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EREDIENSTEN
02-07-17
08.30u.
16.30u.

09-07-17
08.30u.
16.30u.

16-07-17
08.30u.
16.30u.

23-07-17
08.30u.
16.30u.

30-07-17
08.30u.
16.30u.

SoW-kapel, drs. P. Houtman, Barneveld
SoW-kapel, preeklezen br. Veenstra
Collecten: kerk en diaconie

SoW-kapel, br. R. A. Nijhoff, Veenendaal
SoW-kapel, ds. C. van den Berg, Amersfoort-o
Collecten: kerk en zending Oekraïne

SoW-kapel, ds. J. J. Poutsma, Zeist - de Bilt
SoW-kapel, br. R. A. Nijhoff, Veenendaal
Collecten: kerk en VSE

SoW-kapel, ds. D. Grutter, Rijnsburg
SoW-kapel, ds. J. A. Boersema, Doesburg
Collecten: kerk en DFB (geestel.verz.milit.)

SoW-kapel, wordt nader ingevuld
SoW-kapel, ds. D. T. Vreugdenhil, Capelle ad IJssel
Collecten: kerk en diaconie

!1

06-08-17
08.30u.
16.30u.

13-08-17
08.30u.
16.30u.

20-08-17
08.30u.
16.30u.

27-08-17
08.30u.
16.30u.

03-09-17
08.30u.
16.30u.

SoW-kapel, wordt nader ingevuld
SoW-kapel, ds. W. Scherff, Spakenburg
Collecten: kerk en zending Oekraïne

SoW-kapel, br. R. A. Nijhoff, Veenendaal
SoW-kapel, ds. R. Sietsma, Zaltbommel
Collecten: kerk en diaconie

SoW-kapel, ds. J. van Houwelingen, Zutphen
SoW-kapel, ds. R. Sietsma, Zaltbommel
Collecten: kerk en DFB (TU Kampen)

SoW-kapel, ds. H. J. Boiten, Amersfoort-c
SoW-kapel, ds. R. Sietsma, Zaltbommel
Collecten: kerk en VSE

SoW-kapel, drs. P. Houtman, Barneveld
SoW-kapel, ds. R. T. te Velde, Pijnacker - Nootdorp
Collecten: kerk en zending Oekraïne
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KERKENRAAD
2. Onderling dienstbetoon
Pastoralia
Met nog zo’n dozijn kennismakingsbezoeken te gaan, nadert ook voor
mijn vrouw en mij nu een (fiets-)vakantie. Via ouderlingen of diakenen
blijf ik bereikbaar. Ik realiseer me dat niet iedereen zomaar op vakantie
kan. Nu is het voor een predikant (in wording) wat riskant om de één wel
en de ander geen kaartje te sturen. Maar wie op een regenachtige middag
een ander gemeentelid op die manier blij wil maken: laat zo gerust merken
dat je aan een ander denkt, dat doet goed.
Voor de mensen bij wie ik nog niet ben komen kennismaken: daar zit geen
enkele onaardige logica achter. Begint u gerust een lotgenotengroep als u
dat toch denkt. Maar mijn avonden blijken tot half juli echt vol te zitten.
Niet alleen met vergaderingen, gelukkig. Eind juni had ik een groepsreis
naar Engeland: om de sporen van de theoloog Bonhoeffer (1906-1945)
daar na te gaan.
RN – robnijhoff@planet.nl/0318-527433

