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INLEIDING
Het beleidsplan dat u nu in handen heeft is anders van aard dan verwacht mag worden. Dit heeft alles te maken
met het fusieproces met de Hervormde Gemeente Renkum en de Gereformeerde Kerk Renkum - Heelsum.
In verband met dit fusieproces is een nieuw beleidsplan steeds uitgesteld. Nu wij op het punt staan om
gezamenlijk een nieuwe predikantsplaats in te vullen, lijkt het ons toch goed om het oude plan te herschrijven en
zo duidelijk te maken waar wij als Hervormde Gemeente Heelsum - Kievitsdel voor staan.
Volgens ordinantie 4, artikel 8, lid 5 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland dient iedere gemeente
een beleidsplan op te stellen. Een plan dat aangeeft waar de kernen van de gemeente liggen, zowel in theologisch
als in uitvoerend opzicht. Een plan dat gedurende vier jaar aangeeft welke richting we in onze gemeente willen
volgen en wat ons doel daarin is.
In het eerste deel van het beleidsplan is weergegeven hoe de gemeente is samengesteld. De opbouw van de
gemeente, de erediensten, de kerkenraad, de ouderlingen, de diaconie, het college van kerkrentmeesters, het
jeugdwerk, enz. In het tweede deel is weergegeven wat voor ons de wenselijke ontwikkelingen voor de komende
vier jaar zijn. Hierbij dient in acht genomen te worden dat we midden in het fusieproces zitten en dat dit een
proces van geven en nemen is.
Aldus vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 20 november 2018.

Voorzitter,

Scriba,

E.C. Jurrius - Timmerman

B.J.N. van Beek

Correspondentieadres:
Postbus 3
6866 ZG Heelsum
Scriba:
B.J.N. van Beek
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telefoon 0317 - 31 64 24
e-mail
scribaheelsum@gmail.com
DE BURGERLIJKE GEMEENTE
De gemeente Renkum (ruim 31.000 inwoners), waar Heelsum (ruim 3.300 inwoners) als één van de zes
woonkernen deel van uitmaakt, is karakteristiek gelegen tussen de Veluwe en de Rijn, de zogenaamde
Veluwezoom. Een "groen landschap" met veel bos, rijk aan traditie, en een vanouds geliefd woonoord voor
gepensioneerden. Dat laatste is het gevolg van de relatief hoge gemiddelde leeftijd van de inwoners.
De omliggende gemeenten zijn Arnhem, Ede en Wageningen.
DE HERVORMDE GEMEENTE HEELSUM - KIEVITSDEL
De Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel kan worden gekenmerkt als een open confessionele gemeente. Zij
houdt zich, wat betreft haar uitgangspunten voor het leven, werken en inrichting van het gemeenteleven, aan de
contouren, zoals deze door de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland zijn vastgesteld.


In dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als bron van de prediking en enige regel van het geloof
doet de gehele kerk, ook in haar ambtelijke vergaderingen, belijdenis van de zelfopenbaring van de Drieënige
God.



De belijdenis der vaderen is vervat, zowel in de apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea,
en de geloofsbelijdenis van Athanasius - waardoor de kerk zich verbonden weet met de algemene christelijke
kerk - als in de Heidelbergse Catechismus, die van Genève en de Nederlandse geloofsbelijdenis met de Dordtse
leerregels, door de Reformatie geschonken aan de Kerk der Nederlanden.



De Hervormde Gemeente Heelsum - Kievitsdel houdt zich geestelijk gesproken aan de confessionele beleving
van het christelijk geloof, dat wil zeggen dat wij de Bijbel als richtsnoer en norm voor heel het kerkelijk leven
hanteren en de belijdenissen als een genoegzame toelichting en verduidelijking daarnaast aanvaarden.
Hiermee bedoelen wij concreet, dat wij ons willen houden aan Schrift en Belijdenis.

