Jaarverslagen 2013

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
Wie vraagt naar de staat van het kerkelijk leven, heeft genoeg reden om bezorgd te zijn, bijvoorbeeld
over het afnemend aantal leden, het teruglopende kerkbezoek en het afhaken van enkele organisten.
Ook de stand van zaken rond Samen op Weg geeft geen aanleiding voor optimisme. Maar laten we één
ding vaststellen: dat ligt niet aan het enthousiasme en de volharding van onze dominee, Arrie van Veen,
en dat van het grote aantal vrijwilligers in onze kerk! Rien Capelle is gelukkig altijd bereid is om extra te
spelen in de kerkdienst, het beamerteam is steeds paraat en met het nieuwe liedboek en Feije de Zwart
erbij leren we gaandeweg ons repertoire te verbreden. Een van de betere veranderingen van het afgelopen jaar is dat we weer een scriba hebben. En dat we met zijn allen de kerk tot dusver financieel aardig
uit de problemen weten te houden, is ook goed nieuws.
Wij zijn een kerk van doeners, zoals blijkt uit de verslagen van alle taakgroepen, colleges en hoe ze verder maar heten mogen. Neem bijvoorbeeld het inzamelen van oude inktpatronen, mobieltjes, kaarten en
postzegels. Wist u dat we daarmee bijdragen aan een landelijke opbrengst van vele tienduizenden euro’s
voor het werk van Kerk in Actie?
Het zijn vaak de eenmalige activiteiten die de aandacht trekken, maar we blinken ook uit door trouw
dezelfde goede dingen te blijven doen, zoals de maandelijkse schrijfactie voor Amnesty International,
ouderen bezoeken, mensen begeleiden naar en van de kerkdienst op ONO, te veel om op te noemen.
En dan onze jongeren. Inderdaad, we zien er niet zoveel in de kerkdienst, behalve de kleintjes. Maar we
weten de groteren wel te bereiken, al dan niet via JeugdkerkPlus. Denk maar eens aan het bezoek aan
The Passion en het project Seven, waarbij onze jongeren de bewoners van verzorgingstehuis Heidestein
een gezellige middag konden bezorgen. Daar steek je wat van op! Petje af voor de jeugdouderling en –diaken en de leiding van JeugdkerkPlus voor hun stimulerende rol. Dat geldt evenzeer voor de leiding van
de kindernevendienst, die in de zomer zelfs, geheel op eigen initiatief, een extra project heeft ontwikkeld, omdat er dan zo veel meer kinderen in de kerk komen.
Dat ik bepaalde activiteiten en mensen noem, betekent natuurlijk niet dat alles minder waardevol is
wat ik nu buiten beschouwing laat. Alle gaven van hoofd en hart en handen zijn belangrijk en ook nodig, omdat ze samen laten zien wat ons geloof betekent voor onszelf en anderen.
Lijbert Brussaard, voorzitter
Jannet Pausma, scriba
P.S. Dat het verslag er dit jaar zo goed uitziet is mede te danken aan Jannet’s man Bart, die ook, vrijwel
in zijn eentje, onze website http://sprenglevend.nl in de lucht houdt. Wie Bart wil helpen is meer dan
welkom: pausma@xs4all.nl
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Jaarverslagen Predikant, Colleges en Beraadsgroepen
Van de Predikant
Ten opzichte van mijn jaarrapportage van vorig jaar zou er niet zoveel anders te melden zijn.
Vandaar dat ik mijn opdracht om een jaarverslag te maken wat anders invul. Ik schrijf dit keer iets over
de voor mij meest opmerkelijke zaken die zich in het afgelopen jaar hebben voorgedaan. Hierbij dus een
‘jaarverslag anders’
I. Laat ik beginnen met dat wat mij zwaar op de maag viel; de zogeheten dieptepunten.
A. Dat begint uiteraard met het vertrek van ds. Herman Molenaar. Direct daaraan gekoppeld is het fusieproces. Dat lag even stil vanwege het traumatische vertrek van deze collega. Toen het weer hervat
werd, kwam er het nodige boven tafel dat dit proces tot een dieptepunt bracht. In de praktijk bleek
toch dat de beide NH gemeenten geen visie hebben om ook inhoudelijk samen op weg te gaan. Dat is
een trieste constatering. Triest omdat er zoveel tijd en energie in geïnvesteerd is, maar ook omdat het
voelt als een nederlaag ten opzichte van al onze leden, hervormd en gereformeerd, en zeker naar alle
mensen in onze dorpen die met verbazing horen over ‘hoe dat gaat in de kerk’.
B. Een ander ‘zwaar punt’ is het teruglopend aantal kerkbezoekers en leden van de kerk. De grote vraag
van ‘hoe het tij te keren’ komt bijna in alle verschillende taakgroepen en vergaderingen weer naar
voren, maar het antwoord is niet gevonden. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor onze gemeente, maar
voor de meeste PKN gemeenten in ons land. Voor mij als beroepskracht weegt het zwaar omdat ik
toch ergens het gevoel heb dat het aan ons dominees ligt. Waarom spreekt wat wij doen en zeggen bepaalde generaties helemaal niet (meer) aan? En het daarbij horende dilemma van of een vernieuwing
wel andere mensen aantrekt of dat we de mensen die zich prettig voelen bij de vertrouwde eredienst
vervreemden en geen thuis meer bieden. Deze vraag speelt een rol in een belangrijk deel van mijn
werk.
II. Dan een paar goede ervaringen uit 2013.
A. Al een aantal jaren wilde ik graag een kring beginnen over ‘Bijbelverhalen anders’; het lezen van
Bijbelverhalen als spiegels van de ziel. Daarin komen de werking van de oude verhalen en het verlangen naar spiritualiteit samen. Die kring is samen met Kees van der Horst en Betty Jansen-de Haan
opgezet. En het zijn mooie avonden waarin iets zichtbaar wordt van wat ik van belang acht : de grote
zeggingskracht van de oude verhalen voor het leven van mensen van nu! Ik ben er erg blij mee!
B. Spontaan meldde een jongere zich bij mij aan voor een gesprek over belijdenis doen. En kort daarna
een tweede! Inmiddels zijn we volop in gesprek over God, kerk, geloof, de Apostolische Geloofsbelijdenis en de sacramenten. Op Paasmorgen, 20 april 2014, willen zij in de gemeente hun geloof belijden.
C. De inzet en het enthousiasme van al diegenen waar je niet tevergeefs een beroep op doet. Elke keer
weer verrast het mij dat er zoveel mensen zijn die met liefde en enthousiasme bereid zijn mee te werken in de eredienst en bij andere activiteiten in de gemeente. Dit wordt niet een dankjewel-rubriek
