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EREDIENSTEN
03-12-17
08.45u.
16.30u.

10-12-17
08.30u.
16.30u.

17-12-17
08.45u.
15.00u.

24-12-17
08.45u.
15.00u.

25-12-17
09.30u.

SoW-kapel, kand. R. A. Nijhoff, Veenendaal
SoW-kapel, ds. W. Scherff, Spakenburg-z
Collecten: kerk en VSE

SoW-kapel, ds. J. Holtland, Veenendaal-o
SoW-kapel, ds. J. M. van Leeuwen, Ede-z
Collecte: diaconie
In beide diensten viering Heilig Avondmaal

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

SoW-kapel, ds. D. Grutter, Rijnsburg
SoW-kapel, kand. R. A. Nijhoff, Veenendaal
Collecte: zending Oekraïne
1e Kerstdag
de Oude Jan Kerkstraat Velp
ds. D. T. Vreugdenhil, Capelle a/d IJssel
Collecte: diaconie
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31-12-17
08.45u.
16.30u.

07-01-18
08.45u.
16.30u.

Oudjaarsdag
SoW-kapel, kand. B. Dubbink, Velp
SoW-kapel, kand. R. A. Nijhoff, Veenendaal
Collecte: diaconie

SoW-kapel, ds. J. A. Boersema, Apeldoorn-z
Ontmoetingskerk Zevenaar, kand. R. A. Nijhoff,
Veenendaal
Collecten: kerk en ?

