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EREDIENSTEN
05-11-17
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17.00u.
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08.45u.
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03-12-17
08.45u.
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SoW-kapel, student W. Schaaij
SoW-kapel, ds. S. de Bruine, Balkbrug
Collecten: kerk en VSE

SoW-kapel, drs. P. Houtman, Barneveld
Ontmoetingskerk Zevenaar, kand. R. A. Nijhoff,
Veenendaal
Collecten: kerk en diaconie

SoW-kapel, ds. D. F. Ensing, ’t Harde
SoW-kapel, ds. S. de Bruine, Balkbrug
Collecten: kerk en zending Oekraïne

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

SoW-kapel, kand. R. A. Nijhoff, Veenendaal
SoW-kapel, ds. W. Scherff, Spakenburg -z
Collecten: kerk en VSE
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KERKENRAAD
2. Onderling dienstbetoon
Pastoralia
Deze oktober-maand zal Arnolda en mij heugen: op donderdagavond de
12e hebt u als gemeente besloten een beroep op mij uit te brengen.
Diezelfde avond kwam een delegatie de beroepsbrief in Veenendaal
bezorgen. Nadat wij een korte impressie van deze gemeenteavond
gekregen hadden, had ik, met instemming van Arnolda, volstrekt de
vrijmoedigheid om dit beroep aan te nemen – als een roeping van uw kant
en van de kant van Christus de Heer zelf. Als ik ook het Toelatend
Onderzoek bij de classis met positief gevolg achter de rug heb (D.v. 23
nov. as.), willen Arnolda en ik graag volwaardig lid worden van de
gemeente (nu zijn we alleen gastlid).
Inmiddels ging het gemeenteleven alweer verder: zondagmiddag de 22e
hebben we een regio-kerkdienst gehouden in de Ontmoetingskerk in
Zevenaar. In de dienst kwam Luther ter sprake, en zijn herontdekking van
de kracht van vergeving: vergeving = gratis. Luther had de moed van een
profeet als Natan, die David durfde te confronteren met zijn corruptie. En
zowel David als Luther worstelden met hun schuldgevoelens, totdat ze
gemoedsrust ervoeren – dankzij Gods genade en vergeving.
Graag wil ik zowel wat het beroep als wat de regio-kerkdienst betreft een
oproep doen aan wie zelf hierin op een ander spoor zaten of zitten. Met
goede redenen, wellicht. Nu er gezamenlijke besluiten liggen over
predikant en regio-diensten, hoop ik dat u een volwassen loyaliteit kunt
opbrengen. Als we elkaars energie op peil willen houden, vragen
initiatieven en ingeslagen wegen om: het goede leren waarderen, en
meedoen. De volle kerkbanken in Zevenaar deden wat dat betreft weldadig
aan. En niet alleen van eigen kerkleden, maar ook vanuit het tiental gasten
bereikten mij nadrukkelijk positieve reacties. Dank!
Tenslotte: donderdag de 26e hadden we een OntmoetingsAvond over de
vraag: hoe duidelijk is de Bijbel? Je zou kunnen zeggen: de Bijbel is
HEER-lijk helder - omdat God de HEER zelf met Zijn Woord zorgt dat ons
duidelijk wordt wat er in ons leven werkelijk toe doet. Zijn eigen Geest is
daarop uit, en dat niet zonder onze eigen en gezamenlijke inzet, en niet
zonder hulpmiddelen zoals goede vertalingen, een atlas of uitleg door
anderen (onder wie zelfs wetenschappers… 😊 ).

!2

Dit deelthema HEER-lijk, helder,… was het eerste van het jaarthema
‘Drinken met elkaar’. U mag van mij de komende maand nog
gespreksvragen-bij-Bijbelpassages verwachten, zodat u in kringen of
andere groepen bijvoorbeeld kunt uitwisselen in hoeverre de Bijbel u in
uw leven tot nu toe zekerder – of onzekerder – heeft gemaakt bij het
vinden van uw levensweg. De avond van 26 okt. was een voorbereiding op
de volgende OntmoetingsAvond, over de rol van vrouwen in de kerk (D.v.
9 nov.).
Reacties? robnijhoff@planet.nl; 0318-527433
PS Volgende keer wil ik de Pastoralia beginnen met de mooie Doopdienst
van Amos en Lucas (zondagmiddag 29 oktober).