met namen, maar een ervaring die ik delen wil, omdat die regelmatig terugkomt. Het soms drukkende gevoel dat ik verwoordde onder I.B. is zeker niet het enige!
D. In onze gemeente zijn veel ouderen. We moeten dan ook regelmatig een bericht van overlijden doen
en een uitvaartdienst verzorgen. Soms is het zwaar wanneer iemand waar je intensief mee hebt mogen optrekken, overlijdt. Maar de ervaring van samen delen en woorden kunnen geven aan verdriet,
is tegelijkertijd vaak zo bijzonder dat ik deze toch onder goede ervaringen schaar. De intense momenten van zo dichtbij mensen mogen staan, zijn bijzonder om te mogen meemaken.
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En dat kan dan ook leiden tot een vernieuwde band met de kerk voor nabestaanden. Dat bepaalde
mij afgelopen jaar weer bij de kracht van de kerkelijke gemeente: op de scharniermomenten van het
leven heeft zij echt iets te bieden!!
E. Op de grens van werk en privé ligt het zingen met zoveel mensen uit de verschillende kerken van
Renkum-Heelsum bij het musicalproject Ruth! Wat een heerlijke, inspirerende, positieve en ontspannende avonden!
F. En over de grens van het werk heen nog twee vermeldenswaardige privé-hoogtepunten: onze zoon
en schoondochter kondigden in september 2013 aan dat ze in 2014 gaar trouwen (5 september 2014)
en onze dochter en schoonzoon vertelden twee maanden later, dat ze in juli een kindje verwachten.
We hopen opa en oma te worden in 2014!
Tot zover een korte impressie over het afgelopen jaar. Gezien alle positieve ervaringen, kunnen en
mogen we met vertrouwen als voorganger en gemeente in beweging blijven in 2014. Er staat ook het
nodige aan hoogtepunten te verwachten : twee huwelijksbevestigingen vanuit onze gemeente, de
belijdenisdienst met Pasen en onze ‘privé-hoogtepunten’. Wanneer je daar ook alle lopende en te verwachten activiteiten, mooie ontmoetingen en inspirerende diensten aan toevoegt, is er alle reden voor
dat vertrouwen!
Arrie van Veen
februari 2014
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Van de Taakgroep Gemeentezorg
De taakgroep heeft in de verslagperiode (september 2012 – 31 december 2013) acht 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 geconfron-teerd zonder dat er namen werden genoemd of zodanige feiten naar voren werden gebracht waaruit een bepaalde situatie kon worden afgeleid.
Wijkwerk
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. Helaas werd gemerkt dat over het algemeen de animo voor die
activiteiten toch wat minder is geworden. Er zijn gelukkig uitzonderingen.
Ambtsdragers
De bestaande vacature van wijkouderling in de wijken B en E konden in de verslagperiode niet worden
vervuld. Beide wijken zijn reeds langere tijd verstoken van een ouderling. Gelukkig doen de diaken en
de contactpersonen in beide wijken “een stapje extra”. Omdat Erna Ruitenbeek-de Graaf als diaken voor
een deel van de taak van de ouderling vervult woont ze de vergaderingen van de taakgroep bij. Het “wel
en wee” in wijk E had de aandacht van Diny Kosters-Rosbach. Bij de contactpersonen bestaan er ook nog
vier vacatures. Bij het bespreken van het concept-organisatieschema is er op aangedrongen extra aandacht te schenken aan het punt dat ouderlingen en diakenen voldoende betrokken kunnen blijven bij
het kerkenwerk. Ook de “positie” van de huidige wijkteams moet goed in de nieuwe organisatie worden
“ingebed” om te voorkomen dat een aantal contact-personen “afhaakt”. Met die wens is bij het vaststellen van het organisatieschema rekening gehouden. Voorzichtig is begonnen met het “in elkaar schuiven” van de oude wijken in wijk West (wijken A – C) en een wijk Oost (wijken D – F).
Jongerenwijk
Naast 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.
Cathechese
Namens de drie kerken is door onze jeugdouderling en twee vrijwilligers van de Hervormde gemeenten,
in vier bijeenkomsten aan de jongere kinderen catechese gegeven, verdeeld over twee leeftijdscategorieën (8 – 10-jarigen en 10 -11-jarigen). De kinderen waren trouw in de opkomst.
Ouderenbezoekgroep
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.
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Wijkavonden
Voor het seizoen 2012/2013 is voor het houden van wijkavonden gekozen voor het centrale thema “Ouders” met als specifieke vraag “Wat is het meest waardevolle dat je van je ouders hebt meegekregen en
wat geven wij door aan ons nageslacht (onze kinderen en kleinkinderen als die er zijn)? De gemeenteleden kregen een schriftelijke uitnodiging voor het bijwonen van één van de wijkavonden. Er waren vijf
data op verschillende dagen. Verder was er een koffie-ochtend over het onderwerp gepland. De bijeenkomsten werden redelijk goed bezocht. De aanwezigen hebben ze als zinvol en opbouwend ervaren. In
de wijken A en B zijn geen wijkavonden gehouden maar heeft men gekozen voor een BBQ. Beide avonden waren er geslaagd.
Wijkbrief
Bij de wijkbrief voor seizoen 2012/2013 was voor het eerst een klein formaat kaart gevoegd met daarop de
namen, adressen en telefoonnummers van de predikant, de wijkouderling en wijkdiaken en de contactpersonen. Tevens werden op het kaartje de vragen gesteld: “Wat kan de kerk voor u doen?” en “Wat kunt
u voor de kerk doen?” om daarmee aan te geven dat kerk-zijn twee-richtingenverkeer is. Ook voor het
seizoen 2013/2014 is voor een wijkbrief met een kaartje gekozen.
Bijbelkring
In november 2013 is de Bijbelkring “Bijbelverhalen anders” van start gegaan. Men is twee keer bij elkaar
geweest, waarbij het gedachtegoed van Drewermann de leidraad voor de discussie was. De kring wordt
in 2014 voortgezet.
Organisatie Taakgroep Gemeentezorg
De Coördinator Pastoraat heeft zitting in de werkgroep “Beleid” in het SOW-proces en maakt deel uit van
het moderamen.
De Taakgroep Gemeentezorg - Pastoraat bestond in de verslagperiode uit:
• Ds. Arrie van Veen

