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1. Inleiding.
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Protestantse Gemeente te Renkum – Heelsum.
Tijdens het afgelopen jaar hebben de coronamaatregelen opnieuw geleid tot beperkingen. Doel was
onder andere om 2021 te gebeuren als gezamenlijke start na de fusie op 1 januari 2021. 2021 Zou
daardoor veel in het teken hebben moeten staan in elkaar leren kennen en samen zoeken naar onze
identiteit. Hoewel de identiteit voor de fusie besproken en beschreven is, zal in de eerste periode
bekeken moeten worden of de beschrijving goed is of dat deze dient te worden bijgesteld. Helaas is
dit, door alle coronamaatregelen, minder van de grond gekomen. De kerkenraad heeft er alle
vertrouwen in dat dit vanaf 2022 wel gaat gebeuren.
Na het verslag van de kerkenraad treft u het werk- / jaarverslag van onze predikanten, ds. Joke Quik
– Verweij en ds. Wouter Koelewijn aan. Vervolgens zijn alle verslagen van de colleges en
werkgroepen opgenomen. Waren in 2020 nog niet alle werkgroepen actief, is dit in 2021 wel het
geval. Nu treft u ook verslagen aan van de werkgroepen communicatie en vorming en toerusting.
Heeft u naar aanleiding van het lezen van dit jaarverslag vragen of opmerkingen, laat het ons weten.
Ton de Roos,
Scriba
scriba@pknrenkumenheelsum.nl
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2. Jaarverslag kerkenraad.
2021 is het jaar van de fusie; op 1 januari 2021 is de Protestantse Gemeente te Renkum – Heelsum
ontstaan.
In 2021 heeft de kerkenraad 10 keer vergaderd. Door de coronamaatregelen 8 vergaderingen digitaal
plaatsgevonden en 2 fysiek. De vergadering van september heeft, gezien de hoeveelheid
agendapunten in twee delen op twee avonden plaatsgevonden. Daarnaast heeft de kerkenraad een
zaterdagochtend gebruikt om elkaar beter te leren kennen en het gesprek over het toekomstbeeld
voor onze gemeente te kunnen voeren.
Tijdens de vergaderingen zijn de volgende punten behandeld:
Fusie:
-er is teruggeblikt op alle activiteiten rondom de fusie in januari. Ondanks alle beperkingen blikt de
kerkenraad redelijk tevreden terug.
-door alle coronamaatregelen hebben we pas in september, gelijktijdig met start winterwerk, de
fusie met alle gemeenteleden gevierd.
-de nieuwe website is gepresenteerd en vastgesteld. Daarnaast zijn de borden, met de naam van
onze gemeente op alle gebouwen aangepast. Ook is afgesproken dat het groene logo met de drie
torentjes voorlopig het logo van onze gemeente blijft, totdat we meer duidelijkheid hebben over de
definitieve plek voor de viering van de Eredienst en onze visie / identiteit samen met de gemeente
meer hebben kunnen uitdiepen.
-Het jeugdwerk van de voormalige Gereformeerde Kerk van Renkum en Heelsum stond los van de
kerk. In 2021 zijn er gesprekken geweest met de Gereformeerde Jeugdcentrale om te kijken of zij
verder wilden gaan onder onze gemeente. De Gereformeerde Jeugdcentrale heeft geconstateerd dat
zij zich breder wil richten en daarmee niet willen aansluiten. Zij gaan zelfstandig verder onder de
naam Jeugdcentrale.
-de werkgroep communicatie heeft een plan gepresenteerd om te komen tot een communicatieplan
voor onze gemeente en – samen met gemeenteleden – te komen verdieping van onze visie. Dit plan
is vastgesteld. Helaas hebben de bijeenkomsten met gemeenteleden door alle coronamaatregelen
niet plaats kunnen vinden en heeft de werkgroep in plaats daarvan begin 2022 een enquête onder de
gemeenteleden uitgezet. De resultaten daarvan worden in 2022 aan de gemeente gepresenteerd.
Start ds. Joke Quik:
-de beroepingscommissie heeft in 2020 haar werk afgerond; ds. Joke Quik – Verweij is beroepen. Op
14 maart heeft de intrededienst plaatsgevonden. Het consulentschap van ds. Jan Waagmeester zou
formeel op 1 januari, als gevolg van de fusie, worden beëindigd. Onze gemeente heeft op dat
moment weer een predikant; ds. Wouter Koelewijn. De kerkenraad heeft besloten om, mede voor de
continuïteit, het consulentschap te verlengen tot de intrededienst van ds. Joke Quik – Verweij.
Samenstelling kerkenraad:
-in 2021 waren 9 kerkenraadsleden aftredend. 4 van hen hebben aangegeven nog een termijn aan te
blijven; 5 zijn in oktober afgetreden. Helaas is de kerkenraad er nog niet in geslaagd om nieuwe
kerkenraadsleden te vinden.
-er zijn zorgen over de bemensing van de colleges, werkgroepen en van de kerkenraad. Te
constateren is dat steeds minder mensen beschikbaar zijn om zich hiervoor in te zetten. Dit baart de
kerkenraad zorgen. Gekeken is naar een manier om wervender te zijn en om drempels bij mensen
weg te nemen. Dit heeft op dit moment echter nog onvoldoende nieuwe vrijwilligers opgeleverd.
Kerkzijn en corona:
-het is bij de inleiding al vermeld: ook 2021 kenmerkte zich door allerlei coronamaatregelen. De
kerkenraad heeft zich regelmatig gebogen over de te nemen maatregelen. Zo mocht tijdelijk maar
door een beperkte groep worden gezongen, mochten er dan wel, dan weer een beperkt aantal en
dan weer geen gemeenteleden bij de dienst aanwezig zijn. De kerkenraad heeft haar besluiten zo
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zorgvuldig mogelijk genomen en daarbij ook gekeken naar het gemeentebelang. Daarbij zijn de
adviezen van CIO (Interkerkelijk Contact In Overheidszaken) zoveel als mogelijk gevolgd. Alle diensten
werden in 2021 live uitgezonden via de kerkomroep. De kerkenraad ziet wel dat de kerkgang nog niet
als van ouds is. Veel gemeenteleden volgen de diensten nu digitaal. De kerkenraad heeft de vurige
wens uitgesproken dat ook deze gemeenteleden de kerkdiensten weer live gaan volgen.
- in het najaar van 2021 heeft de kerkenraad alle colleges en werkgroepen gevraagd om aan de hand
van de brochure van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) “kerk na corona” de coronatijd te
evalueren en te kijken wat aan ervaring meegenomen kan worden na de toekomst. De
vertegenwoordigende kerkenraadsleden uit een tweetal werkgroepen heeft in 2021 een presentatie
van de bevindingen aan de kerkenraad gegeven. De colleges en overige werkgroepen zullen dit in
2022 doen.
