Profielschets gemeente

1. DE BURGERLIJKE GEMEENTE RENKUM
De gemeente Renkum telt ruim 31.000 inwoners, waarvan Heelsum en Renkum met ruim
12.800 inwoners als twee van de zes woonkernen deel uitmaken, is gelegen tussen de
Veluwe en de Rijn, de zogenaamde Veluwezoom. Voor verdere gegevens omtrent de
gemeente Renkum wordt verwezen naar de site van de gemeente Renkum
((https://www.renkum.nl/Inwoners).
De kerkgenootschappen in de dorpen van de burgerlijke gemeente
Naast de - momenteel nog - drie Protestantse gemeenten, is er een Rooms-Katholieke
Parochie in Renkum en Heelsum en een afdeling van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB.
Iedere zondag is er een dienst in de kapel van verpleeghuis Oranje Nassau’s Oord. Dit
verpleeghuis ligt op de grens van de gemeenten Renkum en Wageningen. Het huis heeft een
eigen geestelijk verzorger in dienst. De protestantse kerken zijn in die diensten
vertegenwoordigd door een ambtsdrager of oud-ambtsdrager. Daarnaast wordt de kerk ook
vertegenwoordigd in diensten in Pro Persona in Wolfheze.
Binnen de kerken die vallen onder de burgerlijke gemeente Renkum functioneert een
diaconaal platform. Voor het overige zijn de contacten met andere kerken in de regio
minimaal. Sinds 2017 wordt er gewerkt aan de aansluiting bij een Raad van Kerken in de
regio.
2. OP WEG NAAR FUSIE
De drie gemeenten in Renkum en Heelsum die een fusie voorbereiden zijn de:
• Hervormde Gemeente Renkum
• Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel
• Gereformeerde Kerk van Renkum en Heelsum
Er is, in ieder geval sinds de Protestantse Kerk in Nederland bestaat, samenwerking gezocht
tussen de drie kerken die elk kunnen terugzien op een eigen ontwikkelingsgang.
De samenwerking leidde tot een voornemen om per 1 januari 2014 te fuseren, door één
algemene kerkenraad te vormen met in eerste instantie drie wijkkerkenraden. De
verwachting was dat dit op langere termijn zou doorgroeien naar één kerkenraad. Mede
door het vertrek van de predikant van de Hervormde gemeente Heelsum-Kievitsdel is dit
plan toen niet gerealiseerd.
In 2015 is een nieuw begin gemaakt met enkele geloofsgesprekken van de drie kerkenraden.
Deze gesprekken lieten zien dat er een diversiteit in geloofsbeleving bestaat, binnen elk van
de drie kerkenraden. Belangrijk was de onderlinge erkenning elkaar te zien als broeders en
zusters.