predikant

• Mw. Mariette Oudhof

wijkouderling wijk A

• Mw. Betty Jansen-de Haan

wijkouderling wijk C

• Dhr. Koert Alberts

wijkouderling wijk D

• Dhr. Arnold Borger

wijkouderling wijk F

• Mw. Lida Stunnenberg-Ros

jeugdouderling

• Mw. Diny Kosters-Rosbach

ouderling coördinatie pastoraat

• Mw. Erna Ruitenbeek-de Graaf

diaken wijk B

Wijk B en wijk E zijn vacant.
Arnold Borger
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Van het College van Diakenen
Het jaarverslag van het College van Diakenen wordt voortaan per kalenderjaar opgemaakt. Dit verslag
beslaat daarom de periode van september 2012 t/m december 2013.
Algemeen
In het seizoen 2012/2013 bestond het College van Diakenen uit 7 personen: 2 wijkdiakenen en 5 taakdiakenen (voorzitter, secretaris, penningmeester, jeugddiaconaat en Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking). De functie van diaken voor het Binnenlands Diaconaat was gedurende de periode september 2012 t/m augustus 2013 vacant, maar is per september 2013 weer ingevuld en daardoor
bestaat het College van Diakenen op dit moment uit 8 personen.
Activiteiten
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 nu met de nieuwe wijkindeling: west en oost, dit verloopt prima.
• Met Kerstmis 2012 ontvingen de oudere gemeenteleden een bloembakje met groene planten. Men was
blij met de attentie. Met Kerstmis 2013 werd gekozen voor een dagboekje. Daarnaast werd aandacht
geschonken aan gemeenteleden die daarvoor in aanmerking kwamen.
• De stamppotmiddag was wederom een groot succes. De stamppotmiddag vond plaats op 27 februari
2013. Aanwezig waren 93 gasten: 15 gasten van Herv. Heelsum, 38 gasten van Gereformeerd Renkum
en 40 gasten van Herv. Renkum, een geslaagde middag.
• Het voorjaarsreisje stond dit jaar gepland op 29 mei. Het 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. Een glasblazerij werd bezocht en er werd een boottocht gemaakt. Een geslaagde dag.
• 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. 4 Gemeenteleden uit Geref. Renkum/
Heelsum hebben zich aangemeld voor deze middag. Er waren geen gemeenteleden uit Herv. Heelsum.
Het was een mooie bijeenkomst.
• 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 ± 48 pakketten
uitgedeeld. We moeten helaas constateren dat dit een stijging is ten opzichte van vorig jaar. Sinds september 2012 kunnen er ook producten ingeleverd worden voorafgaand aan de kerkdiensten. Voor in
de kerk staat iedere zondag een mand klaar waarin men (houdbare) producten kan doen. 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 zijn tijdens deze periode 4 hulpvragen binnengekomen. Het waren vragen voor hulp bij de inrichting van een appartement, hulp bij een verhuizing, hulp voor kinderopvang en een verzoek voor geld
voor vervoer naar een ziekenhuis. In alle gevallen hebben wij deze mensen kunnen helpen.
• De Landelijke Diaconale Dag is zowel in 2012 als in 2013 bezocht door een aantal diakenen. Deze dagen
worden als zinvol en inspirerend ervaren.
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• In het kader van het SOW-proces zijn de volgende gezamenlijke activiteiten opgestart met de diaconieën van Hervormd Heelsum en Hervormd Renkum:
- afstemmen van collectedoelen onderling
- 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. Deze gezamenlijke collectes worden met € 300 aangevuld (€ 100 per kerk)
- kerstattentie: door alle drie de diaconieën wordt er eenzelfde kerstattentie een verspreid.
- 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 verslag periode zijn er 4 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.
• Er is een cursus Social Media gevolgd door twee diakenen. De cursus werd gegeven door de Vrijwilligers Centrale Oosterbeek.
• We hebben het afgelopen seizoen 11 maal vergaderd, waaronder 3 gezamenlijke vergaderingen met de
andere diaconieën: 8 vergaderingen in seizoen 2012/2013, 2 gezamenlijke vergaderingen en 3 vergaderingen van september t/m/ december 2013, 1 gezamenlijke vergadering.
Betty Pijls, secretaris
Binnenlands diaconaat
Omdat er tijdens een gedeelte van deze verslagperiode geen taakdiaken voor het binnenlands diaconaat
was, is deze taak gedeeltelijk door de voorzitter waargenomen. Hierbij is er voor gekozen om alleen de
belangrijkste taken uit te voeren. Dit waren:
• Het bepalen van de collectedoelen voor het binnenlands diaconaat en het verzorgen van de publicaties voor deze doelen.
• Het overleg bijgewoond van het Hulpfonds van de Gemeente Renkum. In dit hulpfonds participeren
alle Kerken van de Gemeente Renkum.
• Er is overleg geweest met het bestuur van het Hulpfonds van de Gemeente Renkum voor een procedure voor snelle noodhulp. Tot nu toe werd noodhulp verleend vanuit een potje van de Hervormde
Kerken in Renkum en Heelsum en de Gerformeerde Kerk. Hulpvragen voor noodhulp die via Vilente
binnenkwamen werden door onze taakdiaken binnenlands diaconaat verleend. Nu deze procedure er
is kan Vilente en alle diaconieën deze hulpvragen rechtstreeks bij het Hulpfonds indienen. Gebleken is
dat dit in de praktijk goed werkt.
• Inwerken nieuwe taakdiaken buitenlands diaconaat
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
De ZWO-commissie bestaat nog steeds uit 3 leden, die gezamenlijk de verschillende taakgebieden
verdelen en uitvoeren. In dit seizoen zijn lid Wibby Dijkstra, met als taakgebied Fairtrade kerk en het PRgebeuren. Pauly ter Wal heeft de maandelijkse schrijfacties onder haar hoede en Sietske Jansen is ZWO
diaken met de daarbij behorende taken. We zijn niet actief aan het werven, omdat we inmiddels aardig
op elkaar ingespeeld zijn.
Kerkdiensten
Vanuit de werkgroep ZWO werd meegewerkt aan verschillende kerkdiensten tijdens de werelddiaconaat
zondagen.
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• De eerste was op 14 oktober 2012. Aan deze dienst hebben Wolter Broekema, en het nieuwe groepje
van kunstkelder+ , o.l.v. Feije de Zwart, mee gewerkt en het werd daardoor een bijzondere dienst.
• 3 februari 2013 werd ook een bijzondere dienst, omdat we toen officieel Fairtrade kerk zijn geworden.
Er waren genodigden uit diverse kerken en we kregen het fairtradebordje officieel uitgereikt .Na
de dienst was er koffie drinken en natuurlijk wat lekkers vanuit de wereldwinkel. Ook was er een
informatiestand met promotie artikelen van fairtrade producten! Een feestelijke dag voor ons als
ZWO-commissie.
• De zondagen tijdens de veertigdagentijd (Campagne:Nieuw leven!), waarbij we het rooster van Kerk
in Actie konden volgen, telden 4 buitenlandse doelen, die wij als ZWO groep ondersteund hebben.
• Tenslotte hebben wij de Pinksterkerkdienst van 19 mei mee voorbereid, waarbij we het gospelkoor
Desire uit Arnhem hadden uitgenodigd. Dit was een feestelijke dienst!
Project
Nadat we 2 jaar de goede doelen van Kerk in Actie gevolgd hebben, met incidentele ruimte voor andere
doelen en noodhulp, zoals bijvoorbeeld voor Syrie, hebben we inmiddels een keuze gemaakt voor een
nieuw project dat we willen gaan ondersteunen, via Heleen Koudijs. Zij is via YWAM (Youth With A Mission)in contact gekomen met Ramchand Saranu, een indiase hulpverlener die bezig is met het realiseren
van een huis in Indore voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke beperking en voor dakloze
ouderen. Heleen wil daar binnenkort een keer gaan kijken en kan ons dan in de dienst van oktober het
e.e.a laten zien en ook zal zij dan een lied zingen dat zij nu aan het componeren is.
Fairtrade kerk
Zoals onder bovenvermeld kopje te lezen staat zijn wij inmiddels officieel Fairtrade Kerk geworden. We
voldoen aan de gestelde eisen zoals in de officiële toekenning te lezen staat, zoals o.a. het informeren
van de gemeente, via Samenklank en website.
• We organiseren activiteiten ter promotie van bepaalde producten ( chocolade workshop, waarvan we
hebben uitgedeeld na de kerkdienst van 9 juni)
• Het inzamelen van oude mobieltjes en inktcartridges via onze kerk loopt goed, daarnaast hebben
we i.s.m Ton Pansier een actie gehouden, waarbij de Plus supermarkt een appeltaart doneerde aan
mensen die 3 of meer producten kwamen inleveren. De verzamelcontainer voor oude mobieltjes en
inktcartridges bij deze supermarkt is gestolen (en al eerder een paar keer leeggehaald, zodat we besloten hebben om bijvoorbeeld 2 keer per jaar een dergelijke actie te organiseren. De volgende actie is
waarschijnlijk eind augustus.
• Tenslotte zamelen we nog steeds oude kaarten en postzegels in, die eveneens via Kerk in Actie verhandeld worden en geld genereren voor zending en overige projecten van KIA.
• Wat levert het op? Fantastische bedragen! De cartridges en oude mobieltjes leverden in 2012 een bedrag
op van € 1015,85. Dat geld is bestemd voor het totale werk van Kerk in Actie! Daarnaast werd in 2012
33.359 euro opgehaald door handel in kaarten en postzegels: 14.325 euro door de verkoop van postzegels en 19.034 euro door de verkoop van kaarten.
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 actie paasgroetkaarten hebben we weer meegedaan. Er werden 100 kaarten ingekocht, waarvan er 90 werden meegenomen. In juni hebben we i.p.v. een schrijfactie de goed-nieuwsrubriek. Hierin wordt het positieve effect
gemeld dat er is, mede door de wereldwijde handtekenacties!!
Zendingskalender
Het was het laatste jaar waarin we zendingskalenders konden verkopen. Kerk in Actie stopt er mee, vanwege een afnemende belangstelling.We hebben dit keer 70 kalenders verkocht.Ook dit jaar hebben we
weer via de beamer reclame gemaakt. De organisatie en betaling liep weer via de wijkcontactpersonen,
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de verspreiding via de ZWO-leden en dat ging goed. Als ZWO-groep willen we de wijkteams en bezorgers bedanken voor hun hulp bij deze opbrengst en uiteraard de kopers bedanken voor hun steun aan de
zending.
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.
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 14 oktober 2012, 3 februari 2013 en 19 mei
2013. De doelen waren resp. voor onderwijsprojecten in Zuid-Sudan, touwpompen in Mozambique en het
zendingsproject van KIA in Nairobi voor samenwerking tussen christenen en moslims. Wederom hebben wij in de 40-dagentijd het rooster van KIA gevolgd. In deze periode waren er 4 collectes voor ZWO,
waarvan 2 voor zending en 2 voor werelddiaconaat. 31 maart hebben we een extra collecte ingelast
voor Syrië en 2 juni hebben we een gezamenlijke collecte gehouden vanuit de 3 diaconieën van Hervormd Heelsum/ Kievitsdel, Hervormd Renkum en onze eigen kerk. In het kader van het SOW-proces is
afgesproken dit een aantal keren per jaar te doen! We hebben voor Tesis gecollecteerd in Nicaragua,een
project om vrouwen en meisjes te beschermen tegen seksuele uitbuiting en armoedebestrijding.
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:
• Stichting Hope for All:

500 euro

• Foodsteps (Oeganda):

500 euro

• Medicijnen ziekenhuis Moshi

500 euro

• Kinderen in de Knel Lerato:

500 euro

• Angaza Women Center:

500 euro

Inmiddels is het Angaza Women Center geopend en is er een mooi project mede door onze kerk
gefinancierd.
Juni 2013 t/m december 2013
• Gedurende de zomer zijn er 3 diaconale collectes gehouden, gezamenlijk met de diaconieën van Hervormd Renkum en Hervormd Heelsum/Kievitsdel, waarbij elke kerk een keer het doel mocht bepalen.
Wij hadden op 14 juli als doel ons nieuwe ZWO-project Living Water Shelter in India, deze heeft 645,50
euro opgebracht.
• Vervolgens hadden we nog collectedoelen voor de ZWO:
- Op 18 augustus hebben we voor het zendingsproject van KIA gecollecteerd.
- Op 13 oktober hadden we weer een ZWO-dienst en die stond helemaal in het teken van ons
nieuwe project. Heleen Koudijs, onze contactpersoon voor dit project, had een mooie powerpoint
gemaakt, die we hebben getoond tijdens de dienst. Thema van de dienst was : Met hart en handen”. De kinderen van de kindernevendienst hebben hun eigen handen nagetekend en versierd.
Deze zijn meegegaan als geschenk naar India, waar Heleen in november geweest is om de eerste
trainingen te geven.
- Op 20 oktober hebben we de KIA-collecte van 13 oktober gehouden ( NECPA project in Uganda)
- en tenslotte was de collecte van 25 december weer bestemd voor Kinderen in de Knel (Dalits in
India)
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Op 19 oktober hadden we weer een inzamelingsactie i.s.m. Ton Pansier Plus supermarkt, waarbij mensen
in ruil voor het inleveren van hun oude mobieltjes en/of inktcartridges een pak gevulde koeken kregen.
Helaas is deze actie minder succesvol geweest dan de vorige. We weten niet of we dit volgend jaar weer
gaan doen. Wellicht plaatst Ton Pansier toch een verzamelcontainer in de winkel, zodat kans op diefstal
kleiner wordt.
Aan het eind van het jaar mochten we als ZWO-commissie weer gelden besteden voor buitenlandse
doelen. We hebben 2 diaconale doelen gekozen: ons project in India voor 700 euro en een project van
BELACD t.b.v. herstelwerkzaamheden aan een gezondheidspost in GOUNOU Gan in Tsjaad. (via Marion
de Boer), ook 700 euro. Daarnaast hebben we voor de zendingsdoelen gekozen voor Leprazending en
stichting Hope in Peru. Beide doelen krijgen 750 euro.
Sietske Jansen

Van de Taakgroep Eredienst
Kindernevendienst
Ook dit jaar is er weer een zomerproject geweest. Het thema was “dieren in de kerk”. Jammer is het dat
het aantal kinderen dat naar de kindernevendienst gaat wat terug loopt. Er is vaak nog maar één groep.
De leiding beraad zich hierover.
Van de organisten
Na het vertrek van de heer Carol Werner in november 2012 en de heer Jan Broekhuis in november 2013 is
de beraadsgroep druk geweest met het zoeken naar een nieuwe organist. Er zijn vele namen genoemd
en gebeld, maar er is nog geen nieuwe organist bereid gevonden enkele diensten van Rien Capelle over
te nemen. We blijven zoeken. Om onze organist iets te ontlasten is besloten om in 2014 mw. Paula Vos te
vragen 4 diensten te begeleiden op de piano. Zij heeft inmiddels toegezegd.
Evaluatie diensten
Elke vergadering evalueren we de afgelopen “speciale” diensten. De diensten rond Pasen waren mooi,
met medewerking van een gelegenheids zanggroep op Witte Donderdag en Stille Zaterdag en blazers
op Paasmorgen. Fijn dat de diensten goed bezocht zijn. Ook de startdienst was een mooie dienst, waarin
veel hartjes met voorbeden werden ingevuld. Het vervolg van de dag was erg gezellig en goed bezocht.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar werd dit jaar medewerking verleend door een blazers ensemble van Heelsums Harmonie. Om de organisatie van deze dienst beter te laten verlopen is er een
draaiboek gemaakt. De kerstvieringen waren mooie vieringen met op kerstavond de medewerking van
het koor “Sjamacha” uit Ede en een gezellige afsluiting op het kerkplein. Op eerste kerstdag speelde het
klarinet ensemble van de Heelsums Harmonie.
Van de lectoren
Er is een uitnodiging rondgestuurd voor een korte vergadering, zodat we elkaar weer eens samen spreken en ervaringen/vragen kunnen uitwisselen. Aandachtspunten zijn o.a. microfoongebruik en “kopjes”
lezen.
Van het beamerteam
Het beamerteam vraagt of het mogelijk is om het ‘thema’ van de dienst door te geven, zodat er bijpassende foto’s gebeamerd kunnen worden.
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Nieuwe liedboek
De taakgroep Eredienst heeft de organisatie voor de aanschaf en het gebruik van het nieuwe liedboek op
zich genomen. Elke maand is er een nieuw ‘maandlied’ Dit lied wordt doorgegeven aan de dienstdoende
predikant met het verzoek dit in de dienst op te nemen. De organist of Feije de Zwart zal dit lied voor de
dienst oefenen met de gemeente.
De beraadsgroep zal zich ook het komende jaar samen met de predikant bezinnen op een verantwoorde
en inspirerende eredienst en de toekomst hiervan.
Will Heykamp

