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EREDIENSTEN
01-10-17
08.45u
16.30u.

08-10-17
08.45u
16.30u.

15-10-17
08.45u.
15.00u.

22-10-17
08.45u.
16.30u.

SoW-kapel, kand. R. A. Nijhoff, Veenendaal
SoW-kapel, ds. U. van der Meer, Tiel
Collecten: kerk en diaconie

SoW-kapel, ds. C. A. Smit, Lelystad
SoW-kapel, ds. U. van der Meer, Tiel
Collecten: kerk en zending Oekraïne

SoW-kapel, drs. P. Houtman, Barneveld
SoW-kapel, ds. B. C. Buitendijk, Bunschoten-o
Collecte: diaconie
In beide diensten viering Heilig Avondmaal

SoW-kapel, ds. D. Grutter, Rijnsburg
Ontmoetingskerk Zevenaar, kand. R. A. Nijhoff,
Veenendaal
Collecten: kerk en VSE + deurcollecte student Roman
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29-10-17
08.45u.
16.30u.

01-11-17
19.30u.

05-11-17
08.45u.
17.00u.

SoW-kapel, ds. F. Rinkema, Katwijk
SoW-kapel, ds. F. Rinkema, Katwijk
Collecten: kerk en DFB (past. doven & slechth.)
Dankdag voor gewas en arbeid
SoW-kapel, ds. B. C. Buitendijk, Bunschoten-o
Collecte: diaconie

SoW-kapel, student W. Schaaij
SoW-kapel, ds. S. de Bruine, Balkbrug
Collecten: kerk en VSE