Hiermee wordt uitgesproken dat het gemeenteleven staat in de stroom van de heilsgeschiedenis. Oorspong, zin en
doel van het gemeenteleven is enkel te vinden in het spreken van de Here God. Een spreken dat hoogtepunt en
middelpunt heeft gekregen in de Openbaring van Jezus Christus.
Op de Hervormde Gemeente Heelsum - Kievitsdel is een predikantsplaats van 0.7 fte gevestigd.
In 2015 is besloten om twee predikanten te delen met de Hervormde Gemeente Renkum. Ds. Van Lingen die zich
speciaal bezig zou houden met het jeugdwerk (tot 55 jaar) en missionair werk en ds. Koelewijn die zich speciaal
bezig zou houden met het oudere deel van de gemeente (55 jaar en ouder). Ds. Van Lingen werd gedetacheerd
vanuit de PKN voor een periode van vier jaar. In de zomer van 2018 heeft hij een beroep aangenomen en is er een
vacature ontstaan bij onze gemeente.
Door het vertrek van ds. Van Lingen is de samenwerking zoals die was met Hervormde Gemeente Renkum
contractueel ontbonden. Dit betekent dat ds. Koelewijn nu consulent is van onze gemeente. In de praktijk zal er
echter niets veranderen en blijft ds. Koelewijn betrokken bij onze gemeente zoals hij dat vanaf 2015 heeft gedaan.
HET LEDENBESTAND
Ultimo oktober 2018 telt de gemeente 268 pastorale eenheden en 436 gemeenteleden met de volgende
leeftijdsverdeling (bron: LRP):
0 - 19 jaar 50
20 - 24 jaar 19
25 - 49 jaar 64
50 - 64 jaar 93
65+
210
De leeftijdsopbouw in de gemeente wijkt af van het landelijk beeld. Ten opzichte daarvan is de leeftijdsgroep
boven de 50 jaar sterker vertegenwoordigd.
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Onze gemeente kent een aantal voorkeursleden die uit omliggende plaatsen komen.
Het ledenbestand in oktober 2018 is als volgt:
233 belijdende leden,
143 doopleden,
38 ongedoopte leden,
11 vrienden,
11 meegeregistreerden.
Specifiek voor het bijhouden van de ledenadministratie fungeert er een ledenadministrateur. Deze en een aantal
daarvoor bevoegde ambtsdragers hebben de beschikking over het ledenregistratiesysteem LRP van de PKN.
DE EREDIENSTEN
Het centrum van de gemeente wordt gevormd door de eredienst. Daarin vindt het samenkomen van de Here God
en Zijn volk plaats. Het Woord van God en ons antwoord daarop staat centraal.
De eredienst is het gebeuren, waarin een aantal handelingen te onderscheiden zijn; te weten de dynamiek van het
Woord van God en de reacties van de gemeente daarop in schuldbelijdenis, aanbidding en lofprijzing in
gemeenschap, offerande en dienstbetoon. De aard van de eredienst wordt bepaald door de Reformatie. Wij
geloven in een sprekende God. Zijn Woord heeft derhalve een spilfunctie in elke samenkomst.
De doelstelling van de zondagse eredienst is om:







De Here God door aanbidding, lofprijzing en schuldbelijdenis de eer te brengen die Hem toekomt.
Het heil van God te vieren, de sacramenten te bedienen en onze gebeden voor God neer te leggen.
Elkaar toe te rusten om als christen te leven.
Elkaar tot geloof of geloofsgroei te roepen.
De zondag te heiligen.
De gemeenteleden elkaar te doen ontmoeten.

