Jaarverslag over 2012
Woord vooraf
Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Gereformeerde Kerk van Renkum en Heelsum. De
verslagen van de predikant, colleges, beraadsgroepen en werkgroepen laten zien dat we een
heel actieve gemeente zijn. Natuurlijk is alles wat we doen belangrijk, maar een paar
activiteiten vallen op.
De Herfstmarkt in september werd begunstigd door prachtig weer, enthousiaste vrijwilligers
en veel kopers. De opbrengst is o.a. besteed aan sponsoring van het Angaza vrouwenhuis in
Tanzania, waarvoor een groep moedige kerkleden de Katharenfietstocht heeft gereden. De
fietsers werden op de herfstmarkt uitgeluid. Voor de deelnemers is de tocht een onvergetelijke
ervaring van samen kerk-zijn geworden. Ze hebben een mooi bedrag bij elkaar gefietst, waar
de Wilde Ganzen ruim 50% bovenop gelegd hebben.
Het uitdelen van voedselpakketten door de voedselbank zou eigenlijk overbodig moeten zijn,
maar is o zo belangrijk. Iedere vrijdagmiddag is onze kerk daarvoor opengesteld. Bij
verschillende gelegenheden hebben wij ook in natura kunnen bijdragen. We moeten helaas
constateren dat er een stijgende behoefte is ten opzichte van vorig jaar.
Bijzondere vermelding verdient het project “Het gesprek gaat”. Enkele gemeenteleden zijn in
gesprek gegaan met mensen die te kennen hadden gegeven wel eens van gedachten te willen
wisselen over de kerk en al wat daarmee samenhangt. Dat leidde tot waardevolle en soms
bijzondere ervaringen.
En dan ons gezamenlijk kerkblad met de andere PKN-kerken van Renkum en Heelsum. Kunt
u zich voorstellen dat het pas een jaar bestaat? Uit een recente enquête blijkt, dat het zeer
gewaardeerd wordt.
In het afgelopen jaar is intensief gewerkt in de richting van de fusie tussen de 3 PKN-kerken
in Renkum-Heelsum-kievitsdel. Met drie gemeentevergaderingen die dezelfde opzet hadden,
bent u tussentijds op de hoogte gesteld van de vorderingen. We gaan toe naar een kerk, die
geleid zal worden door een centrale kerkenraad met wijkkerkenraden. Drie werkgroepen
(beleid, financiën en diaconie) werken de fusie op onderdelen uit en de gezamenlijke
moderamina fungeren als stuurgroep. Natuurlijk hebben de kerkenraden en uiteindelijk de
gemeentevergaderingen het laatste woord.
Wij gaan de fusie in als fairtrade kerk. Dankzij de inzet van de werkgroep ZWO hebben wij
dat ‘stempel’ als eerste kerk in de gemeente Renkum (en de 13e in Nederland) ontvangen!

Ten slotte: de organisatiestructuur van de kerk is aangepast. Veel kerkleden verwachten niet
meer dat ze regelmatig bezoek krijgen van de ouderling of wijkmedewerker. Degenen die dat
wel willen, mogen daarop natuurlijk op blijven rekenen. De realiteit is echter ook, dat minder
kerkleden zich voor 4 jaar beschikbaar stellen als lid van de kerkenraad. Onder die
omstandigheden is het belangrijk om zoveel mogelijk tijd te besteden aan alle activiteiten
waarin we gezamenlijk kerk zijn en de frequentie van vergaderingen te beperken. De
kerkenraad vergadert dan ook in principe niet meer dan 8x per jaar, waarvan het grootste deel
als kleine kerkenraad. Voor de liefhebbers is het nu geldende organisatieschema hieronder
weergegeven.
Al deze activiteiten en wat er verder in dit jaarverslag te lezen is, geven blijk van wat wij
gezamenlijk beleven aan geloof, hoop en liefde. Laat het zijn tot Gods eer.
Lijbert Brussaard, scriba a.i.
(Meer weten? Over tal van deze onderwerpen vindt u informatie op onze website
www.sprenglevend.nl).

