Informatie
gids 2022

Op 1 januari 2021 is de Protestantse Gemeente te RenkumHeelsum ontstaan uit een fusie tussen de Hervormde Gemeente
Heelsum-Kievitsdel, de Gereformeerde Kerk Renkum en Heelsum en de Hervormde Gemeente Renkum. Ter voorbereiding op
deze fusie zijn de Plaatselijke Regeling en het beleidsplan 20202024 vastgesteld. Deze kunt u vinden op onze website
www.pknrenkumenheelsum.nl
Met de gegevens in dit informatieboekje geven wij meer inzicht
in de organisatie van onze kerk. Mocht u vragen hebben of een
goed gesprek willen, weet ons te vinden.
Namens de kerkenraad
Willemijntje Klein – Engel
voorzitter
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Kerkenraad
Het bestuur van onze kerk wordt gevormd door de kerkenraad. De
kerkenraad bestaat uit predikanten, ouderlingen en diakenen. Het
moderamen vormt het zogenaamde dagelijkse bestuur van de kerk.

Moderamen
Naam
W. (Willemijntje) Klein-Engel
A. (Ton) de Roos
Ds. J.B. (Joke) Quik-Verweij
Ds. W.J.J. (Wouter) Koelewijn

functie
praeses
scriba
predikant
predikant

e-mailadres
klein.engel96@gmail.com
ton.de.roos@hetnet.nl
dominee@quik-verweij.nl
wjjkoelewijn@hetnet.nl

E.C. (Ebertine) Jurrius-Timmerman
A.G.E. (Alexander) van de Pol

assessor
assessor

ebertine@hotmail.com
Alexander.vandePol@pol.nl

functie
ouderling
ouderling kerkrentmeester
ouderling kerkrentmeester
ouderling
ouderling kerkrentmeester
ouderling jeugd en jongeren
diaken
ouderling
ouderling kerkrentmeester
diaken
diaken

e-mailadres
arie@vanballegoijen.nl
b.j.n.van.beek@gmail.com
cornelis_b@hotmail.com
eef.lovink59@gmail.com
feije.dezwart@gmail.com
hwaard@solcon.nl
h.hulzebosch@hccnet.nl
ingridvmaanenvdijk@hotmail.com
marsas1961@gmail.com
mirjamvanderplas@hetnet.nl
wilma_pijl@hotmail.com

Overige leden kerkenraad
Naam
A. (Arie) van Ballegoijen
B.J.N. (Bernard) van Beek
C.G. (Cornelis) Bakker
E. (Eef) Lovink
H.F. (Feije) de Zwart
H. (Harm) de Waard
H. (Harry) Hulzebosch
I. (Ingrid) van Maanen-van Dijk
M.S. (Marjoleine) Garcia Perez-van Reenen
M. (Mirjam) van der Plas
W. (Wilma) Hiller-van der Pijl
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Kerkelijke organisatie
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Zangdienst

O

H
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Rock Solid

Bemensing kerkelijke organisatie
Naam

voorzitter

geen ambtelijk lid

Naam

voorzitter

geen ambtelijk lid

A. Kerkenraad

Feije de Zwart, secretaris

Cornelis Bakker

Dirk-Jan Nijeboer

∞

Arie van Ballegoijen

Bas Scheffer

∞

Bernard van Beek

Nico Stunnenberg

∞

Marjoleine Garcia Perez - van Reenen

D. College van Diakenen

Wilma Hiller - van der Pijl

Wilma Hiller – van der Pijl

Harry Hulzebosch

Harry Hulzebosch, penningmeester

Ebertine Jurrius - Timmerman

Thea Janssen - Jacobsen

Willemijntje Klein - Engel

∞

Corine Jonker-Boersma

Ds. Wouter Koelewijn, predikant

Ebertine Jurrius - Timmerman

Eef Lovink

Heleen Markus - van Eck

Ingrid van Maanen - van Dijk

Mirjam van der Plas

Mirjam van der Plas

Betty Pijls - Ouwerkerk, secretaris

Alexander van de Pol

E. Werkgroep Pastoraat

Ds. Joke Quik - Verweij, predikant

Hilde Burggraaf - Tuinstra

Ton de Roos, scriba

Arie van Ballegoijen

Harm de Waard

Ds. Wouter Koelewijn, predikant

Feije de Zwart

Betty van der Kolk - Schaap

B. Moderamen

Diny Kosters - Rosbach, coördinator

Ebertine Jurrius - Timmermans, assessor

Anne van Laar

Willemijntje Klein -Engel

∞

∞

∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞

Eef Lovink

Ds. Wouter Koelewijn, predikant

Ingrid van Maanen - van Dijk

Alexander van de Pol, assessor

Ds. Joke Quik - Verweij, predikant

Ds. Joke Quik - Verweij, predikant

Mariska Rochat - Kamerman

∞

Ton de Roos, scriba

Inge Wezel - Nijland

∞

C. College van Kerkrentmeesters
Alexander van de Pol

∞

Bernard van Beek, penningmeester
Cornelis Bakker
Marjoleine Garcia Perez - van Reenen
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∞