2.1. Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van
08-05-17
Opening wordt verzorgd door br. Niemeijer, hij gaat ons voor in gebed, we
lezen Ps. 42 en zingen daarna Ps. 42: 1 en 7.
Br. Veenstra is aanwezig om toelichting te geven over de enquête die in de
gemeente is gehouden over het kerken in de regio. Br. Veenstra geeft een
toelichting over de notitie die de commissie heeft opgesteld. De enquête en
notitie worden toegelicht.
De commissie zal een definitief voorstel formuleren en aan de raad doen
toekomen voor bespreking.
Notulen van de brede kerkenraadsvergadering van 18-04-2017 worden
goedgekeurd. Bevestigingsdienst br. Boon is op D.V. zondag 4 juni in de
ochtenddienst
Zaken uit Notulen/Actielijst : worden doorgenomen en afgevoerd.
De liturgiecommissie vergadert op D.V. 09 mei. Het verslag hiervan komt
terug op de volgende vergadering.
Financiën: de financiële rapportage 2016 is goedgekeurd en kan naar de
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gemeente verstuurd worden.
Jaarthema en voortgang, komende zaterdag is er een rommelmarkt voor
Jemima.
Voor komend seizoen jaarthema afspreken, maar dan kiezen voor een
periode van 6 weken aan het begin van het seizoen. Over het onderwerp
wordt nagedacht. Ideeën zijn welkom.
Kerkelijke zaken:
- Vraagstuk M/V , hoe verder en tijdspad. Afwachten wat
de synode besluit over dit vraagstuk. Afhankelijk daarvan
gemeentevergadering beleggen. Voorstel om september Bijbelstudies te
houden over hoe lezen we de Bijbel. Begin seizoen heimiddag voor de
raad, daarna startzondag met het jaarthema.
- Nieuwe scriba, volgende vergadering afscheid zr. de Boer.
Zr. Niemeijer wordt gevraagd om de scriba taken op zich te nemen en zij
stemt daarin toe. Onder dank wordt hier kennis van genomen.
meegegeven.

- Classis 18-05-2017, credentiebrieven worden

Censura Morum: Avondmaal 11-06-2017, er is geen bezwaar tegen de
ambtsdienst van de broeders onderling, waarvan dankbaar kennis wordt
genomen.
Rondvraag, er is niets voor de rondvraag.
Volgende smalle vergadering is D.V. 06-06-2017 om 19.00 uur en de
brede vergadering is D.V. 06-06-2017, aanvang 20.00 uur ( achter smal
aan dus ). Alleen de agendapunten die voor de vakantie nog afgerond
moeten worden zullen behandeld worden en daarna informeel afscheid
van Tjaard en Wilma en welkom aan Dirk en Wilma.
Gebed: br. Dubbink. Preses sluit de vergadering.
Namens de raad, Wilma de Boer, scriba

2.2. Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van
06-06-2017
Opening wordt verzorgd door br. Niemeijer. Hij gaat ons voor in gebed.
We lezen Rom. 8: 1-11 en zingen Gez. 118: 1 en 3.
Een speciaal welkom aan Dirk Boon en Wilma Niemeijer, zij worden Gods
zegen toegewenst bij hun nieuwe werkzaamheden als ouderling en scriba.
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Het ondertekenings formulier wordt voorgelezen door Rob en
ondertekend door Dirk.
Agenda wordt na een kleine toevoeging vastgesteld.
Br. Scherff komt ter vergadering en wordt welkom geheten. Hij licht het
huurcontract met de SoW voor de ochtenddienst toe. Vanuit onze kant zijn
er een aantal vragen gesteld over de gedragscode. Na wat aanpassingen is
het contract getekend. De komende tijd zal een proef periode zijn, waarin
in de praktijk zal blijken hoe het gaat lopen en of we tegen dingen aan
gaan lopen. De raad besluit dat br. Niemeijer eerste contact persoon blijft
richting de SoW en br. Scherff tweede.
Er zal naar de gemeente gecommuniceerd worden dat na de ochtenddienst
de kerkzaal snel leeg moet zijn en dat men niet voor de uitgang moet gaan
staan praten.
Notulen van de brede kerkenraadsvergadering van 08-05-2017 worden
goedgekeurd.
Zaken uit Notulen/Actielijst : worden doorgenomen en indien
afgehandeld afgevoerd.
Commissie groei: de commissie heeft doorgegeven dat het concept
voorstel van de vorige vergadering binnen de commissie is besproken en
dat dit het definitieve voorstel is geworden. Volgende brede vergadering
wordt het voorstel besproken.
Jaarthema: nieuw jaarthema zal iets worden in de richting van: Goede
woorden, goede verhoudingen. Toegespitst op de gemeente Duiven-Velp.
Br. Nijhoff zal een voorstel maken speciaal voor Duiven-Velp. Er worden
ideeën geopperd voor verdere invulling van het jaarthema.
Kerkelijke zaken
- Vraagstuk M/V : Tijdspad is vastgesteld. We wachten de
uitspraak van de synode af, die verwacht wordt na 15 juni
en zullen de uitkomst bespreken op de smalle vergadering
van 20 juni en dan besluiten hoe we hier verder mee gaan.
-

Nieuwe preses en invulling andere taken/wijken. Invulling
wijken wordt op smal afgesproken. Br. Schiebaan zal de
nieuwe preses worden.