Organisatieschema Gereformeerde Kerk van Renkum en Heelsum
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Jaarverslagen Predikant, Colleges en Beraadsgroepen
Van de Predikant
In dit verslag geef ik deze keer graag een overzicht van mijn werkzaamheden als predikant in
uw gemeente:
Pastoraat
Een belangrijk deel van mijn beschikbare tijd is aan pastoraat besteed. Het komt grofweg neer
op 3 dagdelen per week. Hierbij is het pastoraat rond overlijden en uitvaart niet meegerekend.
Dit laatste kost per overlijden minimaal 4 dagdelen. Er zijn op 25 november 13 namen
genoemd van mensen die zijn overleden. Van die 13 heb ik 8 maal de uitvaart gedaan.
Eredienst
In dit verslagjaar heb ik 27 reguliere ochtenddiensten gedaan en in totaal 8 extra diensten.
Die extra diensten zijn : biddag (1), diensten in de Stille week (3), gezamenlijke
middagdiensten (2) en de beide kerstdiensten (2). Ook hier weer de uitvaartdiensten niet
meegerekend. De voorbereiding voor een dienst kost gemiddeld 3 dagdelen, los van de dienst
zelf.
Kringen/catechese
In de eerste maanden van het jaar is de kring rond de Doornse Catechismus nog een aantal
malen bij elkaar gekomen en vervolgens afgesloten. Er is (nog) geen vervolg gestart. Wel
liggen er plannen voor verschillende kringen mede naar aanleiding van ‘Het Gesprek gaat’.
Bij het opstarten van kringen ga ik uit van behoefte in de gemeente en een draagvlak vanuit
de gemeente. Het zal dus ook van gemeenteleden afhankelijk zijn of een en ander gerealiseerd
kan worden. Daarnaast is er maaltijdcatechese (3x) aan kinderen van de basisschool gegeven
dit najaar. Ik heb dat samen met de jeugdouderling, Lida Stunnenberg-Ros gerealiseerd.
Organisatie
Hieronder reken ik gemakshalve al het vergaderwerk (gemeente, fusiegesprekken en
werkgemeenschap); ook de beraadsgroepen die met pastoraat en eredienst te maken hebben.
Hoewel ik veel van de vergaderingen ook graag bijwoon omdat ik het belangrijk vind voor
het werk en de contacten vraagt dit een grote tijdsinvestering.
Overig
Dan is er nog de categorie ‘overig’. Dat behelst administratieve zaken zoals het lezen en
beantwoorden van de mail, het lezen van vakbladen, schrijven van kopij voor Samenklank,
maar ook studie en bezinning, los van de exegese voor een preek en studiedagen.
Tot slot
Concreet betekent deze opsomming van activiteiten dat ik weinig of geen tijd overhoud voor
het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Dat betreur ik. Daarbij moet gezegd dat wat er
gedaan wordt, soms door gebrek aan belangstelling weer snel verdwijnt. (denk bijvoorbeeld
aan de vespers in de 40-dagen-tijd). Toch blijf ik graag met Kerkenraad, verschillende
groepen en creatieve gemeenteleden zoeken naar nieuwe wegen om gemeente anno 2013 te
zijn!
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Van de Beraadsgroep Pastoraat
De beraadsgroep heeft in 2012 zes keer vergaderd. Tijdens elke vergadering is er begonnen
met een bezinningsonderwerp. Aan de hand van soms speciaal daarvoor opgestelde vragen is
er over het onderwerp gesproken, waarbij Arrie van Veen de gespreksleider was. Deze opzet
van de vergadering heeft ons allemaal aangesproken omdat er daardoor niet uitsluitend over
organisatorische zaken werd gesproken. 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 aangegeven hebben een
bezoek op prijs te 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.
De bestaande vacature van wijkouderling in wijk E kon ook dit jaar niet worden vervuld. Er is
helaas nog een vacature bijgekomen in wijk B. Een deel van de taak van de ouderling wordt
in die wijken door de wijkdiaken en de contactpersonen vervuld. 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 contactpersonen “afhaakt”.
Het uitwerken van de gespreksverslagen van het project `Het gesprek gaat` heeft de
stuurgroep veel tijd gekost. Iedere vergadering werd verslag gedaan van de stand van zaken.
Nadat het concept-verslag in de vergadering van de beraadsgroep is besproken is het verslag
aan de kerkenraad aangeboden.
In de aanloop naar Pasen zijn er op woensdagavond een zestal vespers gehouden. Enkele
leden van de beraadsgroep Pastoraat hebben deze bijeenkomsten voorbereid. Het waren korte
bijeenkomsten die vooraf werden gegaan door een broodmaaltijd. Het brood werd door de
deelnemers zelf mee genomen. Naast de voorbereidingsgroep heeft slechts een enkeling aan
de vespers deelgenomen.
Op 27 juni is er met de Hervormde gemeente van Heelsum/Kievitsdel een groot huisbezoek
gehouden in Hoog Heelsum met het thema “Ouder worden in geloof”. Er waren ongeveer
20 deelnemers.
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.
Op 12 juli is er onder leiding van onze predikant en Diny Kosters-Rosbach een avond belegd
met de leden van de Ouderenbezoekgroep. De groep is een welkome aanvulling op het werk
van de wijkouderlingen en de wijkdiakenen. Nog steeds zijn er oudere gemeenteleden, die
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
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ambtsdragers en de contactpersonen is het niet altijd mogelijk aan die verzoeken te voldoen.
De Ouderenbezoekgroep voorziet daarom duidelijk in een behoefte.
Ook in 2012 werd het gemis gevoeld van een centraal thema dat tijdens de wijkavonden aan
de orde kon worden gesteld. Voor het seizoen 2012/2013 is gekozen voor het centrale thema
“Ouders”. Na een video-presentatie wordt aan de hand van discussiepunten verder gesproken
over dit onderwerp. De gemeenteleden krijgen een schriftelijke uitnodiging voor het bijwonen
van één van de wijkavonden. Er zijn vijf data op verschillende dagen. Verder is er een koffieochtend over het onderwerp gepland. Het zijn huiskamerbijeenkomsten met een kleine groep
mensen. Afhankelijk van de getoonde belangstelling zullen nog andere bijeenkomsten worden
gepland. Men kan kiezen naar welke avond of morgen men wil gaan. Het hoeft niet in de
eigen wijk te zijn.
Ook voor het seizoen 2012/2013 is er een wijkbrief opgesteld. Bij de wijkbrief is deze keer
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.
De Coördinator Pastoraat heeft zitting in de werkgroep “Beleid” in het SOW-proces en maakt
vanaf het seizoen 2011-2012 deel uit van het moderamen.
Naast de zes 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.