KERKENRAAD
2. Onderling dienstbetoon
Pastoralia
De startzondag van 17 september was een mooie gelegenheid om een
jaarthema voor te stellen: ‘Drinken met elkaar’. Dat drinken verwijst
tegelijkertijd naar de Bron, Jezus Christus; naar zijn Woord, de Bijbel;
naar de wijn aan het Avondmaal; en naar elk drankje waar je samen
ontspannen van kunt genieten, ook als kerkleden die iets afspreken met
elkaar – thuis of waar ook.
Diezelfde zondag werd het jaarthema in de praktijk gebracht, rond de
verlate middagdienst: samen iets eten en drinken en elkaar ontmoeten en bij goede banden zit op deze wereld nu eenmaal ook de pijnlijke kant
van afscheid nemen. Zo kwamen op deze ene zondag beide kanten van het
jaarthema meteen uit de verf: de diepere woorden over het verlangen van
Jezus Christus om ‘de wijn met ons te drinken in zijn Koninkrijk’; en onze
bescheiden ‘proeverijen’ van dat Rijk, door elkaar als kerkgemeenschap
informeel mee te maken.
Als gemeente mag u nu drie deelthema’s verwachten, met steeds een
zondagse dienst daarover, plus wat gespreksmateriaal en later een
ontmoetingsavond. Het eerste deelthema gaat over de Bron en ons
‘Bronwater’: “HEER-lijk, helder, …”. Donderdag 26 oktober bent u
welkom op zo’n ontmoetingsavond. Centrale vraag is dan: hoe helder is de
Bijbel, die ons naar de Bron leidt?
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Ten slotte: in de week van de startzondag heb ik met veel plezier zes
catechisanten ontmoet, en zij mij. Ook met hen hoop ik op een mooi,
leerzaam en zinvol seizoen samen.
Reacties? robnijhoff@planet.nl; 0318-527433
Br. Nijhoff is in de afgelopen maand na onderzoek door de classis
Arnhem beroepbaar gesteld. Voor onze predikant in opleiding een
volgende stap naar het predikantschap. Br en zr. Nijhoff, van harte
gefeliciteerd met deze stap. Het is fijn om te mogen merken dat de
inspanningen door de Here gezegend worden. Dit betekent dat de weg vrij
is om beroepen in overweging te nemen. In het licht van de wederzijds
positieve ervaringen heeft de kerkenraad besloten de gemeente voor te
stellen broeder Nijhoff te beroepen als deeltijd-predikant. Binnenkort gaat
de gemeentevergadering hierover. Het is een spannende tijd voor br. en zr.
Nijhoff, maar ook voor onze gemeente. Laten we met elkaar vertrouwen
hebben in de leiding van de Here in ons persoonlijk leven én in dat van
onze gemeente. We mogen weten dat God ook in deze dingen voor ons
zorgt.
2.1. Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 19-09-2017
Opening wordt verzorgd door de preses, we zingen psalm 92 vers 1 en 7 en
lezen daarna Jozua 22. We spreken kort met elkaar door over het gelezen
gedeelte en constateren dat de bijbel nog altijd actueel is.
Commissie groei. N.a.v. de uitslag van de enquete heeft het moderamen
tijdens de zomervakantie groen licht gegeven voor het verder uitvoeren
van de plannen om te kerken in de regio. Dit houdt concreet in dat er elke
maand, te beginnen op 22 oktober a.s. in de middagdienst, een kerkdienst
gehouden zal worden in Zevenaar. Met de Kerst zal dit in Velp zijn. Ook
voor Goede Vrijdag zal bekeken worden of we dan in Velp terecht kunnen.
Dit wordt een proef die tot juni a.s. zal doorlopen. Dan komt er een
evaluatie en zal bekeken worden of we doorgaan met het kerken in de
regio. Ondanks dat de kosten voor het huren van het kerkgebouw in
Zevenaar hoger zijn dan het huren van de SoW kapel zal het kerken in de
regio wel doorgaan, omdat dit past in lijn van de afspraken die gemaakt
zijn.
Nieuw jaarthema. Startzondag op DV 17-09-2017 is geweest. In de
ochtenddienst heeft br. Nijhoff het jaarthema “drinken met elkaar”
bepreekt.
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Daarna drie preken over dit thema met als onderwerp: “HEER-lijk
helder…..” Op 1 oktober a.s. 1e preek over deelonderwerp. Verwijzing naar
het water uit de bron. “Elkaars dorst…. uit welk vaatje tap je?” 2e preek
over deelonderwerp. Je wordt geconfronteerd met elkaars noden. Hoe ga
je hier mee om. “Samen uit…..” 3e preek over deelonderwerp. We zijn
samen op weg naar de nieuwe aarde. Maar ook echt het samen uitgaan. Op
DV 26 oktober a.s. zal er een gemeentevergadering gehouden worden waar
over deel 1 van het jaarthema doorgesproken wordt. Br Nijhoff zal de
invulling van de avond verzorgen. Als het mogelijk is ook handvatten
aandragen voor bespreking van het onderwerp tijdens kringbijeenkomsten
etc.
Heidag DV 30-09-2017. De kerkenraad komt ’s middags bij elkaar om o.a.
het jaarthema zich eigen te maken, ook ter voorbereiding op de
huisbezoeken.
Kerkelijke zaken Vraagstuk M/V. Dit punt zal op een extra
kerkenraadsvergadering besproken worden. Op 9 november a.s. zal er een
gemeentevergadering belegd worden om over dit onderwerp met de
gemeente door te spreken.
Catechisatie. Er is overleg geweest met de ouders van de catechisanten en
de catechisatie wordt nu gegeven op woensdagavond. Er komt een
evaluatie.
Brief van zr. Blok over gastenopvang De kerkenraad vindt het waardevol
als de gastenopvang blijft bestaan en geadviseerd wordt om degene die de
gastenopvang verzorgt bij de 1e deur te laten staan. Het zou mooi zijn als
ook na de dienst in het oog wordt gehouden of gasten worden
aangesproken. Ook dit zou een taak kunnen zijn voor de gastenopvang.
