracht waarin hij de Bijbelse verhalen uit de evangeliën tot leven bracht. Aansprekend waren ook de brieven die hij namens ons als lezers uit Renkum/Heelsum zond naar mensen uit deze verhalen: Maria van Magdala,
de man die zijn bovenkamer beschikbaar stelde aan Jezus voor de Pesachviering, de vrouw van Pilatus en anderen.
Hij bracht hiermee gevoelens en vragen onder woorden die wij hebben als we de teksten lezen. Daarnaast liet zijn
exegese nieuw licht schijnen op een aantal ‘bekende’ teksten. Indringende muziek vanuit de middeleeuwen, via
Hildegard von Bingen, Biber en Bach, en hedendaagse componisten nam ons mee op een kruisweg, langs de verschillende ‘staties’, tot de doorbraak op de Paasmorgen. Dat alles ondersteund door afbeeldingen van schilderijen,
tekeningen en beeldhouwwerk van kunstenaars die door de woorden en verhalen in beweging waren gebracht.
Het werd een aansprekende oproep om niet alleen Pasen te (her)beleven, maar ook op te staan en ‘achter Hem
aan’ te gaan. Er waren 27 deelnemers op deze hoog gewaardeerde bijeenkomst.
25 maart. De Spreng. De Golfslag van de tijd en de hartslag van het Verlangen. dr. Gerben Heitink
Hoe komt het dat wij, ook als gelovigen, in onze tijd zo heel anders in het leven staan dan vorige generaties? En
kun je een modern denkend mens zijn en toch een gelovig mens blijven? Dat is de inzet van het boek ‘Golfslag
van de tijd’ (met als intrigerende ondertitel: Europa’s niet te stillen verlangen naar God) van prof. Gerben Heitink.
Het is de vraag naar onze religieuze wortels als bijdrage aan het gesprek tussen christenen en andersdenkenden.
Heitink schetste hoe in de loop der eeuwen in Europa vijf achtereenvolgende cultuurgolven over elkaar zijn heen
gegaan en elkaar hebben bevrucht. Dit proces heeft de cultuur onherkenbaar veranderd. Toch was er altijd ook
een onderstroom van het Verlangen naar God merkbaar. Vormde vroeger de Bijbel het uitgangspunt, nu vraagt
een levensbeschouwelijk gesprek om een gemeenschappelijke basis in filosofie en religie. Het moderne pluralisme
kent vele smaken in levensbeschouwing, religie en (on)geloof. Het levensbeschouwelijk gesprek dient steeds vaker
buiten de kerk gevoerd te worden. Zijn wij als christenen daarvoor toegerust? Wij moeten leren op andere wijze te
spreken in de ontmoeting met niet(meer)-gelovigen. Dat kan bij voorbeeld door aan te sluiten bij basis-emoties als
Verlangen, Vertrouwen, Verzet en Vergeving. Er waren 26 deelnemers
Twee activiteiten hebben helaas wegens te weinig belangstelling geen doorgang gevonden. Het betrof de avond
met dr. Wim Dekker naar aanleiding van zijn boek Marginaal en missionair. Dit was de eerste activiteit van het seizoen. Onze indruk is dat we beter wat later in het seizoen kunnen starten. De andere activiteit die niet door ging
was: het Oosters Christendom (drs. Leo van Leijsen).
Commissie Vorming en Toerusting: Anne van Laar (voorzitter), Benno van Lochem (secretaris), Nanne Migchels
(penningmeester tot juni 2014), Henriët Pijpers (vanaf juni 2014), Annemieke van Veen, Sjoerd de Vries.
