wijkgemeente Meentkerk jaarverslag 2016-2017

WIJKGEMEENTE MEENTKERK

JAARVERSLAG 2016-2017

Pagina | 1

wijkgemeente Meentkerk jaarverslag 2016-2017

Geacht College,
Hierbij treft u het jaarverslag van de belangrijkste werkzaamheden van de wijkkerkenraad van de
wijkgemeente Meentkerk over de periode van 1 september 2016 tot 1 september 2017, zoals is
bedoeld in artikel 10 lid 11 van de plaatselijke regeling voor de Hervormde Gemeente te Huizen.
Algemeen
De werkzaamheden van de kerkenraad in de wijkgemeente en in het bredere vlak van de kerk over de
genoemde periode zijn in dit verslag weergegeven. Werkzaamheden, die ook in deze periode in het
teken stonden van de opdracht om de Bijbelse Boodschap door te geven en de mensen het enige heil
in de Here Jezus Christus te verkondigen. Met Gods hulp kon dit werk ook in dit verslagjaar gelukkig
doorgaan.
1. Samenstelling van de wijkkerkenraad
Voor een overzicht wordt verwezen naar bijlage 1.
2. Samenstelling van wijkgemeente Meentkerk
Voor een overzicht wordt verwezen naar bijlage 5.
In de verslagperiode vonden de volgende wijzigingen plaats in de samenstelling van de wijkgemeente
anders dan door overlijden, verhuizing en uitschrijving:
Pastorale eenheden
Totaal personen
Voorkeur vanaf andere wijken
5
7
Voorkeur naar andere wijken
4
6
Bijzonder Verbondenen
0
0
3. De werkzaamheden van de wijkkerkenraad
Kerkenraadsvergaderingen
Vergadering
Reguliere
kerkenraadsvergaderingen
Verkiezingsvergaderingen
Consistorievergaderingen


Aantal/datum
10

Onderwerp

21.03.2017
02.05.2017
25.01.2017
22.05.2017

Stellen dubbeltallen
Bezinning op het pastoraat
Inrichting sectieteams

Br. J. Kos, Lis 46, verzorgde in het afgelopen verslagjaar wederom de notulen van de kerkenraad.
We zijn hem hiervoor dankbaar.

Verkiezingsvergaderingen
Er waren 2 extra kerkenraadsvergaderingen: op 21 maart en 2 mei 2017. Beide vergaderingen
stonden in het teken van het stellen van dubbeltallen.
Ambtsdragersverkiezingen
Per 1 maart 2017 ontstond er een vacature pastoraal-ouderling i.v.m. de bevestiging van br. M.
Zeeman tot predikant van de gemeente Hoogblokland. Daarnaast ontstond er een vacature diaken in
verband met het feit dat br. M. Voerman het voorzitterschap van het College van Diakenen op zich
heeft genomen. Br. Voerman blijft boventallig verbonden aan de wijkkerkenraad Meentkerk. Dit was
aanleiding voor de kerkenraad om tussentijdse verkiezingen in het voorjaar van 2017 te houden.
Datum
1 april 2017
20 mei 2017

Ambtsdragersverkiezing
2 dubbeltallen
1 dubbeltal

Aangenomen
1 ouderling
0

Bedankt
1 diaken
1 diaken

Per 1 augustus 2017 onstond er opnieuw een vacature pastoraal-ouderling i.v.m. het vertrek van br.
J.W. van Dijk naar Woerdense Verlaat door aannemen van het beroep voor predikant naar die
gemeente en de gemeente van Zevenhoven.
Bevestiging van de ouderling zal plaatsvinden aan het begin van het nieuwe seizoen. De nog
openstaande vacature diaken en nieuwe vacature ouderling zullen meegenomen worden in de
verkiezingen van het najaar van 2017.
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4. Beleidsvorming en uitvoering wijkgemeente Meentkerk
De beleidscommissie bestaande uit Ds. B.E. Weerd, Harm Rebel (ouderling-gemeenteopbouw), Henk
Rebel (missionair-ouderling) en Adam Meijer (voorzitter kerkenraad) is 7x bij elkaar geweest om
behandeling van beleidspunten in de kerkenraad voor te bereiden.
Er is vooral gewerkt aan:
 Schrijven van beleidsdocument over pastoraat om als uitwerking daarvan tot werken in
sectieteams en gebruik van andere middelen dan huisbezoek in het pastoraat te komen. Tijdens
de kerkenraadsvergadering van juni 2016 is een principebesluit genomen om met sectieteams en
met buur(t)ontmoeting te gaan werken. De uitwerking van dit principebesluit heeft in een aantal
kerkenraads- en consistorievergaderingen met alle betrokken geledingen in het pastoraat
gedurende de verslagperiode plaatsgevonden. Met ingang van het seizoen 2017/2018 wordt het
werken met sectieteams opgestart en in een wijkgemeenteavond in het laatste kwartaal van 2017
zal dit toegelicht worden.
 Schrijven van notitie over geheimhouding in pastoraat. Bij de uitwerking van het werken in
sectieteam ontstond de noodzaak om op papier vast te leggen wat geheimhouding in pastoraat nu
precies inhoudt en wat de bewegingsvrijheid onder die geheimhouding is om informatie over
pastoranten met werkers in pastoraat onderling te delen. De notitie is breed besproken in de
kerkenraad en in consistorie met alle betrokken geledingen in het pastoraat en daarna
geaccordeerd door de kerkenraad.
 Schrijven van communicatieplan. Om de communicatielijnen en middelen die we tot onze
beschikking hebben duidelijker in beeld te brengen zodat de kerkenraad met de gemeente en
gemeenteleden met elkaar effectief kunnen communiceren gebruikmakend van de juiste
middelen, is een communicatieplan geschreven en na bespreking in de kerkenraad geaccordeerd.
 Schrijven van beleidsplan missionair. Als uitwerking van beleidsplan 2013-2017 en aanzet tot
missionair beleid voor de komende beleidsperiode is een missionair beleidsplan geschreven,
besproken en geaccordeerd in de kerkenraad. Zie ook aandachtspunt hieronder.
 Schrijven van beleidsplan 2017-2021. In een aantal vergaderingen van de beleidscie, met
bespreking in en terugkoppeling uit de kerkenraad, is het beleidsplan 2017-2021 als vervolg op
het beleidsplan 2013-2017 geschreven en door de kerkenraad geaccordeerd. Voor de uitwerking
daarvan is contact gelegd met de IZB voor aansluiting bij hun Focus traject. In de feb 2017
vergadering van de kerkenraad was al een eerste voorstel ingebracht ivm bespreking beleidsplan
missionair. Een aantal oriënterende gesprekken zijn met de IZB gevoerd en teruggekoppeld in de
beleidscie, de kerkenraad en gemeentebreed missionair overleg, waarna ivm benodigde middelen
contact is gelegd met CvKRM. In het nieuwe seizoen zal er verder over doorgesproken worden. In
een wijkgemeenteavond in het laatste kwartaal van 2017 zal het beleidsplan en de mogelijke
uitwerking daarvan met behulp van het Focus traject toegelicht worden.
5. Commissies van de wijkkerkenraad
De volgende commissies waren werkzaam in het afgelopen jaar om het werk van de wijkkerkenraad
zo goed mogelijk te laten functioneren en te ondersteunen:












Het pastoraal team, waarin ook pyscho-pastorale hulpverleners/sters zitting hebben.
De aansturing van het team vond plaats door ds. B.E. Weerd.
De missionnaire commissie (incl. subcommissies)
De beleidscommissie (brs. A. Meijer, H.J.C. Rebel, H.W. Rebel en ds. B.E. Weerd)
De coördinator van de Bijbelkringen, ouderling H.J.C. Rebel
De commissie kinderoppas/kindernevendienst
Het catecheseteam
De commissie Muziek in de Meentkerk
Het Meentkerk Ensemble
Een jongerenmuziekgroep
Een combo
Diverse werkgroepen rondom de eredienst:
 Ontmoetingsteam (welkom en nazorg)
 Bloemengroetteam
 Kindermomentteam
 Leesteam (schriftlezing)
 Uitdeelteam (flyers, liturgie e.d.)
 Beamerteam (incl. Kerk-TV)
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6. Automatisering van de ledenadministratie
De ledenadministratie werd ook dit seizoen uitgevoerd door gemeentelid, br. J. Blok, Salland 49.
De kerkenraad is dankbaar dat br. Blok zijn kennis en kunde inzet ten behoeve van een goed
functionerende ledenadministratie.
Enkele jaren geleden zijn de sectieouderlingen met het nieuwe web gebaseerde registratiesysteem
LRP gaan werken. De registratie van o.a. de pastorale huisbezoeken worden door de
sectieouderlingen sindsdien ‘online’ ingevoerd. Een correcte en tijdige registratie van
huisbezoekgegevens door de verantwoordelijke ambtsdragers blijft de volle aandacht van het
moderamen houden. Met regelmaat wordt de stand van zaken m.b.t. de invoer van gegevens
besproken en waar nodig procesmatig bijgestuurd.
7. Jaarprogrammaboekje / wijkkalender
Bij de leden van de wijkgemeente werd, evenals in voorgaande jaren, aan het begin van het seizoen
een jaarprogrammaboekje met daarin alle belangrijke data en personalia bezorgd. Voor een overzicht
van het jaarprogramma wordt verwezen naar bijlage 3.
Tegelijk met de bezorging van het programmaboekje werden de jongeren uitgenodigd voor de
catechisaties.
8. Kerkdiensten
Regulier vonden de morgendiensten als gezinsdiensten plaats. Hieronder staan de bijzondere
diensten anders dan de diensten rond de viering van het Heilig Avondmaal benoemd.
Datum
6 november
2016 en
29 januari 2017

Dienst
Projectzondag School
en kerk

30 oktober 2016
en 4 juni 2017

Open Huiz dienst

9 april 2017 nm.

Belijdenisdienst

2 april 2017
18 juni 2017
9 juli 2017

Doopdiensten
(’s morgens)
Opnieuw verbinden zr.
Marieke Ebbers

Toelichting
In deze diensten werd ’s morgens het Bijbels project van de
VPCBO “Ichtus” afgesloten. Dit betekent dat de prediking in die
diensten afgestemd was op het behandelde thema op de
scholen. Ds. B.E. Weerd bezocht in de projectweek zowel
PCBO “de Ark” als “de Parel”.
Deze dienst (v.h. Aanloopdienst) heeft een laagdrempelig
karakter, is missionair van aard maar is tevens een voluit
ambtelijke eredienst. De voorbereidingscommissie heeft d.m.v.
het rondddelen van flyers rond de Meentkerk de dienst onder
aandacht gebracht. Contacten konden zowel voor als na de
dienst worden gelegd.
In de belijdenisdienst, die ’s middags werd gehouden in de
Oude Kerk, hebben 9 lidmaten openbare belijdenis van het
geloof afgelegd. Aan twee van hen werd ook de Heilige Doop
bediend.
Zie ook hoofdstuk 19: Belijdenis van het geloof.
Het aantal doopdiensten en dopelingen is terug te vinden in
hoofdstuk 9: Heilige Doop.
In deze dienst is zr. Marieke Ebbers opnieuw verbonden aan
onze gemeente. Marieke weet zich geroepen om ook de
komende jaren te leven in Mamelodi en te werken bij het
Aidshopeproject. In de dienst stond het begin van Romeinen
12 centraal.
De Bijbel in gewone taal zegt in vers 1: ‘Vrienden, jullie weten
hoe goed God voor ons is. Daarom vraag ik jullie: Geef jezelf
als een geschenk aan God. Laat je leven een offer zijn dat God
graag wil aannemen. Dat betekent: leef als mensen die bij God
horen. Want dat is de juiste manier om God te vereren.’