======
2.1. Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 2
oktober 2017
Kort verslag van de extra kerkenraadsvergadering op 2 oktober jl. over
besluit van de synode om de ambten open te stellen voor vrouwen.
Opening Br. DB opent de avond, we zingen psalm 119:40 en 66, lezen 1
Petrus 5 vers 1-11; daarna gaat hij voor in gebed. Bespreking besluiten
synode inzake m/v, openstellen ambten.
Op de OntmoetingsAvond, donderdag 9 november as., zal de kerkenraad
aan de gemeente voorleggen welk beleid rond M/V en ambt volgens hem
wijs is, in elk geval tot een volgende synode. De motiveringen krijgt de
gemeente dan zowel op papier als mondeling toegelicht.
De raad constateert zowel binnen de gemeente als binnen de raad zelf
verschillen van inzicht. Niet alleen over de openstelling van kerkelijke
ambten voor vrouwen, maar daarbij ook weer tussen diakenen/
diaconessen enerzijds en ouderlingen/predikanten anderzijds.
Vooral als het gaat om ouderlingen/predikanten heerst er, in elk geval
binnen de raad, veel moeite om de motiveringen van de synode als Bijbels
te kunnen aanvaarden.
Het lijkt de raad daarom binnen de gemeente van Duiven-Velp wijs om in
elk geval tot de volgende synode geen van de ambten open te stellen voor
vrouwen.
Vanwege genoemde moeite stelt de raad tegelijk voor om zich namens
Duiven-Velp aan te sluiten bij een revisieverzoek zoals dat binnen de
classis Arnhem hoogstwaarschijnlijk geformuleerd zal gaan worden door
een of meer zustergemeenten.
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N.a.v. de gemeentevergadering zal dit punt weer op de agenda van de
kerkenraad komen, want er zullen dan vervolg stappen gezet dienen te
worden.
Rondvraag. Br. WvP bedankt de kerkenraad voor de afgelopen periode die
hij als diaken binnen onze gemeente heeft “mee mogen draaien”.
Sluiting. Br. AS bedankt de broeders voor de goede sfeer van deze avond.
Talstellingsvergadering: 17 oktober a.s.; dan zullen ook de komende twee
gemeentevergaderingen worden voorbereid; daarna zal de kerkenraad in
smalle vergadering doorgaan. Eventueel zal de diaconie dan ook apart
verder vergaderen.
Br. RN beëindigt de vergadering met gebed.
2.2. Kort verslag van de gemeentevergadering van 12 oktober jl.
beroep kandidaat R.A. Nijhoff
Opening. Br. Schiebaan begint met gebed. We zingen psalm 98 vers 1 en 2.
We lezen uit Jesaja 52 vers 7 tot 10.
Korte terugblik. Al voor het vertrek van ds. De Bruine zijn we als gemeente
van Duiven-Velp een traject gestart waarin we ons zijn gaan bezinnen op
het gemeente zijn in de regio waarin we geplaatst zijn. Dat resulteerde in
diverse besluiten, waaronder het “kerken in de regio” en, na het vertrek
van ds. De Bruine in het samenstellen van een beroepingscommissie,
omdat we ervan overtuigt zijn dat deze gemeente een eigen herder en
leraar nodig heeft, die met zijn gaven de gemeente kan dienen bij het
uitvoeren van de missie en de raad en gemeente kan bijstaan in het
dagelijkse leven.
Proces. We hebben een bijzondere route gevolgd, maar we houden nu toch
een “gewone” beroepingsvergadering. In januari jl. is besloten om br. R.
Nijhoff als prio aan te stellen voor de duur van 9 maanden. De afspraak is
toen gemaakt dat, als dit “goed zou bevallen” er door onze gemeente een
beroep uitgebracht zou worden. De classis heeft in september jl. een
beroepbaarstellend onderzoek gedaan en kandidaat Nijhoff (vanaf nu RN)
is nu beroepbaar voor onze kerken.
Tijdens de classisvergadering zijn er reflectieverslagen besproken. Ook
onze gemeente heeft de mogelijkheid gehad om aan te geven hoe de
afgelopen periode met RN ervaren is. Uit de, zowel schriftelijke als
mondelinge reacties, zijn geen belemmeringen genoemd. Uit de gemeente
is wel opbouwende kritiek gekomen over de prediking en RN is met deze
kritiek aan het werk gegaan. Daar zijn weer positieve reacties op gekomen.
Afspraken. RN zal voor 0,7fte beroepen worden en zijn traktement en
vergoedingen zullen volgens de geldende regeling binnen ons kerkverband
worden uitgekeerd.
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RN zal 2 diensten per maand voorgaan in Duiven-Velp. Daarnaast zal hij
binnen de classis meewerken aan ruilbeurten en leerdiensten.RN zal de
catechisaties verzorgen. (2 groepen en eventueel belijdeniscatechisatie)
Verder zal hij pastorale zorg op zich nemen, in samenwerking met de
ouderlingen en diakenen, het kerkenraadswerk en classisvergaderingen
bijwonen. Ook zal RN de regionale contacten onderhouden. (met andere
kerken en burgerlijke gemeenten) RN heeft vanaf het begin de uren
nauwkeurig bijgehouden en geeft aan deze werkzaamheden binnen de
0,7fte te kunnen uitvoeren. RN blijft voorlopig in Veenendaal wonen. Dit
in verband met privé omstandigheden.
Financiën. De CvB geeft bij monde van br. Scherff een toelichting op de
cijfers. We zullen allemaal de VVB moeten verhogen, om aan alle
financiële verplichtingen te kunnen voldoen. De CVB verwacht dat de
gemeente de lasten kan opbrengen. Mocht het tekort niet weggewerkt
kunnen worden, kan er een beroep gedaan worden op de classis. Er is een
budget voor “noodlijdende” kerken, daarnaast heeft RN aangeven
eventueel ook 0,5 of 0,6 fte te willen werken, maar dan zullen er wel
werkzaamheden geschrapt moeten worden.
Vragenronde: Er worden 3 vragenrondes gegeven. In deze rondes worden
vooral verduidelijkingsvragen gesteld.
Stemming. Het voorstel van de kerkenraad om RN te beroepen wordt in
stemming gegeven. De stemcommissie gaat rond met een presentielijst en
alle aanwezigen kunnen een stembriefje invullen. Er zijn 33 stemmen
uitgebracht en 5 schriftelijke stemmen. Volgens het reglement moet 2/3
voor het voorstel zijn. (Kiesdeler is 25,08 stemmen voor). Er waren 29
stemmen voor, dit betekent dat er in de gemeente voldoende draagvlak is
en het voorstel van de raad heeft overgenomen. Er zijn geen bezwaren
binnengekomen.
Rondvraag. Geen punten voor de rondvraag.
Sluiting.
We zingen Psalm 98 vers 3 en 4 en br. Dubbink eindigt met gebed.
Korte raadsvergadering. De kerkenraad is na afloop van de
gemeentevergadering nog even samengekomen en heeft de uitslag van de
stemming besproken en besloten om RN te beroepen. Er zijn een aantal
nee stemmers. Deze hebben zich niet laten horen voor en tijdens de
gemeentevergadering. Dat vinden we jammer, want daarom weten we ook
hun redenen niet. De beroepsbrief is dezelfde avond nog gebracht door
een afvaardiging van de kerkenraad. We zijn blij en dankbaar met deze
positieve uitslag. De regelingen worden later deze maand besproken en
vastgesteld.
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2.3. Kort verslag van de extra kerkenraadsvergadering op 17
oktober 2017.
Opening wordt verzorgd door br. Bart Dubbink. We lezen met elkaar uit
het boek van Thomas à Kempis De navolging van Christus. Het gaat om
het vermijden van een lichtvaardig oordeel. We wisselen met elkaar van
gedachten over het gelezen gedeelte. We zingen gezang 118. Bart opent
met gebed.
Talstelling voor het ambt van diaken.
Er wordt een groslijst gemaakt. Er zijn 7 reacties vanuit de gemeente. De
broeders TH en GS worden op tal gezet. De wijkouderlingen zullen contact
opnemen met de broeders.
Zondag 22 en 29 oktober a.s. afkondiging van talstelling en aankondiging
van verkiezing op zondag 5 november a.s.
In kerkblad zal opgenomen worden dat de wijk van br. WvP overgenomen
wordt door de broeders WvdH en RdeH. Diakenen zullen zelf zorgen voor
dit bericht.
Voorbereiding gemeentevergadering van 26 oktober a.s. Bespreken van
jaarthema. Br. Rob Nijhoff zal deze vergadering voorbereiden en iets
presenteren; Arne zal de leiding hebben.
Voorbereiding gemeentevergadering van 9 november a.s.: standpunt van
de kerkenraad omtrent synodebesluit openstellen ambten voor vrouwen.
Er worden afspraken gemaakt over de communicatie met de gemeente.
Rondvraag. Dienst op DV 24 december a.s.: aanvang om 15.00 uur. Het
zal een eredienst zijn met een bijzonder karakter. Na afloop zal er een
maaltijd zijn.
Op DV 21 januari a.s. intrede en bevestiging van kandidaat Rob Nijhoff.
Ds. Jacko Holtland zal de bevestiging van Rob Nijhoff doen.
Sluiting: gebed door br. RdeH.