-

Afvaardiging classis: vaste afgevaardigden, br. Nijhoff en
br. Schiebaan. Secundi zijn br. Boon en Doornbosch.
Volgende classis 14 september.

-

Beroepbaar stelling br. Nijhoff: hij zal bij de classis het
beroepbaarheid examen aanvragen. We constateren dit
met blijdschap.
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Censura Morum: Avondmaal 10-09-2017: er is geen bezwaar tegen de
ambtsdienst van de broeders, waarvan met blijdschap en dankbaarheid
kennis wordt genomen.
Afscheid Tjaard en Wilma, onder lovende woorden wordt er afscheid
genomen van Tjaard Niemeijer en Wilma de Boer, die beiden aangeven
dankbaar te zijn dat zij hun gaven hebben mogen inzetten.
Sluiting, gebed door br. Nijhoff.
Volgende diaconie vergadering gepland op 19-06-2017, smalle vergadering
gepland op 20-06-2017, brede vergadering is D.V. 19-09-2017.

2.3. Van de Diaconie
Noodhulp Nigeria
Als diaconie hebben we afgelopen week een gift gegeven aan de ZOA i.v.m.
noodhulp in Nigeria. Wij bevelen dit doel van harte aan. Op de website
www.zoa.nl is meer over de nood in Nigeria te lezen. Ook andere
organisatie vragen om giften voor de nood in Nigeria.
Op de website van ZOA staat onder andere het volgende:
”Dat er in Syrië een grote humanitaire ramp gaande is weet iedereen.
Maar over Nigeria is weinig bekend. Terwijl Boko Haram op gruwelijke
wijze tekeer gaat tegen de bevolking. Daarom luidt ZOA de noodklok voor
deze 2 miljoen ontheemden. Om te ontsnappen aan de terreur zijn
duizenden Nigerianen gevlucht naar steden. Zo ook naar Maiduguri, waar
ZOA actief is. De verhalen zijn heftig: in de haast hebben mensen alles
achter moeten laten en familie is vaak op gruwelijke wijze ontvoerd of
vermoord.
Hoewel het in het kamp veilig is, is ook daar het leven niet makkelijk.
Vooral het ernstige tekort aan voedsel vormt een groot probleem.
Terugkeren naar huis is geen optie. Geweld en terreur zijn buiten de stad
nog altijd aan de orde van de dag. Voor ruim 2 miljoen ontheemden is er
dan ook weinig zicht op een betere toekomst.
Kom jij met ons in actie?
Niet alleen in Nigeria, maar ook in landen als Afghanistan, Zuid-Soedan,
Burundi en Irak hebben duizenden vluchtelingen dringend behoefte aan
hulp. ZOA wil hen helpen. Bijvoorbeeld met voedsel, water en onderdak.
Dat kunnen we niet zonder jouw hulp. Help je mee met een gift?
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Geef-tip: Voor €30 geef je een gezin van 4 personen al een voedselpakket
voor één maand.”
Vakantietijd
De vakantietijd staat voor de deur. Tijdens onze diaconale gesprekken valt
op dat “kleine gebaren” gemeenteleden raken. Bijvoorbeeld het krijgen
van een kaartje. Het lijkt misschien iets kleins maar het doet zo ontzettend
goed bij diverse gemeenteleden!
Mogen wij u via deze weg oproepen om uw kerkadressenboekje in uw
bagage mee te nemen tijdens uw vakantie en diverse (oudere en zieke)
gemeenteleden een kaartje te sturen? Alvast, ook namens de diaconie,
ontzettend bedankt!
Ook uw diakenen zullen, zo de Here wil en wij leven, op vakantie gaan.
Mocht u uw eigen diaken niet kunnen bereiken i.v.m. afwezigheid vakantie
dan kunt u gerust een van de andere twee diakenen bellen!
Wij wensen u allen een fijne vakantieperiode toe!