Vervolg bemensing kerkelijke organisatie

Naam

voorzitter

geen ambtelijk lid

Naam

F. Werkgroep Eredienst
∞

Cornelis Bakker

Jan Simon Huijser

∞

Wilma Hiller – van der Pijl

Ds. Wouter Koelewijn, predikant

Evelien Klein

Ds. Joke Quik-Verweij, predikant

Ds. Joke Quik-Verweij
∞

Sandra Winters – de Schepper
Harry Aardema

∞

∞

Anne Smink

∞

Jan Siemen Smink

∞

Laura Smink

∞
∞

∞
∞

Mieke Stigter - Fortuin

Ds. Joke Quik-Verweij, predikant

∞

N. Zangdienst

H. Werkgroep Jeugd & Jongeren

Wisselende samenstelling
∞

O. Kinderviering

I. Werkgroep Communicatie
Thomas Geelkerken

∞

Martijn Scheffer

Ds. Wouter Koelewijn, predikant

Grieta Eshuis - Guichelaar

∞

∞

G. Werkgroep Vorming & Toerusting

Harm de Waard

geen ambtelijk lid

M. De Verlichting

Sandra Bekendam - Hogenkamp

Marlene van der Star

voorzitter

∞

Ruud van Deelen

∞

Willeke van Kan - van Beem

∞

Evelien Klein

∞

∞

∞

Eef Lovink

Wilma Hiller – van der Pijl
Bart Pausma

∞

Heleen Markus - van Eck

∞

Susan Roosenburg - van Ameijde

∞

Jojanneke van der Molen - Balk

∞

J. ZWO

Christien Rijks

∞

Mirjam van der Plas

Martijn Scheffer

∞

Julia Schoonhoven - Molenaar

∞

Robert de Raadt

∞

K. Groene Kerk

P. De Pastorie

Lijbert Brussaard

∞

Harm de Waard

Attie Goedhart - Bronsema

∞

Ruud van Deelen

∞

Diny van de Mheen - Ramaker

∞

Mieke Stigter - Fortuin

∞

Clazien Middelbos

∞

Q. Rock Solid

Herman Pierik

∞

Jannet van Deelen - Scheffer

∞

Martijn Scheffer

∞

L. Oppasdienst
Sarah-Lotte Versteeg, coördinator

∞

Ton de Roos
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Wijkindeling
Onze gemeente is ingedeeld in 7
wijken. Op deze plattegrond zie je
de globale verdeling van de wijken
over Renkum en Heelsum.
Op de volgende pagina’s lees je
wie de pastorale teams vormen in
de zeven wijken. Ook vind je hier
een gedetailleerd overzicht van de
straten per wijk.

Wijk 2

Wijk 3
Wijk 1
Wijk 6
Wijk 5

Wijk 7

Dit is de ‘buitenwijk’ met
adressen die buiten de plattegrond vallen
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Wijk 4

Vervolg wijkindeling

Onze gemeente is ingedeeld in 7 wijken. Aan iedere wijk is een vast pastoraal team
verbonden. Deze teams zijn als volgt samengesteld:
Wijkteamleden

contactgegevens

Predikant
Ds. Joke Quik-Verweij

(t) 0317-76 90 17
(e) dominee@quik-verweij.nl

Ingrid van Maanen
Straten Wijk 1
Bart Crumstraat
Heidesteinlaan
Barend Ferwerdastraat
Bernardus Arpsstraat
Willem Marisstraat
Patrimoniumweg
Doornenkampseweg
Verleurweg
Anthonie Kroonweg
Willem van Oranjeweg
Juliana van Stolbergweg
Kamperdijklaan
Torenlaan
Pannekoeklaan
Prins Bernhardlaan
Gerrit Schutlaan
Papyruslaan
Parallelweg
Ottoweg
Utrechtseweg 58-60-62
Anton Mauvestraat
Th. De Bockweg
Kuypersweg
Gelria

Wijk 1
Ouderling
Ingrid van Maanen-van Dijk

(t) 06-20 11 49 38
(e) ingridvmaanenvdijk@hotmail.com

Pastoraal medewerkers
Elly van Dijken-Verhaar

(t) 0317-31 69 66

Eric van Dijken

(t) 0317-31 69 66

Jannie Keukenkamp-Grooters

(t) 0317-31 65 52

Contactpersonen
Hannie Roozenboom

(t) 0317-31 28 90

Annie Mossel-Sprong

(t) 0317-312874

Wijk 2
Pastoraal medewerker
Inge Wezel-Nijland

(t) 0317-35 00 87
(e) i.wezel@xs4all.nl

Contactpersonen
Marjan de Boer-de Haan

(t) 0317-31 81 06

Adri van der Horst-Floor

(t) 0317-31 38 50

Marlene van der Star

(t) 06-31 92 64 61

Geja Bikker-Vinke

(t) 0317-31 48 71

Inge Wezel
Straten wijk 2
Lindelaan
Ketsheuvel
Bennekomseweg, Heelsum
Carel Beukerhof
Dopheidelaan
Bremlaan
Hyacintenlaan