- om zoveel mogelijk gemeenteleden onder de coronabeperkingen toch bij de dienst aanwezig te
kunnen laten zijn én om de kinderen een plek te geven, waar zij op zondag met elkaar met het geloof
bezig zijn, is besloten de kinderkerk in de kerk aan de Utrechtseweg te gaan houden. Ouders kunnen,
voorafgaand aan de dienst in de kerk aan de Kerkstraat hun kinderen brengen naar de kerk aan de
Utrechtseweg en na afloop weer ophalen. Zo ontmoeten meer kinderen elkaar in een dienst, die
specifiek op hen is gericht en is er meer plek in de kerk aan de Kerkstraat. Gebleken is dat de
kinderkerk voorzag in een behoefte. Nadat de coronamaatregelen zijn afgebouwd, heeft de
kerkenraad daarom besloten om niet terug te gaan naar de kindernevendienst, maar om
kindervieringen te gaan houden. We gaan nu niet alleen tijdens de verkondiging uiteen, maar al na
aanvang van de dienst. De kinderen komen voor de zegen weer in de dienst. Gebleken is dat er
helaas te weinig leiding beschikbaar is om deze kinderviering wekelijks te houden; deze vindt nu nog
twee wekelijks plaats. De kerkenraad heeft de wens en hoop dat meer leiding wordt gevonden,
waarmee de kinderviering wekelijks kan plaatsvinden.
Invulling liturgieën:
-er is een noodliturgie vastgesteld, die wordt gehanteerd bij onverwachts niet verschijnen van de
voorganger tijdens de dienst of als er iets gebeurt in de dienst.
-gesproken is over de invulling van de liturgieën. Een aantal gemeenteleden constateert onder
andere dat er erg veel gebruik gemaakt wordt van filmpjes in plaats van zang. Geconcludeerd is dat
dit een gevolg is van het niet mogen houden van samenzang, maar dat een paar zangers voor in de
kerk zingt. Door het vertonen van de filmpjes wordt de afwisseling bereikt. Zodra samenzang weer
mag, zal ook het aantal filmpjes verminderen. Ook zien de verschillen in geloofsbeleving van
gemeenteleden. Hierdoor voelt een gemeentelid zich meer thuis bij de ene predikant en een ander
gemeentelid bij de andere predikant. We hebben bij de fusie afgesproken dat beide
geloofsbelevingen zich binnen onze gemeente dienen thuis te voelen.
-met de Verlichting is gesproken over een doorstart. Gedacht wordt dat de Verlichting – na de nodige
voorbereidingen – twee Erediensten in het najaar van 2022 verzorgt en vanaf 2023 maandelijks één
dienst verzorgt.
Huisvesting:
-het college van kerkrentmeesters heeft een notitie met betrekking tot verhuur van de
kerkgebouwen voorgelegd aan de kerkenraad. De kerkenraad heeft dit beleid vastgesteld, waardoor
er nu een voor alle gebouwen uniform beleid geldt.
-in 2021 is hard gewerkt aan het toewerken naar één kerkgebouw. De gebouwen drukken zwaar op
onze begroting en om de begroting goed te kunnen beheersen is het van belang dat de “overtollige”
gebouwen worden afgestoten. In juni 2021 is het kerkje op de heuvel, tezamen met de Vosheuvel,
overgedragen voor een symbolisch bedrag van € 1 aan Geldersch Landschap en Kasteelen.
-ook zijn de voormalige pastoriewoning en Rehoboth in Heelsum verkocht. De overdracht van beide
panden vindt in 2022 plaats.
-de pastoriewoning in Renkum is eigendom van de diaconie. Besloten is om deze aan de huidige
bewoners te verkopen. De overdracht hiervan zal eveneens in 2022 plaatsvinden.
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-voor de overdracht heeft een sluitingsdienst in het kerkje op de heuvel plaatsgevonden. Door de
coronamaatregelen zijn hiervoor specifiek en alleen de gemeenteleden van de voormalige
Hervormde gemeente Heelsum – Kievitsdel voor uitgenodigd geweest.
-voor de kerkgebouwen aan de Kerkstraat en Utrechtseweg heeft KKG samen met KAAder
Stadsadvies opdracht gekregen om de taxatiewaarde te bepalen van beide gebouwen, dat af te
zetten tegen de verbouwkosten en te komen met een onderbouwd advies met betrekking tot de
gebouwkeuze. Het advies is in het najaar ontvangen. De kerkenraad heeft op basis daarvan het
voornemen uitgesproken om de kerk aan de Utrechtseweg te gaan verbouwen en de kerk aan de
Kerkstraat te gaan afstoten. Helaas heeft het informeren en raadplegen van gemeenteleden door alle
coronamaatregelen op zich laten wachten; dit heeft pas in februari 2022 plaatsgevonden en heeft
niet geleid tot nieuwe inzichten. In maart 2022 is definitief besloten om de kerk aan de Utrechtseweg
te gaan aanpassen en aan te wijzen als definitieve plek voor viering van de Eredienst. De kerk aan de
Kerkstraat wordt afgestoten. De kerkenraad realiseert zich dat dit bij een aantal gemeenteleden leidt
tot heftige emoties. Dit heeft – zeker ook de komende tijd – de aandacht van alle kerkenraadsleden.
-per 17 mei is afscheid genomen van het kostersechtpaar van de voormalige Hervormde gemeente
Heelsum – Kievitsdel.
Financiën:
-de jaarrekeningen 2020 van de drie voormalige gemeenten en diaconieën zijn vastgesteld. Ook is
het jaarverslag, waarin de drie voormalige gemeenten verslag doen, vastgesteld en zijn de
begrotingen over 2022 van onze gemeente en van de diaconie vastgesteld.
Diversen:
-het preekrooster en het collecterooster over 2022 zijn vastgesteld.
-ook is het vergaderschema 2022 vastgesteld. Hierbij vergadert het moderamen de eerste woensdag
van de maand en de kerkenraad de derde woensdag. Er zijn wel enkele uitzonderingen in verband
met vakantie of feestdagen. Daarnaast vinden in de maanden juli en augustus in principe geen
vergaderingen voor de kerkenraad plaats.
-het informatieboekje over de organisatie van onze gemeente is vastgesteld. Deze is digitaal in te
zien op onze website.
-in de zomer heeft de zomerkerk weer plaatsgevonden, nu alleen in de kerk aan de Utrechtseweg. De
kerkenraad heeft geconstateerd dat de zomerkerk voldeed aan de behoefte van gemeenteleden en
passanten.