Van de beraadsgroep Vorming en Toerusting
Twee avonden over geloofsopvoeding
De eerste avond stonden we stil bij onze eigen geloofsbiografie, hoe we nu zelf in het geloof staan en
wat we daarvan zouden willen doorgeven aan onze kinderen. We bespraken met elkaar hoe je dat in
de praktijk handen en voeten zou kunnen geven. De tweede avond spraken we over rituelen thuis. We
wisselden ervaringen uit en stonden stil bij de achtergrond en betekenis van rituelen in het gezin. Ieder
gezin zal zelf op zoek moeten naar een vorm die het beste past om het leven met God vorm te geven.
Rituelen geven structuur aan het leven en kunnen ook helpen belangrijke overgangsmomenten (bijv.
eerste schooldag, verjaardag, uit huis gaan, verhuizen,overlijden, …) te markeren en een plek te geven.
Het materiaal van JOP bleek zeer bruikbaar te zijn. Er waren 4 deelnemers.(sept. 2011)
Op het spoor van de Katharen
Rijdend door het zuiden van Frankrijk richting Pyreneeën kom je her en der borden tegen met de tekst
“Vous etes en pays Cathare’, ‘U bent in het land van de Katharen’. Wat nu als een toeristische attractie
wordt gepresenteerd, werd in de dertiende eeuw minder gewaardeerd: het was een uiterst bloedige episode uit de kerkgeschiedenis. De beweging van de Katharen was uit op vernieuwing van de kerk maar
werd bestreden met een kruistocht. Ds. Henk Spoelstra besteedde in 2011 een deel van zijn studieverlof
aan de Katharen. In het eerste deel van de avond besteedde hij aandacht aan wat zij geloofden, waarom
ze werden bestreden en welke betekenis dit verhaal nu kan hebben voor ons in de omgang met andere
geloofsovertuigingen. Het tweede deel werd gevuld door een verslag in woord en beeld van de fietstocht die een groep mensen uit Renkum, Heelsum en Oosterbeek hield in het spoor van de Katharen.
Tenslotte gaf Kees van der Horst een impressie van het project dat aan deze fietstocht was verbonden:
de bouw van een kinderdagverblijf in Angaza Women Centre in Tanzania, waarheen ook de bijdragen
van de 45 deelnemers aan deze avond op 9 oktober gingen.
‘Ik geloof wel dat er iets is’
In onze kerken worden we geconfronteerd met ontkerkelijking. Tegelijkertijd vallen in de media, in gesprekken en misschien wel in eigen familie- of vriendenkring uitspraken te horen als ’Ik geloof wel dat
er iets is’. Het is inmiddels een cliché, maar toch een interessante uitspraak. Een teken van secularisatie
en ontkerkelijking, maar toch weer niet helemaal. Het lijkt een uiting van een veilige middenpositie,
wel ‘religieus’, maar niet fundamentalistisch en niet gewoon-religieus/kerkelijk. ‘In iets geloven’, het is
een soort grensgebeuren/grensbewaking:
• niet meer dan iets, tot hier en niet verder
• komt vooral op bij grens- en piekervaringen
• het is een restgebeuren: er is meer, dit is niet alles.
• Het kan ook duiden op zekerheid inbouwen (op safe spelen,‘gespreid beleggen’):
• begrijpelijk bij gebrek aan voldoende kennis om andere keuzes te maken!
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Wat betekent eigenlijk ‘Ik geloof’? Gaat het om het voor waar aannemen van geloofsovertuigingen of
om vertrouwen: Na de pauze volgde een breed gevarieerde gedachtewisseling van de 25 deelnemers
met de inleider, waaruit wel bleek dat het onderwerp bij vele kerkleden leeft. De avond werd geleid door
dr. Coen Constandse.
De voedselbank
In de Spreng vindt elke vrijdag een uitreiking van de voedselbank plaats voor mensen in Renkum/
Heelsum (ca. 50). Op deze avond vertelde Henriëtte Nijdam uit Renkum een boeiend verhaal over de
organisatie van de voedselbank. Niet iedereen kan zo maar even aankloppen bij de voedselbank. Men
wordt gescreend of de hulp ook werkelijk nodig is. Daarbij is de tijd van helpen meestal beperkt tot drie
jaar. Het kan verlengd worden, maar men hoopt dat mensen binnen die periode van drie jaar hun leven
weer op de rails hebben. Het betreft vaak mensen die in hun leven vastgelopen zijn door allerlei omstandigheden.Werkeloosheid, scheiding, ziekte of andere oorzaken. Het kan je zomaar overkomen!
Het voedsel wordt opgehaald bij supermarkten en andere instellingen, naar opslagcentra gebracht, zoals
bijvoorbeeld in Wageningen, en vandaar uit met een kleine vrachtwagen in Heelsum, Doorwerth en
Oosterbeek gebracht. Dit mooie werk wordt geheel voor vrijwilligers gedaan. Zij zijn verdeeld in ploegen die het voedsel klaar zetten, verdelen naar gezinsgrootte, het wegbrengen en uitdelen. Zo wordt de
werkdruk niet te zwaar. Er waren 17 aanwezigen.
Marc Chagall: Indringende kernverhalen en fantasierijke creativiteit
De 40 deelnemers aan de bijeenkomst ‘Met Marc Chagall door Genesis en Exodus’ beleefden een heel
bijzondere avond. Deze joodse kunstenaar (1887-1985) heeft in een tijdsbestek van meer dan 6 decennia
een omvangrijk oeuvre aan schilderijen, etsen, tekeningen en glazenierskunst tot stand gebracht. Hij
behoort daarmee ontegenzeggelijk tot de allerbelangrijkste kunstenaars van de 20e eeuw. De combinatie van Chagall’s unieke creativiteit en de bijbelse oerverhalen leverde een boeiend geheel op. Dat werd
nog versterkt door de exegese van de bijbelse woorden door ds. Jan Heine en door zijn uitleg van de wonderbaarlijke schilderijen van Chagall: vaak ‘collages’, waarin een aantal elementen uit zijn leven en uit
de bijbelse verhalen samengevoegd is. Indringende muziek, gecomponeerd vanuit die twee kernboeken,
ondersteunde de beleving.
Bezoek aan de Heilige Geistkirche in Emmerich
Het was een verrassing voor de 20 deelnemers om deze kerk van binnen te zien. Een kerk met blauwe
muren en een groot kruis in het midden. Voor de kerk staan een flink aantal (toen nog kale) platanen.
De kerk is door de architect zo gebouwd dat het een boom moet veronderstellen. Een boom waaronder
vroeger de mensen samen kwamen om recht te spreken, elkaar te ontmoeten en ook hun geloof te belijden. De eerste christenen hadden geen kerk maar wel een boom. Deze massieve boom is het waaronder
geschuild kan worden. De muren staan eigenlijk los van het dak, de muren dienen als een beschutting voor hen die zich in de kerk bevinden. De ramen hoog en breed waardoor het licht van de wereld
komt. In de (RK) kerk zijn we vooral onder de indruk van het grote kruis, zonder een Christus erop, in
het midden van de kerk. Een kruis van stukken oud ijzer, van allerlei herkomst die door de kunstenaar
aan elkaar zijn verbonden en uitbeeldt: de gebrokenheid van het leven waarin Christus het lot van de
mens deelt in vernietiging en ondergang. Christus neemt met de wijde kruisarmen het leed van de hele
wereld op zich.
Twee geplande activiteiten hebben helaas geen doorgang gevonden in verband met te weinig aanmeldingen, te weten:
• een middag programma “al eeuwenlang vertellen we elkaar verhalen” door mw. Kooijmans
• “een God die opdracht geeft tot Oorlog? “ door ds. Koelewijn
Benno van Lochem (secr.)
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Jeugd en jongeren
In dit verslag zijn de jaarverslagen opgenomen van de verschillende groepen. Waaronder de:
Jeugdouderling, Jeugddiaconie, Kindernevendienst, Jeugdcentrale, JeugdkerkPlus. In het jaar 2013 zijn
deze groepen weer zeer actief geweest met de jeugd binnen onze gemeente.
Jeugdouderling
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. Hiervoor
zijn we ook een aantal keren bij elkaar gekomen om wat lopende zaken door te spreken. Elke maand
wordt de pagina dus gezamenlijk ‘gevuld’.
Kindernevendienst
De kindernevendienstgroep beperkt zich voornamelijk tot de kinderen binnen onze gemeente.
Hoewel er ook daar vaak “gasten aanschuiven”. Deze groep valt in de basisschool leeftijd. Groep 1 zijn de
kinderen van basisschool groep 1,2 en 3 en groep 2 zijn de kinderen van groep 4 t/m 8. De jongeren die
groep 8 verlaten worden in de laatste dienst voor de zomervakantie overgedragen aan de jeugdkerkgroep.
JeugdkerkPlus
De JeugdkerkPlus verzorgt één keer per twee weken een eigen bijeenkomst in de kelder voor de oudere
jeugd van twaalf tot ongeveer achttien jaar.
Basiscatechese
De basiscatechese is aangeboden aan kinderen van 8 en 9 jaar [groep A.] en aan kinderen van 10 en
11 jaar [groep B]. Het betrof kinderen die voorkomen in de administraties van de kerken. Het aantal deelnemers kwam uit op ongeveer 18 kinderen.
Groep A
o.l.v. Eef Lovink/ Lianne de Buck (Hervormd Heelsum) en Lida Stunnenberg (Gereformeerde kerk )
In maart kwamen we drie 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:
• Kennismaking /Wie doet ‘wat’ in de kerk
• Dopen
• De Bijbel/verhalen en wonderen
Groep B
o.l.v. Elly van Schaick (Hervormd Renkum)
• De Bijbel: een schatboek in geheimtaal?
• De Bijbel: een bibliotheek
• De Bijbel: een brief voor jou
De basiscatechese is een initiatief van de drie kerken en daar is ook leiding actief vanuit de drie
kerken. Komend jaar wordt de leiding samengesteld uit Merel Schussler van Hervormd Heelsum,
Elly van Schaick van Hervormd Renkum en Lida Stunnenberg van de Gereformeerde kerk van Renkum
en Heelsum.
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The Passion
In samenwerking met Katholiek Heelsum, Hervormd Heelsum – Kievitsdel en Hervormd Renkum is een
actie opgestart om met jongeren(vanaf klas 3 VO) op donderdag 28 maart (donderdag voor Pasen) naar
The Passion in Den Haag te gaan. Voor de jongeren vanaf groep 7 van de basisschool, was er de gelegenheid om The Passion gezamenlijk te bekijken via een groot scherm in zaal Overweide. In totaal zijn 23
jongeren naar Den Haag gegaan en hebben 8 jongeren via het grote scherm naar The Passion gekeken
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.
Bezoeken en overig werk
Als jeugdouderling zijn er verder nog de bezoeken bij nieuw ingekomenen en het overige pastorale werk
wat er door het jaar heen op mijn pad komt. 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.
Lida Stunnenberg