Gezamenlijke middagdiensten
Vanaf 1 oktober 2015 is de tweede dienst in de Meentkerk een dienst voor de gehele hervormde
gemeente onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de kerkenraden van de Nieuwe Kerk,
Zenderkerk en Meentkerk. Daarnaast kunnen gezamenlijke anderssoortige diensten worden
georganiseerd in de Nieuwe Kerk of Zenderkerk. In de diensten wordt door een gezamenlijke
kerkenraad dienst gedaan. Het accent van de middagdienst in de Meentkerk ligt op verdiepen en
leren. De thema’s worden door de predikanten in onderling overleg vastgesteld. In het afgelopen jaar
kwam een serie vervolgpreken aan de orde over: Rondom het levenseinde, Opstanding in het Oude
Testament en werd begonnen met een serie preken over het boek Prediker.
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Toelichting op de diensten
 De doopdiensten werden allen ’s morgens gehouden.
 Gedurende de verslagperiode was er maandelijks de gelegenheid om na de ochtenddiensten met
elkaar koffie te drinken in de gemeentezaal van de Meentkerk.
 Tijdens de ochtenddiensten werd gebruik gemaakt van alle nevenruimten.
 De kerkenraad doet volgens rooster ook dienst in een aantal diensten in Naarderheem, in de
aangepaste dienst in de Zenderkerk, in middag- en anderssoortige diensten samen met
ambtsdragers van de Nieuwe Kerk en Zenderkerk, in de Ontmoetingsdienst in ‘De Brug’ en in een
aantal diensten in ’t Visnet op de woensdagavond.
 De prekendienst wordt alleen nog op verzoek verzorgd door de heer J. Brands, Hazewind 13.
 De koster van de Meentkerk is de heer F.M. Smit, Fauna 61.
e
e
 De organisten in de Meentkerk zijn dhr. H.J. de Bie jr. (1 organist) en dhr. T.J. Lokhorst (2
organist).
 Drie muziekgroepen verzorgen op toerbeurt de begeleiding van vrije liederen in de morgendienst.
 Schriftlezingen in de morgendienst worden verzorgd door gemeenteleden uit het leesteam.
Onderhoud Meentkerk
Na de Pasen is het cluster Technische Zaken van de Kerkrentmeesters gestart met de uitvoering van
het onderhoud aan de Meentkerk. Daarbij is ook rekening gehouden met verduurzaming van het
gebouw. Diverse vrijwilligers vanuit de wijkgemeente hebben hierbij geholpen.
9. Heilige Doop
Jaar
2005-2006
2006-2007
2007-2008

Aantal
14
12
15

Jaar
2008-2009
2009-2010
2010-2011

Aantal
10
10
10

Jaar
2011-2012
2012-2013
2013-2014

Aantal
6
7
4

Jaar
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Aantal
5
6
3

In het verslagjaar werd in 2 erediensten de Heilige Doop bediend. Tijdens deze diensten werden in
totaal 3 kinderen gedoopt
De doopouders ontvangen als aandenken een boekje van de kerkenraad m.b.t. de doop.
Doopaangifte wordt gedaan in een doopzitting waarbij de wijkpredikant en 2 ouderlingen aanwezig
zijn. Iedere doopbediening wordt gevolgd door een huisbezoek van de sectieouderling met diens
bezoekbroeder. Het ‘doopbezoek’ vindt uiterlijk binnen 1 maand na de bediening van de Heilige Doop
plaats.
10. Heilig Avondmaal
Met ingang van 5 juni 2016 wordt in de wijken Nieuwe Kerk, Zenderkerk en Meentkerk een ander,
meer eigentijds en korter, liturgisch formulier in gebruik genomen. Hierbij is ook de liturgie enigszins
aangepast. Daarnaast wordt ook in de middagdienst gelegenheid geboden om het Heilig Avondmaal
te vieren voor hen die daar ’s morgens niet voor in de gelegenheid zijn. Er is ook begonnen met het
bieden van de mogelijkheid tot thuisviering van het Heilig Avondmaal, bij bijvoorbeeld ernstige ziekte.
Verder werd het aantal avondmaalsdiensten met ingang van 1 januari 2017 uitgebreid naar vijf maal
per jaar. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in het kerkblad van 27 mei 2016.
In het verslagjaar werd vijf maal het Heilig Avondmaal gevierd. Aan de Avondmaalstafel kunnen
maximaal 55 gemeenteleden (excl. voorganger en 2 pastorale ouderlingen) aan gaan. Het aantal
tafelvieringen per dienst is gemiddeld 4. Het aantal deelnemers aan het Heilig Avondmaal bedraagt
ongeveer 220 per dienst. De nabetrachting- en dankzeggingdiensten werden goed bezocht. Er is geen
gebruik gemaakt van het censura morum.
Er is 2 keer gebruik gemaakt van thuisviering.
Op de zaterdagavond, voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal, werd van 19.00 tot
20.00 uur in de Nieuwe Kerk een ‘uur van bezinning’ gehouden.
De verantwoordelijkheid tot het organiseren van het ‘uur van bezinning’ ligt bij de 4 kerkenraden van
de hervormde gemeente. Vanuit onze wijkgemeente werken ds. Koppenhol, prop. Scheer en ds.
Weerd mee aan de bezinningsuren in de Nieuwe Kerk.
Censura morum
Voorafgaand aan de voorbereidingsdienst kan telefonisch contact worden opgenomen met de scriba.
Hij zorgt er dan voor dat er op korte termijn een afspraak wordt gemaakt voor een gesprek met twee
ouderlingen
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11. Huwelijksbevestigingen/jubilea
Jaar
2005-2006
2006-2007
2007-2008