Wijk 3
Ouderling
Eef Lovink

(t) 0317-31 40 76
(e) eef.lovink59@gmail.com

Pastoraal medewerker
Lia Lobenstein-Verbeek

(t) 0317-31 33 92

Contactpersonen
Sieúwke van Ballegoijen-Jager

(t) 0317-31 35 54

Jeltje Miedema-Tinga

(t) 06-30 51 79 24

Betty Jansen-de Haan

(t) 0317-31 48 50
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Bloemenlaan
Narcislaan
Ginkelseweg
Dorrestijn-plantsoen
Gilde
Tamboer
Vendelier
Koningserf
Schutterspad
Magnolialaan
Sportlaan
Doorwerthse-heide
Veentjesbrug
Jan Tooropstraat
Maria Johanna Philipsewg
Bram Streeflandweg
Charles Crammweg
Antoon Markusstraat
Speelman
Bazuin
Gardiaan
Eef Lovink
Straten Wijk 3
Hogenkampseweg
Nw Fluitersmaatscheweg
Van Walchrenstraat
Industrieweg
Energieweg
Bennekomseweg, Renkum
Klein Amerikaweg
Airborneweg
Hackettweg
Hicksweg
Markweg
Telefoonweg

Sparrestraat
Berkendreef
Buntgrasstraat
Esdoorndreef
Stoppelkamp
Akkersdreef
Fluitersdreef
Eekwal
Larixstraat
Simon de Vliegerstraat
Quadenoord
Renkumseheide
Stoppelkamp
Klein Amerikaweg
Klaverhoek
Kleine Omloop
Grote Omloop
Tiendblokken
Tabakstiend
Molenblok
Swaenepol
De Meent
Simon Moulijnstraat
Zandweg
Schimmelpennincklaan
Graaf Balderiklaan
Golsteinpad
Meester van Grolweg
Beemd

Vervolg wijkindeling
Wijkteamleden

contactgegevens

Predikant
Ds. Wouter Koelewijn

(t) 0317-31 27 77
(e) wjjkoelewijn@hetnet.nl

Wijk 4
Pastoraal medewerkers
Anne van Laar

(t) 026-33 33 813
(e) a.vanlaar@outlook.com

Mariska Rochat-Kamerman

(t) 0317-31 40 68
(e) mariskarochat@gmail.com

Ger Nab-van der Weijde

(t) 0317-31 50 15

Contactpersonen
Gerda Nijeboer-Westerveld

(t) 0317-31 87 55

Riet Swinkels-van Dijk

(t) 0317-31 87 02

Marieke Nijeboer-van Manen

(t) 0317-31 38 39

Wijk 5
Pastoraal medewerker
Hilde Burggraaf-Tuinstra

(t) 0317-31 48 53
(e) burgtuin@outlook.com

Contactpersonen
Jojanneke van der Molen-Balk

(t) 0317-31 22 82

Corry Blij-de Jager

(t) 0317-35 08 66

Hanna Kodde-de Visser

(t) 0317-31 51 56

Cineke Brussaard-Wüst

(t) 0317-31 52 87

Wijk 6
Pastoraal medewerker
Betty van der Kolk-Schaap

(t) 06-23 46 66 81
(e) bettyvanderkolk@gmail.com

Contactpersonen
Tineke van Zwieten-Jonker

(t) 0317-31 72 75

Josien Scheppink-Beldman

(t) 06-20 96 44 24

Marga Brussen-Wildeman

(t) 06-25 12 20 42

Marjoleine Garcia Perez-van Reenen

(t) 06-57 88 89 41

Predikanten Ds. Joke Quik-Verweij en Ds. Wouter Koelewijn

Wijk 7

Anne van Laar/Mariska Rochat Hilde Burggraaf

Betty van der Kolk

Straten Wijk 4

Straten Wijk 5

Straten wijk 6

Utrechtseweg t/m 125

Dorpsstraat

Groeneweg

Rolandseck
De Zalmen
Kapelleboom
Schaapsdrift, Doorwerth
Kennedylaan
Kabeljauwallee
Ridder Robertlaan
Prins Bernhardlaan
Van Aldenburglaan
Beethovenlaan
Bachlaan
Chopinlaan
Mozartlaan
Dillenburg
Fonteinallee

Rijksweg
De Beyerstraat
Achterdorpsstraat
Kerkstraat
Busehof
Zij Kerkstraat
Nijhoffstraat
Leeuwenstraat
Meester Oosteromweg
Europalaan
Nieuweweg
Veldheimweg
Grunsfoortseweg
Onder de Bomen
Beukenlaan