Jaarverslag Jeugddiaconie 2013
Avondmaalviering op ONO
Naar aanleiding van de avondmaalviering, aansluitend aan de maaltijdcatechese in 2012, zijn de leden
door Annemarieke van der Woude uitgenodigd om avondmaal te komen vieren op ONO.
Op zondag 13 januari zijn de Jeugdouderling en Jeugddiaken met de leden van de maaltijdcatechese naar
ONO gegaan. De leden mochten; de bewoners van hun kamer ophalen en rolstoelen duwen, meehelpen
met het rondelen van de wijn en het brood. Na afloop mochten ze de bewoners weer naar hun kamer
brengen. Als bedankje voor het goede werk werden de leden getrakteerd op een broodje knakworst.
Tijdens dit bezoek zijn veel foto’s gemaakt. Deze foto’s zijn gebruikt voor een power point presentatie die
op zondag 20 januari via de beamer in de kerk vertoont is.
Project Seven
De Jeugdkerk+ is in 2013 begonnen met het project Seven. Dit project is van de JOP en gebaseerd op de
zeven werken van barmhartigheid en bestaat uit zeven bijeenkomsten. Tijdens dit project leren de leden
van de Jeugdkerk+ wat een diaconale houding is en waarom dit belangrijk is. Op zondag 3 februari was
de derde bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst werd uitgelegd wat de eigen Diaconie inhoudt en uitvoert. Als Jeugddiaken heb ik deze bijeenkomst bijgewoond en uitleg gegeven over de Diaconie.
Op zondag 24 maart was de vijfde bijeenkomst en gingen de leden de praktijk in om vrijwilligerswerk te
doen. Daarvoor had ik 3 projecten samengesteld zodat men kon kiezen wat men wilde gaan doen.
Project 1 was een middag helpen bij het inloopcentrum Markt 17 in Wageningen. Project 2 was een middag helpen bij een tehuis voor kinderen met een geestelijke beperking in Bennekom. Project 3 was een
middag helpen bij verzorgingstehuis Heidestein in Heelsum. De leden hebben project 3 uitgekozen.
Op zondagmiddag 24 maart hebben de leden geholpen om de bewoners van verzorgingstehuis Heidestein een gezellige middag te bezorgen. Daarbij mochten de jongeren de bewoners van hun kamer
ophalen, en naar de recreatiezaal brengen. Daarna kregen de bewoners een kopje thee of koffie met een
koekje. Ondertussen konden ze naar muziek luisteren. Na afloop van de muziek kregen de bewoners
een borreltje aangeboden door de jongeren. Na het borrelen werden de bewoners weer naar hun kamer
gebracht.
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Tijdens het praktijkproject zijn veel foto’s gemaakt. Deze foto’s zijn gebruikt in een power point presentatie die op zondag 31 maart via de beamer in de kerk vertoont is.
Alp d’Huzes
Op 6 juni heeft Lennart Fuchs de Alp d’Huzes gefietst. De Alp d’Huzes is een sponsoractie om zoveel
mogelijk geld bijeen te krijgen voor onderzoek naar kanker. Het onderzoek richt zich op het voorkomen
van kanker en betere behandelmethodes. Tijdens de Alp d’Huzes gaan de deelnemers maximaal 6 keer
de Alp d’Huez opfietsen. Door zich te laten sponsoren wordt geld ingezameld. Onze kanjer heeft de Alp
d’Huzes 6 keer gefietst, een enorme prestatie. Om extra geld in te zamelen is een sponsoractie gehouden.
Een aantal weken heeft een collectebus bij de hoofdingang (onder de toren) gestaan, waar de kerkbezoekers een bijdrage in konden stoppen. Op 8 juni is er een collectedag in Wageningen geweest. Tijdens
een zonovergoten dag hebben Lennart Fuchs, Feije de Zwart en Bart van Genderen een mooi bedrag
opgehaald. De totale sponsoractie heeft €500,- opgeleverd, dit geld is overgemaakt naar stichting Alp
d’Huzes.
Vakantiefotowedstrijd
Ook dit jaar was er weer een vakantiefotowedstrijd tijdens de zomervakantie. De jongeren konden een
leuke vakantiefoto insturen en daarmee leuke prijsjes winnen. De vakantiefotowedstrijd werd mede
mogelijk gemaakt door Katholiek Heelsum, Hervormd Heelsum – Kievitsdel en Hervormd Renkum.
Ondanks de vele reclame die er voor gemaakt is, waren er zeer weinig deelnemers. Daarom hebben alle
deelnemers een leuke attentie gekregen.
Gezamenlijke cursus Kindernevendienst
Vanuit Hervormd Renkum kwam het bericht dat men via de JOP een cursus Kindernevendienst wilde
organiseren. Hierbij konden Hervormd Heelsum – Kievitsdel en Gereformeerd Renkum – Heelsum aansluiten. Vanuit de Gereformeerde kerk hebben 2 personen deelgenomen aan deze cursus. In deze cursus
kwamen verschillende facetten van het geven van Kindernevendienst aan de orde. Onderwerpen die
tijdens deze cursus aan bod kwamen waren; Wat wil je de kinderen meegeven, hoe verloopt het ontwikkelingsproces van kinderen, waarom geef je Kindernevendienst. Deze cursus heb ik als zeer nuttig
ervaren.
World Servants
Op uitnodiging van de Jeugddiaken, heeft Esther Boorsma op 17 november, een lezing gegeven over de
World servants bij de JeugdkerkPlus. World Servants is een organisatie die groepjes mensen stuurt naar
arme gebieden. In de arme gebieden helpen deze groepjes om iets op te bouwen, dit kan een dorpshuis,
ziekenhuis of een woonhuis zijn. Omdat Esther zelf al 3 keer mee geweest is, heeft ze een boeiende presentatie gegeven over het werk van World Servants.
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 de woensdagavond op 12 december
tijdens de woensdagavondclub van de JC. De tweede keer was op zondagmiddag15 december in de kleine
Sprengzaal. In totaal hebben 25 jongeren kerstkaarten gemaakt en rondgebracht. Er zijn in totaal +/- 60
kerstkaarten gemaakt.
Verjaardagskaarten
Ook dit jaar hebben alle leden van de jeugdwijk een verjaardagskaart gekregen op hun verjaardag.
Bart van Genderen
jaarverslag 2013 gereformeerde kerk van renkum en heelsum
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Kindernevendienst 2013
Dit jaar hebben we met ca. 9 leidinggevenden de kindernevendiensten in onze kerk verzorgd. Sietske
Waskowsky heeft na een jaar meedraaien moeten besluiten te stoppen met de kindernevendienst. Ze
kan het niet goed combineren met thuis en werk.
Hoewel onze gemeente niet over een hele grote schare kinderen beschikt, konden we (bijna) elke zondag
toch de verhalen doorvertellen. Het gemiddelde voor de zondag ligt op ongeveer 5/6 kinderen, met soms
grote uitschieters naar boven. Er zijn ook wel eens geen kinderen, vooral in de (zomer)vakantie maar ook
door het jaar heen als bijvoorbeeld het kamp van de JC is of als er elders in de dorpen iets bijzonders aan
de hand is zoals een kerk-en-schooldienst. We houden daarmee rekening en roosteren dan één in plaats
van de gebruikelijke twee leidinggevenden in. Bij bijzondere diensten, dat kunnen projectweken zijn,
maar ook doopdiensten of anderszins, zijn over het algemeen meer kinderen aanwezig dan in ‘gewone’
diensten. Vaak hebben een aantal kinderen een taakje: kaarsen aansteken, gedichtje of gebed. Leuk om
de kinderen zo te betrekken bij de dienst. Een aandachtspuntje hierbij is dat onze groep kinderen klein
is. Zo hadden in de adventperiode drie kinderen per dienst een taakje: kaarsen aansteken, gedichtje bij
het kraamcadeautje en een gebed. Over alle zondagen en kerst hadden we dus 15 kinderen nodig. Dat zijn
dus vrijwel alle kinderen, vanaf ca. 7 jr. die regelmatig in de kerk komen.
De samenwerking met dominee Arrie van Veen, verloopt prima. De dominee denkt veel mee over
thema’s van de diensten en projecten. We ervaren dit als prettig en inspirerend. Ook is het prettig dat zij
de meeste kinderen kent. Het lichtlied bevalt prima. De kinderen zingen het (uit het hoofd) mee, vooral
voor de kleintjes fijn als houvast. Afgesproken dat we het lichtlied in principe altijd zingen. Behalve als
een makkelijk en toepasselijk projectlied in het advents- of paasproject wordt aangegeven in Kind op
Zondag (beoordeling door voorbereidingsgroep). In het najaar hebben Bart van Genderen en Jojanneke
van der Molen de cursus Kindernevendienst van het JOP gevolgd. Een prima cursus die we samen met
de kindernevendienstleiding van Hervormd Heelsum en Renkum hebben gevolgd. Ook leuk om met hen
van gedachten te wisselen. Dit heeft er toe geleid dat we begin 2014 een bijeenkomst organiseren om
met onze leiding stil te staan bij onze eigen kindernevendiensten. Met als vragen: Wat is het doel van de
kindernevendienst? Wat doen we als de groep kinderen of groep leiding nog kleiner wordt? Hoe kunnen
we de oudere kinderen/jongens meer betrekken?
Projecten
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 ons blad, 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. Dit jaar was het thema: Dieren in de Bijbel. Het zomerproject is helemaal door
de leiding opgezet en uitgewerkt. Het was een mooi project waar de kinderen en de leiding van genoten
hebben. Ook het aantal kinderen is bij projecten veel groter dan anders! Aan het eind van het zomerproject zwaaiden twee achtste groepers af, Roel en Niels. Zij zijn door de jeugdkerk verwelkomd. Fijn om
deze overdracht echt letterlijk vorm te geven!
Jojanneke v/d Molen coördinator kindernevendienstgroep