2.4. Vanuit de Diaconie:
Voor de periode gedurende de vacature voor diaken kunnen degene die
Wilfred als diaken hadden contact opnemen met RdeH of WvdH wanneer
het nodig is.
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De Week van het Leven wil mensen ervan
bewust maken dat ook het ongeboren
leven onze bescherming en zorg verdient.
Terwijl we kinderen na de geboorte tegen
van alles beschermen, zijn de
allerkleinsten in onze moderne
maatschappij weerloos. Dat moet
anders.
Zondag 3 december 2017 is het
startmoment voor de Week van het
Leven. Een initiatief van verschillende
christelijke politieke partijen en
organisaties waaronder de VBOK.
COMMISSIE VAN BEHEER
3. Collectebonnen
Graag even aandacht voor het volgende:
Collecte bonnen moeten bij betaling worden voorzien van hun
kaartnummer.
De laatste maanden wordt dat geregeld vergeten.
Namens de penningmeester alvast bedankt.
3.1. Inventarisatie (verhoging) VVB
Denkt u nog om het inleveren van het strookje met betrekking tot de
(verhoging van de) vaste vrijwillige bijdrage (VVB)? U kunt uw ingevulde
strookje vandaag nog inleveren bij de penningmeester, te weten IH.
Bent u niet (meer) in het bezit van de brief met oproep dan kunt u een
nieuw exemplaar aanvragen bij IS.
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3.2. Inventarisatie EHBO / Reanimatie (herhaalde oproep)
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 IS opgeven of u in het bezit bent van één van bovenstaande
documenten.
3.3. Jaarboekje 2018
Heeft u wijzigingen, aanvullingen, op- of aanmerkingen met betrekking tot
het jaarboekje 2018? Wilt u dit dan doorgeven aan één van onderstaande
personen?
Bekijk uw eigen persoonskaart kritisch. Kloppen er gegevens niet? Als u
lid bent van één van de vele commissies, bekijk dan ook of de gegevens
nog up-to-date zijn.
3.4. Opheffen Postbus
Met ingang van 1 januari 2018 wordt de Postbus voor onze kerkelijke
gemeente opgeheven.
Alle post bestemd voor de kerk (kerkenraad, diaconie, scriba enz.) mag
voortaan verzonden worden naar:
GKv Duiven-Velp
Beekstraat 10
6883 GJ VELP