3. Jaarverslagen predikanten
3.a. Jaarverslag ds. Joke Quik
Vanwege mijn intrede in de maand Maart omvat mijn jaarverslag geen complete weergave van een
jaar “wel en wee” in protestantse gemeente Renkum en Heelsum. Wie met mij terugkijkt, zal
ontdekken dat er in 10 maanden ook veel is gebeurd en gedaan. Aan de intrededienst bewaar ik
warme herinneringen. Mijn inburgeren en uitburgeren wisselden elkaar in 2021 af: als Covid-19 weer
zorgde voor restricties, vroeg bezoek aan huis meteen om een pas op de plaats. Daardoor is het
ontmoeten en dus (nader) kennismaken soms op een lager pitje komt te staan. Gelukkig bood “de
wandel-date” uitkomst: dit omdenken bracht waardevol één op één contact.
Vergaderen met groepen zoals kerkenraad en werkgroep pastoraat kon het hele jaar doorgaan: de
helft van de afspraken ging via “teams” (vooral in het voorjaar) en de helft van de vergaderingen
gebeurde live in Spreng en Overweide (najaar) totdat uit veiligheid “het thuis blijven” weer gold. Met
kleinere groepen zoals commissie “Groene kerk”, het coördinator-team Kinderviering, wijkhoofden,
coördinator pastoraat en collegiaal overleg was vaak veel te schuiven in tijd of locatie zodat dit
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menselijke contact bleef. Ik neem mijn petje af voor deze ambtsdragers en taakdragers. Ze zijn
belangrijke schakels in het kerkenwerk.
Een mooi klankbord was voor mij het moderamen, een groep die met hart en ziel in deze corona-tijd
werkte. Steeds opnieuw zochten we samen wat wel en niet kon of verantwoord was binnen en
buiten de kerk. Naast de gebruikelijke vergaderingen zorgde dit ook voor extra vergaderuren, zelfs in
het weekend. Nu collega Koelewijn zèlf mobiel is, zetten we het app-verkeer ook voort. Wie weet dat
mijn telefoon eigenlijk bedoeld was voor persoonlijk gebruik, die snapt dat ik de meerwaarde van dit
medium voor kerngroepen heb ontdekt.
Nieuw voor mij was het werken met een collega. Terugkijkend loopt onze samenwerking vloeiend en
plezierig. We vullen elkaar mooi aan, inspireren elkaar en kunnen bij elkaar te rade gaan. Met andere
woorden: we weten elkaar te vinden. Ik moet alleen wennen dat ik niet altijd breed hoef te denken,
bijvoorbeeld inzake pastoraat.
De kerkdiensten startte voor mij met een kerkelijke lockdown: vanaf 14 maart tot en met 2 mei
waren kerkgangers alleen online welkom. Gelukkig veranderde dit op weg naar de zomer en konden
de fusiefeesten met weinig aanpassingen 3 weekenden volgens plan ingevuld worden. De maand
September was daardoor voor mij een extra bijzondere maand: ik zag opeens heel veel “schapen” en
leerde namen met gezichten kennen van zowel jonge gemeenteleden als de oudere garde. Dat de
kerkdeuren vlak voor Kerst weer dicht moesten kostte (mentaal) minder energie dan het jaar
daarvoor. Wennen aan lege banken met kerstnacht doe ik niet, maar de feiten accepteren lukt beter.
Waardevol bij de kerkdiensten vond ik de hulp van het gelegenheidskoor, de thematiek “Een van de
zeven” met de Veertigdagentijd, de startzondag en eeuwigheidszondag die mijn collega Wouter en
ik met plezier vormgaven en uitvoerden, de doopdienst van Linde en Dylan maar ook de
scholendienst met de Airborneschool die ondanks een beperkte deelname van kinderen in de dienst
via de filmpjes vrolijk en veilig was. Een bijzonder project was het bedenken en creëren van de
symbolische schikkingen bij de lezingen van “Bible basics”( thema: “Iedereen telt mee”). We deelden
onze schetsen met het N.B.G en we hoorden dat een gemeente elders onze ideeën ook had
geadopteerd. Een minpunt vond ik dat door de afwezigheid van het socializen nà de kerkdienst er
weinig reactie op het zondagse uur “U” richting mij als pastor kwam. Dat is een groot gemis want het
geloofsgesprek voedt mij ook.
Het kringwerk is via commissie “Vorming & Toerusting” gestart en helaas weer voortijdig afgebroken:
voor de Open Deur Kring die al in mijn tijd als hulpdominee begon, was dit minder erg dan voor het
concept “Kerkcafé” dat zichzelf via één avondbijeenkomst nog niet op de kaart heeft kunnen zetten.
Zomerkerk als “open kerk” bracht mensen samen, maar zorgde niet voor de toeloop die we van
tevoren verwachtten. Het belang van communicatie en PR hierbij wordt goed duidelijk.
Commissie communicatie en PR heeft afgelopen jaar achter de schermen veel werk verzet. De
website is een mooi visitekaartje van onze kerkelijke gemeente. Voor de folder rondom de
fusiefeesten geldt het zelfde. Deze uitnodigende folder liet zien dat het in en om de kerk leuk is. Ik
ben nieuwsgierig naar hun inbreng in het voorjaar 2022.
De Verlichting en het kinderwerk is mij toevertrouwd. Blij ben ik met de gesprekken met ouders,
leiding van vroeger en huidige leiding van de kinderviering. Ik hoop dat het ritme van de
kinderviering wekelijks mag worden. Dat er een jeugdraad is gestart waarin we elkaar als
jeugdwerkleiders zien is ook een groot goed. Zo kunnen naast bijpraten ook elkaar motiveren en
inspireren. De Verlichting wil in 2022 twee diensten invullen. Het team achter de Verlichting is
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uitgedund, waarschijnlijk ook mede door Corona. We hopen het vuurtje weer op te porren.
Catechese is niet uit het oog verdwenen: er wordt over nagedacht om dit weer op te pakken.
Als losse flodders benoem ik nog de twee enquêtes (jeugdwerk/pastoraat), actie “Keigoed’, de
paasgroet met zakje vergeet-me-nietjes-zaad, de heidag met kerkenraadsleden in Doorwerth, rubriek
“de blik van ds. Quik”, bord in de kerktuin, de folder “2022 Rooskleurig” en de wijkontmoetingen in
de tehuizen. Dat twee van de drie ontmoetingen wèl lukten maakte van mij een dankbaar mens. Het
was boeiend om weer met medegelovigen in gesprek te gaan.
Aandachtspunt blijft voor mij het vormen zoeken om bruggen te bouwen in deze (corona) tijd.