KERKENRAAD
2. Onderling dienstbetoon
Pastoralia
Een blik terug op november schiet nog even door naar zondagmiddag 29
oktober: de mooie doopdienst van Amos en Lucas. Wat een kinderen
waren daar bij. Die de doopouders toezongen, terwijl het buiten al ging
schemeren.
De donderdag daarvoor was de eerste OntmoetingsAvond van het
jaarthema ‘Drinken met elkaar’, over het deelthema HEER-lijk, helder,…:
hoe duidelijk is de Bijbel? Als het goed is treft u tegelijk met dit kerkblad
over dit deelthema een tweezijdig A4-tje aan in uw postvakje, met in drie
blokken enkele Bijbelpassages en gespreksvragen. Gaat u daar gerust mee
aan de gang, op uw vereniging of kring; uiteraard bepaalt u zelf hoeveel
avonden u hieraan wilt besteden.
De Heer-lijk, helder…-avond was ook bedoeld als voorbereiding voor de
volgende OntmoetingsAvond, donderdag 9 november: of we ambten in de
kerk willen open stellen voor vrouwen. Een kort verslag van de avond treft
u verderop aan in dit kerkblad. Er bleek voldoende steun voor de
voorstellen van de kerkenraad. Intussen blijft bezinning en onderling
gesprek belangrijk, en vooral rond de mogelijkheid van vrouwelijke
diakenen lijkt mij dat raadzaam. Maar u kent inmiddels mijn focus: eerst
elkaar herkennen als mensen die leven van het leven van Jezus Christus!
Pas wie zo blij kan zijn met de ander, kan leren om over dit soort
gesprekspunten elkaar opbouwend te bevragen en te verdragen.
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Iets dergelijks geldt voor Arnolda en mij. We willen graag lid worden van
de gemeente van Duiven-Velp, en vooralsnog als gastlid verbonden blijven
aan de GKv van Veenendaal-Oost. Deze stap wordt mogelijk, nu op weg
naar mijn bevestiging als predikant, D.v. zondag 21 januari 2018, ook het
Toelatend Onderzoek achter de rug is: op de classisavond van 23
november jl. zijn instemmende handtekeningen gezet.
Ten slotte: dank aan iedereen die met kaartjes en woorden meeleven
toonde rond het overlijden van onze (schoon-)moeder.
Reacties? robnijhoff@planet.nl; 0318-527433
2.1. Kort verslag van de Ontmoetingsavond dd 26-10-17
Heerlijk, helder,…-de duidelijkheid van de Bijbel
Ter opening leest br. AS na gebed uit Jesaja 6 (het roepingsvisioen van
Jesaja).
Aansluitend legt br. Rob Nijhoff uit wat zijn preek over dit ‘tempelvisioen’
te maken heeft met de duidelijkheid van de Bijbel. Stel je een rivier voor
die vanaf een bron naar een meer stroomt en dan zich vertakt in stromen
alle kanten op.
Die bron - dat is de HERE God zelf. Hij is het die ons mensen iets
duidelijk wil maken, over Hemzelf en over de Judeeërs toen. Maar Jesaja
schreef het op. Als God achter zijn visioen zit, mag je daarom aannemen
dat Hij daarmee ook latere generaties iets wil zeggen. Dat Hij heilig is,
bijvoorbeeld, betekent ook iets voor mijn leven.
Het meer - wat God in de bijbel duidelijk wil maken, dat draait om Jezus
Christus. Ook in het Oude Testament al. Jesaja’s visioen eindigt met een
tronk die van Juda overblijft, met daarin een kiem van leven – en dat slaat
op Jezus, blijkt achteraf.
Aan de wanden hingen stellingen. In de pauze konden de aanwezigen daar
stickertjes op plakken of ze het ermee eens waren of niet. Na de pauze
werden in drie blokken (A, B en C) de stellingen besproken (niet alle
stellingen zijn hieronder opgenomen).
Blok A. De bijbel is duidelijk – maar waarin? Begin vanuit het
‘midden’ (het meer), bij het meest duidelijke: het hart van het evangelie:
Jezus Christus de gekruisigde. Vanuit bijbelgedeelten die je duidelijk zijn,
kun je bijbelgedeelten proberen te begrijpen die je nog niet duidelijk zijn.
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Stelling: In de bijbel maakt God niet alleen zichzelf, Zijn genade en Zijn
wil duidelijk bekend, maar ook hoe onze wereld in elkaar zit.