Aantal
3
3
2

Jaar
2008-2009
2009-2010
2010-2011

Aantal
5
5
6

Jaar
2011-2012
2012-2013
2013-2014

Aantal
2
2
5

Jaar
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Aantal
1
0
1

In de verslagperiode werd één huwelijk bevestigd onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad.
Elk bruidspaar ontvangt, naar keuze H.S.V. of N.B.V., een huwelijksbijbel. Om de
informatievoorziening voor aanstaande bruidsparen overzichtelijk te maken, heeft de kerkenraad een
brochure samengesteld. De e-brochure ‘De Meentkerk en trouwen’ staat sinds januari 2015 op de
website www.hervormdhuizen.nl/meentkerk.
Alle kerkelijk meelevende (KM en HKM) jubilerende gemeenteleden hebben bezoek ontvangen van de
sectieouderling. Met niet-kerkelijk meelevende jubilarissen werd contact opgenomen om te vragen of
zij huisbezoek op prijs stellen en of ze ontvangst van een bos bloemen namens de kerk op prijs
stellen. Degenen, die hun 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum mochten vieren, werden ook bezocht
door de wijkpredikant.
12. Overleden gemeenteleden
Jaar
2005-2006
2006-2007
2007-2008

Aantal
4
2
5

Jaar
2008-2009
2009-2010
2010-2011

Aantal
5
4
3

Jaar
2011-2012
2012-2013
2013-2014

Aantal
10
4
11

Jaar
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Aantal
5
7
5

In de verslagperiode zijn 5 gemeenteleden overleden.
13. Pastoraat
 In het afgelopen seizoen hebben de ouderlingen, zoveel mogelijk, wekelijks huisbezoek afgelegd
in de secties. Daarnaast werden ook doop- en belijdenisbezoeken gebracht. Ook werd er bezoek
gebracht bij bijzondere omstandigheden, zoals langdurige ziekte, jubilea, en sterfgevallen.
 Het officiële rouwbezoek namens de kerkenraad wordt doorgaans gebracht op de laatste avond
van de condoleance door de sectieouderling samen met een diaken. Na een periode van
ongeveer 6 weken brengt de sectieouderling samen met diezelfde diaken een nieuw bezoek om
o.a. extra aandacht te geven aan mogelijke financiële nood.
 Er wordt naar gestreefd om tweejaarlijks een huisbezoek af te leggen bij de gemeenteleden.
 Per sectie wordt één keer in de vijf jaar ook een “groot-huisbezoek” in de Meentkerk gehouden om
elkaar beter te leren kennen en om de band onderling te verstevigen.
 In dit seizoen is uitgebreid gesproken om het pastoraal werk in de delen in sectieteams. In het
seizoen 2017-2018 hopen wij hiermee van start te gaan. Een sectieteam bestaat uit:
o Twee sectieouderlingen en twee bezoekbroeders, aangevuld met
o Een diaken, jeugdouderlingen en ouderenbezoekbroeder.
o Een vertegenwoordiger van het Pastoraal team en de Vrouwen Contact Groep.
 De “buur(t)ontmoetingen”, waamee in het vorige seizoen is begonnen, krijgen, waar mogelijk, een
vervolg en kunnen als alternatieve vorm van pastoraat ingezet worden.
 Elke sectie heeft circa 40 vaste huisbezoekadressen.
De voorkeursleden woonachtig in Huizen zijn ingedeeld in 2 secties. Beide secties hebben een
eigen sectieouderling. De voorkeursleden van buiten Huizen zijn allen ingedeeld in één aparte
sectie, welke gekoppeld is aan de sectie met voorkeursleden uit de geografische wijk Oude Kerk.
Elk verzoek tot voorkeurslidmaatschap wordt schriftelijk en ondertekend aangeleverd, waarbij een
afschrift verstuurd wordt aan de desbetreffende wijkkerkenraad en aan de Algemene Kerkenraad.
 Ook in dit seizoen is gebruik gemaakt van de diverse bezoekbroeders. Elke sectieouderling heeft
een bezoekbroeder waarmee hij in de regel zijn huisbezoeken aflegt. De ouderen in de gemeente
(70 t/m 89 jaar) worden bezocht door de ouderenbezoekbroeders J. Schaap en G. Molenaar. Als
er een consistorievergadering gehouden wordt, worden in de regel de bezoekbroeders hiervoor
ook uitgenodigd.
 Ds. Weerd bezoekt de ouderen vanaf 90 jaar. Doel van het ouderenpastoraat is dat de
gemeenteleden van 70 jaar en ouder elk jaar een bezoek ontvangen, afwisselend door een
sectieouderling en een ouderenbezoekbroeder.
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Met ingang van 1 september 2017 verleent ds. B. den Butter voor een aantal uur in de week
pastorale bijstand in onder andere het ouderenbezoek. De bezoeken worden in overleg met ds.
Weerd ingepland. De aanstellingsperiode loopt tot 31 juli 2018.
Voor crisissituaties fungeert het Pastoraal team. Dit team bestaat uit de wijkpredikant en diverse
gemeenteleden. Zij dragen zorg voor extra pastoraal werk in de wijk. De coördinatie van het
pastoraal team is in handen van ds. Weerd.
Bij nieuw ingekomen gemeenteleden gaan eerst de leden van de Vrouwen Contact Groep (VCG)
op bezoek. Dit bezoek vindt in de regel binnen 3 maanden na huisvesting plaats. De VCG taxeert
of er een bezoek van een predikant, sectieouderling of lid van de missionaire commissie mogelijk
cq. gewenst is en koppelen dit via de ledenadministratie (LRP) terug. Afhankelijk van de
verslaggeving in LRP neemt de predikant en/of de sectieouderling zo spoedig mogelijk contact op
met het nieuw ingekomen gemeentelid.