Van het College van Diakenen
Algemeen
Het wijkwerk betreft een belangrijk deel van de activiteiten, dat zich achter de schermen
afspeelt. De wijkdiakenen verzetten erg veel werk en zijn zeer alert. Met Kerst werden de
oudere gemeenteleden verrast met een prachtig bloemstukje
De stamppotmiddag was wederom een groot succes. Er waren 90 personen aanwezig.
Het voorjaarsreisje stond dit jaar gepland op 9 mei. We vertrokken met 38 personen per bus
naar Luttelgeest hier bezochten we de Orchideeën Hoeve en Vlindervallei. Het was een zeer
geslaagde dag.
In het kader van het SOW proces zijn er een aantal vergaderingen bijgewoond en is er door de
drie diaconieën een werkplan diaconiebeleid SOW opgesteld. Met dit plan gaan wij het
komende seizoen aan de slag.
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.
Bij de avonddiensten van biddag en dankdag voor gewas en arbeid is wederom voedsel
ingezameld voor de voedselbank. Dit is een groot succes geweest.
Meerdere keren collecteren we voor een specifiek doel. De doelen die een regionaal karakter
hebben, worden tijdens de diaconievergadering bepaald. We informeren de gemeente van
tevoren over het doel door 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.
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Binnenlands diaconaat
Als taakdiaken neemt de diaken deel aan de vergaderingen van het College van Diakenen en
aan de vergaderingen van de Kerkenraad. De diaken schrijft artikelen in Samenklank.
Diaconaal hulpfonds en het Hulpfonds van de Gemeente Renkum.
De diaconieën van meerdere kerken en enige andere organisaties voeden samen met de
Gemeente Renkum het Hulpfonds. Daarnaast functioneert het diaconale Hulpfonds van de
gezamenlijke kerken van Renkum en Heelsum.
In dit jaar is er een overleg gestart om de mogelijkheden van het Hulpfonds van de Gemeente
Renkum zodanig te verruimen dat bij vragen om noodhulp van Solidez (voorheen Vilente)
door de vertegenwoordigers van het Hulpfonds op korte termijn hulp geboden kan worden.
Het bestuur van het Hulpfonds zal een protocol opstellen dat ter bespreking wordt voorgelegd
aan de organisaties die het Hulpfonds steunen. De besprekingen zijn nog niet afgerond.
Vanuit het Diaconale Hulpfonds werd dit jaar 10 x hulp gegeven waardoor 18 personen
financiële hulp ontvingen. De taakdiaken Binnenlands Diaconaat onderhoudt de contacten
met de maatschappelijke werkers van Solidez.
Samenwerking gezamenlijke diaconieën
In hun overleg wordt aandacht gegeven aan de mogelijkheden van samenwerking. Naast het
Diaconale Hulpfonds zijn ook de collectes van Biddag en Dankdag met elkaar afgestemd en
vertegenwoordigen we over en weer elkaar bij de zondagmiddagdiensten. Ook voor het
overleg met de Gemeente Renkum en het Hulpfonds van de Gemeente Renkum vind
afstemming plaats.
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
Kerkdiensten
Voor de werkgroep ZWO is het altijd weer een uitdaging om samen met de predikant een
inspirerende dienst te maken.
Project
Vooralsnog hebben wij geen vast project. We hebben ervoor gekozen om de doelen van Kerk
in Actie te volgen volgens het collecterooster.
Fairtrade kerk
Wij voldoen aan de meeste eisen om Fairtrade kerk te worden. In de dienst op 3 februari 2013
hebben wij dat ‘stempel’ als eerste kerk in de gemeente Renkum (en de 13e in Nederland)
ontvangen. Naast het feit dat wij binnen de kerk gebruik (gaan) maken van Fairtrade
producten informeren en enthousiasmeren we regelmatig de gemeente, via Samenklank en de
website. Verder moeten we een Fairtrade website bijhouden van de activiteiten die wij doen.
Zo zijn we inmiddels een fairtrade, biologische avondmaalswijn gaan gebruiken en worden er
in het kader van duurzaamheid oude mobieltjes en cartridges verzameld, die via Kerk in Actie
verhandeld worden in Azie. De opbrengst hiervan wordt besteed aan zendings- of andere
projecten van KIA. Deze actie is opgepakt en uitgebreid door een gemeentelid, die bij zijn
supermarkt ook een container geplaatst heeft, zodat we een veel groter publiek kunnen
bereiken.
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.
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.
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Financiën
Dit jaar waren er meerdere collectes voor ZWO doeleinden. Grotendeels is het rooster van
Kerk in actie gevolgd.
Wat heel erg prettig is, is dat wij in de 40-dagentijd het rooster van KIA hebben kunnen
volgen. In deze periode waren er 4 collectes voor ZWO, waarvan 2 voor zending en 2 voor
werelddiaconaat.
Er was ook weer geld te besteden vanuit diaconie en zending.
Voor het Angaza Women Center in Tanzania is een project opgezet door o.a. onze vorige
ZWO-diaken Grieta Eshuis, het Katharenproject. Via verschillende acties (o.a. een fietstocht
door Frankrijk, Katharengebied) wordt er geld ingezameld tbv Angaza Women Center. Er is
ook één van de collectes t.b.v. dit doel ingedeeld.
Vanuit de ZWO groep, hebben we aansluitend aan een aantal kerkdiensten koffie en thee uit
Tanzania (via wereldwinkel) verkocht t.b.v. dit project.