De bijbel maakt duidelijk dat onze wereld tegen Gods bedoeling is
aangetast door zonde en ellende. De bijbel is niet bedoeld om ons te
vertellen dat de wereld (bijvoorbeeld) uit atomen en moleculen bestaat.
Blok B. De bron is een belofte. Omdat de Here God Zelf de Bron is van Zijn
Woord, begeleid Hij zelf zijn woorden tot en met het doel: dat die woorden
ons verhelderen waar het God om gaat, en onze harten versterken. De
woorden van de bijbel zijn bedoeld om ons te bemoedigen en te
corrigeren. God is het die ons mensen iets duidelijk wil maken. Daarom
mag je ervanuit gaan dat de bijbel niet een mysterieus boek is of blijft.
Integendeel, als je God serieus zoekt en daarbij de bijbel ‘herkauwt’, mag
je verwachten (en daarom bidden) dat Hij je duidelijk maakt wat Hij nog
altijd te zeggen heeft.
Stelling: Bij Jesaja 6 dringt niet goed tot mij door hoe indrukwekkend de
HEER op Zijn troon is.
Dit is heel persoonlijk. Wij blijven mensen en dan blijft het moeilijk te
begrijpen. En onze menselijk beperktheid om deze grootheid van God te
vatten wordt ook nog gestoord door de zonde: onze neiging om afstand tot
God te bewaren.
Blok C. De bijbel is voor ons mensen niet onmiddellijk duidelijk.
Alleen samen met alle heiligen kunnen we begrijpen hoe groot God is. We
hebben elkaar nodig, bijv. in kerkdiensten en bijbelstudieverenigingen. En
zonder hulpmiddelen begrijpen we de bijbel minder goed: extra
informatie over wat in de bijbel staat vind je bijv. in atlassen of een
Bijbelse encyclopedie (zie bijv. http://www.protestant.nu/
Encyclopedie.aspx). Je kunt bijvoorbeeld opzoeken waar plaatsen die
Paulus op zijn zendingsreizen aandoet. Wat wetenschappers in die
hulpmiddelen vertellen, vult aan wat je zelf uit de bijbel haalt.
Stelling: De bijbel is zo eenvoudig en duidelijk voor een gewone gelovige
christen dat Bijbelwetenschappen overbodig zijn.
Wij hebben nu eenmaal wel het werk nodig van wetenschappers om de
bijbel te vertalen, omstandigheden uit oude tijden uit te leggen, etc.
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Stelling: In de bijbel worden volksgenoten en speciaal christenen vaak
broers genoemd. De NBV vertaalt dat terecht met broeders en
zusters.
De meesten waren het hier mee eens. De gewoonte was vroeger (in het
Grieks) om, ook als er zusters aanwezig waren, alle aanwezigen aan te
spreken met ‘broeders’. In een officiële volksvergadering zei je dat ook,
maar daar waren echt alleen mannen. Aan het Griekse woord zelf kun je
dus niet zien of de bedoeling met of zonder zusters is. Je mag ervan
uitgaan dat vertalingen in grote lijnen wel goed weergeven wat bedoeld is.
Aan het begin zongen we Psalm 119 vers 4 en 34, nu aan het eind vers 38
en 40. Br. Nijhoff dankt met ons.
2.2. Kort verslag Ontmoetingsavond d.d. 9 november 2017
Man, vrouw, ambt
Br. Schiebaan begint met gebed, laat psalm 92: 1 & 7 zingen en
leest Jozua 22: 1-6, 10-16 en 21-34. Br. Nijhoff (RN) licht kort toe
hoe de raad gekomen is tot de drie besluitteksten die nu
voorliggen. Er is een schriftelijke vraag over het ‘heersen’ in
Genesis 1, het heersen van de mens over de schepping, en in hfd. 3
(de man zal heersen over de vrouw). RN legt uit dat hier twee
verschillende woorden voor heersen staan; in Gen 3 is heersen echt
een vloek, een straf.
Nu volgt eerst de besluittekst over diakenen, daarna die over
ouderlingen/voorgangers en als laatste die over revisie. Br.
Dubbink is gespreksleider.
1. Besluittekst Diakenen – m/v
Het onderling verschil in inzicht binnen de kerkenraad leidt
niet tot de vrijmoedigheid om het ambt van diaken voor
vrouwen open te stellen.
Het inzicht in de Schrift, bijv. de tekst uit 1 Tim. 3 (waar
gesproken wordt over mannen voor het ambt van diaken) is
niet voldoende om een gedegen besluit te nemen.