Van de woordverkondiging dient inspiratie uit te gaan. De kerkgangers dienen het gevoel te hebben deel te nemen
aan een "eredienst”, waaruit zij door de vorm en de inhoud daarvan, inspiratie voor de komende tijd kunnen
putten. De preken in normale omgangstaal, waarbij een relatie naar het "hier en nu" wordt gelegd. Er is geen
dwingend preekrooster. In de eredienst is er aandacht voor de jeugd. De liturgie in de erediensten dient voldoende
flexibel en gevarieerd te zijn.
Gewone erediensten
Op zondagmorgen vindt de eredienst plaats om 10.00 uur. De eerste zondag van de maand is een gezamenlijke
dienst met de twee fusiegemeenten. Deze vindt één maal per drie maanden plaats in onze kerk. Op de tweede
zondag van de maand is er in de maanden september tot en met april naast de ochtenddienst een zangdienst om
18.30 uur.
Aan de ochtenddienst wordt door gemiddeld 70 gemeenteleden deelgenomen; 's avonds in de zangdiensten zijn
dat er gemiddeld 120.
Aan het begin van de ochtenddienst (op drie diensten na in de zomer) steekt één kind uit de gemeente twee
kaarsen op de avondmaalstafel aan. De kaarsen staan symbool voor het oude en nieuwe testament. Naast deze
kaarsen wordt ook een kaars aangestoken die meegaat naar de kindernevendienst.
In de ochtenddiensten wordt uit ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’ gezongen. Ook wordt er regelmatig
gebruik gemaakt van de ‘Evangelische liedbundel’. Vlak voordat de kinderen naar de kindernevendienst gaan is er
een kindermoment en wordt een maandlied (kinderlied) gezongen met pianobegeleiding.
Bij de ingang van de kerk zijn Liedboeken en Evangelische liedbundels beschikbaar.
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Elke zondag is er kindernevendienst, uitgezonderd in de zomervakantie; daarnaast functioneert een kinderoppasdienst het gehele jaar door.
Heilig Avondmaal
Bij de viering van het Heilig Avondmaal wordt voor de orde van dienst gebruik gemaakt van het vijfde formulier uit
het Dienstboek, alsmede van een meer “vierend” formulier (o.a. uit het katern van de Gereformeerde Kerken uit
1981). De viering vindt vijf maal per jaar plaats. Vier keer op een reguliere zondag en één keer in een
gezamenlijke dienst met de fusiegemeenten op Witte Donderdag. De diakenen nodigen de gemeenteleden tot
deelname aan het Heilig Avondmaal en houden toezicht op de viering. Daarnaast dragen zij zorg voor de
avondmaals-collecte. De bestemming daarvan wordt vooraf in het kerkblad gepubliceerd. Zowel belijdende leden
als doopleden mogen deelnemen aan de viering. De afzonderlijke vieringen voor de gemeenteleden in het
verzorgingshuis Het Beekdal vinden plaats in een zogenaamde buurtkamerdienst op de vrijdag voorafgaand aan de
viering op zondag. Voor wie het deelnemen aan de vieringen in de kerk of in Het Beekdal niet mogelijk is, wordt op
verzoek ook thuis het Heilig Avondmaal gevierd.
Doop
Bij de viering van de Heilige Doop wordt voor de orde van dienst gebruik gemaakt van het vijfde formulier uit het
Dienstboek, alsmede van nieuwere doopformulieren. De Heilige Doop kan bediend worden tijdens iedere reguliere
eredienst. De doopouders maken daartoe een afspraak met de predikant; zij hebben met hem een doopgesprek.
Bij de doop zijn de kinderen uit de kerk aanwezig rond het doopvont.
Bij de doop wordt een doopkaars overhandigd en aangestoken aan de Paaskaars. De Paaskaars brandt elke zondag
tijdens de eredienst om ons te herinneren aan het licht van Jezus Christus.
Na de dienst worden de doopouders door de gemeenteleden tijdens het koffie drinken in Rehoboth gefeliciteerd.
Bijzondere erediensten
Buiten de gewone erediensten zijn er nog de navolgende bijzondere erediensten die gezamenlijk met de
fusiegemeenten gevierd worden:














Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Stille Zaterdag
Eerste Paasdag
Hemelvaartsdag
Eerste Pinksterdag
Kerstnachtdienst
Eerste Kerstdag
Oudejaarsavond
Kerk en schooldienst
Biddag voor gewas en arbeid
Dankdag voor gewas en arbeid
Een aantal jeugd- en gezinsdiensten

Zangdiensten
Van september tot en met april vindt er elke tweede zondagavond van de maand een zangdienst plaats. Deze
diensten zijn laagdrempelig. De bedoeling is dat, naast het grote accent dat op het zingen ligt, randkerkelijken wat
gemakkelijker de weg naar de kerk zullen vinden. Velen uit de omgeving voelen zich tot deze diensten
aangetrokken. Aan iedere zangdienst verleent een koor haar medewerking. De verkondiging geschiedt door middel
van verbindende teksten, die tussen de (koor-) liederen gesproken worden en bepaalde zinnen of woorden uit de
liederen als uitgangspunt hebben.
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Jeugd- en gezinsdiensten
Een aantal keren per jaar worden er gezinsdiensten georganiseerd. Het gaat om laagdrempelige kerkdiensten, om
met name ook randkerkelijke jongeren te bereiken. Een dienst wordt altijd afgesloten met gezamenlijk
koffiedrinken, om zo ook de mogelijkheid te bieden de informele contacten te onderhouden of aan te boren. Door
middel van publiciteit in Samenklank, posters, plaatselijke pers en social media wordt geprobeerd aandacht te
wekken voor deze diensten.
Indien mogelijk worden zoveel mogelijk jongeren zelf bij de diensten betrokken. Zowel bij de voorbereiding als bij
de uitvoering hiervan.
Oranje Nassau’s Oord (ONO)
Elke zondag is er een kerkdienst in ONO. ONO is een verpleeghuis op de grens van Renkum / Wageningen. Het
team geestelijke verzorging binnen ONO hecht waarde aan samenwerking met de lokale kerkgenootschappen van
de omringende dorpen Renkum en Heelsum, met name met de drie fusiegemeenten en dit wordt tot uiting
gebracht door bij toerbeurt ambtsdragers te leveren bij de zondagse kerkdiensten in de kapel van ONO. Daarnaast
zijn er vele vrijwilligers uit de gemeenten actief in de vorm van begeleiding van bewoners naar de kerkdienst.
DE KERKENRAAD
De kerkenraad is samengesteld uit de predikant, twee ouderlingen, drie diakenen en drie ouderlingkerkrentmeesters. Een kerkenraadslid is voorzitter van de kerkenraad. Het moderamen is samengesteld uit de
predikant, de voorzitter en de scriba van de kerkenraad. De kerkenraad en het moderamen vergaderen
maandelijks. Met de Hervormde Gemeente van Renkum en de Gereformeerde Kerk Renkum - Heelsum worden
gezamenlijke vergaderingen van de moderamina en van de ambtsdragers gehouden.
HET PASTORAAT
Doelstelling van het pastoraat is het bevestigen en versterken van de gemeenschap van de kerkelijke gemeente, in
de bijbel omschreven als de gemeenschap der heiligen.
Die bevestiging en versterking vindt plaats in het elkaar voorgaan op de weg van geloven en dienen.
In de gemeente krijgt het pastoraat gestalte door de predikant, de wijkouderlingen en de pastorale
medewerk(st)ers. Daarnaast is er een signalerende taak voor de diakenen. Deze signalerende taak is er ook voor
de gemeente als geheel.
Het pastoraat dient voor iedereen beschikbaar te zijn: zij die hieraan behoefte hebben of waarvan gedacht wordt
dat ze die behoefte zouden kunnen hebben, krijgen bijzondere aandacht.
Bij opname van gemeenteleden in een verpleeghuis elders blijven de contacten bestaan. De directe pastorale zorg
wordt overgedragen aan de geestelijk verzorger van dat verpleeghuis.
Voor het pastoraat is van oudsher de gemeente opgedeeld in 5 wijken.
Anno 2018 zijn er twee wijkouderlingen actief om samen met de predikant en 5 pastoraal medewerkers te voorzien
in de pastorale zorg.
Pastoraat thuis is als volgt:
Predikant
=
Ouderlingen
=
Pastoraal medewerkers =

op aanvraag en bijzonder pastoraat
op aanvraag en bijzonder pastoraat
vaste contacten in de wijk