Regelmatig schuif ik suggesties naar voren die hierbij misschien kunnen helpen. Ik merk dat de focus
binnen het pastoraat ligt op huisbezoek en dat andere zaken om de saamhorigheid als moderne
kerkgemeenschap te vergroten nog niet welkom zijn. Dat dit deels samenhangt met het tekort aan
vrijwilligers snap ik. Ik probeer nog te ontdekken welke belemmeringen er nog meer spelen.
Tot slot: van kerkelijk Renkum en Heelsum ben ik in 10 maanden al meer te weten gekomen. Ik
probeer oog te blijven houden voor de linker- en rechtervleugel. En ik hoop dat gemeenteleden uit
beide vleugels mij opzoeken als iets anders gaat dan gewend of gewild. Tevens hoop ik dat we als
schapen ons niet gaan blindstaren op de (beste) stal maar de kudde en de Herder. Met ander
woorden: als we onze gemeenschap willen opbouwen is niet het gebouw wezenlijk maar zijn de
onderlinge contacten juist van belang. Als ik denk aan Jezus die binnen en buiten de tempel, ja vaak
onderweg in gesprek ging, dan heb ik mijn houvast en weet ik genoeg.

3.b. Jaarverslag ds. Wouter Koelewijn
Ik ben in tegenstelling tot mijn collega het hele jaar 2021 predikant geweest in Renkum-Heelsum. Ik
ben daarmee de eerste predikant van de nieuwe, gefuseerde gemeente. En dus ook de laatste van de
beide Hervormde gemeentes. Hervormd Renkum heeft een lange lijst met predikanten, die van
Hervormd Heelsum is korter.
Het jaar werd getekend door corona. Iedereen die mij kent, weet hoe erg ik dit heb gevonden. Op dit
moment (februari 2022) is nog steeds niet goed te zien hoe groot de schade is die corona in onze
kerkelijke gemeente heeft aangericht.
Zo goed en zo kwaad als het ging heb ik mijn werk gedaan. De erediensten kon ik eigenlijk nog het
beste voortzetten. Het kringwerk hield op sommige momenten gewoon op. Het pastoraat en het
vergaderwerk werden pijnlijk geraakt. Ik ben heel blij dat het er nu op lijkt dat alles weer gewoon zal
worden. Hopelijk kunnen alle werkzaamheden weer in de gewone vorm worden voortgezet
(kerkdiensten, vergaderingen) of opnieuw worden opgepakt (kringen, bezoekwerk, catechese).
Sinds 14 maart werk ik samen met een fulltime-collega. Naar men zegt is dat de moeilijkste
werksituatie: twee predikanten op één plek. Ik heb het gevoel dat we elkaar goed aanvullen. Ik ben
wat bedachtzamer, zij wat expressiever. Ik ben wat traditioneler, zij staat wat meer open voor
nieuwe vormen. Ik wat dogmatischer met nadruk op de rechte leer, zij wat ethischer met nadruk op
het rechte handelen. Ik wat meer bezig de machine draaiende te houden, zij meer bezig nieuwe
wegen te bewandelen. Ik liturgisch wat behoudender, zij wat vernieuwender.
Volgens mij hadden allerlei mensen het gevoel opeens met een nieuwe dominee opgezadeld te
worden. Dat betreft dan zowel Joke als mijn persoon. Toch heeft slechts een enkeling te kennen
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gegeven af te willen wijken van de (geografische) indeling zoals wij die in de werkgroep Pastoraat
hebben bedacht.
Ik heb aan mezelf gemerkt dat het mij moeite kost om allerlei mensen die ik soms jaren heb bezocht,
nu over te moeten laten aan een collega.
Ik had al eens ervaring opgedaan met een fusie. Daarom had ik een heleboel dingen verwacht en
voorzien. Toch vielen sommige dingen me tegen. Allereerst dat het gebouw zó’n grote rol zou spelen
voor velen. Dit speelde geen rol destijds bij de fusie tussen ‘Oost’ en ‘West’ in de voormalige
Hervormde gemeente van Renkum. Ook viel de toonzetting van sommige reacties mij tegen. Het
heeft me onaangenaam getroffen wat mensen over andere gelovigen menen te kunnen en te mogen
zeggen. Ik hoop er de komende jaren aan mee te mogen werken dat mensen zullen inzien dat het
vormen van een fusie een goede stap was, niet alleen omdat het moest maar ook omdat het op
zichzelf goed was. En dan hoop ik vooral dat we met elkaar een veelkleurige gemeente zullen zijn
waarin de verschillende kleuren elkaar niet maar dulden, elkaar ook niet alleen maar respecteren,
maar waarin ze elkaar waarderen en wederzijds verwelkomen als complementerend.
Tenslotte wil ik hier nog schrijven dat ik bij gezondheid nog een kleine drie jaar voorganger mag zijn.
Ik zie het moment van stoppen met angst en beven dichterbij komen. Anderzijds besef ik dat het
werk voortgezet zal worden. Mijn opvolger is er al en ik houd me voor ogen: Zij moet wassen en ik
moet minder worden (vrij naar: Johannes 3: 30, Statenvertaling). En zo is het ook goed.

4. Pastoraat
De Werkgroep heeft in de verslagperiode 1 januari 2021 – 31 december 2021 zes keer vergaderd.
Vier keer via TEAMS en twee keer live. Het jaar 2021 werd nog steeds beheerst door Corona
waardoor er amper fysiek contact mogelijk was met gemeenteleden. Het kennismaken werd
hierdoor bemoeilijkt. Op allerlei manieren is geprobeerd om vanuit de wijken regelmatig iets te laten
horen. Dit varieerde van af en toe een kaartje, een telefoontje of een kort gesprekje in de tuin. Ieder
heeft zo op zijn/haar eigen manier geprobeerd naar elkaar om te zien.
Het starten met de nieuwe wijken is in maart waarheid geworden: één jaar na de geplande datum.
Het bemensen van de wijken bleek al snel een probleem. Er waren niet voldoende (7)
wijkouderlingen. Voor de wijken waarin geen wijkouderling was hebben we een pastoraal
medewerker gevraagd om “kartrekker” te willen zijn. Daarmee was voorlopig het probleem opgelost.
In de beginperiode is veel tijd besteed aan het elkaar leren kennen, een werkwijze te vinden waarbij
iedereen zich happy voelde. En veel zaken moesten nog opgezet worden.
Voor de verjaardagen van 80+ gemeenteleden hebben we gekozen om alleen bij kroonjaren een
bloemetje o.i.d. te brengen en verder alleen een felicitatiekaart te brengen. Deze kaart is in drie
versies ontworpen door Bart Pausma. Zodra het weer mogelijk is willen we ook een
verjaardagsochtend houden voor de jarigen in een kwartaal. Een uitnodiging hiervoor kan met de
kaart mee of later gebracht worden.