Diverse aanwezigen vinden deze ‘pas op de plaats’ wijs voor
Duiven-Velp, zelfs als je zelf vrouwelijke diakenen wel bijbels
vindt. Wel valt de naam van ‘diaken’ Febe (Romeinen 16:1-2). En
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diakenen vallen volgens de nieuwe kerkorde (sinds 2014) buiten de
(leidinggevende) kerkenraad. Anderzijds, waarom zou er angst of
‘enkel behoudzucht’ zitten achter zo’n ‘pas op de plaats’? Wie Gods
wil wil doen, gaat pas overstag door werkelijk overtuigd te zijn. En
er is ook nu al zusterhulp.
Is de onduidelijkheid aanleiding deputaten van de synode uit te
nodigen voor meer uitleg?
Na een pauze geeft br. Nijhoff een korte uitleg over 1 Tim. 3 vanuit
de Statenvertaling. Het terugkerende sleutelwoord “insgelijks” lijkt
steeds de overgang naar een ‘categorie’ aan te geven. En bij ‘de
vrouwen’, vrouwelijke diakenen. Als er ‘vrouwen van de (oudsten
en) diakenen’ worden bedoeld, waarom gaat Paulus dan daarna
weer verder over de diakenen?
Bij een informele peiling blijkt ongeveer 2/3 van de aanwezigen dit
besluit te steunen.
2. Besluittekst Ouderling/predikant – m/v
De raad heeft niet de vrijmoedigheid gevonden om in te
stemmen met het synodebesluit omtrent het openstellen van
het ambt van ouderlingen en predikanten voor vrouwen.
De reden hiervoor is, dat de synode op grond van de Schrift
onvoldoende duidelijk heeft weten te maken dat dit Bijbels
verantwoord is.
Deze formulering is sterker aangezet dan bij diakenen. Daar is
begrip voor. Alleen, wat als er in de classis wel vrouwelijke
predikanten komen? Duiven-Velp mag eigen beleid handhaven.
Toch is de synode wel snel door een bocht gegaan, ondanks de
“zwijgteksten”, en ondanks verschillen van mening, ook onder de
‘wetenschappelijke experts’.
Reactie RN: gedurende de synode veel onderling overleg, met
gebed en onderling begrip. De snelle besluitvorming op het laatst
heeft kerken overvallen. De huidige besluitteksten van de raad
beogen een rustperiode tot een volgende synode. Als er een
overtuigende Bijbelse argumentatie komt, kunnen wij het
kerkenraadsbesluit herzien.
3. Besluittekst Revisieverzoek
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De kerkenraad besluit om een revisieverzoek neer te leggen bij
de volgende synode.
Er zal aansluiting gezocht worden bij kerken binnen de classis
die ook een dergelijk verzoek zullen gaan doen.
Het is belangrijk om een signaal af te geven naar de synode.
Wat gaat er gebeuren als de synode vast blijft houden aan de reeds
genomen besluiten? Dat kunnen we beter tZt bespreken. De optie
‘doleren binnen het kerkverband’ wordt genoemd, omdat naast dit
besluit ook andere ontwikkelingen in de GKv zijn die vragen
oproepen.
Zegt Duiven-Velp ‘tegen’ te zijn, of vragen we opheldering? Beide:
de huidige argumentatie nu is onvoldoende.
Reactie RN: Belangrijke vraag is: hoe gaan we om met verschillen?
Elke plaatselijke kerk blijft eindverantwoordelijk. Omdat we
prioriteit willen geven aan het werk in de gemeente, willen we zelf
niet teveel tijd stoppen in een revisieverzoek, maar in eerste
instantie aansluiten bij zo’n verzoek vanuit een van de
zusterkerken uit de classis.
Tijdens de Rondvraag klinkt dank voor de zorgvuldige wijze
waarop dit onderwerp in bespreking is gegeven. We zingen Psalm
93: 1 en 3 en br. Nijhoff sluit af met dankgebed.
2.3. Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 21
november jl.
1. Opening. Br. JD verzorgt de opening. JD leest spreuken 25 vers 9
tot 12 gaat over fijngevoeligheid bij het spreken. Hij spreekt een
gebed uit.
2. Vaststelling agenda.
3. Bespreking van de notulen van de vergadering van 17 oktober 2017
(bijlage 1)
GemeenteAvond van 26 oktober en 9 november.
Zonder wijzigingen worden alle notulen en verslagen vastgesteld.