Maatweg
Van Ingenweg
Dankmeijerweg
Petronellaweg
Joan Beukerweg
Van Gelderstraat
Van Rennesweg
Dr H v Rijsewijkwg
Meester Teppemastraat
Enkweg
Manasseweg
W Kerstenweg
Jan Peelenplantsoen
Reijmerweg
Pastoor Woltersweg

Boersberg
W A Scholtenlaan
Bentincklaan
Patrijzenlaan
Kerkweg
Kastanjelaan
Kabeljauw
Doorwerthsestraat
Annaweg
Koninginnelaan

Groenendaalseweg
Kloosterpad
Molenweg
Overhoff
Le Maitreweg
Don Boscoweg
Utrechtseweg 141 / 143
Hartenseweg
Kortenburg
Wes Beekhuizenweg

Hulsteinhof
Meester van Damweg
Bakkershaag
Nieuwe Keijenbergseweg
Zonnebloemstraat
Korenbloemstraat
Keijenbergseweg
Zwanebloemstraat
Hoefbladstraat
Pinksterbloemstraat

Dunolaan

Brinkweg

Speenkruidstraat

Beeklaan
Voortstreven

Hankweg
Frans Campmanweg
Wouter vd Born-plantsoen
Meester Jonkerweg
Bergerhof
Willebrordweg

Dotterbloemstraat
Molenbeekstraat
Schaapsdrift
Waterweg
Ds Gewinweg
Bellevue

Kloosterkampweg

Meester Poldermanweg

Cornelia Beekmanhof

St. Josephweg

Veerweg

Goudsbloemstraat

van Riessenstraat

Dit is de zogenaamde ‘buitenwijk’ met alle adressen buiten de plattegrond

Mussenberg

Ouderling Arie van Ballegoijen • (t) 0317-31 35 54 • (e) arie@vanballengoijen.nl

Willem Sandershof

Contactpersoon Martin Kwak • (t) 0317-31 43 66
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Wilgenpas

Colleges en werkgroepen
Binnen onze gemeente is een tweetal colleges ingesteld; het college van kerkrentmeesters (CvK) en het
college van diakenen (CvD). Daarnaast is een aantal
werkgroepen ingesteld. In de colleges en werkgroepen zijn zowel kerkenraadsleden als niet-kerkenraadsleden actief. Onder de werkgroepen en
colleges functioneert een aantal commissies. In het
organogram op bladzijde 4 zijn de colleges, werkgroepen en commissies schematisch weergegeven.
Hieronder volgt korte een toelichting op de ingestelde colleges en werkgroepen en commissies.

Werkgroep Pastoraat
De werkgroep is verantwoordelijk voor het pastoraat in
de gemeente. Wat is pastoraat? Pastoraat is elkaar ontmoeten en in deze ontmoeting omzien naar elkaar. De
ontmoeting is persoonlijk, vanuit een luisterende houding, in alle levenssituaties. Onder bijzondere levenssituaties verstaan wij ziekte, overlijden, ontslag uit het
ziekenhuis of instelling, een lichamelijke of geestelijke
handicap, toetreding tot de gemeente of vertrek uit
de gemeente, werkeloosheid, geboorte, huwelijk, etc.
Binnen de ontmoeting kan het gesprek gaan over de
persoon zelf, zijn/haar directe omgeving, over de gemeente en de wereld en over de relatie met God. De
werkgroep Pastoraat bezint zich op de pastorale zorg,
schept voorwaarden en organiseert de pastorale zorg
in de wijkteams en ondersteunt allen die bij de pastorale zorg betrokken zijn. De werkgroep zorgt voor
structuur, begeleidt de afzonderlijke medewerkers en
rust hen toe. De werkgroep draagt zorg voor het op
peil houden van een voldoende aantal gemotiveerde
medewerkers. De werkgroep is verantwoordelijk voor
het goed kunnen uitvoeren van de taken. De werkgroep draagt zorg voor profielen en draaiboeken van
de verschillende onderdelen en zorgt voor materiaal.
Contact Postbus 73, 6870 AB Renkum
(e)pastoraat@pknrenkumenheelsum.nl

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 door onder andere:
• het zorgdragen voor de geldwerving, de begrotingen en de financiële verantwoording;
• het zorgdragen voor het onderhoud, aankleding en
inrichting van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente;
• het beheren van de goederen van de gemeente;
• het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden;
• het beheren van de archieven van de gemeente.