Van de Beraadsgroep Eredienst
Kindernevendienst:
Het blijkt dat als er een project is meer kinderen naar de nevendienst komen. Daarom is er
besloten om net als vorig jaar ook dit jaar om voor een zomerproject te kiezen.
Van de organisten:
Na het evaluatiegesprek in maart werd afgesproken dat de beide nieuwe organisten
ingeroosterd werden voor de rest van het jaar. De beraadsgroep Eredienst is blij met de
uitkomst. In november echter heeft de heer Carol Werner toch besloten te stoppen. De
kerkenraad heeft aan de heer Broekhuis gevraagd de diensten van de heer Werner over te
nemen en in meer diensten te spelen.
Evaluatie diensten
Elke vergadering evalueren we de afgelopen “speciale” diensten. De diensten rond Pasen
waren mooi, maar kosten wel veel tijd aan voorbereiding. Fijn dat de diensten goed bezocht
zijn.
De startdienst was eenvoudig maar mooi, met een rollenspel van 3 generaties. Na de koffie
waren er weer diverse activiteiten en een heerlijke lunch en het uitzwaaien van de
Katharengroep.
De laatste zondag van het kerkelijk jaar was een mooie dienst met muzikale medewerking van
een soliste.
De kerstvieringen waren mooie vieringen met op kerstavond de medewerking van het koor
“Vocation” uit Apeldoorn en gemeenteleden van jong en oud. Op eerste kerstdag speelde het
klarinetensemble van de Heelsums Harmonie. Op tweede kerstdag speelde de KunstkelderPlus het stuk “de vierde wijze”.
Lectoren:
Ook dit jaar is de lectorengroep weer bij elkaar geweest om met elkaar dingen door te spreken
die goed gaan en/of beter kunnen worden. Er zijn twee jongeren gevonden die ook mee willen
draaien in de groep van lectoren. Wij zijn hier erg blij mee.
Diversen:
Er zijn twee kaarten gemaakt. Een felicitatiekaart die bij doopdiensten op de liturgische tafel
komt te liggen en een concoleancekaart die op de liturgische tafel komt te liggen in de dienst
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waarin een overledene wordt herdacht. De kaarten kunnen de gemeenteleden dan na de dienst
tekenen.
Dit jaar hebben we ook gesproken over de vervanging van de predikant bij plotselinge
afwezigheid. Bij afmelding van de predikant op zaterdagavond of zondagmorgen kunnen we
gebruik maken van een dongel en deze aansluiten op een kerkdienst in Hervormd Renkum of
Heelsum. Welke kerk er wordt aangesloten wordt door de ambtsdragers besloten. Wel moeten
er dan liedboeken uitgedeeld worden omdat de liederen dan waarschijnlijk niet via de beamer
verzonden kunnen worden. Bij ziekte tijdens de dienst wordt de dienst afgesloten met de
aangepaste (nood)orde van dienst die in de consistorie ligt.
De beraadsgroep zal zich ook het komende jaar samen met de predikant bezinnen op een
verantwoorde en inspirerende eredienst en de toekomst hiervan.

Van de beraadsgroep Vorming en toerusting
Vorming en Toerusting organiseerde, in samenwerking met de Hervormde gemeenten van
Renkum en Heelsum, de volgende bijeenkomsten in dit verslagjaar.
Alternatieve geneeswijzen
Op 25 januari schetste dr. M.J. Paul ons dat er naast de wereld van God een duistere wereld
met demonische machten bestaat. Er is een kans dat deze machten greep op mensen krijgen
die zich inlaten met alternatieve geneeswijzen. Nogal wat mensen die uitgedokterd zijn
zoeken verder in het alternatieve circuit. Er is onderscheidingsvermogen nodig om te bepalen
wat hierin goed is en wat niet. In nogal wat alternatieve geneeswijzen is sprake van krachten
en energieën. Hierbij kan geestelijke schade optreden. Diverse voorbeelden passeerden de
revue waaronder het bij velen bekende “Reiki”. Dr. Paul vertelde dat hij in de bibliotheek van
Rotterdam 40 verschillende folders aantrof waarin op uiteenlopende wijzen hulp werd
geboden om het goddelijke in jezelf te vinden. Het gaat hierbij niet om God, de Vader van
Jezus Christus, maar om het goddelijke in jezelf. Zoals gezegd is onderscheidingsvermogen
nodig. Daarvoor is gebed nodig en kennis van zaken.
Het was een zeer leerzame avond. Er waren 20 deelnemers
Theaterdienst met Rob Favier: Muziek met een glimlach
Op zondag 4 maart was er een inspirerende dienst met Rob Favier. De dienst was
georganiseerd door de commissie Vorming en Toerusting, dus namens de drie kerken. Het
was een bijzondere bijeenkomst. De opzet was als een gewone kerkdienst, alleen de
verkondiging vond plaats door middel van aansprekende liederen die Rob Favier voor ons
bracht. Tussendoor sprak hij over het voorgelezen Bijbelgedeelte (Efeze 4). Het thema was:
Anders. Jullie hebben toch Christus leren kennen? Dan kan het niet anders dan dat je ook
anders leeft. Dat uit zich juist in kleine dingen van alledag! Eerlijk zijn, de waarheid vertellen,
de ander vergeven. Er waren ruim honderd mensen aanwezig, die enthousiast meezongen en
reageerden. Ook gezinnen met kinderen. De kinderen werden door Rob Favier aangesproken.
Een van hen kreeg een steen. Rob Favier adviseerde de aanwezige ouders hun kinderen ook
eens zo’n steen te geven en tegen hun kind uit te spreken: ”Je bent een kei”! We hebben veel
positieve reacties gekregen op deze bijzondere dienst. Naast de muziek en zang werd er ook
gebruik gemaakt van lichteffecten ter ondersteuning van de door hem gezongen liederen. Het
was ook heel goed om te zien dat mensen uit alle drie de deelnemende kerken aanwezig
waren. Goed om zoiets samen te beleven en elkaar te ontmoeten.
Pasen, bloemschikken bij lief en leed!
Jaarverslag 2012 Gereformeerde Kerk van Renkum en Heelsum