Wijzigingen
 Per 1 oktober 2016 is br. P.J. Brinkman aangesteld als waarnemend bezoekbroeder, dit in
verband met de gezondheid van bezoekbroeder br. J. Doorn.
 Per 1 november 2016 is mevr. N. Reijn-Provoost aangesteld als lid van het Pastoraal team.
 Wegens bevestiging tot predikant in de gemeente Hoogblokland per 19 maart 2017, legde br. M.
Zeeman per 1 maart 2017 het ambt van pastoraal ouderling neer. In de morgendienst van 26
februari 2017 nam het echtpaar Zeeman afscheid van de gemeente.
 Eveneens wegens bevestiging tot predikant in de gemeenten Woerdense Verlaat en Zevenhoven,
legde br. J.W. van Dijk het ambt van jeugdouderling per 1 augustus 2017 neer. In de
morgendienst van 23 juli 2017 is afscheid genomen van het gezin Van Dijk.
14. Pastoraat gezinsvervangend tehuis ‘De Haar’
De sectieouderling en wijkpredikant verzorgen de pastorale zorg. Daarnaast onderhouden
gemeenteleden het informele contact met de bewoners rondom verjaardagen en dergelijke.
Ook proberen zij de bewoners te betrekken bij de activiteiten in de wijkgemeente.
Vanuit het College van Diakenen maakt diaken K.A. Boomsma deel uit van het bestuur van ‘De Haar’.
15. Jeugd/jongerenwerk
De jeugdouderlingen, brs. M.W. Poldervaart en J.W. van Dijk, zijn in het afgelopen seizoen begonnen
met een wijkgericht jeugdplan. Door het vertrek van br. J.W. van Dijk zal de uitvoering hiervan enige
vertraging oplopen.
16. Evangelisatiewerk en de missionaire commissie
Evangelisatieouderling br. H.W. Rebel is vanuit de kerkenraad betrokken bij het missionaire werk van
de commissie en stuurt deze aan. Tevens is br. Rebel afgevaardigde naar de overkoepelende
Missionaire Commissie van Hervormd Huizen.
De missionaire commissie van de Meentkerk richt zich met name op de groep van ‘zoekenden’, onder
de buitenkerkelijken. In nauwe samenwerking met de Missionaire Commissie wordt gezocht naar
vormen om deze doelgroep te bereiken.
In het verslagjaar was een groep van 6 leden actief in de volgende commissies:
Een bezorgcommissie van 2 leden (o.a. 110 Echo-adressen en kerstkaarten), een commissie van 4
leden die de aanloopdiensten en kerstnachtdienst voorbereidt.
De evangelisatieouderling is nauw betrokken bij het beleidswerk. Gezien de tijdsbesteding hiervan is
met het moderamen afgesproken om nieuwe activiteiten op te starten in 2016. Vanaf de zomer 2016 is
in de beleidsuitwerking tijd gekomen om het aandachtspunt missionaire werk op te pakken. Er is een
nieuw (beleids)plan opgesteld waarmee richting gegeven wordt aan het missionaire werk in de
Meentkerk. Om invulling te geven aan de beleidsdoelstellingen van dit plan is vanaf begin 2017
contact gezocht met de IZB om de mogelijkheden te onderzoeken voor inpassen van het programma
Focus in de Meentkerk (zie verder onder ‘beleidvorming).
De commissieleden komen 2 keer per jaar bij elkaar voor afstemming, bemoediging en uitwisselen van
ervaringen. De evangelisatieouderling onderhoudt het contact met de commissies en is
verantwoordelijk voor de werkzaamheden ervan.
De missionaire commissie is in het verslagjaar nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de
volgende diensten:
•
OpenHuiz diensten (30 oktober 2016 en 4 juni 2017)
•
Kerstnachtdienst (24 december 2016)
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17. Bijbel- en gesprekskringen
In en om de wijk zijn 14 kringen actief (peildatum: 01-09-2016). Sommige functioneren al jaren en
andere bestaan nog maar kort. Er zijn kringen voor jongeren, ouderen, vrouwen en kringen met
variabele leeftijd. Enkele andersbegaafde leden gaan naar de kring voor andersbegaafden in
H.K.C. ’t Visnet. Ouderling-gemeenteopbouw br. H.J.C. Rebel is vanuit de kerkenraad coördinator van
de Bijbelkringen.
GROEI
GROEI is een activiteit voor alle gemeenteleden vanaf 16 jaar die meeleven met de wijkgemeente
Meentkerk. GROEI staat voor Groei, Relaties, Onderricht, Eten en Inspiratie. De Groei-avonden zijn
bedoeld om elkaar als gemeenteleden beter te leren kennen, om persoonlijk te groeien in het geloof
en om zo samen de gemeente op te bouwen. Met ingang van het seizoen 2017-2018 is GROEI
toegevoegd aan de andere reguliere Bijbelkringen van de Meentkerk en blijft onder leiding van zr. J.
Meulenberg.
18. Kinderoppas / kindernevendienst
De kinderoppas (0 t/m 3 jr.) gebruikt tijdens de ochtenddiensten de overige ruimten in de Meentkerk
waaronder de leerkamer.
De kindernevendienst wordt aan twee groepen gegeven, namelijk:
 Groep ‘Jong’: Basisschool, groep 1,2 en 3 (ca. 4 t/m 7 jr.)
 Groep ‘Oud’: Basisschool, groep 4,5 en 6 (ca. 7 t/m 10 jr.)
Door opsplitsing kan de kindernevendienst zich meer richten op het niveau van het kind, doordat de
leeftijdsverschillen minder groot zijn geworden en de groep kleiner is.
De jongste groep (ca. 4 t/m 7 jr.) heeft elke week kindernevendienst; de oudste groep (ca. 7 t/m 10 jr.)
heeft gemiddeld 1x in de twee weken kindernevendienst. De kindernevendienst wordt door 30 tot 35
kinderen bezocht. Tijdens de kindernevendienst is er 1x per maand een ambtsdrager bij beide
groepen aanwezig. Dit geschiedt volgens rooster; de ene keer bij groep ‘Jong’, de andere keer bij
groep ‘Oud’. De kinderen verlaten de dienst voor de schriftlezing en komen terug tijdens de collecte
(na het lied na de verkondiging). De kinderen leveren ook enkele gebedspunten aan.
In de laatste kindernevendienst voor de zomervakantie wordt afscheid genomen van de kinderen, die
na de zomervakantie naar groep 7 gaan.
Contactpersoon van de kinderoppascommissie is Ivanka Flowerree, contactpersoon van de
kindernevendienstcommissie is Marijke van ’t Veer.
De commissie van de kinderoppas en de commissie van de kindernevendienst worden vanuit de
kerkenraad gecoördineerd door de jeugdouderlingen Jan Willem van Dijk (tot 1 augustus 2017) en
Mattijs Poldervaart.
19. Belijdenis van het geloof
Jaar
2005-2006
2006-2007
2007-2008