Collectemunten
Voor € 50 ontvangt u 25 collectemunten van € 2,-.
Voor € 35,- ontvangt u 35 collectemunten van € 1,-.
Voor € 17,50 ontvangt u 35 collectemunten van € 0,50.
Maak het totaalbedrag over op rekeningnummer:
NL93 INGB 0000 8483 57.
Na ontvangst van het bedrag worden de collectemunten bij u thuisbezorgd.
Financiële gegevens
Overschrijvingen voor de kerk kunnen gedaan worden
op rekening:
• NL93 INGB 0000 8483 57
• NL27 RABO 0355 0734 04

Contact Postbus 73 , 6870 AB Renkum
(e) secretaris.cvk@pknrenkumenheelsum.nl

Graag duidelijk vermelden:
• Protestantse Gemeente te Renkum-Heelsum
te Renkum
• De bestemming van de gelden

Gebruik en verhuur van kerkelijke gebouwen
De tarieven voor gebruik en verhuur van de kerkelijke gebouwen aan de Kerkstraat en Utrechtseweg in
Renkum zijn te vinden op onze website. Voor vergaderingen en bijeenkomsten van kerkelijke activiteiten
kunnen kerkelijke gebouwen en zalen gereserveerd
worden.

Jaarlijkse vrijwillige bijdrage
Voor wat betreft uw periodieke vrijwillige bijdrage
voor de kerk hopen we dat u die automatisch via een
machtiging wilt laten afschrijven. Formulieren hiervoor
zijn bij de penningmeester te krijgen, die ook alle verdere informatie verstrekt.

Contact
koster Marjan de Boer-de Haan
(t) 0317-31 81 06 / 06-25 41 39 38
Zitplaatsen in de kerk
In principe zijn de zitplaatsen in het
kerkgebouw vrij, met uitzondering van
enkele plaatsen die gemarkeerd zijn
met een plaatje ‘gereserveerd’ op de
bank. Diegenen die om welke reden
dan ook genoodzaakt zijn een gereserveerde plaats te hebben, kunnen
contact opnemen met het College
van Kerkrentmeesters.
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Vervolg: colleges en werkgroepen
Bazaar
Bij de voormalige gemeenten werden bazaars georganiseerd. Hervormd Heelsum verzorgde maandelijks een
bazaar, waarvan de opbrengst bestemd is voor het onderhoud aan het Kerkje op de Heuvel. Deze bazaar zal,
los van onze gemeente, blijven bestaan met hetzelfde
doel. De Gereformeerde Kerk organiseerde tweejaarlijks
in september een bazaar. Hervormd Renkum organiseerde jaarlijks in de maand mei een bazaar. Door de
coronamaatregelen hebben zowel in 2020 alsook in
2021 de bazaars niet kunnen plaatsvinden. Momenteel
wordt de integratie van de twee bazaars verder uitgewerkt. Zodra er meer over te vertellen is, zal dit worden
vermeld in Samenklank en op de website.

6. het betrekken van de gemeente bij Zending, werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking;
7. het organiseren van activiteiten voor kwetsbare groepen.

College van Diakenen

Financiële gegevens
Overschrijvingen voor het Diaconaat op bankrekeningnummer: NL20 RABO 0355001071 ten name van
de Diaconie van de Protestantse Gemeente te RenkumHeelsum te Renkum.

Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De kerkelijke gemeente is er niet voor zichzelf.
Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk
en in de wereld door:
• te delen wat haar aan gaven is geschonken,
• te helpen waar geen helper is en
• te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt.
Het College van diakenen (Diaconie) heeft een leidinggevende taak om samen met de gemeenteleden de
diaconale roeping een gezicht en gestalte te geven.
De diakenen dragen een 7-tal hoofdopdrachten uit:
1. Het treffen, waar nodig, van voorzieningen tot verlening van diensten aan hen, die hulp behoeven en
tot bevordering van het maatschappelijk welzijn. Dit
zowel voor mensen binnen als ook voor mensen
buiten onze kerkgemeenschap;
2. het bijeenbrengen, beheren en besteden van diaconale goederen en gelden;
3. het deelnemen aan de kerkenraad en de aanwezigheid in kerkdiensten;
4. de uitvoering van het avondmaal in overleg met de
predikant;
5. de gemeente inspireren en activeren om met elkaar
een zorgzame en duurzame gemeente te zijn;

Eveneens vallen een aantal commissies onder de diaconie. Dit zijn de commissies ZWO (Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) en de Groene
Kerk. De Groene Kerk is een initiatief om duurzaamheid
in en rondom de kerk en kerkelijke gemeente na te
streven.
Contact Postbus 73, 6870 AB Renkum
(e) secretaris.diaconie@pknrenkumenheelsum.nl

Werkgroep Eredienst
De werkgroep Eredienst heeft tot haar taak en stelt
zich ten doel, de kerkenraad te adviseren teneinde op
verantwoorde wijze de liturgie te doen vieren in de
samenkomst van onze gemeente. Daarbij dankbaar
rekening houden met de traditie van de Algemene
Christelijke Kerk en zich verantwoordelijk wetend voor de toepassing
hiervan in het heden.
Gastpredikanten
Uitnodigen van gastpredikanten wordt
verzorgd door:
• Enna van Laar- Schutte
(e) fhvanlaar@outlook.com
• Cineke Brussaard-Wüst
(e) ccmbrussaard@gmail.com
Zij verzorgen samen met de predikanten ook het jaarlijkse preekrooster.
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Organisten
Organisten verbonden aan onze gemeente:
• Jan-Simon Huijser (tot 1-4-2022)
(e) jshuijser@hotmail.com
• Bernard van Beek
(e) b.j.n.van.beek@gmail.com
• Harry de Vries
(e) vriesdehh@hetnet.nl
• Johan Hulshof
(e) johanhulshof61@gmail.com