2.4. Kort verslag van de classisvergadering op 18 mei 2017
Belangrijkst item van deze vergadering is het Verkort toelatend onderzoek
van ds Wouter van Veelen. Hij is namelijk door de kerk van Tiel beroepen,
en hij heeft met zijn vrouw dit beroep aangenomen. Ds Wouter van Veelen
werkt nu voor een klein kerkverband in Frankrijk, en komt weer terug het
GKv kerkverband binnen. Vandaar dit onderzoek, wat gezien de afstand
via een skype-verbinding plaatsvindt. Een unicum?
Het resultaat is dat de vergadering ds van Veelen zeker kan toelaten tot
onze classis / ons kerkverband. De voorzitter ds Sietsma draagt hem met
zijn gezin en de Franse kerken op aan de Heer, en we zingen hem - via
skype - Psalm 134 toe.
Op deze vergadering spelen er verder weinig zwaarwegende zaken. We
wisselen informatie over het leven in verschillende gemeente uit, en er
worden vanuit een paar kerken vragen ter advies gesteld (bijv rond
talstelling en samenwonen), of er wordt samen gezocht naar een oplossing
voor praktische problemen (bijv vakantiezondagen samen vieren als
kleinere gemeenten).
Ook hebben we een nieuwe huishoudelijke regeling voor de classis
vastgesteld, met aanpassingen vanwege de nieuwe kerkorde.
ds Henk van Hemmen
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2.5. Synodeverslag 7e vergaderweek 15-17 juni 2017
Door Andries van den Berg (synodeverslaggever en afgevaardigde voor
de GS)
Synode neemt historische besluiten rond vrouw en ambt en de NGK
In de voorlaatste zitting nam de synode het historische besluit om alle
ambten open te stellen voor vrouwen. Ook werd een grote stap gezet op
weg naar eenwording van de GKv met de Nederlands Gereformeerde
Kerken (NGK).
Vrouwen in alle ambten
De besluitvorming rond vrouw en ambt kwam op de drie vergaderdagen
aan de orde. Op donderdag besloot de synode vrouwen toe te laten tot het
ambt van ouderling en diaken. Het besluit over vrouwen als diaken vroeg
weinig discussie en werd met 30 stemmen voor en 2 tegen aangenomen.
Het besluit over vrouwen als ouderling kreeg kritiek vanwege de, naar het
oordeel van sommige synodeleden, magere onderbouwing.
Deputatenvoorzitter Avelien Haan-Kamminga wees erop dat de brede
discussie van de afgelopen maanden nu leek te worden versmald tot een
bespreking over gronden, terwijl deputaten meenden te hebben
aangetoond dat mannen en vrouwen worden geroepen samen te dienen en
dat ook in de ambten te doen, inclusief de eindverantwoordelijkheid op
kerkenraadsniveau. Na een lange bespreking werd het voorstel met 23
stemmen voor en 9 tegen aangenomen.
Predikant en preekconsent
Op vrijdag kwam eerst het besluit aan de orde over het verlenen van
preekconsent aan vrouwen dat met 27 stemmen voor, 2 onthoudingen en
3 stemmen tegen werd aangenomen. Het besluit over de vrouw als
predikant riep een aantal vragen op over de visie op de ambten en het feit
dat dit ambt voor het leven wordt aangegaan. Deputaat Erik de Boer ging
daar uitgebreid op in. De stemming leverde het volgende resultaat op: 21
stemmen voor, 1 onthouding en 10 stemmen tegen. Daarmee was de
openstelling van alle ambten een feit. Een van de broeders legde een
stemverklaring af, die verwoordde wat hij als tegenstander van de
genomen besluiten ‘nu meemaakte’. Mede naar aanleiding van zijn betoog,
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ging de vergadering in gebed waarin God om ontferming over de kerken
en de kerkleden werd gebeden. Emotionele reacties volgden. Er was zeker
geen juichstemming. De zwaarte van het besluit en het verdriet van de
mensen die vinden dat de Bijbel zo geen recht wordt gedaan, werd
gevoeld.
Invoering besluit is aan plaatselijke kerken
Daarna was de invoering van de besluiten kort aan de orde. Deputaten
presenteerden een voorstel om het pas in 2020 mogelijk te maken dat
vrouwen ouderling of predikant worden. Dit voorstel werd
zaterdagmorgen door deputaten ingetrokken, waarna de synode na een
uitgebreide besprekingsronde met 23 stemmen voor, 1 onthouding en 7
stemmen tegen het oorspronkelijke voorstel van deputaten aannam om de
uitvoering van de besluiten aan de plaatselijke kerken over te laten zonder
daar verdere voorwaarden aan te verbinden.
Grote stap naar samengaan van GKv en NGK
Op zaterdag werd een grote stap gezet in het proces naar kerkelijke
eenheid van de NGK en de GKv. Ds. Peter Sinia hield namens de NGKdeputaten een enthousiaste en soms bevlogen toespraak. Hij spoorde aan
tot verdere concrete stappen. Sinia: “Wij vragen niet het uiterste. Wij
kunnen er mee leven als plaatselijke kerken anders denken over de vrouw
in het ambt. Voor ons hoeft dat niet kerk scheidend te zijn. Ons verlangen
gaat ook uit naar al diegenen die dat besluit betreuren. In alle oprechtheid
strekken wij onze open armen naar u uit”. Na de eerste besprekingsronde
reageerde ds. Henk Messelink. Hij liet weten blij te zijn met het aanbod en
graag te willen doorspreken over kerkelijke eenheid “vanuit een verlangen
om bij elkaar te komen”.
Gezamenlijke synode
Vervolgens kwam een amendement aan de orde dat beoogde in het najaar
een gezamenlijke vergadering van de synode van de GKv en de Landelijke
Vergadering van de NGK te beleggen om het streven naar eenheid tussen
de beide kerken concreet naar elkaar toe uit te spreken. Een ruime
meerderheid stemde in met het amendement (19 voor, 1 onthouding, 12
tegen). Daarna viel er een stilte; iedereen had behoefte om dit bijzondere
moment te verwerken. Vervolgens kreeg ds. Willem Smouter, voorzitter
van de Landelijke Vergadering van de NGK het woord. Hij sprak woorden
van grote dankbaarheid en constateerde nuchter dat “de bal bij de beide
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moderamina ligt om de voorgestelde bijeenkomst te beleggen”. Daarna
brachten alle aanwezigen het lied ‘Samen in de naam van Jezus’
tweestemmig maar in grote eenstemmigheid ten gehore.
Op de synodevergadering van 29 en 30 juni 2017, zullen de andere
besluiten die Deputaten Kerkelijke eenheid aan de synode hebben
voorgelegd, over o.a. de Nationale Synode, aan de orde komen.
Meer informatie: www.gkv.nl/synode