DIENSTGROEP SAMENLEVEN
4. Diverse persberichten
De volledige tekst is op te vragen via de redactie.
De missie van de Bijbelvereniging bestaat uit het gratis plaatsen van
Bijbeluitgaven in zoveel mogelijk overnachtingsplekken in Nederland: in
hotels, vakantiebungalows, bed & breakfast locaties, op schepen, in
zieken- verpleeg- en verzorgingshuizen, in hospices en gevangenissen.
Daarnaast verstrekt onze vereniging sinds enkele jaren ook Bijbeluitgaven
in meer dan 70 talen aan o.a. Evangelisatiecommissies, Missionaire
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werkgroepen en Diaconale organisaties. Ook bezoekers van AZC’s en
vluchtelingenwerkers vragen grote hoeveelheden Bijbels aan. Daarnaast
blijken onze Bible Boxen in een enorme behoefte te voorzien!
www.bijbelvereniging.nl
Op 11 november komen de Landelijke Vergadering van de NGK en de
Generale Synode van de GKv bijeen in de Nieuwe Kerk in Kampen. Op
deze dag staat de vraag centraal welke concrete stappen de kerken kunnen
zetten op weg naar kerkelijke eenheid. www.gkv.nl
4.1. Wat is er te doen?
09-11 Gemeentevergadering M/V en ambt
18-11 Afscheidsreceptie fam/ ds. de Haan, Arnhem
03-12 Startmoment week van het Leven
Het volgende kerkblad zal verschijnen D.V. 3 december 2017. Kopij kunt u
inleveren uiterlijk tot en met zondag 26 november 2017 bij de redactie.
Kopij kunt u inleveren handgeschreven of via e-mail kerkblad:
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