Pagina 8

“Soms zijn woorden overbodig. Bloemen zeggen genoeg.” Dat staat te lezen op een affiche
achter een winkelraam in de Dorpsstraat in Renkum.
Dat is helemaal waar, maar gaat toch niet op voor het maken van een liturgische
bloemschikking. Dat maakte Inge Wezel in haar inleiding op de V&T-avond op 20 maart aan
de deelneemsters duidelijk. Uitgangspunt zijn de woorden van een tekst uit de bijbel die
centraal staat in de eredienst. Omdat de bijeenkomst voor Pasen plaatsvond, had ze gekozen
voor de tekst: ‘Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden’
(Joh. 15:13).
Hiervan uitgaand zou je bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een bloemschikking met een graf of
een kruis, suggereerde zij. Aan de hand van de door haar gemaakte reader ging ze vervolgens
in op enkele aspecten van de techniek van het bloemschikken.
Daarna gingen de deelneemsters aan de slag met de verbeelding van hun interpretatie. Met
witte en enkele rode rozen ontstonden uiteenlopende creaties. Daarna kreeg iedere
deelneemster de gelegenheid uitleg te geven van haar compositie. Opmerkelijk was dat de 10
deelneemsters ieder geheel eigen accenten in hun werkstukken verbeeld hadden. Geen
bloemschikking was hetzelfde!
Het leidde tot een geanimeerde gedachtewisseling, ook omdat dit keer dames van andere
kerkgemeenschappen meededen en vertelden van hun ervaringen.
Breng Fairtrade dichtbij!
De avond over Fairtrade is niet doorgegaan. In de twee voorafgaande weken waren er in onze
(burgerlijke) gemeente diverse manifestaties van Fairtrade, die ten tijde van het opstellen van
ons programma nog niet voorzien waren.
Bijeenkomst over geloofsopvoeding (2 avonden)
Met een klein groepje mensen zijn we twee keer bij elkaar geweest om in gesprek te gaan
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. Bijvoorbeeld het belang van dagelijks een vast
moment te vinden om als gezin samen te eten. Dit kan dan tevens een moment zijn om met
elkaar in gesprek te gaan, samen te bidden en de (kinder)bijbel te lezen. Hierbij kwam de
moeite naar voren om dit vast te houden in deze tijd. Ieder gezin zal zelf op zoek moeten naar
een vorm die het beste past om het leven met God in het gezin 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 was goed om zo met elkaar ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.
Het materiaal van JOP bleek zeer bruikbaar te zijn.
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.
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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.
Al eeuwenlang vertellen we elkaar verhalen
Wegens te weinig belangstelling is deze middag, gericht op oudere gemeenteleden, niet
doorgegaan.
‘Ik geloof we dat er Iets is’
Dr. Coen Constandse begon met een citaat van Dietrich Bonhoeffer: ’We gaan een tijd zonder
enige religie tegemoet…’ Bonhoeffer schreef dit al in 1944, toen hij door de nazi’s gevangen
was gezet.
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.
Wat betekent eigenlijk ‘Ik geloof’? Gaat het om het voor waar aannemen van
geloofsovertuigingen of om vertrouwen: primair in bijbel en traditie, sociaal en collectief
(volk, kerk) en praktisch doen? Het is moeilijk om van ‘íets’ naar ’iemand’, van ‘íets-geloof’
naar ’vertrouwen’ te gaan, wij willen zekerheid! Dietrich Bonhoeffer gaf aan dat vragen als:
Hoe weet ik zeker dat God er is? tot een doodlopende weg leiden. Hij bepleitte: Het gaat om
wat God van mensen vraagt. Volg Jezus! Dat komt tot uitdrukking in praktisch en ethisch
leven. En de weg van de kerk daarin: ‘De kerk moet er zijn voor anderen’.
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. Wellicht dat de avond
het best getypeerd kan worden met de opmerking van een van de deelnemers: ’Het is goed dat
dit allemaal eens gezegd werd’.

Jaarverslag jeugd en jongeren
In dit verslag zijn de jaarverslagen opgenomen van de verschillende groepen die actief zijn
met en voor de jeugd. Ook is weer het verslag van de Jeugdcentrale (JC) opgenomen in ons
jaarverslag. We hebben, ondanks dat zij een op zich staande stichting zijn, een verbondenheid
met elkaar. Wij zijn graag op de hoogte van de activiteiten. Afgelopen jaar hebben de
voorzitter van de kerkenraad en de jeugdouderling en de jeugddiaken een vergadering van de
JC bezocht. We hebben daar met elkaar gesproken over wederzijdse verwachtingen en de
verbondenheid die er is tussen de kerk en de Jeugdcentrale.
Een nieuwe gezamenlijke activiteit van de drie protestantse gemeenten in onze dorpen is de
pagina in Samenklank. Deze pagina heet voor de jeugd “Samenspel”.
De basiscatechese is ook een initiatief van de drie kerken en daar is ook leiding actief vanuit
de drie kerken. 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.
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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 jeugdouderling bezoekt nieuw ingekomen leden en verricht het overige pastorale werk bij
jongeren, zoals aandacht geven aan jongeren die met ziekte of andere problemen kampen. De
jeugddiaken is activeert en motiveert jongeren door projecten met hun uit te voeren.
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 drie
protestantse gemeenten in onze dorpen Het aantal deelnemers was ongeveer 20.
Met de kinderen zijn de volgende onderwerpen behandeld:
Groep A
•
De Schepping
•
Wie doet wát in de kerk
•
Muziek in de kerk (gezangen, psalmen, muzikale begeleiding etc.)
•
Symbolen in de kerk
•
Feesten in de kerk (kerkelijk jaar)
	
  
Groep	
  B	
  
•
Bidden; hoe,wat, waarom?
•
Gebeden tijdens de kerkdienst
•
Onze Vader
•
Bidden n.a.v. het Onze Vader, Wat houdt je tegen om te bidden? Wat kun je daaraan
doen? De zegen
Elk thema werd aan de hand van vijf/zes activiteiten (verschillende werkvormen) aangeboden
en uitgediept.