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Jeugd en jongeren
In het verslag zijn de jaarverslagen opgenomen van de verschillende groepen. Waaronder de Jeugdkerk, Kindernevendienst Basiscatechese, Jeugdouderling en de Jeugddiaken. In het jaar 2014 zijn de groepen weer actief geweest
met de jeugd binnen onze gemeente. De jeugdkerk verzorgt één keer per twee weken een eigen bijeenkomst in
de kelder voor de oudere jeugd van twaalf tot ongeveer achttien jaar. De kindernevendienst groep beperkt zich
voornamelijk tot de kinderen binnen onze gemeente. Hoewel er ook “gasten aanschuiven”. De basiscatechese is
een initiatief van de drie kerken en daar is ook leiding actief vanuit de drie kerken. Bij de Jeugdouderling heeft
een wisseling van de wacht plaats gevonden. In juni trad Lida Stunnenberg af en werd Jojanneke van der Molen
bevestigd als nieuwe jeugdouderling. De Jeugddiaken heeft acties georganiseerd waarbij de jongeren aan konden
deelnemen. Doel hiervan is om de jongeren een diaconale houding aan te leren. De Jeugdcentrale organiseert
activiteiten voor jongeren van 10 tot 22 jaar.
Jaarverslag 2014 JeugdkerkPlus
Jeugdkerk inspireert… de presentatie van het project World Servants tijdens een van de JeugdkerkPlus bijeenkomsten in seizoen 2013 heeft een van de jongeren (Anniek Stunnenberg) zo geïnspireerd dat zij daadwerkelijk ‘op
reis’ gaat om vrijwilligerswerk te doen in Malawi. De jongeren van de Jeugdkerk dragen gezamenlijk bij door de
wekelijkse JeugdkerkPlus-collecte van het seizoen 2014-2015 te bestemmen voor dit project.
Tijdens de JeugdkerkPlus bijeenkomsten praten we met de jongeren over veelal (actuele) maatschappelijke en
sociale onderwerpen gekoppeld aan hun geloof. De leiding van de betreffende bijeenkomst kiest zelf (na een inventarisatie met de jongeren voorafgaande aan het seizoen) het onderwerp en bereidt dit voor. De bijeenkomsten
zijn informeel en beginnen altijd met een kop thee en even bijpraten. Het verloop van het verdere programma
is elke keer anders, afhankelijk van het onderwerp, de levendigheid van discussie, gekozen werkvormen etc. Een
kleine greep uit de onderwerpen die in 2014 aan bod kwamen:
• “Oh, dus dat bedoelen ze”, over gelijkenissen die Jezus vertelde. Gesprek en het maken van een gezamenlijk
schilderij.
• Aan de hand van vragen hebben we ons verdiept in ‘Diaconaat’: wat is het? Ken je mensen die iets voor anderen doen? Heb je zelf wel eens iets voor anderen gedaan? Wat kun je zo al doen voor anderen? Aansluitend is
op 7 en 21 maart met de jongeren gekookt bij de daklozenopvang ‘Het Kruispunt’ in Arnhem
• Discussie over eigentijdse en tijdloze vragen zoals ‘Gamen is een verslaving’ en ‘Is er leven na de dood’. Aan de
hand van filmpjes.
• Gesprek over de drie-eenheid ‘Vader, Zoon en Heilige Geest’ Wat betekenen zij samen of apart voor jou?
• ‘Vrijheid’ waar zie je dat in: jongeren hebben in de omgeving van de kerk foto’s gemaakt van alledaagse dingen
en deze tot een collage verwerkt.
• Thema Milieu/Groene Kerk: n.a.v. Gen 2: 15- 20, hoe ga ik om met de schepping? Discussie en spelletjes: afval
sorteren, afvalquiz en bedenken wat je zelf kan bijdragen aan een beter milieu.
• Kerstkaarten maken (met Jeugddiaken Bart van Genderen) en rondbrengen. Een gezellige en mooie actie tijdens
de laatste Jeugdkerk van 2014!