!7

4. Actiepunten.
Alle actiepunten zijn afgehandeld en waar nodig komen ze terug op
de agenda.
5. Evaluatie van:
OntmoetingsAvond 12 oktober, 26 oktober en 9 november jl.
N.a.v. 12 oktober jl. Het was niet duidelijk of vooraf schriftelijk
stemmen mogelijk was. Voortaan zal bij de uitnodiging voor een
OntmoetingsAvond met de gemeente, waarin gestemd moet
worden, aangegeven worden dat het mogelijk is om bij afwezigheid
tijdens de vergadering, vooraf een stembriefje in te leveren.
N.a.v. 26 oktober jl. RN heeft een aantal bijbelstudies gemaakt,
n.a.v. de drie punten die hij besproken heeft op de 26e. Dit stuk
kan gebruikt worden bij behandeling van het jaarthema in de
kringen of op bijbelstudie.
In DV januari a.s. staat er een volgende GemeenteAvond gepland
n.a.v. jaarthema.
Kerken in de regio Korte evaluatie volgt. PR is erg belangrijk, is de
laatste keer niet geweest. RN is in overleg met zr. LS over
mogelijkheden om ook in Duiven zichtbaar te zijn.
6. Vervolg bespreking M/V n.a.v. gemeentevergadering.
BD heeft een stuk aangeleverd over bezinning openstellen ambt
van diaken voor vrouwen. Tijdens de bespreking op 9 november jl.
kwamen er vanuit de gemeente wisselende reacties. Veel
gemeenteleden stemden in met het standpunt van de kerkenraad
m.b.t. niet openstellen ambt van diaken, maar het riep ook vragen
op. Duidelijk was wel dat het openstellen van het ambt van
ouderling en predikant ook door de gemeente niet gedragen wordt.
Besloten wordt dat er i.v.m. de zorgvuldigheid een nadere
bezinning komt over het openstellen van het ambt van diaken voor
vrouwen. Er zal en duidelijke route opgesteld worden. Voordat de
kerkenraad zich met de gemeente gaat bezinnen, zal eerst het
jaarthema verder besproken worden.
7. Kerkdiensten in de SoW kapel.
In december a.s. zullen de brs. N. en S. een evaluatie hebben met
het bestuur van de SoW gemeente. Het tijdelijk contract loopt af.
De kerkenraad besluit om de brs. het mandaat te geven om verder
te onderhandelen over het definitieve gebruik van de SoW kapel
voor de komende tijd. Er wordt aangegeven door de brs. dat ze blij
zijn dat we kunnen kerken in de SoW kapel, maar dat er wel druk
gevoeld wordt op het moment dat de dienst wat uitloopt.
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Als er viering van het HA is, dan begint voortaan de ochtenddienst
om 8.30 uur.
8. Jaarboekje/wijkindeling
De wijken zo maken dat elke plaats eigen wijk wordt. Geografische
nadruk is belangrijk, omdat het in je eigen omgeving is en je dan
makkelijk naar elkaar om kunt kijken. Voorstel is: a. Arnhem/
Westervoort b. Velp c. Rheden d. Duiven e. Zevenaar-Rijnwaarden.
9. Diverse punten van aandacht.
26 november a.s. bevestiging br. TH in de middagdienst, om 15.00
uur. Na de dienst ondertekenen in de consistorie.
3 december a.s. in de ochtenddienst zal RN voorgaan en er zal
aandacht zijn voor de VBOK. Op deze zondag gaat er een landelijke
actie van start, de week van het leven. Het thema van deze dienst
zal zijn “leven als cadeau”.
24 december a.s. in de middagdienst een eredienst met een
bijzonder karakter. RN hoopt voor te gaan en er is overleg met
liturgiecommissie en KIK commissie over de invulling. Het thema
zal zijn: Zonsopgang van bovenaf. Na de dienst zal er een
gezamenlijke maaltijd zijn. Zal om 15.00 uur beginnen.
14 januari a.s.: Aanvang middagdienst om 17.00 uur i.v.m.
intrededienst nieuwe ds. voor de SoW gemeente.
21 januari a.s. Bevestiging en intrede RN. Ds. Holtland zal de
bevestiging doen in de ochtenddienst. Van het bestuur van de SoW
gemeente hebben wij bericht gekregen dat zij akkoord zijn met het
laten beginnen van hun ochtenddienst om 9.30 uur. Onze diensten
kunnen dan om 11.00 uur en 15.00 uur beginnen. Er moeten
uitnodigingen worden gemaakt. Actie moderamen?. RN zal