DIENSTGROEP SAMENLEVEN
3. Sparen voor de "Verre Naasten"
Wat moet je schrijven of zeggen, wanneer het verzamelen gewoon door
gaat!
We zijn blij dat de postzegels, A.H. zegel en Perla zegels geregeld bij ons
binnenkomen. Denkt u er aan dat de post zegel ruim geknipt wordt?
De tandjes zijn zo gauw kapot.
We kregen van een gulle gever (spaarder) alle dubbele zegels en eerste
dag enveloppes die hij had. Maar elke zegel telt mee zeggen we altijd!
In februari en nu in juni is er weer een doos vol verstuurd.
We hopen dat U mee wilt sparen voor de "Verre Naasten" om de volgende
doos vol te krijgen.

3.1. Diverse persberichten
De volledige tekst is op te vragen via de redactie.
Al meer dan 60 kerken van allerlei denominaties, verspreid over heel
Nederland, hebben zich al opgegeven voor de Kerkproeverij op zondag
10 september. Bijna een kwart van deze kerken zijn GKv gemeenten! Mooi
om te zien dat de GKv warm loopt voor dit initiatief. www.kerkproeverij.nl
Het volgende kerkblad zal verschijnen D.V. 3 september 2017. Kopij kunt
u inleveren uiterlijk tot en met zondag 27 augustus 2017 bij de redactie.
Kopij kunt u inleveren handgeschreven of via e-mail kerkblad.
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