In 2014 waren er 20 Jeugdkerkbijeenkomsten en gemiddeld zijn er acht jongeren per bijeenkomst. Sinds het najaar
van 2014 communiceren we als jongeren en leiding ook met elkaar via een speciale WhatsApp-groep. Dit is naast
de e-mail erg handig als reminder om te laten weten dat er Jeugdkerk is en om alvast iets over het onderwerp mee
te delen. De groep jongeren is gelukkig nog steeds ‘op sterkte’. Na de zomer van 2014 is weliswaar een aantal
gestopt, maar we hebben bij de start van het seizoen ook een viertal nieuwe leden mogen verwelkomen. Leiding
van JeugdkerkPlus in 2014 waren: Ineke de Graaf, Sietske Jansen, Diny Kosters, Martijn Kosters, Bart Pausma en
Will Heijkamp.
Bart Pausma
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Jaarverslag 2014 Kindernevendienst
Dit jaar hebben we met ca. 9 leidinggevenden de kindernevendiensten in onze kerk verzorgt. Anniek Stunnenberg
en Evelien Klein hebben ons team verstekt en Beppie Ekelhoff is na vele jaren gestopt als leiding.
Het gemiddelde aantal kinderen dat de kindernevendiensten bezoekt is ongeveer 5/6 kinderen, met, vooral in de
(zomer)vakantie en als er andere activiteiten zijn zoals een kamp of een kerk-en-schooldienst is het aantal beduidend minder. We houden daarmee rekening en roosteren dan één in plaats van de gebruikelijke twee leidinggevenden in.
Er is een intensieve samenwerking met onze predikant Arrie van Veen. Zij denkt mee met de projecten of thema’s
die aan de orde komen. De eigen kinderen kent zij goed. Ook is bijvoorbeeld tijdens een project het contact met
de predikanten van buitenaf prima. De dominee denkt veel mee over thema’s van de diensten en projecten. We
ervaren dit als prettig en inspirerend. Al een aantal seizoenen zingen we bij het verlaten van de kerk het Lichtlied.
De kinderen zijn hiermee bekend en dit is inmiddels een fijn vast item geworden in onze diensten. Dit lied wordt
m.u.v. de projectliederen wekelijks gezongen.
Driemaal per jaar organiseren we een project. Dan werken we een aantal weken aan één thema. Voor het veertigdagen-project en adventsproject volgen we de handreikingen van Kind op Zondag. Net voor de zomer organiseren we sinds 2009 een zomerproject. Dit is ons eigen idee, en er bestaan dus geen handreikingen voor.
Het zomerproject is helemaal door de leiding opgezet en uitgewerkt. Het aantal kinderen is bij projecten veel groter. De leiding bereidt de projecten voor . Elk project nemen 3 mensen van de leiding de voorbereiding op zich. Dit
is vaak een tijdrovende taak. Aan het eind van het zomerproject zwaaien er telkens een aantal kinderen af zij gaan
dan van de kindernevendienst over naar de Jeugdkerk+ . (zij verlaten de basisschool en gaan naar het voortgezet
onderwijs) Als er een doop is in onze kerk wordt er een doopboek gemaakt door de kinderen van de kindernevendienst.
Lida Stunnenberg (Coördinator kindernevendienst)

Jaarverslag 2014 Basiscatechese
De basiscatechese is aangeboden aan kinderen van de groepen 5 en 6 en aan kinderen van de groepen 7 en 8
van de basisschool Het betrof kinderen die voorkomen in de administraties van de kerken. Het aantal deelnemers
kwam uit op ongeveer 14 kinderen.