Jeugddiaconie
Ook in 2012 zijn er een aantal activiteiten geweest waarbij jongeren zich ingezet hebben voor
medemensen. Deze activiteiten zijn afgewisseld met activiteiten die gewoon leuk zijn.
Hierdoor ontstaat een goede balans tussen omkijken naar je medemens en plezier maken.
Besloten is om in 2012 door te blijven gaan met de verjaardagskaarten.We hebben hier
positieve reacties van ontvangen.
Kookworkshop
In februari hebben enkele leden van de Jeugdkerk+ op 2 vrijdagen een kookworkshop gehad
op het kruispunt in Arnhem. Het kruispunt is een inloopcentrum voor daklozen en mensen die
aan de rand van de samenleving leven. Tijdens deze kookworkshop hebben ze maaltijden
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. Dit heeft veel
indruk gemaakt op de jongeren.
Collega van de Koningin
Op 23 maart hebben we meegedaan aan NL Doet en waren de jongeren voor één dag collega
van de koningin. Tijdens deze actie hebben we alle bewoners van verzorgingstehuis
Heidestein blij gemaakt met een plantenbak met fleurige planten. De bewoners waren zeer
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verrast en blij met de mooie bloembakken en hebben het als zeer positief ervaren dat jongeren
de bloembakken kwamen bezorgen.
Vakantiefotowedstrijd
Gedurende de zomervakantie konden jongeren vakantiefoto’s insturen. De jongeren werden in
2 categorieën ingedeeld, te weten 0 t/m 12 jaar en 13 t/m 25 jaar. Er werden behoorlijk veel
vakantiefoto’s ingestuurd, waardoor er een selectie uit de inzendingen gemaakt moest
worden. De foto’s die geselecteerd werden, werden ten toon gesteld op de Herfstmarkt.
De bezoekers van de Herfstmarkt konden hun stem uitbrengen op de foto’s.
Talentenveiling
Gedurende zomervakantie konden jongeren zich inschrijven voor de talentenveiling.
Hierbij gingen ze gebruik maken van hun aangeboren of aangeleerde talenten. Ze gebruikten
hun talenten om bij andere mensen een klusje te klaren. Met dit klusje werd geld verdiend.
Dit geld moest gedoneerd worden aan een goed doel, welke de deelnemers zelf mochten
uitzoeken.
Jeugdpagina Samenspel
In het nieuwe kerkblad, Samenklank, is een pagina voor de jeugd, genoemd Samenspel.
Vanaf september wordt hiervan gebruik gemaakt. Deze pagina wordt gevuld door de
jeugdouderlingen en de jeugddiaken van Hervormd Renkum, Hervormd Heelsum-Kievitsdel
en de Gereformeerde kerk Renkum en Heelsum. Tijdens de redactionele bijeenkomsten van
de pagina Samenspel is besproken om samen activiteiten te organiseren. Hierdoor krijgt een
breder publiek een mooi aanbod van activiteiten.
VredeExpress
De eerste gezamenlijke activiteit was de VredeExpress. De VredeExpress is een mobiele,
interactieve tentoonstelling over vrede en vooroordelen waar met een groep jongeren zijn
geweest en actief zijn geweest met verschillende opdrachten.Terug in Renkum hebben we met
zijn allen lekker gegeten, een gezond bord friet en een frikadel of een kroket, daarna waren er
nog diverse opdrachten en discussies.
Project Seven
Samen met de leiding van de Jeugdkerk+ doen we in 2013 het project Seven van Jop.
Het project Seven is gebaseerd op de 7 werken van barmhartigheid.
Kerstkaartenactie
Ook dit jaar was er weer een Kerstkaartenactie.
Het doel van deze kerstkaarten actie was de jongeren bewust te maken dat er mensen
eenzaam, ziek of verdrietig zijn tijdens de kerstdagen.Tevens de jongeren laten merken dat het
erg makkelijk is om deze mensen een hart onder de riem te steken. Na het maken van de
kerstkaarten, hebben de jongeren de kerstkaarten zelf rondgebracht.
Kort samengevat zijn er in 2012 diverse activiteiten voor de jongeren geweest en is een
samenwerking op gang gekomen met Hervormd Renkum en Hervormd Heelsum-Kievitsdel.
Jeugdkerk+
JeugdkerkPlus heeft sinds de start in 2008 een trouwe en qua aantal constante groep
deelnemende jongeren. Ook in 2012 waren er weer gemiddeld tien jongeren bij de
tweewekelijkse bijeenkomsten in De Kelder. Tijdens deze ontmoetingen praten we met de
jongeren over veelal (actuele) maatschappelijke en sociale onderwerpen gekoppeld aan hun
geloof. De leiding van de betreffende bijeenkomst kiest zelf (soms in overleg met de
jongeren) 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
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anders, afhankelijk van het onderwerp, de levendigheid van discussie, gekozen werkvormen
etc.
In 2012 zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:
o Talenten (wat zijn het, hoe zet je ze in)
o Populair of populist
o Forgive to live (vergeef je voor jezelf of voor de ander, is het altijd mogelijk?)
o Mission (Im)Possible. Een bijeenkomst met een staartje: bij het begin van de veertig
dagentijd hebben de jongeren zich een ‘(on)mogelijk’ doel gesteld, bijvoorbeeld 40 dagen
niet snoepe. De meeste missies bleken achteraf ‘possible’.
o Twijfel en vertrouwen (n.a.v. verhaal over Petrus en het lopen over het water)
o Social Media. Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagramm: hoe sociaal zijn de nieuwe
media eigenlijk? Wat zou je ermee kunnen in de kerk?
o Samen op weg (n.a.v. de SOW gemeenteavonden): bij wat voor SOW gemeente zouden
de jongeren zich thuis voelen. Wat voor soort diensten, muziek, dominee, ruimte etc.
o Positief! Welke positieve verhalen staan er in de Bijbel?
o Join the Club (over samenwerken, samen doen en dingen voor en met elkaar doen)
o Tolerantie
o Humor en geloof: wat kan wel wat kan niet volgens de jongeren? Over cartoons, filmpjes
en moppen.
o Vriendschap – Trouw zijn aan de ander (a.d.h.v. Lucas 17-20)
o Een goede leider (n.a.v. regeerakkoord in Nederland en herverkiezing van president
Barack Obama in de VS)
o Alle tijd… Hoe ga je om met je tijd en (hoe) reserveer je tijd voor God en ‘de ander’?
o Sinterklaas, wie kent hem niet?
o Over geven (aan én om) a.d.h.v. Mathäus 5:38-48.
o Meisjes tegen de jongens. De jongeren maakten zelf een quiz over Kerst met zowel
christelijke als wereldlijke vragen.
o Verder heeft een deel van de jongeren meegedaan aan activiteiten die georganiseerd zijn
door de Jeugddiaken: op een zaterdag op Heidestein geholpen met het vullen van
plantenbakken, gekookt bij Het Kruispunt in Arnhem en kerstkaarten gemaakt.
Kindernevendienst 2012
Dit jaar hebben we met ca. 10 leidinggevenden de kindernevendiensten in onze kerk verzorgd.
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-enschooldienst.
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 bovenbouw leerlingen
klein is, daardoor zijn vaak dezelfde kinderen aan de beurt. Gelukkig is de groep daar net
onder wat groter, dus over een paar jaar lost dit zich vanzelf op.
De samenwerking met onze predikant 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.
Driemaal per jaar organiseren we een project. Dan werken we een aantal weken aan één
thema. Voor het veertigdagen-project en advents-project volgen we de handreikingen van ons
blad ‘Kind op Zondag’. Net voor de zomer organiseren we sinds 2009 een zomerproject. Dit
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is ons eigen idee, en er bestaan dus geen handreikingen voor. Dit jaar was het thema: Letters
kleuren je leven.
Jaarverslag Jeugdcentrale
Dit jaar zijn we weer gegroeid, nu naar ongeveer 80 leden. In de eerste helft waren er 5 clubs
actief, na de zomer waren het er 6. Sommige kinderen zijn van meer dan één 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. Voor de leden is een
Facebookpagina in gebruik genomen waar alle foto’s die gemaakt worden tijdens de
activiteiten op komen te staan. Dankzij de leiding, kookploeg, ouders en andere vrijwilligers
was het weer een goed clubjaar.
Clubs
De meisjesclub (groep 7/8 basisschool) bestond voor de zomer op ongeveer 8 leden, na de
zomervakantie zijn het er ongeveer 4. Het is een enthousiast groepje die dol zijn op
modeshows en verkleedpartijen, filmpje kijken en pizza’s bakken. De club 13/14 jarigen is na
de zomervakantie vernieuwd en bestaat nu uit ongeveer 7 jongens en 8 meisjes. De groep
houdt zich bezig met quizzen, filmpjes maken, karaoke, dropping, knutselen etc. Op
donderdag is er de jongensclub. Na de zomer is de groep vernieuwd en kregen ze 12 leden. Ze
voetballen, ravotten, x-boxen, enz. . Op vrijdag is er de Kunstkelder(8-14 jarigen) met
ongeveer 35 leden. In juni werd in een grote schuur op de Doorwerthse heide ‘de eiland’ 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. Veel kinderen waren14 jaar geworden en stopten
na deze uitvoering. Na de zomer zijn veel jonge kinderen aangemeld. Voor het eerst is er een
wachtlijst. In december werd “volg die ster” 2 maal opgevoerd.
De vrijdagavondclub (vanaf 3e klas voorgezet onderwijs) is een stabiele club met ongeveer 20
leden. Ondanks het leeftijdsverschil 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 en een slotentocht. Verder
zijn ze een weekend naar Ven-Zelderheide (bij Gennip) geweest. Ook hadden ze een
kerstdiner en hebben ze met z’n allen oud- en nieuw gevierd in de Kelder. Een nieuwe club is
“Kunstkelder+”. Dit is een vervolgclub van de Kunstkelder . Deze club die bestaat uit 8 leden
heeft op 2e kerstdag “de vierde wijze” opgevoerd.
Activiteiten
We begonnen 2012 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 (het 5e
jaar alweer) bracht weer meer op dan vorig jaar: € 851,97 bleef er over voor onze kas. We
collecteren om de speelkansen te vergroten voor alle kinderen in Nederland. Ter afsluiting
was er een sportavond voor alle clubleden, in de gymzaal aan de Bram Streeflandweg. Het
kampweekend in april, met het thema “spookjes”, was weer een hoogtepunt. Voor het eerst
was de kampeerboerderij helemaal vol! Alle spellen en ook versnaperingen waren aan de
verschillende sprookjes aangepast. Er werd weer een sfeervolle lipdup gemaakt en er was een
dropping. Als slotinstuif dit keer op een vrijdagavond een speurtocht/spel op de Noordberg.
De instuif van november was weer een griezeltocht, nu in het bos aan de Hartenseweg,
tegenover het verzorgingshuis. De belangstelling was groot, totaal ongeveer 62 kinderen en
20 volwassenen (als leiding of als griezelact) deden mee. Tot slot van de gezamenlijke
activiteiten bezocht Sinterklaas iedereen.