aangeven wie uitgenodigd moeten worden.
Pop up pastor. RN krijgt toestemming van de kerkenraad om op
dinsdagmorgen in een ruimte in Duiven in de passage als “pop-uppastor” te gaan “werken”. De gemeente Duiven gebruikt deze
ruimte als pop-up locatie. Van januari tot maart 2018 mag onze
gemeente gebruik maken van deze ruimte. Het gaat om 4 uur en
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deze uren zullen verdeeld worden tussen RN en de nieuwe
predikant van de SoW gemeente.
Aanschaf liedbundel. In principe zal deze bundel gebruikt gaan
worden. De kerkenraadsleden zullen er 1 aanschaffen en deze
bekijken. Volgende vergadering wordt dan definitief besloten.
Classis 16-11. Door de classis wordt er en notulist gezocht en
iemand die in het deputaat appelzaken wil plaatsnemen.
De predikanten moeten regelmatig een functioneringsgesprek
hebben. Elke jaar preekbespreking en beoordeling.
Kerkenraadsleden zullen komende jaar bezoek brengen bij de
catechisaties, maar ook bij 4+club en jeugdvereniging en gewone
verenigingen.
Kerkvisitatie op 19 februari a.s. om 19.30 uur.
10. Censura morum voor het heilig avondmaal op DV 10 december a.s.
Met dankbaarheid constateren we dat er geen belemmeringen zijn.
11. Rondvraag.
Welkomstavond op zaterdag 27 januari a.s. Er zijn een aantal zrs.
van de gemeente bezig met organiseren van en welkomstavond
voor RN en zijn vrouw. Nadere informatie volgt nog.
Activiteitencommissie. Br. BS en zr. IV zijn in de
activiteitencommissie gekomen.
12. Datum volgende vergadering.
Kerkenraadsvergadering smal 19 december a.s. Dinsdag 16 januari
a.s. brede kerkenraadsvergadering.
13. Sluiting door br. BD. AS bedankt iedereen voor de positieve inzet
van de afgelopen tijd. We zijn druk geweest, maar we hebben open
en goed samengewerkt.
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2.4. Afsluitende vergadering Synode Meppel 2017
Op vrijdag 24 november kwam de generale synode Meppel 2017 voor het
laatst bijeen. Tijdens deze slotvergadering werden de laatste onderwerpen
afgerond. In 2020 vindt de volgende synode plaats.
Handreiking m/v in de kerk
Het deputaatschap M/V in de kerk heeft een handreiking gemaakt voor de
plaatselijke gemeenten. Deze handreiking helpt de gemeenten om de
bezinning vorm te geven op het synodebesluit om alle ambten open te
stellen voor vrouwen. Dit meldt ds. Gerhard Messelink namens het
deputaatschap aan de synode. Verder geeft hij aan dat inmiddels 26
kerken en een classis zich bij het deputaatschap hebben gemeld met
vragen voor ondersteuning.
De handreiking kunt u downloaden via: https://www.gkv.nl/organisatie/
deputaatschappen/mvindekerk/
TU Kampen trekt eigen plan na debacle GTU
De synodevergadering van vrijdag 24 november begint met een update
van de ontwikkelingen rondom de GTU. In oktober besloot de synode van
de CGK om niet meer deel te nemen aan het traject om te komen tot een
gezamenlijke theologische universiteit met de GKv en NGK.
Roel Kuiper, rector van de Theologische Universiteit Kampen, geeft aan
dat ondanks de teleurstellingen over de beëindiging van het proces, hij wel
de samenwerking zal blijven zoeken daar waar het mogelijk is. “We doen
de deur niet dicht, maar trekken wel ons eigen plan.”
Aan de universiteit is het nu om na te denken over de te volgen strategie.
De Raad van Toezicht (RvT), het College van Bestuur (CvB) en het
curatorium komen binnenkort bijeen om met elkaar te spreken over hoe
verder. Dan gaat het over strategie, maar ook over waar staan we nu en
met wie kunnen we eventueel nog samenwerking zoeken?
Studiedeputaatschap kerkelijke benadering homoseksualiteit
Er komt een studiedeputaatschap dat zich gaat buigen over de vraag of er
reden is om de klassieke kerkelijke benadering van homoseksualiteit bij te