Aantal
14
16
20

Jaar
2008-2009
2009-2010
2010-2011

Aantal
5
4
13

Jaar
2011-2012
2012-2013
2013-2014

Aantal
10
8
5

Jaar
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Aantal
7
3
9

Op zondagmiddag 9 maart 2017 werd de belijdenisdienst gehouden in de Oude Kerk. In deze dienst
hebben 9 lidmaten openbare belijdenis van het geloof afgelegd. Aan twee van hen werd ook de
Heilige Doop bediend.
.
20. Catechisatie
Jaar
2005-2006
2006-2007
2007-2008

Aantal
75
102
82

Jaar
2008-2009
2009-2010
2010-2011

Aantal
70
93
90

Jaar
2011-2012
2012-2013
2013-2014

Aantal
91
93
86

Jaar
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Aantal
93
89
87

In het verslagjaar werden de catechisaties gegeven door de leden van het catecheseteam.
Voor een overzicht van de catechisatiegroepen en de catecheten wordt verwezen naar bijlage 2.
In het seizoen 2016-2017 is de catechisatie door 87 jongeren bezocht.
Er is gebruik gemaakt van de catechesemethode van de HGJB. Voor groep 7 en 8 wordt de methode
‘On Track’ gebruikt. Voor de groepen met jongeren 13 t/m 15 jaar de methode ‘Follow me’ en voor 16
jaar en ouder ‘Follow me next’.
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21. Wijkgemeenteavonden
In het verslagjaar is er één wijkgemeenteavond gehouden en één avond voor de gehele hervormde
gemeente i.p.v. een geplande wijkgemeenteavond.


Op 23 november 2016 werd een wijkgemeenteavond gehouden met het thema ’Verbinden’. Het
belang van verbanden in de gemeente werd duidelijk vanuit Efeze 4: 11-16 (vers 16:
‘bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft’). Enkele gemeenteleden deelden iets
van hun gedachten en ervaringen bij de verbinding met God, met elkaar en met de buitenwereld.
Na de pauze was er een presentatie van DWOE, waarin werd verteld over de jarenlange
verbinding met Oost-Europa, die ook bindend werkt voor iedereen die daarbij betrokken is. Als
slotstuk van de avond werd het Meentkerk-portretboek gepresenteerd. Daarna was er
gelegenheid voor ontmoeting.



Op 7 juni 2017 werd door de kerkenraad van de Meentkerk in samenspraak met de TFC
uitzending Marieke Ebbers een avond georganiseerd waarin Marieke, die voor verlof in Nederland
verbleef, haar ervaringen deelde met de gemeente. Er werd samen in het Afrikaans gezongen en
er was gelegenheid om Marieke vragen te stellen en haar persoonlijk te ontmoeten.