Van het College van Kerkrentmeesters
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Het college van Kerkrentmeesters (CvK) is belast met het scheppen en onderhouden van de
materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente. Het CvK
kijkt met een voldaan gevoel terug op het jaar 2012.
Vanaf januari versterkt Aly Pierik ons team. Zij onderhoudt het contact met onze koster en
verzorgd de kosterszaken. Ook dit jaar werden we, bij het uitvoeren van onze taken, weer
bijgestaan door vele vrijwilligers. Het is fijn om te merken dat er altijd weer gemeenteleden
bereid blijken de helpende hand te bieden. Wij willen onze dank en waardering hiervoor
uitspreken. Evenals voorgaande jaren hebben ook dit jaar, onze penningmeester Miranda
Vos, als ook onze boekhoudster Tineke Borger, ervoor gezorgd dat onze financiën op orde
zijn. Ook het maken van de begroting en de jaarrekening is telkens weer een grote klus.
Onderstaand geven wij u een overzicht van de punten die in 2012 in het CvK aan de orde
waren:
 de piano. Na een proefopstelling van enkele maanden is door de kerkenraad besloten dat
er tot aanschaf van de elektrische piano wordt overgegaan.
 de kopieermachine. Er is een gebruikte machine aangeschaft en deze is in juni geplaatst.
De drukkers zijn hier erg tevreden over.
 het torenuurwerk. Diverse bedrijven hebben onderzoek gedaan en offertes gemaakt voor
de reparatie van het torenuurwerk. In de kerkenraadsvergadering van mei is ons voorstel
om zowel het uur-en slagwerk electronisch te maken aanvaard. Het historisch mechanisch
uurwerk is buiten werking gesteld. Het luiden van de luidklok blijft handwerk.
 de riolering. De riolering is doorgespoten en bekeken. Uit onderzoek blijkt dat de slijtage
meevalt. De waterafvoer van de daken blijft een probleem.
 het schilderwerk in de kerk.
 In november hebben er steigers in de kerk gestaan in verband met het schilderwerk . Ook
de lichtarmaturen aan de zijkant zijn vervangen door bollampen. Het geheel biedt weer
een frisse aanblik.
 actie Een Betaalbare Toekomst. In Samenklank van mei hebben de gemeenteleden een
brief aangetroffen met betrekking tot deze actie. Hierin word een oproep gedaan tot het
doen van een bijdrage, zodat ons begrotingstekort kan worden terug gedrongen. Deze
actie blijkt een groot succes. De totale opbrengst bedraagt bijna € 7.000.-.
 kerkontruiming. Op zondag 10 juni heeft er een ontruimingsoefening van de kerkzaal
plaatsgevonden. Deze oefening verliep rustig en zonder al teveel problemen. Wel zijn er
enkele verbeterpunten. Hier wordt aan gewerkt.
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Ledenbestand
	