Werkgroep Jeugd en Jongeren
Deze werkgroep richt zich op activiteiten voor de
jeugd en jongeren binnen onze gemeente. De werkgroep staat onder leiding van de ouderling Jeugd en
Jongeren, Harm de Waard.
Contact Postbus 73, 6870 AB Renkum
(e) jeugdwerk@pknrenkumenheelsum.nl
Op dit moment zijn twee groepen voor jeugd en jongeren actief binnen onze gemeente. Hieronder volgt
daarover informatie over de jeugdgroepen. Daarnaast
wordt er vanuit de werkgroep catechese georganiseerd. Info volgt in Samenklank en op de website.

Vervolg: colleges en werkgroepen

Werkgroep Vorming en Toerusting
Alles kan
Samen met leeftijdsgenoten hele gekke spellen doen,
veel lachen en een vette uitsmijter aan het eind en dat
alles rond een (Bijbels) thema. BEN JE NOG NOOIT
GEWEEST?! dan is nu je kans! Kom een keer kijken en
doe gezellig mee! Neem vrienden of vriendinnen mee,
dan wordt het nog gezelliger.
Voor wie: voor iedereen vanaf groep 7 t/m de 2e klas
van het voortgezet onderwijs
Wanneer: vrijdagavond van 20:02 uur tot ongeveer
21:28 uur, vanaf begin oktober elke 2 weken
Waar: in Overweide, de zijzaal van de kerk aan de
Kerkstraat in Renkum
Kosten: één euro per avond
Meer informatie: (e) renj.vandeelen@gmail.com

Pastorie
Een avond pastorie begint met een gezamenlijke
maaltijd. Daarna gaan we ons verdiepen in het christelijk geloof. Soms komt er ook een spreker om iets
over een onderwerp te vertellen. Iedereen is van harte
welkom!We hopen jou in de pastorie te ontmoeten.
Neem gerust vrienden of vriendinnen mee.
Voor wie iedereen tussen de 14 en 25 jaar oud (we
splitsen op in 3 groepen)
Waar in Overweide, de zijzaal van de kerk aan de Kerkstraat in Renkum
Wanneer zondagavond 17.30 uur inloop, 18.00 uur samen eten, gevolgd door programma, einde 20.00 uur
Kosten geen
Leiding Harm, Anneli, Mieke, Corine
Info (e) hwaard@solcon.nl

Het doel van de werkgroep Vorming & Toerusting is
het organiseren van ontmoeting tussen gemeenteleden en verdieping van het geloofsleven. Dit gebeurt
door het organiseren van allerlei activiteiten. Een overzicht daarvan is te vinden op onze website:
www.pknrenkumenheelsum.nl/vormingentoerusting
Bijbelkringen
Binnen onze gemeente is een aantal bijbelkringen
actief. Hieronder volgt een overzicht met vermelding
van de doelgroep en de contactpersoon. Wilt u aan
een van de groepen deelnemen of wilt u er meer over
weten, kunt u uiteraard met de contactpersonen contact opnemen. Ook de wijkouderling en predikanten
kunnen u hier uiteraard meer over vertellen.

Werkgroep Communicatie
De werkgroep Communicatie adviseert de kerkenraad
gevraagd en ongevraagd over de communicatie met
groepen mensen binnen en buiten de kerk. Daarbij
rekening houdend met de diversiteit binnen de gemeente.De werkgroep communicatie maakt in 2022
ook een communicatieplan voor meerdere jaren
dat vervolgens elk jaar kan worden
geactualiseerd. De werkgroepen en
commissies van de kerk gebruiken dit
plan als leidraad voor hun zelfstandige in- en externe communicatie.
Als uitgangspunt nemen we het beleidsplan van de kerk. En met name
het deel dat gaat over ‘De kerk die we
willen zijn’. Het vormt de basis voor
alle communicatie van onze kerk: de
taal die we met elkaar spreken, de
beelden die we gebruiken (onze huisstijl) en de activiteiten die we als kerk
organiseren in de dorpen Renkum en
Heelsum.
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De werkgroep Communicatie bestaat uit één kerkenraadslid, één vertegenwoordiger van elk van de
volgende commissies: Samenklank, multi-mediateam,
website en medewerkers met inhoudelijke deskundigheid op het gebied van: woordvoering, interne
communicatie (communicatie met gemeenteleden)
en externe communicatie (zoals PR en social media).
Totale bemensing max. 7 personen.
Heb je een vraag of wil je als werkgroep of commissie
praktisch advies bij een communicatieactiviteit?
contact (e) communicatie@pknrenkumenheelsum.nl