In maart is een Paasgroet uitgegaan. Een mooie kaart en een zakje met vergeet-me-niet zaadjes werd
samen met Samenklank bezorgd. Ook is in maart een enquête uitgezet, zowel op papier via
Samenklank als digitaal. Zó wilden we zicht krijgen op waar behoefte aan is in onze nieuwe
gemeente. 37 gemeenteleden vulden de enquête digitaal in en 67 gemeenteleden leverden hem aan
via de brievenbus. De meeste behoefte gaat uit naar het samenzijn: groothuisbezoek met mensen uit
de buurt, samen eten en een gesprekskring over een pastoraal thema. Ook activiteiten van vóór
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Corona werden genoemd: stamppotmiddag, ouderen contactmiddag en het organiseren van een
markt.
Behalve een ontmoeting voor gemeenteleden in “Hoog-Doorwerth” en in “Hoog-Heelsum” in
november zijn er geen activiteiten geweest. Beide middagen zijn erg geslaagd te noemen. Men was
blij elkaar weer te kunnen ontmoeten. De middag in “Hoog-Heelsum” moest verzet worden naar “de
Spreng” omdat Corona de huizen weer dwong om maatregelen te nemen. De middag in “de
Koningshof” is om diezelfde reden afgeblazen.
Door de predikanten zijn diverse pastorale brieven geschreven en met Samenklank bij onze
gemeenteleden bezorgd.
Het jaar 2021 kenmerkte zich vooral door het zoeken naar wegen om pastoraat zichtbaar en voelbaar
te maken en het zorgen voor voldoende menskracht in de wijkteams. In september namen drie van
de vijf wijkouderlingen afscheid. Gelukkig zijn twee van hen als pastoraal medewerker doorgegaan.
Zo werd de continuïteit in de wijk gewaarborgd. Voor de derde wijkouderling zijn twee vervangers
gekomen die als pastoraal medewerker samen de wijk zullen aansturen. Eerder genoemde
wijkouderling is verder gegaan als coördinator pastoraat en verzorgt de nieuwsbrieven inzake rouw.
De zorg voor menskracht zal in de toekomst blijven bestaan en ons waarschijnlijk ook dwingen om
het pastoraat anders vorm te geven.
In december is de poster “Rooskleurig” met Samenklank meegegaan. Ook is er een start gemaakt
met het koffiedrinken ná de dienst per wijk voor alle 7 wijken.
De Werkgroep Pastoraat bestond in deze verslagperiode uit:
ds. Joke Quik-Verweij
predikant wijk 1,2,3 en deel wijk 7
ds. Wouter Koelewijn
predikant wijk 4,5,6 en deel wijk 7
Mw. Ingrid van Maanen-van Dijk
wijkouderling wijk 1
Mw. Inge Wezel-Nijland
wijkouderling wijk 2 en na september pastoraal
medewerker wijk 2
Dhr. Eef Lovink
wijkouderling wijk 3
Mw. Diny Kosters-Rosbach
wijkouderling wijk 4 en na september
coördinator pastoraat
Dhr. Anne van Laar
pastoraal medewerker wijk 4 vanaf september
Mw. Mariska Rochat-Kamerman
pastoraal medewerker wijk 4 vanaf september
Mw. Hilde Burggraaf-Tuinstra
wijkouderling wijk 5 en na september pastoraal
medewerker wijk 5
Mw. Betty van der Kolk-Schaap
pastoraal medewerker wijk 6
Dhr. Arie van Ballegoijen
wijkouderling wijk 7

5. College van Kerkrentmeesters
Zondag 3 januari 2021 was de eerste officiële dienst van de gefuseerde gemeente.
Vanwege de nog altijd geldende Corona-beperkingen was alleen het kleine aantal noodzakelijke
medewerkers lijfelijk in de kerk aanwezig. Ongeveer 100 gemeentelenden waren virtueel aanwezig in
een diapresentatie bij aanvang van de dienst en verder was er natuurlijk de live-stream, waarin
mensen deze markering konden meemaken. Ondanks de beperkingen was het een feestelijke start.
Vanuit kerkrentmeesterlijke kant betekende de formele fusie dat allerlei contacten, bankrekeningen,
lijstjes met verantwoordelijken en toeleveranciers van de wijzigingen op de hoogte moesten worden
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gebracht. Bij de kerkgebouwen kwamen uniforme borden te staan om het samengaan te
accentueren. Ook de afspraken binnen de gemeenten over de tarieven voor de huur van zalen en de
huur van kerkgebouwen voor rouw- en trouwdiensten moesten gelijkgetrokken worden. Geen
gemakkelijke zaken, want de tekorten op de kerkelijke begroting zijn fors en inkomsten dus erg
belangrijk. Tegelijkertijd willen we met de kerk ook een ‘thuis’-functie vervullen, en daarom hebben
we een oplossing gevonden door te kiezen we voor leden- en (hogere) niet-leden tarieven.
Alexander van de Pol werd voorzitter en Bernard van Beek penningmeester. Het secretariaat werd in
eerste instantie door Nettie Heijkamp ingevuld. Zij werd echter ernstig ziek, zodat het secretariaat
moest worden doorgegeven. Vanaf april is dit daarom ingevuld door Feije de Zwart. De ziekte van
Nettie bleek ongeneeslijk en tot groot verdriet overleed zij op 13 juni. We zijn in haar iemand
verloren die zich met veel inzet en zorg bekommerde om al die mensen die samen de kerk vorm en
gestalte willen geven.
De eerste helft van het jaar ging veel aandacht naar de afhandeling van de verkoop van de gebouwen
in Heelsum. In de koopovereenkomst voor het Kerkje op de Heuvel en het Gelders Landschap werd
goed vastgelegd hoe de positie en rol van Steen voor Steen kan blijven bestaan, dat de Protestantse
gemeente van Renkum-Heelsum het eerste recht van koop heeft, mocht het Gelders landschap de
kerk ooit weer willen verkopen, en dat de kerk gebruikt kan blijven worden voor bijzondere diensten.
Van dat laatste is goed gebruik gemaakt toen op 12 september met een laatste reguliere viering
afscheid genomen is van dit mooie gebouw.
Iets verderop in het jaar kon ook de verkoop van de Pastorie van Heelsum worden afgerond. De
pastorie is verkocht aan de fam. Quik.
Nóg iets verder in het jaar is de verkoop van Rehoboth rondgemaakt. Dit pand zal door de nieuwe
eigenaren tot een kleine horeca accommodatie en gastenverblijf worden verbouwd, waarmee het in
zekere zin toegankelijk blijft voor publiek en in combinatie met de kerk zou kunnen worden gehuurd.