  

Overzicht ledenaantal:
Leden:

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Belijdend lid

588

464

456

432

425

417

398

Dooplid

416

251

229

211

210

205

195

Totaal

1004

715

685

643

635

622

593

Overige leden

0

	
  
	
  
	
  

	
  
Overzicht mutaties:

33

	
  
	
  
	
  
2000

2007

Geboren
Gedoopt

29

	
  
	
  
	
  

34

	
  
	
  
	
  

29

	
  
	
  
	
  

35

	
  
	
  
	
  

51

	
  
	
  
	
  

2008

2009

2010

2011

2012

3

2

4

4

4

3

4

2

3

2

8

5

22

27

24

10

12

17

7

0

0

0

0

3

1

26

63

52

39

17

30

31

18

11

8

10

12

9

14

Ingekomen uit
Geref. Kerk
Ingekomen uit
andere kerk
Vertrokken of geen
meer
Overleden

lid

Nawoord
Alles wat niet besproken is in dit verslag is niet minder belangrijk dan wat wel is opgenomen.
Dan hebben we het over het werk van de beroepskrachten (zoals de kosters en de organisten) en
van de vele vrijwilligers. Die zorgen ervoor dat er elke zondag een predikant is, dat de
afkondigingen in orde zijn, dat er bloemen in de kerk staan, dat al wat nodig is op de beamer
komt, dat de kerk versierd is met Kerst, enz. Zij, of liever: wij met elkaar, maken het mogelijk
om kerk te zijn en we zijn dankbaar telkens wanneer daar zegen op rust.
Ten slotte een persoonlijk woord van dank. Nu ik niet alleen voorzitter ben, maar (hopelijk
tijdelijk) ook het scribaat waarneem, krijg ik gevraagd en ongevraagd van tal van mensen hulp
aangeboden om de twee taken te kunnen combineren. Die hulp neem ik meestal graag aan en ik
ben er erg dankbaar voor.
Maart 2013

Lijbert Brussaard, voorzitter en scriba a.i.
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