Daarnaast bestaat er ook een praktische reden onder het streven naar een fusie. De kerken
ondervinden alle drie de gevolgen van de ontkerkelijking, wat gevolgen heeft voor het
kerkelijk leven en de financiële mogelijkheden. Het proces dat kan leiden tot een fusie werd
met enthousiasme voortgezet.
De voorbereidingen om te komen tot één gemeente bevinden zich in een gevorderd
stadium. Verwacht wordt dat de fusie van de drie gemeenten per 2020 een feit zal zijn. Bij
de beoogde fusie zal er één kerkenraad gevormd worden, die de bestaande diversiteit zal
eerbiedigen. De diversiteit is vrij breed, er is een gehechtheid aan de confessionele
vormgeving, er is ruimte voor evangelische beleving en voor een geloofsbeleving die
inspiratie vindt bij recente theologische gedachten.
Wat voor kerk willen we zijn?
De Protestantse Kerk van Renkum en Heelsum-Kievitsdel (hierna: de kerk) heeft de Bijbel als
basis voor haar belijden en handelen. De kerk is een thuis voor hen die leven uit het geloof in
God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, en voor hen die zoekende zijn
naar God en zijn werking in hun leven. In de liturgische vormgeving van de eredienst, in het
pastoraat en in de vormgeving van de dienst aan de naaste zijn verschillen in
geloofsbeoefening een inspiratiebron om gestalte te geven aan het geloof in God, aan de
hoop op het koninkrijk van God en aan de liefde die niet zichzelf zoekt, maar de ander.
Veel kerkelijk werk wordt inmiddels gezamenlijk uitgevoerd:
• Colleges voor de diaconie, kerkblad.
• Colleges van kerkrentmeesters vergaderen in principe gezamenlijk, een geconsolideerde
Jaarrekening en begroting is zo goed als gerealiseerd.
• Kindernevendiensten per januari 2019.
• Een eerste aanzet voor bespreking van eenheid in het pastoraat heeft plaatsgevonden.
• Vorming en toerusting, waaronder de (maaltijd)catechese speciale aandacht krijgt.
• Jeugdwerk, zie onder punt 5.
In 2018 was er maandelijks één zondag met één dienst, waarbij de orde van dienst van de
open kerk werd gevolgd, zodat iedereen kon kennis maken met de diverse gebruiken.
Daarnaast waren er gezamenlijke diensten als in voorgaande jaren, zoals kerk en
schooldiensten, diensten op kerkelijke feestdagen en tijdens het vakantieseizoen.
Vanaf januari 2019 zijn er uitsluitend gezamenlijke diensten gehouden, op de eerste zondag
met één dienst en op de overige zondagen met twee diensten, elk vormgegeven met een
eigen spiritueel accent. Al snel leidde dit tot verwarring en kwamen de kerkenraden tot de
conclusie dat de gemeenschapsvorming meer bepalend dient te zijn dan de spirituele ligging.
In alle drie kerken is dit met de gemeente besproken. In het vakantieseizoen werd al enige
jaren één dienst per zondag gehouden. Besloten is om dit jaar na de vakantieperiode niet
meer terug te keren naar twee diensten per zondag, tenzij er omstandigheden zijn die dat
wenselijk maken.
Over de toekomst van de kerkgebouwen is advies ingewonnen bij Reliplan. De colleges van
kerkrentmeesters zijn momenteel bezig voorstellen te formuleren op basis van dit advies.
Tot voor kort waren er drie predikanten verbonden aan de gemeenten. Naast de huidige
predikant Ds. Koelewijn werkten er twee parttime predikanten, die in het afgelopen jaar

beiden vertrokken zijn. Ter vervulling van de ontstane vacatures wordt nu een predikant
gezocht, met een 100% Fte aanstelling.
Leeftijdsopbouw per 1 oktober 2018

De drie kerken hebben momenteel nog elk een eigen website, waar onder meer het
beleidsplan te vinden is:
https://hervormdrenkum.files.wordpress.com/2016/11/beleidsplan-2017-2022.pdf
http://www.pkn-heelsum.nl/uploads/klant218//files/Beleidsplan%202008%20definitief.pdf
Het beleidsplan van de Gereformeerde kerk is te vinden op
https://www.sprenglevend.nl/publicaties. Aldaar zijn ook jaarverslagen te vinden.
3. BETROKKENHEID EN PASTORAAT
We zien een grote betrokkenheid bij velen die actief zijn als ambtsdrager of vrijwilliger
zonder ambt. In de drie gemeenten neemt het ledenaantal gestaag af. De cijfers over de
leeftijdsopbouw spreken duidelijke taal. Een wekelijkse kerkgang is voor een aantal
kerkgangers - onder alle leeftijdsgroepen - niet meer vanzelfsprekend. Vacatures zijn niet
altijd gemakkelijk in te vullen en sommige activiteiten zijn beëindigd.
In de Gereformeerde kerk zijn taakgroepen gevormd en nemen contactpersonen een deel
van de pastorale zorg op zich. Twee ambtsdragers zijn bevoegd om uitvaartdiensten te
verzorgen. Ook in de beide Hervormde gemeenten zijn bezoekersgroepen actief.
In de gefuseerde gemeente worden geografisch bepaalde wijkteams gevormd, waarbij de
beide predikanten zich verbonden weten aan een aantal van deze teams. De pastorale zorg
van de predikanten wordt in principe verdeeld over twee geografisch bepaalde wijken, met
voor de gemeenteleden de vrijheid een beroep te doen op de predikant van de andere wijk.
In de plaatselijke regeling van de gefuseerde gemeente is opgenomen dat andere relaties
dan een huwelijk tussen man en vrouw gezegend kunnen worden.