Groep A o.l.v. en Lida Stunnenberg (op 10 maart was Merel Schüssler van Hervormd Heelsum er ook en zij heeft
een leuk kennismakingsspel gedaan met de kinderen). In maart kwamen we vier keer bij elkaar van 16.00-17.00
uur in “De Spreng” We hadden in de jongste groep verschillende onderwerpen op de planning staan. De onderwerpen die aan bod kwamen waren:
• 10 maart 2014 : Kennismaking /Wie doet “wat” in de kerk/ muziek in de kerk
• 17 maart 2014: Bidden/ het onze vader
• 24 maart 2014: Symbolen in de kerk
• 31 maart 2014: Feesten in kerk / kerkelijk jaar
Groep B o.l.v. Elly van Schaick (Hervormd Renkum)
• 10 maart 2014: kennismaking
• 17 maart 2014: Bidden , hoe, wat en waarom
• 24 maart 2014: Gebeden tijdens de kerkdienst/ het onze vader
• 31 maart 2014: De Zegenbede
Lida Stunnenberg (Coördinator Basiscatechese)
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Jaarverslag 2014 Jeugdouderling (tot juni 2014)
In het laatste half jaar van mijn Jeugdouderlingschap heb ik me bezig gehouden met: De Basiscatechese, hierboven
vindt u een uitgebreid verslag van deze bijeenkomsten voor de kinderen van de Gereformeerde kerk van Renkum
en Heelsum, Hervormd Renkum en Hervormd Heelsum.
The Passion
In samenwerking met Katholiek Heelsum, Hervormd Heelsum – Kievitsdel en Hervormd Renkum is een actie opgestart om met jongeren de donderdag voor Pasen een Passion- avond te organiseren in de RK kerk aan de Kamperdijklaan. Daar hebben we op een groot scherm, live de Passion gekeken. The Passion is het paasverhaal, in een
modern jasje, gespeeld en gezongen door bekende Nederlanders.Dit jaar was dit spektakel in Groningen. Omdat
het qua openbaar vervoer lastig te bereiken was zijn we niet zoals in 2013 afgereisd naar Groningen maar is er
door ongeveer 85 mensen (van jong tot oud) gezamenlijk op groot scherm naar de Passion gekeken. Een avond die
ons met elkaar verbond.
Maaltijdcatechese
Afgelopen seizoen hebben dominee van Veen en ondergetekende de kinderen weer ontvangen voor de maaltijdcatechese. Daarin wordt hen alles rondom de maaltijd van de Heer verteld. We hebben twee leeftijdsgroepen die
we twee middagen ontvangen. De opkomst van dit jaar viel wat tegen maar het waren gezellige middagen
Als jeugdouderling waren er verder nog de bezoeken bij nieuw ingekomenen en het overige pastorale werk wat er
door het jaar heen op mijn pad kwam. Dat is voornamelijk het bezoeken of op een andere manier aandacht geven
aan jongeren die met ziekte of andere problemen kampen. Dit is iets wat niet zo vaak voor komt.
In juni heb ik na 8 jaar mijn taak overgedragen aan Jojanneke van de Molen.
Lida Stunnenberg (Jeugdouderling tot juni 2014)
Jaarverslag 2014 Jeugddiaken
Koken op het kruispunt
Door leden van de Jeugdkerk+ is op 7 en 21 maart gekookt op het kruispunt in Arnhem.
Per keer zijn er 3 leden mee geweest, voor enkele van deze leden moest zelfs verlof van school aangevraagd
worden. Het kruispunt is een inloopcentrum voor daklozen en mensen die aan de rand van de samenleving leven.
Tijdens deze kooksessie hebben ze een maaltijd gekookt voor daklozen. Uiteraard mochten ze zelf ook mee-eten.
Tijdens een koffiepauze en de maaltijd was er voldoende ruimte om in gesprek te komen met de daklozen.
The Passion
In samenwerking met alle kerken uit Renkum en Heelsum is op 17 april een manifestatie geweest waarbij de jongeren vanaf een groot scherm naar The Passion kon worden gekeken. (zie ook het verslag van de Jeugdouderling)
Vakantiefotowedstrijd
Ook dit jaar was er weer een vakantiefotowedstrijd tijdens de zomervakantie. De jongeren konden een leuke vakantiefoto insturen en daarmee leuke prijsjes winnen. Ondanks de vele reclame die er voor gemaakt is, waren er
zeer weinig deelnemers. Daarom hebben alle deelnemers een leuke attentie gekregen.