!11

stellen. Aanleiding voor dit synodebesluit was de vraag die de classis
Hardenberg indiende bij de synode.
Zij stelden de vraag of er voor de homoseksueel levende broeder en zuster
een volwaardige plaats is in de gemeente van Christus met volle rechten en
plichten. In hun quaestio constateerde de classis dat bij bestudering van
Bijbelse gegevens duidelijk wordt dat de Here homoseksuele intimiteit
verbiedt. De moeite van Hardenberg is echter gelegen in het feit dat noch
in het Oude, noch in het Nieuwe Testament de homoseksueel
georiënteerde mens die God liefheeft lijkt voor te komen, terwijl de
realiteit is dat we homoseksuele broeders en zusters die de Here oprecht
liefhebben wel in de kerk tegen komen. Het studiedeputaatschap gaat zich
bezighouden met zoeken naar een antwoord op deze vraag en zal op de
volgende synode daarover rapporteren.
Meer informatie: www.gkv.nl/synode

COMMISSIE VAN BEHEER
3. 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.
3.1. 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.
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3.2. 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. Oekraïne zending
Nu 2017 bijna voorbij is vertel ik iets over de viering van de Reformatie in
Oekraïne. Begin 2017 nam het Oekraïens Parlement een wet aan: de
Reformatie moet worden gevierd; aan de Hervorming moet daarom ook
aandacht worden gegeven op scholen bij het vak Geschiedenis. Ik kan
zonder meer zeggen: Hervormingsjaar 2017 is niet ongemerkt
voorbijgegaan in Ukraina!
Op Hervormingsdag, 31 oktober, gaf ik een lezing voor leraressen
geschiedenis in Browary, vlak bij Kyiv. Mijn onderwerp was: Hoe heeft de
Reformatie Nederland beïnvloed?
Eind oktober en begin november heeft ons Seminarie een symposium
georganiseerd. Nota bene in samenwerking met een Universiteit van naam
in Kyiv. Ook hebben we een tweedaagse conferentie gehouden. Wat ik het
meest bijzonder vond van dit jaar is dat niet alleen ‘onze eigen’
Gereformeerde en Presbyteriaanse kerken geregeld aandacht besteedden
aan de Reformatie, ook andere Protestantse kerken zoals Baptisten,
Zevende Dag adventisten en
Pinkstergemeenten organiseerden veel!
Begin november was er een groot congres in Kyiv. Het was de afsluiting
van dit jaar. Zo’n 3.000 Christenen waren samen. Centraal stond de
vraag: hoe verder? Hoe gaan we dit maximaal benutten de komende tijd?
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Er werd veel en vaak gebeden voor de Hervorming in dit land. Ons
verzoek aan u, als trouwe meelevende achterban is dan ook, of u met ons
mee wil danken en bidden voor deze nieuwe kansen om de gezonde leer
van het goede nieuws te verspreiden.
Cor Harryvan
4.1. Diverse persberichten
De volledige tekst is op te vragen via de redactie.
Stichting Newbornlife zet zich al meer dan 10 jaar in voor de ’vergeten
moeder’, die lijden aan blaasfistels (Vesico Vaginal Fistula). Het plan is om
in Kameroen 280 tot 380 vrouwen te helpen met een operatie waardoor
de blaaswand wordt hersteld. Daarvoor is geld nodig! www.newbornlife.nl
De Baby box dozen worden uitgedeeld in Bulgarije en Rusland. In
Rusland zijn de ontvangers vooral jonge moeders die zijn opgegroeid in
een weeshuis of in een gebroken gezin. Zij hebben nauwelijks voorlichting
gehad. In Bulgarije gaat het vooral om Roma-vrouwen die vaak al op erg
jonge leeftijd voor de eerste keer moeder zijn geworden.
www.missionpossible.nl
Ook in Oostenrijk en Zwitserland bestaan een aantal kleine gereformeerde
kerken. In Wenen, in Neuhofen a/d Krems (bij Linz), in Rankweil (tegen
de Zwitserse grens), in Winterthur (midden in Zwitserland) en in Basel.
Samen vormen ze de ERKWB. ‘ERK’ staat voor EvangelischReformierte Kirche en WB voor de Westminster Belijdenis die deze
kerken aanvaard hebben. www.ssro.nl
De wetenschap doet allerlei ontdekkingen over ons brein, de oorsprong
van leven en kosmologie. Dat is prachtig, want hierdoor gaan we ons meer
verwonderen over Gods schepping. Maar door wetenschap kun je ook een
spanning ervaren met je geloof in God. Veel jongeren lopen hierdoor vast
in hun geloof. Hoe help je als ouder je zoon of dochter door het
spanningsveld van het geloof en wetenschap te navigeren? Welke
materialen zijn er voor jou als jeugdwerker beschikbaar om jongeren te
helpen nadenken over geloof en wetenschap?
Kijk voor meer informatie op www.praktijkcentrum.org of
www.forumc.nl.
Binnen de classis is een vacature ontstaan voor een notulist en voor
iemand die wil plaatsnemen in het deputaat appelzaken.
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Wilt u meer informatie en weten wat het deputaat appelzaken inhoud?
U kunt de volledige tekst opvragen bij de redactie van dit kerkblad.
4.2.

Sparen voor de "Verre Naasten"

Voor de vierde keer dit jaar is er een doos vol verstuurd.
Vooral van spaarders kregen we veel postzegels.
Die waren meestal schoon (afgeweekt)
Ook dat kan, maar dan moet je goed kijken of er tandjes van de postzegels
stuk zijn.
En die moeten er niet bij zijn.
Dan kregen we een album vol met eerste dag enveloppes.
In een album heb je een mooi overzicht.
Heel anders dan losse enveloppes.
Boekjes vol met Perla zegels doen het ook heel goed.
Heb je zo geld in handen.
Dan nog veel DE zegels en tot slot nog mooie kaarten van lang geleden.
Al met al was het weer de moeite waard.
Iedereen hartelijk bedankt voor alles.
We zeggen maar weer, tot een volgende keer.
4.3. Wat is er te doen?
03-12-17
17-12-17
24-12-17
21-01-18
27-01-18

Start week van het leven #VBOK
Koffiedrinken na middagdienst van 15.00u.
Gezamenlijke maaltijd na dienst van 15.00u.
Bevestiging + intrede kand. R. A. Nijhoff
Welkomst avond fam. Nijhoff

Het volgende kerkblad zal verschijnen D.V. 7 januari 2018. Kopij kunt u
inleveren uiterlijk tot en met zondag 31 december 2017 bij de redactie.
Kopij kunt u inleveren handgeschreven of via e-mail kerkblad:
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