22. Gemeentedag
Jaar
2005-2006
2006-2007
2007-2008

Aantal
125
200
175

Jaar
2008-2009
2009-2010
2010-2011

Aantal
200
151
222

Jaar
2011-2012
2012-2013
2013-2014

Aantal
220
200
200

Jaar
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Aantal
210
140
150

De wijkgemeentedag werd dit jaar gehouden op zaterdag 24 juni 2017. De brs. E.P. Vlot en H.G.
Zeeman hebben, samen met een team van gemeenteleden, de organisatie van deze dag op zich
genomen. Het was een fijne middag en avond waar in totaal ca. 150 gemeenteleden aan mee deden.
23. Vrouwencontactgroep
De Vrouwencontactgroep bezocht nieuw ingekomenen in de wijk, deed kraambezoeken en bezocht
langdurig zieken en eenzamen. In het jaar van overlijden brengen de leden van de
vrouwencontactgroep een bezoek bij de directe nabestaanden van de overledene.
24. De commissie Muziek in de Meentkerk (vanaf 1 maart 2016)
In maart 2016 is de Commissie Muziek in de Meentkerk ingesteld. De commissie heeft op zaterdag 5
november 2016 een Together Worship Avond georganiseerd. Deze avond werd ingevuld door Remco
Hakkert samen met Gospelkoor S.I.G.N. uit Epe. In verband met het vertrek van br. M. Zeeman die de
trekker van deze commissie was, zijn er geen andere activiteiten geweest. De kerkenraad beraadt zich
hoe deze commissie voortgezet zal worden.
25. Kerstnachtdienst
Ook dit seizoen werd de Kerstnachtdienst georganiseerd. Behalve door gemeenteleden werd deze
dienst ook door rand- en buitenkerkelijken bezocht. Vooraf werden de gemeenteleden opgeroepen om
voor de kerstnachtdienst kennissen uit te nodigen. Hiertoe werden speciale flyers gedrukt en
uitgedeeld.
In de dienst werden zoveel mogelijk herkenbare kerstliederen gezongen. De meditatie werd verzorgd
door ds. Weerd. Voorafgaand aan de dienst werd warme chocolademelk en kerststol geserveerd. Een
aantal leden van de evangelisatiecommissie was aanwezig om gesprekken met mensen te voeren en
om eventueel een vervolgafspraak te maken.
26. Passiestonde / Stille Week
Ook dit seizoen werd door de Oude Kerk, de Zenderkerk, de Nieuwe Kerk, de Christelijke
Gereformeerde Kerk, de Kruiskerk, de Goede Herderkerk en de Meentkerk een “Stille Week”
georganiseerd.
De bijeenkomsten (10 t/m 15 april 2017) vonden telkens plaats in de Nieuwe Kerk.
Tijdens de bezinningsmomenten werd stilgestaan bij het lijden en sterven van Jezus Christus.
Dit werd vormgegeven door middel van samenzang, gebed en een korte overdenking door diverse
gemeentepredikanten.
Alle (wijk)gemeenten ervaren deze bezinningsbijeenkomsten als geloofsverdiepend en -verrijkend.
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27. Tot besluit
In de verslagperiode kon een veelheid van activiteiten worden georganiseerd in de wijk door de
predikant en de kerkenraadsleden vaak in samenwerking met de commissies van bijstand. Diverse
gemeenteleden hebben daarbij ook een taak gehad. Zo kon de arbeid in de wijk voortgaan onder
Gods leiding.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de wijkkerkenraad d.d. 13 februari 2018.
De wijkkerkenraad van wijkgemeente Meentkerk:
de preses,

de scriba,

J.P. Wiesenekker

M.H. Visser
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Bijlage 1: Samenstelling van wijkkerkenraad en de afvaardigingen

Samenstelling van de wijkkerkenraad per 1 januari 2017
Predikant
Ds. B.E. Weerd
Ouderlingen
B. Brouwer, J.W. van Dijk, I.J. Hage, W.K. Honing, J.A. Korving, J.
Kos, A. Meijer, M.W. Poldervaart, P.J. v.d. Put, H.J.C. Rebel, H.W.
Rebel, M.H. Visser, J.P. Wiesenekker, H.G. Zeeman, M. Zeeman
Ouderling-gemeenteopbouw H.J.C. Rebel
Evangelisatieouderling
H.W. Rebel
Jeugdouderlingen
J.W. van Dijk en M.W. Poldervaart
Oud.- KRM
L.C. van der Poel, D. van Slooten, J. van der Roest (boventallig), H.
Schaap, M. Veerman
Diakenen
K.A. Boomsma, M. de Groot, E.P. Vlot, M.W. Voerman
Samenstelling van het moderamen
Preses:
A. Meijer
Scriba:
M.H. Visser
Assessor:
ds. B.E. Weerd
Oud.-Kerkrentmr.:
D. van Slooten
Diaken:
M. de Groot
Samenstelling diverse afvaardigingen
In het verslagjaar waren naar de classis Hilversum afgevaardigd:
Classis
Primus: K.A. Boomsma, secundus M. de Groot
Algemene Kerkenraad

Predikant: Ds. B.E. Weerd
Ouderlingen: Primus H.W. Rebel, secundus A. Meijer
Diakenen: Primus E.P. Vlot, secundus M.W. Voerman
O.K.R.: Primus J. v.d. Roest, secundus M. Veerman
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Bijlage 2: Overzicht catechisatiegroepen en catecheten wijkgem. Meentkerk (per 1 sept. 2016)

In het seizoen 2016-2017 bestaat het catecheseteam uit:
Groep
Groep Judith (in de Meentkerk)

Catecheten
Judith Klijn

Groep 7 en 8 basisschool
(thuiscatechese)

Ellen Kooij

Janneke en Maarten Kruijmer
ste

1

jaar v.o. (in de Meentkerk)