Anniek naar Malawi
Op 17 November 2013 werd er een lezing gegeven over World Servants bij de Jeugdkerk+. World Servants is een
christelijke organisatie die helpt bouwen aan een betere wereld in ontwikkelingslanden. Anniek Stunnenberg heeft
naar aanleiding van deze lezing besloten zich aan te sluiten bij World Servants en ontwikkelingswerk te gaan doen
in Malawi. Ze gaat in Juni 2015 naar een klein dorpje om mee te helpen een dorpsschool en een leraren woning
te bouwen. Om mee te mogen heeft ze echter een behoorlijk geldbedrag nodig. Dit geldbedrag is niet alleen
bedoeld voor de reis en het verblijf maar ook om de bouwmaterialen die gebruikt gaan worden te bekostigen.
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Omdat dit een zeer goed doel is, zijn de volgende acties georganiseerd om te helpen het bedrag bij elkaar te krijgen. Collecte actie op de avondmarkt in Heelsum op 14 juni. Een collectebus is geplaatst geweest in de hal onder
de toren in de maanden Juli en Augustus. De Collecte van Startzondag op 14 September, was bestemd voor Anniek
naar Malawi. Een Informatie- en Collectedag op 25 Oktober op de markt in Wageningen. Het ziet ernaar uit dat
Anniek het geldbedrag bij elkaar krijgt en in Juni 2015 meegaat helpen bouwen in Malawi.
Kerstkaartenactie
Ook dit jaar was er weer een Kerstkaartenactie. Het doel van deze kerstkaarten actie is; de jongeren bewust maken dat er mensen zijn die eenzaam, ziek of verdrietig zijn tijdens de gezellige kerstdagen. Ook leren de jongeren
dat het erg makkelijk is om deze mensen een hart onder de riem te steken. De Kerstkaartenactie is 2 keer gehouden. De eerste keer was op zondagmiddag 14 December in de kleine Sprengzaal. De tweede keer was op zondagmorgen 21 December tijdens de Jeugdkerk+. In totaal hebben 15 jongeren kerstkaarten gemaakt en rondgebracht.
Er zijn in totaal +/- 60 kerstkaarten gemaakt.
Pagina Samenspel
Ook dit jaar is samen met Hervormd Heelsum – Kievitsdel en Hervormd Renkum de pagina Samenspel in de
Samenklank verzorgd. Pagina Samenspel is de gezamenlijke jeugd en jongeren pagina. Omdat de Gereformeerde
kerk en de Hervormde kerk in Renkum een nieuwe Jeugdouderling hebben gekregen, hebben we nieuwe redacteuren voor de pagina Samenspel gekregen. Dit was een goed moment om de opzet van de huidige pagina eens
tegen het licht te houden. Inmiddels zijn we druk bezig om een nieuwe opzet in elkaar te zetten.
Verjaardagskaarten
Ook dit jaar hebben alle leden van de jeugdwijk een verjaardagskaart gekregen op hun verjaardag.
Bart van Genderen (Jeugddiaken)
Jaarverslag 2014 Jeugdcentrale
Algemeen
De Jeugdcentrale organiseert activiteiten voor ongeveer 85 leden verdeeld over 5 clubs. Sommige kinderen zijn
van meer dan 1 club lid. Naast de wekelijkse clubavonden zijn er ook instuiven. Dat zijn avonden waar alle leden
tegelijk welkom zijn er dus een programma voor jong en oud wordt voorbereid. Ook is er weer gecollecteerd voor
Jantje Beton. Het hoogtepunt voor alle leden was natuurlijk het clubkamp in Lunteren. Dankzij de leiding, kookploeg, ouders en andere vrijwilligers was het weer een goed clubjaar.