Verslag gesprek brs Tjaard Niemeijer en Bas Scherff met SoW gemeente
Eind dit jaar is de proefperiode afgelopen. Er is bericht van de SoW
gemeente dat de kerkdienst om 8.45 uur kan beginnen.
Beroepen br. Nijhoff Er is op 5 september jl. een “functioneringsgesprek”
geweest met br. Nijhoff. De brs. Schiebaan en Dubbink hebben dit gesprek
gevoerd, gebruikmakend van de punten die door de gemeenteleden zijn
doorgegeven. Ook het reflectieverslag is opgesteld n.a.v. deze punten en de
ervaringen van de kerkenraad. Tijdens de afgelopen classisvergadering op
14-09-2017 zijn de reflectieverslagen van ds. Balk en de kerkenraad
besproken. Dit was nog het laatste wat hoort bij het beroepbaarstellend
onderzoek. De kerkenraad spreekt zonder RN door over het voordragen
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van RN aan de gemeente om hem te beroepen en na stemming is duidelijk
dat RN aan de gemeente voorgedragen zal worden. Dankbaarheid is er
over de weg die de Here hierin met onze gemeente gaat. Ook br. Nijhoff
spreekt zijn dankbaarheid uit.
De CvB zal op zo kort mogelijke termijn met een financieel plaatje komen,
gebruikmakend van de richtlijnen van de Cgmv. Er zullen drie overzichten
komen, te weten met een dienstverband van 50, 60 en 70%.
Op 23 november a.s. is er weer een classisvergadering. Wanneer de
gemeente voor die tijd besluit om over te gaan tot het beroepen van RN,
dan kan er de 23e een toelatend onderzoek gedaan worden. Op DV 12
oktober a.s. zal er een gemeentevergadering gehouden worden, waar een
financieel plaatje aan de orde zal komen en het beroepingswerk.
Vacature diaken. I.v.m. vertrek br. Van Pijkeren naar Zutphen ontstaat er
een vacature voor diaken. De gemeente zal worden opgeroepen om namen
op te geven.
Censura Morum: Avondmaal 15-10-2017 Dankbaar kunnen we
constateren dat er geen bezwaren zijn tegen de ambtsdienst van de
broeders.
Sluiting, we zingen psalm 93 vers 1 en 3.
Br. van Pijkeren gaat voor in gebed.
Namen de raad, Wilma Niemeijer, scriba
2.2. Kort verslag classis
Vergadering : Gewone vergadering
Datum
: donderdag 14 september 2017
Aanvang
: 20.00 uur
Locatie
:Geref. Kerk Wageningen ‘De Wagenburcht’, Kastanjeweg
2, Wageningen,
Notulist
: Roel Sietsma
Br ds Ulbe van der Meer opent deze toch wel bijzondere
vergadering, waarin het onderzoek (BSO) van br Rob Nijhoff zal
plaatsvinden, waarvoor hij hem bemoedigt.
Allen worden welkom geheten en we zingen en lezen uit de Bijbel,
en bidden God om een zegen.
Alle classiskerken blijken vertegenwoordigd te zijn, en de
predikant van Tiel, Wouter van Veelen, kortgeleden vanuit
Frankrijk overgekomen, is er ook al bij. Hij ondertekent deze
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avond het formulier waarin hij belooft zich te houden aan heel
de Bijbel en de belijdenissen.
Succesvol BSO Rob Nijhoff
Een groot deel van de avond wordt in beslag genomen door het
BSO (beroepbaarstellend onderzoek) van broeder Rob Nijhoff,
die graag predikant in onze kerken wil worden. Hij heeft
de opleiding Theologie in Kampen al een behoorlijke tijd geleden
met goed gevolg afgerond, maar nu voelt hij zich ook voldoende
voorbereid om aan de slag te gaan als predikant.
Het onderzoek wijst uit, dat dit helemaal op zijn plaats is. Op grond
van een goed gesprek, met verwijzingen naar verschillende getuigenissen,
en in aanmerking genomen diverse vormen van rapportage, wordt broeder
Nijhoff met vreugde toegelaten tot het ambt van predikant in onze kerken,
zodra hij daarvoor een concrete roeping ontvangt. Allemaal met
instemming van landelijke afgevaardigden voor dit soort zaken.
Zowel Rob als zijn echtgenote, als ook de kerk van Duiven-Velp,
waar Rob nu ‘predikant in opleiding’ is, worden van harte gelukgewenst
met het passeren van deze mijlpaal.
Classiskerken ‘wel en wee’
De afgevaardigden vertellen ook aan elkaar, hoe het in de
gemeenten gaat. Sommige gemeenten komen daarbij speciaal voor het
voetlicht, omdat er visitatierapporten besproken worden, die een betere
inkijk geven in het leven van die gemeenten, op grond van dit
bezoekverslag. Wat eruit springt, is de kerk van Arnhem, die meldt
dat het de ambten open stelt voor zowel mannen als vrouwen. De kerk van
Wageningen vertelt dat er een kanselruil zal plaatsvinden met de NGK, en
in Ede-Noord vindt bespreking plaats van het thema LHBTers (lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders). Hoewel we
besloten hadden als classis, om op korte termijn het thema Ongehuwd
samenwonen te bespreken, geven we nu eerst voorrang aan het thema:
Hoe gaan we om met de gevolgen van het synodebesluit, dat
alle ambten openstaan voor mannen zowel als vrouwen? Ook op de
classis hebben we daar immers direct mee te maken.
Notulist m/v gezocht!
Er worden ook nog zakelijke dingen afgesproken, en taken
verdeeld.Een taak die nog niet toegewezen is, en waarvan de vervulling
nadrukkelijk heel erg gewenst is, is die van notulist m/v van de
classisvergaderingen. Het bevordert de deelname van de
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afgevaardigden, als iemand als notulist wil optreden. Iedereen
wordt gevraagd dit in zijn gemeente na te gaan, of er iemand bereid is deze
taak op zich te nemen.
We zien terug op een goede avond. De volgende zal er DV zijn op 16
november. We danken God in lied en gebed.

