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EREDIENSTEN
04-02-18
08.45u.
16.00u.

11-02-18
08.30u.
16.00u.

18-02-18
08.45u.
16.00u.

25-02-18
08.45u.
16.00u.

SoW-kapel, ds. R. A. Nijhoff, Duiven-Velp
Zevenaar, Ontmoetingskerk, ds. M. K. van Rijswijk,
Zuidwolde / dopen Stefan
Collecten: kerk en VSE

SoW-kapel, ds. R. A. Nijhoff, Duiven-Velp
SoW-kapel, ds. W. van Veelen, Tiel
In beide diensten viering Heilig Avondmaal
Collecte: diaconie

SoW-kapel, drs. P. Houtman, Barneveld
SoW-kapel, ds. W. van Veelen, Tiel
Collecten: kerk en zending Oekraïne

SoW-kapel, ds. H. S. van Hemmen, Ede-n
SoW-kapel, student J. Hooiveld, Kampen
Collecten: kerk en diaconie
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04-03-18
08.45u.
16.00u.

SoW-kapel, ds. D. F. Ensing, ’t Harde
Zevenaar, Ontmoetingskerk, ds. R. A. Nijhoff, D-V
Collecten: kerk en VSE

KERKENRAAD
2. Onderling dienstbetoon
Pastoralia
In de afgelopen januari-maand is voor mij zondag 21 januari natuurlijk
een hoogtepunt geworden. Ik hoop dat u ook met warmte hierop
terugkijkt. Dank aan onze Vader voor de ochtenddienst waarin ds. Jacko
Holtland van Veenendaal-Oost mij bevestigde als predikant, op zijn eigen
rustige en persoonlijke manier. Dank voor de bloemrijke aankleding van
de kerkzaal, voor de hartvormige bloemen met wensen van de kinderen.
En natuurlijk voor de prachtige glas-in-lood driehoek die Menny gemaakt
heeft, vol symboliek en ons “D-V”-logo. Niet vanzelfsprekend is overigens
dat de burgemeester van Duiven en twee wethouders de moeite namen om
deze dienst bij te wonen.
Ook voor de intrededienst ’s middags ben ik dankbaar. Ideeën en
voorbereidingen rond Gods Vaderhart, onze harten en hartenjagen – dat
is een eerste stap, en ook al een geschenk. Maar dat is het helemaal als
tijdens de dienst zelf alles ook op z’n plek valt, en het echt feestelijk
verloopt, met zoveel gasten en positieve reacties. Dank ook aan iedereen
die bij de organisatie van heel deze dag betrokken was, tot en met de
uitgedeelde hartjes!
Als u dit leest, is daar ook nog een welkomstfeest bovenop gekomen, als
het goed is. Daarover dan meer in de maart-editie. Nu verwijs ik u tot slot
liever naar onze website duiven-velp.nl. Daar staan foto’s van 21 januari.
En onder het tabblad Actueel vindt u twee blogs waarin ik het plan uitleg
om op marktochtenden in Duiven (dinsdags) koffiebonnen uit te delen
aan geïnteresseerden. Die kan iemand dan die dag inleveren bij de pop-up
locatie, Elshofpassage 22, als Jolande van Baardewijk, de nieuwe PKNpredikante van de Kapel, of ik daar koffie schenken. Bij wijze van
kennismaking met ons als nieuwe pastores in Duiven, of als iemand
behoefte heeft aan gesprek. De blogs heten ‘Stairbucks to heaven…’ en
‘Pop-up pastor’.
Reacties? robnijhoff@planet.nl ;0318-527433
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2.1. Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 23 januari
jl

- Opening. Br. Wico v.d. Hoek verzorgt de opening met gebed en het
lezen van Galaten 6. Daarna leest hij een korte overdenking voor.

- Evaluatie van afgelopen zondag, bevestigings- en intrededienst Het was
-

-

-

-

een bijzondere dag, voor Rob en Arnolda, maar ook voor gemeenteleden
en gasten. Het is perfect verlopen en het is een mooie start voor een
nieuwe periode.
Ochtenddiensten in de SoW kapel. Br. BS komt ter vergadering en
wordt welkom geheten. Afgelopen week is er een overleg geweest tussen
het bestuur van de PKN en de brs. N. en S. Br. S. doet verslag van dit
gesprek. De kerkenraad geeft aan dat het belangrijk is dat wij als
gemeente in goed overleg samenwerken en de goede sfeer bewaren. De
kerkenraad zal het “geestelijke” gedeelte voor zijn rekening nemen en
de brs. N. en S. het overleg over zakelijke gedeelte, vergoeding,
aanvangstijd, logistiek m.b.t. het kruisen van elkaars paden,
schoonmaak van het gebouw, afspraken over overleg met de kosters.
Begroting kerk Br. S. overhandigt het eerste traktementsoverzicht van
januari a.s. aan RN. De rondgang door de gemeente i.v.m. verhoging
VVB is goed verlopen. We kunnen met dankbaarheid constateren dat
veel gemeenteleden de VVB hebben verhoogd. Toch is er nog een tekort,
maar dit kan aangevuld worden uit de reserve. Op de
gemeentevergadering van DV 7 maart a.s. zal de begroting besproken
worden en br. S.zal met zr. H. overleggen of het mogelijk is om ook de
jaarstukken klaar te hebben. De begroting wordt vastgesteld.
De kas moet worden gecontroleerd. RdH zal dit doen en hij zal vragen
of br. GS mee wil. Dit dient voor 7 maart a.s. te gebeuren en RdH zal
zorgen dat e.e.a. uitgevoerd wordt.
Diverse zaken. Middagdienst om 16.00 uur. De kerkenraad besluit om
de middagdiensten om 16.00 uur te laten beginnen, ingaande zondag 4
februari a.s.. Er is overleg geweest met gemeenteleden die op zondag
moeten werken en voor hen is het mogelijk om dan om 16.00 uur
aanwezig te zijn. Het is belangrijk voor een stukje continuïteit om de
ochtenddiensten en middagdiensten op dezelfde tijden te laten
beginnen. Na de middagdienst is er iets meer tijd om elkaar te
ontmoeten, dit compenseert op een goede manier het feit dat er na de
ochtenddienst geen extra activiteiten ondernomen kunnen worden voor
ontmoeting etc.
Jaarthema/volgende OntmoetingsAvond: In principe een
OntmoetingsAvond op DV woensdag 7 maart a.s. De begroting/
jaarcijfers zullen dan aan de orde komen en het deelonderwerp “Elkaars
dorst” zal door RN toegelicht worden.
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- Aanschaf nieuw Gereformeerd Kerkboek en invoeren hiervan. Br. CB