Praktische informatie
Predikanten

Kerktelefoon / digitale uitzendingen

Heilig Avondmaal

Ds. W.J.J. (Wouter) Koelewijn
Europalaan 92 6871 BZ Renkum
(t) 0317-31 27 77
(e) wjjkoelewijn@hetnet.nl

Voor wie (tijdelijk) niet naar de kerk kan komen zijn alle
kerkdiensten te volgen via www.kerkomroep.nl. Zoek
daar onze kerk op en de dienst kan worden beluisterd
én bekeken. Na afloop van de uitzending is de uitzending op deze site nog enkele weken terug te zien. Voor
mensen, die geen beschikking over internet hebben, is
er de kerktelefoon.

God wil bij ons zijn, onder ons mensen. Het Heilig
Avondmaal is een zichtbaar teken en zegel van Zijn
aanwezigheid en genade in en voor Zijn gemeenschap.
Het Heilig Avondmaal is een bijzondere maaltijd, met
een heel bijzondere betekenis en werking. Het is de
heilige maaltijd van de Heer. Jezus heeft ons allen op
de laatste avond voor zijn kruisiging uitgenodigd deel te
nemen aan de maaltijd aan Zijn tafel, in gemeenschap
met Hem. God wil in en door het Heilig Avondmaal
bij ons aanwezig zijn. Het leven en sterven van Jezus
Christus worden herdacht door het eten van brood
en het drinken van wijn of druivensap. Deze staan
symbool voor Zijn lichaam en bloed. Ook neemt deze
symboliek ons mee naar het toekomstige koninkrijk.
De viering van het Heilig Avondmaal vindt zes keer per
jaar plaats. Eenieder die zich geroepen voelt is welkom.
Het is ook mogelijk enkel de zegen te ontvangen.

Ds. J.B. (Joke) Quik – Verweij
Koninginnelaan 20 6866 NM Heelsum
(t) 0317-76 90 17
(e) dominee@quik-verweij.nl

Coördinatie pastoraat

Aanvragen en storingen
• Bernard van Beek, (t) 0317-31 64 24 of
• Harry Hulzebosch, (t) 06-53 23 08 96

Diny Kosters- Rosbach
(t) 06-28 94 09 78
(e) pastoraat@pknrenkumenheelsum.nl
Als ondersteuning van de predikanten en de wijkouderlingen in het Pastoraat, tevens vervanging van de
predikanten voor dringend pastoraat wanneer de predikanten verlof hebben.

Studioteam

Koster

Contact
secretaris.cvk@pknrenkumenheelsum.nl

Marjan de Boer-de Haan
Grote Omloop 21 6871 TD Renkum
(t) 0317-31 81 06 of 06- 25 41 39 38
(e) koster@pknrenkumenheelsum.nl

Kerkdiensten
Kerkdiensten zijn: elke zondag om 10.00 uur.
Actuele informatie over details en de locatie: zie
www.pknrenkumenheelsum.nl of Samenklank.
Zodra het weer mogelijk is worden er wisselend diensten gehouden in de twee kerkgebouwen. locaties:
• kerkgebouw Utrechtseweg 93 Renkum
(t) 0317-31 67 20
• kerkgebouw Kerkstraat 7 Renkum
(t) 0317-31 37 91

Om de uitzending te verzorgen is tijdens de dienst een
Stuidoteam actief. Dit wordt op dit moment bemenst
door Harry Hulzebosch, Martijn Scheffer, Reinier de
Waard, Tobias Quik, Gerrit Rochat, William Versteeg en
Feije de Zwart.

Heilige Doop
Bediening van de Heilige Doop kan na overleg met de
predikant in principe elke zondag plaatsvinden.

Kindervieringen
Om de twee weken zijn er op zondagmorgen zijn er
kindervieringen voor twee groepen, 4-12 jarigen en
iedere zondagmorgen is er kinderoppas.
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Vervolg: praktische informatie
Ledenadministratie

Drukwerk

Bij de ledenadministratie kunt u terecht voor overschrijving naar een andere kerk, adreswijzigingen, het
doorgeven van kerkelijke huwelijksbevestigin¬gen en
doopaanvragen. Wanneer u verhuist naar een andere
plaats, wordt de adreswijziging automatisch verwerkt
door de mutatie bij de burgerlijke gemeente.

Het drukwerk in onze gemeente wordt deels verzorgd
door een aantal vrijwilligers. De contactpersonen hiervoor zijn: Piet Noordhuis en Gert van Ballegoijen.

Contact Arie van Ballegoijen
(e) ledenadministratie@pknrenkumenheelsum.nl

Autovervoer kerkdiensten
Een aantal gemeenteleden is beschikbaar om hen die
moeilijk ter been zijn ’s zondags en op kerkelijke feestdagen naar de kerk en weer naar huis te rijden.