Clubs
De meidenclub (groep 7/8 basisschool) word geleid door Ruth en Pip. Het is een klein clubje met 5 leden dat zich
met groot enthousiasme stort op onder andere verkleedpartijen, knutselen, filmpje kijken en pizza’s bakken. Behalve een meidenclub is er voor deze leeftijdscategorie ook een jongensclub. Deze wordt geleid door Frank, Robin
en Thijs. Ze hebben ruim 10 leden en maken plezier met voetballen, ravotten, x-boxen en allerlei andere spelletjes.
Voor kinderen in de eerste, tweede en derde klas van de middelbare school is er de dinsdagavondclub die geleid
wordt door Sanne en Feije. De jongens en meisjes hebben steeds wisselende activiteiten rond sport en spel, creativiteit, film kijken en algemene kennis quizzen. Ook deze club heeft ongeveer 10 leden. Op vrijdag is er De KunstKelder voor 8-14 jarigen. Deze club draait om toneel en musical en wordt geleid door Esther en Michel. Ze worden
geholpen door Berit en Astrid en dat is gezien het aantal leden (rond de 35 leden) erg welkom. Rozemarijn en
Janne zijn de pianisten. De kunstkelder maakt twee musicals per jaar en elke musical wordt twee keer opgevoerd.
De kinderen wisselen dan van rol en wie in de eerste voorstelling een rol had zong tijdens de 2e voorstelling in het
koor. Vlak voor kerst speelde de Kunstkelder de ‘Christmas Carol’ van Charles Dickens op een sfeervol toneel in de
kerk. De oudste kinderen, vanaf 3e of 4e klas van het voorgezet onderwijs gaan naar de vrijdagavondclub onder
leiding van Jaap. Dit is een stabiele club met ongeveer 25 leden. Ondanks het leeftijdsverschil van 15 tot 20 jaar,
kunnen ze het goed met elkaar vinden. De oudste leden ondersteunen Jaap in het organiseren van de
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clubavonden. Ze houden zich bezig met spellen, quizzen, filmmarathon, discussieavonden, droppings, sporten etc.
Buiten de vaste clubavonden organiseert de vrijdagavondclub ook een kerstdiner en oud- en nieuw in de Kelder.
Een grote groep vanuit de vrijdagavondclub is ook het afgelopen jaar in de zomer weer een week met elkaar op
vakantie geweest. Om dat deels te bekostigen hebben zij een pannenkoekenrestaurant en een high-tea georganiseerd.
Activiteiten
We begonnen 2014 weer met een “Elfstedentocht’’- instuif, waarbij de kinderen lopend naar stempelposten moesten om er een opdracht te doen voor hun stempel. Verschillende ouders bemensden deze stempelposten, verdeeld over het dorp. In maart was er de Jantje-Betoncollecte. Die bracht ongeveer €1200 op waarvan de
JeugdCentrale de helft voor haar eigen activiteiten mag gebruiken en de andere helft naar de landelijke stichting
gaat. Die landelijke stichting zet zich in voor speelmogelijkheden voor alle kinderen in Nederland. Het kampweekend in april, draaide rond het thema “Jungle”. De kampeerboerderij in Lunteren was bijna helemaal vol en het
kamp was weer een waar hoogtepunt. Alle dagdelen waren gevuld met één of twee spellen die met veel creativiteit door de leiding waren vormgegeven en gaven invulling aan een doorgaande verhaallijn. Ook de kookploeg
(Jaap, Will, Diny en Lida) had weer goed z’n best gedaan. In het najaar stond de instuif weer in the teken van Halloween en hadden we een leuke griezeltocht in het bos rond de Noordberg. Sinterklaas kwam dit jaar net als vorig
jaar weer met zwarte en gekleurde pieten.