-

wil kerkenraad advies geven over eventueel invoeren van de bundel en
de consequenties van gebruik van bundel. Hij heeft toegezegd aan dat
hij de volgende kerkenraadsvergadering een stuk met informatie voor
de kerkenraad klaar zal hebben. We komen dan op dit onderwerp terug.
Ingekomen stukken Zr WdeB heeft namens Arnhem een uitnodiging
gestuurd voor het jaarlijks overleg. RN en JD gaan dit gesprek voeren.
WN zal vragen om data waarop dit kan.
Censura morum voor het heilig avondmaal op DV 11 februari a.s. Met
dankbaarheid wordt geconcludeerd dat er geen belemmeringen zijn.
Kerkvisitatie. Op DV 19 februari a.s. is er kerkvisitatie om 19.30 uur.
Vergadering van de classis. Op DV 22 februari a.s. is er vergadering van
de classis. RN en DB zullen deze vergadering bezoeken.
Datum volgende vergadering. Smal staat gepland voor 19 februari a.s.,
na de visitatie. Voor breed 20 maart a.s.
Sluiting door br. BD. AS bedankt iedereen voor de goede sfeer en
positieve vergadering. BD eindigt de vergadering met gebed.

DIENSTGROEP SAMENLEVEN
3. Mail student Roman
Beste gemeenteleden,
Onderstaande mail kregen wij als bedankje voor de gestuurde kaart en ik
had er een foto van de kerstmaaltijd bijgedaan.
Hello, Bas and Duiven-Velp.
I received your letter only today. I am very pleased to know that they
know about me and think about thousands of kilometers away from me.
It's very inspiring to me.
It's amazing how the Lord works, giving us the opportunity to have
fellowship and brotherly relations with each other.
Thank you for your congratulations. For my part, albeit belatedly, but
also accept congratulations on Christmas and a Happy New Year from me.
May the Lord bless you.
With respect and prayers to our Lord Jesus Christ, Roman.
Hallo Bas en andere gemeenteleden van Duiven-Velp,
Ik kreeg vandaag jullie kaart en een foto. Het is zo goed om te weten dat er
op duizenden kilometers afstand broeders en zusters zijn die van me
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weten en aan me denken. Dat is heel inspirerend en stimulerend.
Het is mooi om te zien hoe de Here werkt, hoe hij ons de gelegenheid geeft
om als broeders en zusters in het geloof een band met elkaar te hebben!
Hartelijk dank voor jullie goede wensen! Ik hoop dat jullie ook fijne
kerstdagen hebben gehad en wens jullie alsnog een gezegend 2018!
Moge de Here jullie zegenen!
Met hartelijke broedergroet, in Christus verbonden,
Roman

3.1. Diverse persberichten
De volledige tekst is op te vragen via de redactie.

- Heeft uw gemeente vorig jaar ook meegedaan aan de Kerkproeverij?

Of misschien wilde uw gemeente wel meedoen, maar lukte het niet om
alles op tijd te organiseren. Dit jaar is er weer een landelijke
Kerkproeverij in het weekend van 15 en 16 september 2018. www.
kerkproeverij.nl
- Medio 2018 gaat het Groot Reformatiekoor van start voor het derde
jaar. Het Groot Reformatiekoor is een gemengd koor onder leiding van
Martin Zonnenberg dat ook in 2018 diverse composities ten gehore
hoopt te brengen die gerelateerd zijn aan de reformatie en aan Maarten
Luther. www.reformatiekoor.nl
- Vind jij de Psalmen ook een prachtig en mysterieus bijbelboek?
En wil je je ziel eens een hele (zater)dag laten voeden door de Psalmen,
op allerlei manieren?
Meld je dan aan voor de Psalmen-fan-David-dagretraite op zaterdag 24
februari in de Hoefslag in Barneveld, in samenwerking met uitgeverij
Brandaan/Vuurbaak.
http://retraites.davidheek.nl/psalmen-fan-david-24-februari-2018
- Zowel in Turkije als onder Turkstaligen in Nederland is het aantal
gelovigen heel gering. Velen zijn wantrouwend tegenover de christelijke
gemeenschap en hebben van jong af aan veel vooroordelen over het
christelijke geloof meegekregen. Maar er zijn concrete mogelijkheden
om iets te betekenen voor Turkse medelanders! www.evangeliemoslims.nl
3.2. Wat is er te doen?
07-03 Gemeentevergadering / Ontmoetingsavond
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Het volgende kerkblad zal verschijnen D.V. 4 maart 2018. Kopij kunt u
inleveren uiterlijk tot en met zondag 25 februari 2018 bij de redactie.
Kopij kunt u inleveren handgeschreven of via e-mail kerkblad.
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