Contact
p.noordhuis@online.nl • (t) 0317-31 76 49
gvanballegoijen@icloud.com • (t) 0317-31 61 18

Website
Het adres van website van onze kerk is:
www.pknrenkumenheelsum.nl
Op de website vindt u onder meer nieuws uit en informatie over onze kerk. Redacteur website: Bart Pausma.

Contact Diny Kosters - Rosbach
(t) 06-28 94 09 78.

Contact
Reacties/vragen/suggesties of aanvullingen:
webredactie@pknrenkumenheelsum.nl

Samenklank

Nieuwsbrief

Het kerkblad ‘Samenklank’ verschijnt maandelijks, in
de week vóór de eerste zondag van de maand. Voor
het inleveren van de kopij en de sluitingsdata: zie Samenklank of www.pknrenkumenheelsum.nl
De redactie van Samenklank bestaat uit: Ton Kosters,
Susan Roosenburg- van Ameijde en Lianne de Buck.

Abonneer je op de e-mailbieuwsbrief van de kerk
voor nieuws, actuele berichtgeving en mededelingen van overlijden.
www.pknrenkumenheelsum.nl/nieuwsbrief

Contact
redactie.samenklank@pknrenkumenheelsum.nl
Administratie distributie
De coördinatie van de bezorging van Samenklank ligt
in handen van Piet Noordhuis en Gert van Ballegoijen.
Contact
p.noordhuis@online.nl • (t) 0317-31 76 49
gvanballegoijen@icloud.com • (t) 0317-31 61 18

Kerkomroep
De kerkdiensten zijn live via het internet te volgen.
Ook zijn de kerkdiensten van de afgelopen periode
te beluisteren en te bekijken. Dit kan door naar de
website www.kerkomroep.nl te gaan en daar onze
kerk op te zoeken.

Bloemengroet en leesgroet
De bloemen uit de kerk worden iedere zondag
gebracht naar een zieke of iemand die aan huis is
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gebonden. Als u een gemeentelid kent, dat ziek is of
wanneer u vindt dat iemand om een andere reden in
aanmerking komt voor de bloemen vanuit de kerk als
groet en medeleven namens ons allen, dan graag een
berichtje naar:
Tineke van Zwieten-Jonker (e) kvzwieten@gmail.com
Voor de jeugd en jongeren is er een leesgroet. Zij
ontvangen namens de gemeente een aardigheidje. Dit
wordt verzorgd door de diaconie. Heeft u suggesties
of vragen over de leesgroet, laat het weten via
secretaris.diaconie@pknrenkumenheelsum.nl

Bloemen in de kerk
Een groep vrijwilligers zorgt dat er bij de dienst bloemen en bloemschikkingen in de kerk staan. Uiteraard
kosten bloemen geld en mede door uw bijdrage kan
dit werk doorgaan. Giften voor het bloemenfonds
kunt u storten op rekeningnummer: NL20 RABO
0355001071 t.n.v. de diaconie Renkum – Heelsum
onder vermelding van “bloemenfonds”.

Overzicht gelieerde instellingen

Blijf op de hoogte

De Protestantse Gemeente te Renkum-Heelsum draagt
een groot aantal organisaties een warm hart toe. Zonder daarbij volledig te willen zijn, noemen wij enkele van
deze organisaties hieronder.

We houden graag contact en informeren je graag. Onze kerk doet dat naast
persoonlijk conatct ook via de website (www.pknrenkumenheelsum.nl), het
kerkblad Samenklank, de emailnieuwsbrief en een Facebookpagina.

JeugdCentrale Renkum en Heelsum
De Kelder
Utrechtseweg 93
6871 DP Renkum
(t) 0317-31 36 71 (alleen tijdens clubavonden)
(e) info@indekelder.nl

Huis van Renkum
Europalaan 11, 6871 ZA Renkum.
(t) 0317-84 49 58
e-mail: welkom@huisvanrenkum.nl
website: www.huisvanrenkum.nl

Renkum voor elkaar
(t) 088 - 78 46 369
(e) info@renkumvoorelkaar.nu

Stichting Kerkje op de Heuvel te Heelsum
Waaronder ook “Steen voor steen”
Kantooradres: Koninginnelaan 30, 6866 NM HEELSUM
Postadres: Postbus 3, 6866 ZG HEELSUM
(t) 06-22 26 35 20
(e) informatie@kerkjeopdeheuvel.nl

Colofon
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Uitgave: © 2022 Protestantse gemeente te Renkum-Heelsum
Tekst en eindredactie: scriba
Opmaak: Bart Pausma, werkgroep Communicatie

Begraafplaats bij Kerkje op de Heuvel
Stichting Kerkelijke Begraafplaats Doorwerth
Koninginnelaan 41, 6866 NL HEELSUM
(t) 06-53 46 39 42
(e) begr.pl.doorwerth@gmail.com

Wijzigingen en correcties voor de
informatiegids 2023 ontvangen we graag via
scriba@pknrenkumenheelsum.nl
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