Jaarverslag Jeugdcentrale 2013
Dit jaar hebben we ongeveer 85 leden verdeeld over 5 clubs. Sommige kinderen zijn van meer dan 1 club
lid. Er waren zoals elk jaar instuiven georganiseerd, er is gecollecteerd voor Jantje Beton en 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. Hier volgt een kort verslag van Michel Janssen en
Thijs Pausma, bestuursleden van de Jeugdcentrale.
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Clubs
• De meidenclub (groep 7/8 basisschool) werd geleid door Ruth en Pieternel en bestond uit ongeveer 5
leden. Het is een enthousiast groepje die dol zijn op modeshows en verkleedpartijen, knutselen, filmpje kijken en pizza’s bakken.
• Club 13/14 jarigen werd geleid door Feije en Sanne. De groep van seizoen 2012/2013 is meegegaan
en bestaat nu uit ongeveer 8 leden. De groep houdt zich bezig met quizzen, filmpjes maken, karaoke,
dropping, knutselen etc.
• Op donderdag is er de jongensclub onder leiding van Frank, Robin en Thijs. Ze hebben ongeveer 14
leden en het is een heel gezellig groepje. Ze voetballen, ravotten, x-boxen, enz .
• Op vrijdag is er De KunstKelder ( 8-14 jarigen) met Esther en Michel met ongeveer 36 leden. In juni
werd in de kerk de voorstelling ‘Wild West’ 2 maal uitgevoerd. De kinderen wisselden van rol en wie
in de eerste voorstelling een rol had zong tijdens de 2e voorstelling in het koor. Een aantal kinderen
waren 14 jaar geworden en stopten na deze uitvoering. Na de zomer zijn er weer een aantal nieuwe
jonge kinderen aangemeld. Er is een wachtlijst voor De Kunstkelder. In december werd de kerstmusical ‘Het meisje met de Zwavelstokjes’ 2 maal opgevoerd.
• De vrijdagavondclub (vanaf 3e klas voorgezet onderwijs) o.l.v. Jaap en af en toe bijgestaan door
Niels, is een stabiele club met ongeveer 25 leden. Ondanks het leeftijdsverschil van de leden, sommigen zijn 15 jaar, anderen zijn 19 jaar, kunnen ze het goed met elkaar vinden. De oudste leden ondersteunen Jaap in het organiseren van de clubavonden. Ze houden zich bezig met spellen, quizzen,
modeshows, filmmarathon, discussieavonden, droppings, slotentocht en een sportavond. Ook hadden
ze een kerstdiner en hebben ze met z’n allen oud- en nieuw gevierd in de Kelder.
Activiteiten
We begonnen 2013 met een “Elfstedentocht’’- instuif, waarbij de kinderen lopend naar stempelposten
moesten om er een opdracht te doen voor hun stempel. Verschillende ouders waren bereid gevonden om
als stempelpost te functioneren. De Jantje-Betoncollecte bracht ongeveer €1200 op waardoor er ongeveer €600 voor de JeugdCentrale kon worden bijgeschreven. We collecteren om de speelkansen
te vergroten voor alle kinderen in Nederland. Het kampweekend in april, met het thema Hollywood”,
was weer een hoogtepunt. Net als in 2012 was de kampeerboerderij helemaal vol! Alle spellen en ook
versnaperingen (verzorgd door de kookploeg bestaande uit: Jaap, Will, Diny en Lida) waren aan een
verhaallijn verbonden. Met medewerking van iedereen werd een sfeervolle film in elkaar gezet. In het
kader van de doorstroming hadden woensdagavond en de vrijdagavond een gezamenlijke dropping. Als
slotinstuif dit keer een sportavond aan de Bart Crumstraat in Heelsum. De instuif van november was
weer een griezeltocht, nu in het bos bij Campman. De belangstelling was groot, totaal ongeveer 80
kinderen en 20 volwassenen (als leiding of als griezelact) deden mee. Tot slot van de gezamenlijke
activiteiten brachten Sinterklaas (en zijn Pieten) een bezoek aan elke club.
Bestuur
Het bestuur bestond begin dit jaar uit: Jannet Pausma (voorzitter, gestopt in Juni), Will Heijkamp
(penningmeester), Esther Kuiken (activiteiten), Michel Janssen (beheer en onderhoud/coach jonge
leiding) en Feije de Zwart (leiding en ledenzaken). De functie van secretaris is vanaf november vervuld
door Thijs Pausma.
Thijs Pausma