De daadwerkelijke overdracht van het pand werd echter naar 2022 geschoven omdat dat voor alle
betrokkenen goed uitkwam.
Het kostersechtpaar dat de laatste jaren in de woning bij Rehoboth heeft gewoond kon een huis in
Duiven betrekken, iets wat zij al langere tijd hoopten te kunnen doen.
De geadviseerde, en door de Kerkenraad en classicale kerk-organen goedgekeurde verkoop van de
gebouwen aan de Koninginnelaan in Heelsum, kon dus in 2021 helemaal afgerond worden. Dat gold
niet voor de beslissing in het te verkopen en aan te houden kerkgebouw. De rapportages van het
adviesbureau Reliplan en het architectenbureau Kraft geven beiden aan dat zowel de kerk aan de
Kerkstraat als de kerk aan de Utrechtseweg geschikt gemaakt kan worden aan de eisen/wensen die
de gefuseerde gemeente voor de toekomst voor ogen heeft. Omdat met de benodigde aanpassingen
veel geld gemoeid is, moet het overblijvende kerkgebouw goed verkocht kunnen worden. Om een
objectief zicht te krijgen op de verkoopwaarde, en dus de beste keus te kunnen maken, is KKG (het
Kantoor Kerkelijke Goederen) geconsulteerd. Die hebben samen met het architectenbureau KAADER,
dat veel ervaring heeft met de herbestemming van kerken, de mogelijkheden geïnventariseerd. Zij
kwamen tot het advies om de kerk aan de Kerkstraat te verkopen en de kerk aan de Utrechtseweg te
renoveren en te gaan gebruiken. Het CvK kon zich goed vinden in de argumentatie achter dit advies.
Eerder hadden ook Reliplan en Kraft al aangegeven dat naar hun inschatting de verkoop van de kerk
aan de Kerkstraat financieel gezien de gunstigste keus zou zijn. Al die zaken samen maakten dat het
CvK in november aan de Kerkenraad voorgesteld heeft om in lijn met de adviezen de kerk aan de
Kerkstraat te verkopen. De kerkenraad heeft dit voorstel unaniem als voorgenomen besluit
overgenomen. Dit in de wetenschap dat dit voor veel gemeenteleden een onwelkome uitkomst is
van het beslissingsproces zal zijn. Mede daarom heeft de Kerkenraad daarbij als voorwaarde gesteld
dat de kerk aan de Utrechtseweg zodanig verbouwd moet worden dat het een nieuw thuis voor allen
zal worden. Vanwege de impact van dit voorgenomen besluit werd de decembermaand zeer
ongeschikt geacht om het noodzakelijke (en in de ordonnanties vereiste) horen van de gemeente te
organiseren. Het uiteindelijke besluit kon dus pas in 2022 genomen worden.
10

Vergeleken met de moeilijke en tijdrovende trajecten rond de kerkgebouwen waren de andere zaken
die geregeld moesten worden eenvoudig. Met het wisselende coronabeleid moesten er steeds weer
andere organisatorische maatregelen worden genomen (aanmelden, placeren, regels bij uitvaarten
opstellen en aanpassen, wel/niet zingen in de kerk), maar door de grote flexibiliteit die mensen
toonden konden al die wijzigingen steeds goed opgepakt worden.
Aan het eind van het jaar gaf Jan-Simon Huijser aan zijn verbinding met de kerk als organist te willen
beëindigen. Mede vanwege het feit dat ook Rien Capelle eerder in het jaar gestopt was moest er dus
gezocht gaan worden naar versterking van de organisten-poule. Gelukkig gaf Jan-Simon aan zijn
afgesproken speelbeurten tot aan het voorjaar van 2022 nog te zullen invullen, indien nodig. Dit gaf
voor het CvK voldoende ruimte om vervanging te kunnen zoeken.
Een doorlopende zorg van het CvK is de kerkelijke begroting. In de loop van het jaar werd bevestigd
dat de kerk aanzienlijk meer uitgeeft dan dat er binnenkomt. Dat was het jaar hiervoor ook al zo. De
buffers zijn ruim, dus er is geen acuut probleem, maar het kan niet zo zijn dat we jaar op jaar moeten
interen op het vermogen dat voorgaande generaties bijeen hebben gebracht. Daarom is weer
uitgebreid aandacht besteed aan de brieven en achtergrondinformatie voor de actie Kerkbalans.
In die brieven wordt benadrukt dat we als gemeente samen gestalte geven aan de Protestantse kerk
van Renkum en Heelsum. Zowel voor de inhoud en uitstraling als kerk als aan voor de financiën. Het
CvK zet zich hier graag voor in en hoopt hiermee samen met u allen een warme en inspirerende
gemeenschap te kunnen vormen.

6. College van Diakenen
Het jaar 2021 gaat in als eerste jaar nadat er een fusie is van de drie diaconieën Hervormd HeelsumKievitsdel, Hervormd Renkum en Gereformeerd Renkum/Heelsum. Het College van Diakenen
bestond 8 personen. In juli 2021 hebben we afscheid genomen van voorzitter Lianne de Buck en
secretaris Willen Smink. Vele jaren hebben zij zich ingezet voor de diaconieën van Hervormd
Heelsum en Hervormd Renkum en zich ingezet voor de diaconale fusie van de drie kerken.
Als voorzitter is benoemd Ebertine Jurrius en als secretaris is Betty Pijls tot het college toegetreden.
Verder zijn Heleen Markus en Corine Boersma als nieuwe leden benoemd.
Nieuw is de functie van Diaken Rentmeester: zij zijn leden van het college van diakenen, maar geen
ambtsdrager. Zij hoeven de kerkenraadsvergaderingen niet bij te wonen.
Tijdens de eerste diaconievergadering in de nieuwe samenstelling wordt besloten om de een
diaconievergadering volledig te wijden aan een brainstorm-avond over de diaconie. Vragen als: wat
verwacht je, wat zijn onze doelen, zijn er zaken die moeten veranderen. Als leidraad werd het eerder
opgestelde onderwerpenplan en het conceptplan van de diaconie gebruikt.
Onderwerpen die leidend zullen zijn de komende jaren:
1. Hulpvragen
2. Ouderenbeleid
3. Collectes en Goederenhulp
4. Communicatie
5. Avondmaal
6. Financiën
7. Duurzaamheid
8. Mensen sociaal afstand samenleving
9. Jeugd
Ieder onderwerp heeft een hoofdverantwoordelijke diaken en ondersteunende diaken(en).
Vast onderdeel in het diaconale werk is de uitgifte van pakketten via de Voedselbank vanuit
Overweide. Ook het beoordelen van hulpvragen behoren tot de taken van de diakenen.