4. LITURGIE EN EREDIENST
Eerst een paar getallen: de kerkgangers.
In de Hervormde Gemeente Renkum ca. 100, bij de viering van het Avondmaal ca. 80.
In de Hervormde Gemeente Heelsum 80, bij de viering van het Avondmaal ca. 40.
In de Gereformeerde Kerk Renkum en Heelsum ca. 80, bij de viering van het Avondmaal ca.
80. De opkomst bij de tot nu toe gehouden gezamenlijke diensten ca. 200, bij diensten op
hoogtijdagen oplopend tot 350.
Op het gebied van liturgie en vormgeving van de kerkdiensten is in de drie gemeenten zowel
sprake van overeenkomsten als van verschillen. Steeds staat de opening van de Schriften
centraal. In de drie kerken is het Liedboek 2013 in gebruik. Daarnaast wordt in de
Hervormde gemeente Heelsum gezongen uit het Evangelisch Liedboek en geeft het
standaard gebruik van de beamer in de Gereformeerde kerk mogelijkheden voor andere
liederen. De viering van het Heilig Avondmaal kent een uitnodiging naar alle kerkgangers. De
besprekingen in de kerkenraden hebben ertoe geleid dat er in alle drie kerken een breed
toelatingsbeleid bestaat.
Enkele keren per jaar worden er zangdiensten gehouden in de kerk van Heelsum, en enkele
ochtenddiensten in de Hervormde kerk van Renkum hebben eveneens het karakter van een
zangdienst.
5. JEUGDWERK
In alle drie de huidige gemeenten is er tijdens de kerkdiensten zowel oppas als
kindernevendienst. De kindernevendiensten vormen vanaf januari 2019 één commissie. In
elke dienst is er een kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. Op de eerste
en derde zondag van de maand zal er ook een nevendienst zijn voor jongeren uit de eerste
twee klassen van de middelbare school. Gezamenlijk vindt vanuit de drie kerken de
basiscatechese plaats voor de groepen 5-8 van de basisschool. Dit zijn vier à vijf
bijeenkomsten per jaar.
Vanuit de beide Hervormde gemeenten wordt voor de tieners een tweetal programma’s
aangeboden. Uiteraard zijn alle jongeren van harte welkom.
Rock Solid: tweewekelijks op vrijdagavond gericht op jongeren van groep 7 tot en met
tweede klas voortgezet onderwijs. Nadruk ligt op ontmoeten en spel met daarin ruimte voor
geloofsopvoeding. Tweewekelijks komen jongeren van 14- ca. 21 jaar bij elkaar in de
pastorie bij het Kerkje op de Heuvel in Heelsum. Na een gezamenlijke maaltijd vinden er
(geloofs)gesprekken plaats in kleinere groepen. Daarnaast wordt er in de pastorie een
belijdeniscatechese gehouden.
De Gereformeerde kerk heeft formeel verder geen eigen jeugdwerk. Wel gebruikt “de
jeugdcentrale” het gebouw van de Gereformeerde kerk en is er vanuit haar
ontstaansgeschiedenis een band met de Gereformeerde kerk. De jeugdcentrale is een
vereniging die zich richt op jeugdwerk in de dorpen Renkum en Heelsum. Activiteiten
bestaan uit meerdere clubs die met elkaar de leeftijden van groep 6 basisschool tot en met
eind VO afdekken.
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