Verslag 2013 JeugdkerkPlus
“Leuk, gezellig, informeel, afwisselend, je steekt er nog wat van op ook!” Deze uitspraak van een van
de jongeren vat de algemene stemming over JeugdkerkPlus goed samen. Alle jongeren wilden aan het
begin van 2013 weer meedoen en de meesten brachten dit ‘goede voornemen’ ook in de praktijk. Vooral
jaarverslag 2013 gereformeerde kerk van renkum en heelsum

27

het PKN project Seven (februari t/m mei) is in goede aarde gevallen. In nauwe samenwerking met de
Jeugddiaken werd gedurende zeven bijeenkomsten aan de hand van verschillende werkvormen (film,
gesprekken, muziek, spel en praktijkopdrachten) gewerkt aan een diaconale houding. Het slotakkoord
van Seven was een middag vrijwilligerswerk doen op Heidestein. Ook gasten van buiten geven vaak
een extra dynamiek aan de bijeenkomsten.
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 2013 aan bod
kwamen:
• Seven (project over diaconale houding)
• Presentatie van en gesprek over ‘World Servants’ (vrijwilligerswerk in een ontwikkelingsland)
• Bidden, waarom en hoe doe je dat, welke vormen van bidden zijn er?
• Living Water Shelter in India (presentatie, gesprek over invloed kastenstelsel, en nadenken over bijdragen van Jeugdkerk aan dit ZWO-project)
• Geen cent te makken (programma over geld uitgeven en eerlijk delen met mensen die minder
hebben)
• ‘Namen’ (over de betekenis van namen, in de tijd van de Bijbel en nu, onze eigen namen verklaard en
nieuwe namen bedacht)
De opbrengst van de collecte van JeugdkerkPlus van seizoen 2012-2013 is gegaan naar de projecten Foodstep en Jeugd met een Opdracht (totaal 149,50 euro). In het lopende seizoen (2013-2014) wordt geld ingezameld voor het ZWO-project Living Water Shelter in India. Leiding van JeugdkerkPlus in 2013 waren:
Ineke de Graaf, Sietske Jansen, Diny Kosters, Martijn Kosters, Bart Pausma (coördinatie), Miranda Vos (tot
en met juni 2013) en Will Heijkamp.
Bart Pausma

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.
Maar het CvK kan dit niet alleen! Mede dankzij vele vrijwilligers zijn wij in staat geweest onze taken
ten uitvoer te brengen. Allereerst natuurlijk dankzij onze penningmeester Miranda Vos alsmede onze
boekhoudster Tineke Borger. Beiden hebben ervoor gezorgd dat onze financiën op orde zijn. Ook dit jaar
hebben zij onze begroting en jaarrekening gemaakt. Maar zo zijn er meer gemeenteleden die een helpende hand bieden. We noemen bijv. de tuinmannen, zij die bij het onderhouden van het gebouw helpen, de
archivaris en de ledenadministrateur. Een ieder die ons, op welke wijze dan ook, dit jaar hebben bijgestaan willen wij hartelijk danken.
Onderstaand geven wij u een overzicht van de belangrijkste zaken van 2013.
• Dankzij de financiële steun van de herfstmarkt commissie is er een nieuwe vaatwasser geplaatst.
• Per juni 2013 is de pastorie aan het Molenblok voor 3 jaar verhuurd.
• Er heeft een grote opknapbeurt van de Spreng plaatsgevonden. De geverfde muren en nieuwe gordijnen worden door velen gewaardeerd.
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• In september zijn zowel de voorste als ook de achterste banken uit de kerkzaal weggehaald. Hierdoor
is er voorin meer ruimte voor een koor of muziekensemble. Ook de verwarmingsbuizen zijn weggehaald en de vloerbedekking is bijna onzichtbaar gerepareerd.
• Ook hebben wij in 2013 het 12,5 jarig jubileum van zowel onze koster Marjan de Boer als van onze
hulpkoster Lenie van Bruxvoort gevierd. In een gezellige bijeenkomst na de dienst van 12 mei zijn
beiden in het zonnetje gezet.
• Tenslotte onze aktie – Een Betaalbare Toekomst II. Ook in 2013 is gebleken dat de kerk u heel wat
waard is. Dankzij uw giften heeft deze aktie een bedrag van € 8.000,- opgebracht.
Anja Assen

Ledenbestand
Overzicht ledenaantal:
Leden:
Belijdend lid
Dooplid
Totaal
Overige leden

2000
588
416
1004
0

2007
464
251
715
33

2008
456
229
685
29

2009
432
211
643
34

2010
425
210
635
29

2011

2012

417
205
622
35

ingeschreven

ingeschreven

Overzicht mutaties:
2000
Geboren
Gedoopt
Ingekomen uit
Geref. Kerk
Ingekomen uit
andere kerk
Vertrokken of geen
meer
Overleden

2013
385
186
571
50
621

398
195
593
51
644

4
27

2008
3
2
24

2009
2
3
10

2010
4
2
12

0

0

0

0

26

63

52

39

17

18

11

8

10

12

3
22

lid

2007

2011

2012

2013

4
8
17

4
5
7

9

3

1

0

30
9

31
14
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2

19
14
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