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Jaarlijks organiseert de diaconie voor onze ouderen een stamppottenmiddag en een ouderenreisje.
Helaas zijn beide evenementen niet door kunnen gaan in verband met de toen geldende beperkende
coronamaatregelen.
Rond de kerst is aan alle 80+ leden van gemeente een attentie en kerstwens, die opgesteld is door
ds. Quik, uitgedeeld.
Zichtbaarheid kerk: evenals vorig jaar werden er in het dorp door kinderen uit de gemeente aan
voorbijgangers een kerstgroet (chocolaatjes) uitgedeeld. Aan de bezoekers van de Voedselbank en
mensen die zorg ontvangen bij Stichting Buurth is als kerstattentie een tegoedbon van de supermarkt
verstrekt. Kribbetjestocht: Initiatief van Huis van Renkum. Ook hieraan heeft de diaconie haar
medewerking verleend.
Hulpvragen en collectes: Er zijn verschillende hulpvragen binnen gekomen in het afgelopen jaar. Deze
zijn beoordeeld en waar mogelijk en nodig zijn deze ingewilligd. Deze hulpvragen komen direct
binnen of via het Huis van Renkum of Stichting Buurth of via Interkerkelijk Diaconaal Platform.
In iedere kerkdienst wordt gecollecteerd voor een uitgekozen doel waarbij een evenwicht gezocht
wordt naar regionaal, landelijk en mondiaal niveau. Er wordt ook aandacht geschonken aan
specifieke zaken via een project vanuit de ZWO binnen de diaconie of andere actuele problemen in
de wereld. Soms ondersteund door een folder of filmpje tijdens de dienst. Speciale ZWO-zondagen
worden mede georganiseerd vanuit de diaconie.
Verder worden de vergaderingen van de Groene Kerk bezocht en de vergaderingen van Het
Interkerkelijk Diaconaal Platform.
Vastgoed: Na de fusie bezit de diaconie een drietal panden. Eén van de drie panden wordt, met
toestemming van de kerkenraad, verkocht aan de huidige bewoner. De twee andere panden zijn
verhuurd. De diaconie beraadt zich over de toekomst en beheer van deze panden.

7. Werkgroep Eredienst
De werkgroep Eredienst is in 2021 vier keer (deels online) bij elkaar geweest (februari, mei, augustus,
oktober). Daarnaast is er nog een paar keer in een subgroep vergaderd ter voorbereiding van
speciale diensten. Daarnaast is er vanuit onze werkgroep een vertegenwoordiging geweest in de ad
hoc werkgroepen voor intrede Joke Quik in maart en de fusiefeestweken in september.
De samenstelling van de werkgroep was: Will Heykamp (voorzitter en kerkenraadslid tot
september), Marlene van der Star (secretaris tot sept., waarnemend voorzitter vanaf sept.), Sandra
Winters (secretaris vanaf sept.), Wouter Koelewijn, Jan-Simon Huijser (nieuw vanaf januari, namens
organisten), Sandra Bekendam, Julia Schoonhoven (tot mei), Joke Quik (nieuw vanaf aug.), Wibby
Dijkstra (nieuw, vanaf oktober)
Op zoek naar nieuw kerkenraadslid Eredienst (tevens voorzitter werkgroep)
Gedurende 2021 liep de termijn van Will Heijkamp af als ouderling Eredienst. Hoewel het de wens
van de kerkenraad was dat een opvolger zou komen vanuit de werkgroep Eredienst, hebben de
betrokken ieder eigen redenen om dit niet te kunnen doen. Er is verder gezocht naar versterking. Dat
heeft wel een extra werkgroeplid opgeleverd (Wibby Dijkstra), maar nog geen
kerkenraadslid/voorzitter. Will blijft voorlopig ook nog bij de werkgroep als normaal lid, om zo haar
kennis en ervaring nog te kunnen inbrengen.
Verdeling extra taken, in afwezigheid ouderling Eredienst:
•
Voorzitter: Marlene van der Star neemt dit waar gedurende het seizoen 2021/2022. Sandra
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•
•
•

Winters neemt daartoe de secretaris-functie over van Marlene.
Contact lectoren (indien gewenst bij speciale diensten): Will Heijkamp
Bloemenrooster: Sandra Bekendam
Communicatie van kerkenraad naar werkgroep Eredienst: via de predikanten

Bijzondere diensten
Dit jaar zijn alle bijzondere diensten gevierd. Weliswaar met aanpassingen en zonder volle kerk, maar
binnen de beperkingen zijn er mooie diensten van gemaakt. Deze diensten zijn voorbereid door een
subgroep van de werkgroep Erediensten.
Ondanks corona is er door een groepje gemeenteleden wederom een gezamenlijke Paaskaars
ontworpen en gemaakt (in drievoud).
Kinderkerk
In periodes van lockdown had de Kinderkerk eigen, leuke YouTube-diensten. In de periodes dat het
mogelijk was, waren er fysieke bijeenkomsten van de Kinderkerk in de kerk aan de Utrechtseweg.
Vanaf september is gestart met de Kinderviering in Overweide. Dat is enigszins een mix van de
eerdere Kindernevendienst en de Kinderkerk. De opzet van de Kinderviering is leuk, maar het is nog
erg moeilijk om voldoende leiding te vinden. Daarom is er vooralsnog maar 1 keer per 2 weken een
Kinderviering.
Organisten
Rien Capelle is medio 2021 gestopt als kerkorganist en op 19 september is afscheid van hem
genomen. Rien was ook jarenlang lid van de werkgroep Eredienst. Die plek is vanaf januari 2021
overgenomen door Jan-Simon Huijser.
Lectoren
Eerder in het fusietraject was afgesproken dat er alleen nog in speciale diensten gebruik zou worden
gemaakt van lectoren. Tijdens de corona-diensten was er gestart met lectoren, maar omdat de
kerkdiensten steeds meer de vorm van gewone diensten kregen, heeft de kerkenraad aangegeven
dat ze weer terug willen naar reguliere diensten zonder lector. Medio 2022 zal deze werkwijze in de
kerkenraad geëvalueerd worden.
De Verlichting
Mede door corona is de opstart van de Verlichting wat vertraagd en konden niet alle plannen
doorgaan. Wel heeft de Verlichtingsband hun medewerking verleend aan diverse bijzondere
diensten. In 2022 starten meer initiatieven van de Verlichting.
Advies over gebruik van seculiere teksten en/of filmpjes in de diensten
De kerkenraad had naar aanleiding van twee binnengekomen brieven (over het gebruik van seculiere
teksten en/of filmpjes in diensten) aan de werkgroep Eredienst advies gevraagd ter beantwoording
van de twee brieven. De werkgroep heeft de brieven besproken en een advies opgesteld. In de
werkgroep had niet iedereen dezelfde mening over het gebruik van seculiere teksten/muziek in de
Eredienst, maar we hebben ons in de bespreking niet zozeer gericht op onze persoonlijke meningen,
maar over de afspraken en kaders die er sinds de fusie zijn en daarop het advies gebaseerd.