Bestuur
Het bestuur is in het afgelopen jaar behoorlijk gewijzigd. Thijs Pausma (secretariaat), Esther Kuiken (activiteiten),
Michel Janssen (beheer en onderhoud/coach jonge leiding) en Feije de Zwart (leiding en ledenzaken) zijn gebleven,
maar Will Heijkamp heeft na jaren het penningmeesterschap doorgegeven aan Attje Boorsma. Hans Fuchs heeft
voorlopig de rol van voorzitter op zich genomen en Duur Aanen heeft eveneens in het bestuur zitting genomen.
De JeugCentrale is heel blij met al die mensen die zich via bestuur, leiding of af en toe bij losse activiteiten inzetten
voor een afwisselend en boeiend clubprogramma waar veel kinderen een leuke en stimulerende tijd meemaken.
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Feije de Zwart (Bestuurslid Jeugdcentrale)

Van het College van Kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters is belast met het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële
voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente. Waar zijn wij in 2014 o.a. mee bezig geweest.
• Kerkbalans. In januari 2014 werd de actie kerkbalans gehouden. We kregen ± €4500,- meer aan VVB toegezegd.
Gemeenteleden bedankt voor de toezeggingen. Ook bedanken wij alle gemeenteleden die actief waren bij de
uitvoering van de actie kerkbalans.
• Elektriciteitsvoorziening. We werden regelmatig verrast door stroomstoringen. De aardlekschakelaar schakelde
de stroom uit. Maar wat is daarvan de oorzaak. Metingen leverden niets op. Het idee werd opgevat om enkele
extra aardlekschakelaars te plaatsen. We zouden zo per groep kunnen nagaan waar de storingen plaats vonden en
dan vaststellen waardoor: bv welk apparaat. De installateur kwam tot de conclusie dat de isolatie van de bedrading in een te slechte staat verkeerde om extra aardlekschakelaars te plaatsen. De inhoud van de meterkast in het
halletje van de Spreng is geheel vervangen. We hebben nu één aardlekschakelaar per groep.
• Storing verwarmingsketel. U heeft ongetwijfeld gemerkt dat de verwarming niet altijd goed functioneerde.
Maar wat is (was) de oorzaak. Een van de oorzaken was het waterverlies en het niet goed functioneren van het
drukvat. Vervangen dus. Een andere oorzaak was mogelijk de stroomvoorziening. Volgens de installateur was het
waarschijnlijk dat de ketelstoringen mede veroorzaakt zijn door stroomstoringen. De printplaten in het besturingssysteem van de ketel zouden daar gevoelig voor zijn. De hoofdverwarmingsketel is daarom op een aparte
nieuwe elektragroep aangesloten.
• Hemelwaterafvoer. De afvoer van het hemelwater is een probleem. Voor het dak van de kerkzaal zijn maar twee
afvoerpijpen beschikbaar. De afvoer aan de Renkumse kant is aangepast. Er is daar een extra overstort gemaakt.
• Halletjes. Al jaren waren er plannen om de halletjes voor in de kerk naar de consistorie en de Kleine Spreng op te
knappen. Vooral aan de Renkumse kant was het stucwerk slecht. Dit werd veroorzaakt door de steeds weer terugkerende wateroverlast. Nu dat mogelijk voorbij is kunnen we verder met de halletjes. Het beschadigde stucwerk
moest verwijderd worden. Tijdens het afbikken van loszittende muurdelen stuiten we op elektriciteitsbuizen. Het
waren metalen buizen en op diverse plekken totaal doorgeroest. Dus moest er besloten worden om deze buizen
te vervangen door plastic. Er moest daarvoor weer meer muur opengehakt worden. Na het vervangen van de buizen kon de opbouw weer beginnen. De gaten zijn gevuld de muren gestuct en afgewerkt. Vervolgens is er gesaust
en er is nieuwe verlichting aangebracht. In 2015 wordt er geverfd.
Vrijwilligers
De kerk is een vrijwilligersorganisatie. Binnen de kerk zijn er op vele terreinen vrijwilligers actief. We bedanken alle
vrijwilligers die iets voor de kerk gedaan hebben.
Anja Assen (secretaris)
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