COMMISSIE VAN BEHEER
3. Opbrengst collecten

6-aug.
13-aug.
20-aug.
27-aug.

AUG
Kerk
Ukraine
Kerk
Diaconie
Kerk
Dep Fin & Beh
Kerk
vse

56,96
54,60
73,03
70,05
97,71
81,00
120,20
116,35

3.1. Inventarisatie EHBO / Reanimatie
Als kerkelijke gemeente hopen we het natuurlijk nooit nodig te hebben
maar de realiteit kan soms anders zijn.
We zouden graag willen inventariseren wie van u in het bezit is van een
(geldig) EHBO diploma alsmede een Reanimatie certificaat.
Het zou ons kunnen helpen om, in geval van nood, snel en daadkrachtig
op te kunnen treden.
U kunt bij Ingrid Schiebaan opgeven of u in het bezit bent van één van
bovenstaande documenten.
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DIENSTGROEP SAMENLEVEN
4. Smoelenboek
Beste gemeenteleden,
In een ver verleden hadden we voor GKV Duiven-Velp een smoelenboek.
Dit willen we graag weer in het leven roepen omdat hier toch duidelijk
behoefte aan is.
Door diverse mensen zijn al foto’s gestuurd naar:
Smoelenboek.GKV.DuivenVelp@gmail.com
Mocht u nog niet gestuurd hebben en wel nog een prachtige foto hebben,
stuur dan naar bovenstaand emailadres.
Alvast hartelijk bedankt voor uw inzendingen.
Voor de mensen die niet digitaal een foto ter beschikking kunnen stellen,
hebben we afgelopen zondag middag foto’s genomen.
Daarnaast willen Gera en Wico op zondag 8 en zondag 15 oktober voor de
kerkdienst er zijn om foto’s te maken voor het smoelenboek.
4.1. Diverse persberichten
De volledige tekst is op te vragen via de redactie.
In de Week tegen Eenzaamheid, 21 september tot en met 1 oktober 2017,
zet LPB media (voorheen Luisterpost|Bralectah) zich in om de strijd
tegen eenzaamheid aan te gaan. Door middel van een kaartenactie en haar
mediakanalen Beleefmee.nl en Opkijken.nl wil LPB media geloof en kerk
dichtbij mensen brengen, zodat zij zich minder eenzaam voelen.
lpbmedia.nl/eenzaamheid
Op de laatste internationale bijeenkomst van de MERF deed Ds. Zemen
Endale verslag van het werk in Ethiopië en Somalië. Iemand vroeg: “Klopt
het dat jullie ook kerken helpen die niet gereformeerd zijn?” Toen stond er
een Somalische medewerker op en antwoordde: “Ja, dat klopt. Deze jonge
kerken kennen het woord gereformeerd niet. Maar zij willen alles leren
over Jezus Christus, hun zaligmaker en hoe zij christen kunnen zijn in hun
dagelijks leven. Met trainingen en materiaal helpen wij hen gereformeerd
te zijn. www.merf.nl
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Zaterdagavond 4 november geeft Kamerkoor Capella Arnhem een
Najaarsconcert, uitgevoerd met orkest.
Het concert vindt plaats in de mooie ambiance van de Kloosterkapel in het
Dominicanenklooster te Huissen en heeft als thema In liefde gedenken.
Voor dit thema is gekozen omdat in deze tijd van het jaar, met Allerzielen,
veel mensen hun geliefden gedenken. www.capella-arnhem.nl
4.2. Wat is er te doen?
08-10
12-10
15-10
15-10
26-10
09-11

Foto’s maken tbv smoelenboek
Gemeentevergadering beroepingswerk + financiën
Foto’s maken tbv smoelenboek
Koffiedrinken na middagdienst van 15.00u.
Gemeentevergadering behandelen deelonderwerp
Gemeentevergadering M/V vraagstuk

Het volgende kerkblad zal verschijnen D.V. 5 november 2017. Kopij kunt u
inleveren uiterlijk tot en met zondag 29 oktober 2017 bij de redactie.
Kopij kunt u inleveren handgeschreven of via e-mail kerkblad.
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