Henny van As
Sandra v.d. Poel

e

2 jaar v.o. (thuiscatechese)
e

3 jaar v.o. (thuiscatechese)

Barendien Veerman en Judith
Klijn
Ruth en Harm Rebel
Andrea en Jan Willem van Dijk

e

Tjidde en Tamara Akse

e

Ds. B.E. Weerd

e

Ds. B.E. Weerd

4 jaar v.o.
5 jaar v.o. (in de Meentkerk)
6 jaar v.o. en ouder (in de
Meentkerk)

Ds. B.E. Weerd
Belijdeniscatechisatie

Ds. B.E. Weerd

Wanneer
maandagavond van 19.00 19.30 uur
maandagavond van 1915 20.00 uur
woensdagavond van 19.30 20.15 uur
dinsdagavond van 19.00 - 19.45
uur
dinsdagavond van 19.45 - 20.30
uur
maandagavond van 19.30 20.15 uur
maandagavond van 19.15 20.00 uur
dinsdagavond van 19.45 20.30 uur
maandagavond van
woensdagavond van 19.00 19.45 uur: groep 16+
maandagavond van 20.0020.45 uur: groep 17+
maandagavond van 21.0021.45 uur: groep 18+
vrijdagavond van 19.00 tot
20.30 uur

Pagina | 12

wijkgemeente Meentkerk jaarverslag 2016-2017

Bijlage 3: Wijkkalender wijkgemeente Meentkerk 2016-2017

28 augustus
4 september
25 september
2 oktober
9 oktober
30 oktober
2 november
6 november
20 november
Woensdag 23 november
4 december
24 december
25 december
31 december
1 januari
15 januari
29 januari
12 februari
26 februari
8 maart
19 maart
9 april
10 t/m 13 april
14 april
16 april
Woensdag 19 april
14 mei
21 mei
25 mei
4 juni
18 juni
24 juni
16 juli
3 september
24 september

Afsluiting VakantieBijbelWeek + koffiedrinken (v.m.)
Startzondag + koffiedrinken (v.m.)
Viering Heilig Avondmaal
Israëlzondag + Bediening Heilige Doop + koffiedrinken
(v.m.)
Missionaire toerustingsdienst (v.m)
Aanloopdienst + koffiedrinken (v.m.)
Dankdag voor gewas en arbeid
Projectzondag school en kerk + koffiedrinken (v.m.)
Voleindingszondag + koffiedrinken (v.m.)
Wijkgemeenteavond
Viering Heilig Avondmaal
Kerstnachtdienst (aanvang: 22.00 uur)
Eerste Kerstdag
Oudejaarsdienst (aanvang: 19.00 uur)
Nieuwjaarsdienst + koffiedrinken (aanvang: 10.00 uur)
Bediening Heilige Doop + koffiedrinken (v.m.)
Projectzondag school en kerk + koffiedrinken (v.m.)
Viering Heilig Avondmaal
Aanloopdienst + koffiedrinken (v.m.)
Biddag voor gewas en arbeid
Bediening Heilige Doop + koffiedrinken (v.m.)
Belijdenisdienst (v.m. of n.m. nog nader te bepalen) +
koffiedrinken (v.m.)
Stille Week (bezinningsbijeenkomsten in de Nieuwe Kerk)
Goede Vrijdag
Eerste Paasdag
Wijkgemeenteavond
Viering Heilig Avondmaal
Koffiedrinken (v.m.)
Hemelvaartsdag
Eerste Pinksterdag
Bediening Heilige Doop + koffiedrinken (v.m.)
Wijkgemeentedag
Viering Heilig Avondmaal
Afsluiting VakantieBijbelWeek + koffiedrinken (v.m.)
Startzondag + koffiedrinken (v.m.)
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Bijlage 4: Samenvatting jaarverslagen wijkkerkenraad 2015-2016 en 2016-2017

Wijkgemeente Meentkerk

Sept. 2015-2016

Sept. 2016-2017

Predikant

Ds. B.E. Weerd

Bijstand Pastoraat
Ouderlingen (incl. oud. bijz. opdr.)
Ouderlingen - Kerkrentmeester
Diakenen
Bezoekbroeders
Pastoraal Team
Kerkenraadsvergaderingen
Consistorie vergaderingen
Aantal commissies
Jaarthema
Dopelingen / diensten
H.A .(per dienst)
Huwelijken
Uitvaarten
OpenHuiz diensten
Echo adressen
Aantal Bijbelkringen
Kindernevendienst (2 groepen)
Nieuwe belijdende lidmaten
Aantal catechisanten

Nee
12 (peildatum 01.09.2016)
4 (waarvan 1 boventallig)
4
9
6 (incl. wijkpredikant)
11
4
18
Nee
6/3
Ca. 220 gemeenteleden
0
7
2
110
15 (peildatum: 01.09.2015)
Ja, elke wk.+ 1x per 2 wkn.
3
89

Wijkgemeente-avonden
Wijkgemeentedag
Vrouwen Contact Groep
Kerstnachtdienst
Advent- en passiestonde
Gemeenteopbouw
Wijkbeleidsplan
Consulentschap wijkpredikant

1
Ca. 140
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee

Ds. B.E. Weerd
Ja, ds. Den Butter v.a. 1
augustus 2017
12 (peildatum 01.09.2016)
4 (waarvan 1 boventallig)
4
11
9
10
2
16
Nee
3/2
Ca. 220 gemeenteleden
1
5
2
110
14 (peildatum 01.09.2016)
Ja, elke wk.+ 1x per 2 wkn.
9
87
1 + 1 voor gehele hervormde
gemeente
Ca. 150
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
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