Contact met audio-visueel-team
Het AV-team maakt geen onderdeel uit van de werkgroep Eredienst, maar we hebben in 2021 wel
een keer vergaderd met een delegatie van het AV-team om wat suggesties en knelpunten te
bespreken.
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Overzicht taken en rollen werkgroep Eredienst
Omdat het, ook voor ons, wel eens onduidelijk is wie nu waar verantwoordelijk is bij alle zaken
rondom de Eredienst, zijn we bezig met het opstellen van een overzicht van de taken en rollen van
zowel de ouderling Eredienst als van de werkgroep. Dat zullen we in 2022 afmaken en dan ter
aanvulling/afstemming/instemming voorleggen aan de kerkenraad.

8. Werkgroep Communicatie
Algemeen
De werkgroep Communicatie adviseert de kerkenraad gevraagd en ongevraagd over de
communicatie met groepen mensen binnen en buiten de kerk. In ons eerste jaar als werkgroep
Communicatie hebben wij verschillende werkgroepen, individuele ambtsdragers en de predikanten
geadviseerd over hun communicatie en hebben we een groot aantal communicatiemiddelen helpen
maken.
Het jaar 2021 stond in het teken van informatie ophalen bij diverse gemeenteleden binnen- en
buiten de kerk om zo handen en voeten te geven van de communicatie van de kerk. 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.
Daarom zijn we o.a. in september tijdens de feestmaand (ter gelegenheid van de fusie) met veel
mensen in gesprek gegaan. Want hoe we ons als kerk laten zien, naar binnen en ook naar buiten, en
welke wensen en gedachten de verschillende gemeenteleden daarbij hebben is iets wat we niet
alleen als werkgroep kunnen bedenken. Dit heeft al mooie verhalen en informatie opgeleverd, die we
samen met een afspiegeling van onze gemeente verder vorm wilden geven. Omdat dit bij uitstek een
proces is waarbij ‘live interactie’ essentieel is, is dit door alle coronamaatregelen nog niet gelukt om
verder uit te werken.
Activiteiten
Steeds meer werkgroepen en commissies weten ons te vinden en dat is fijn. Onderstaand een greep
waar we vanuit communicatie een belangrijke rol in hebben gehad of een bijdrage aan hebben
geleverd.
•
Allereerst hebben we de website verder vormgegeven en gevuld met flink wat informatie;
o
Wekelijkse actualisatie website (collectes, kerkdiensten, nieuws)
o
Start van diverse rubrieken, (De Blik van ds. Quik, trailers van de predikanten, nieuwe
pagina’s van werkgroepen etc.)
•
Een greep uit de communicatiemiddelen: Ontwerp gemeentepuzzel ds. Quik (Alleen samen
kunnen we gemeente zijn), visitekaartjes predikanten, Paasgroet 2021, verjaardagskaarten/
geboortekaarten/condoleancekaarten/bloemenkaartjes Pastoraat, Programmakrant (papier
en online) Vorming & Toerusting.
•
We hebben pastoraat geadviseerd over en gefaciliteerd met een online en ‘papieren’
enquête uitgezet;
•
Opzet, inrichting bestand van ontvangers , vormgeving en redactie van een e-mail
nieuwsbrief van de kerk met de applicatie LaPosta. Inclusief het schrijven, redactie en
vormgeving van diverse specials rond corona, feestdagen en bijzondere gebeurtenissen.
•
We hebben een grote bijdrage geleverd aan de communicatie rondom de feestweek in
september; we hebben diverse programmakranten en informatieboekjes vormgegeven
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•

zowel op papier als online.
Organisatie, inrichting en actualisering, (incl. troubleshooting) bij e-mailapplicatie van de kerk
(domein@pknenkumenheelsum.nl)

Bezetting in 2021:
Wilma Hiller
Bart Pausma
Thomas Geelkerken
Betsy v.d. Wal
Grieta Eshuis
De werkgroep communicatie maakt in 2022 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.
Bereikbaarheid
Heb je een vraag of wil je als werkgroep of commissie praktisch advies bij een
communicatieactiviteit? Neem dan contact op via het e-mailadres:
communicatie@pknrenkumenheelsum.nl

9. Werkgroep Jeugd en Jongeren
Het jaar 2021 is voor het jeugdwerk een bijzonder jaar geweest.
Rock Solid en Pastorie zijn beide na de corona-winterdip weer gestart om toch voor de
zomervakantie nog een aantal keren bij elkaar te komen. Na de zomervakantie als vanouds verder
gegaan, waarbij helaas in het najaar de activiteiten teruggebracht moesten worden door covid.
Met veel plezier wordt er teruggekeken op de avonden. Avonden waar zowel bij Rock Solid als
Pastorie zo’n 15-20 jongeren kwamen.
Basiscatechese en belijdeniscatechese hebben helaas afgelopen jaar niet plaatsgevonden.
2021 was ook een jaar waarin de fusie zich moest settelen. Met de Jeugdcentrale is gesproken over
het al of niet in het kerkelijk jeugdwerk van onze gemeente te willen participeren. Gezamenlijk zijn
we tot de conclusie gekomen dat zowel de doelgroep, de leiding als de doelstellingen niet dezelfde
zijn als van kerkelijk jeugdwerk. Van daaruit is besloten om naast elkaar verder te gaan.
Ook voor de kindernevendienst en kinderkerk is er aardig wat veranderd. Van kindernevendienst,
naar kinderkerk, naar kinderviering. Maar hierover leest u meer bij de werkgroep Eredienst.
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10. Werkgroep Vorming en Toerusting
Vorming- en toerusting: een raar seizoen
Corona stempelde het kerkelijk leven en dus ook de activiteiten in het kader van vorming en
toerusting.
Vele ontmoetingen stonden op een laag pitje. De Open Deur Kring kwam in goede tijden gelukkig nog
wel samen, het Kerkcafé kwam na 1x niet meer van de grond. De Bijbelkring – kring Labooy - was
actief als het kon en mocht.
Zomerkerk in Juli en Augustus met o.a exposities van Marijke van Silfhout en foto’s van Thijs Pausma
bracht bezoekers naar de voormalig gereformeerde kerk. Koffie/thee met een oortje (dankzij de
gastheren/gastvrouwen) werd gewaardeerd: de puzzel van ds. Joke Quik is uiteindelijk voor meer
dan 60 procent gemaakt.
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