De predikant, de ouderlingen en de pastorale medewerk(st)ers komen 2 tot 3 maal per jaar bij elkaar voor
pastoraal beraad. In deze vergaderingen wordt het bezoekwerk besproken en worden de daarbij opgedane
ervaringen uitgewisseld.
Het jeugdpastoraat valt onder de jeugdouderling (anno 2018 vacant).

november 2018

7

Hervormde Gemeente Heelsum - Kievitsdel
Beleidsplan 2019 - 2022

Andere vormen van pastoraat
Naast boven genoemde vormen zijn er vaste bezoeken / contacten van meerdere gemeenteleden die elkaar
bemoedigen.
Tevens is er iedere woensdagochtend een laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheid in de ‘Vosheuvel’, het
zogenaamde Sociaal Café.
HET COLLEGE VAN DIAKENEN
Het draagvlak van het diaconaat is de gemeente. Diaconaat houdt een opdracht in voor de gehele gemeente,
waarbij de diakenen leiding geven. De diaconie wil, in navolging van Jezus, klaarstaan met praktische hulp en
ondersteuning voor mensen dichtbij en veraf en de gemeente oproepen dit ook te doen.
Vanuit het evangelie wil het diaconaat betrokken zijn bij mens en samenleving en bijzondere aandacht besteden
aan de zes werken van barmhartigheid: hongerige spijzen, dorstige laven, naakten kleden, vreemdelingen
herbergen, zieken verzorgen en gevangenen bezoeken.
Het college van diakenen bestaat uit vier leden waarvan drie leden deel uit maken van de kerkenraad. Het college
vergadert ongeveer zes maal per jaar met de diakenen van de fusiegemeenten.
Het college zorgt (samen met het college van kerkrentmeesters) voor de inzameling en afdracht van de gaven. De
bestemming wordt samen met de fusiegemeenten bepaald.
Van oudsher is de uitvoering van het Heilig Avondmaal een taak van de diaconie. Tijdens de dienst dragen de
diakenen zorg voor het avondmaal. Zij maken de tafel gereed, nodigen de gemeenteleden aan tafel, maken
tussendoor de bekers schoon en vullen zo nodig aan. Naast de grote bekers met wijn die rondgegeven worden,
staan er eenpersoonsbekertjes met wijn op tafel. Voor degenen die geen wijn mogen of willen drinken staan er
eenpersoonsbekertjes met druivensap.
Het college van diakenen verzorgt de kerkomroep. Het doel hiervan is om de gemeenteleden die niet - of niet meer
- de mogelijkheid hebben de kerkdiensten bij te wonen via de kerkomroep toch de mogelijkheid te bieden deel te
nemen aan de erediensten in verbondenheid met onze plaatselijke gemeente.
Het bloemenfonds doet haar werk onder verantwoordelijkheid van de diaconie. Zij zorgt voor een boeket bloemen
tijdens de eredienst. Deze bloemen worden na de dienst als groet van de gemeente bezorgd bij gemeenteleden in
lichamelijke of geestelijke nood. Wanneer er geen zieken zijn, dan wordt het boeket naar een hoogbejaard
gemeentelid gebracht. Bij het bezorgen van de bloemen worden de gemeenteleden ingeschakeld.
Voor kinderen / jongeren die wat extra aandacht kunnen gebruiken wordt een leesgroet verzorgd. Deze wordt ook
door een gemeentelid bezorgd.
Zoals reeds vermeld werkt het college van diakenen geheel samen met de diaconieën van de Hervormde
Gemeente Renkum en de Gereformeerde Kerk Renkum - Heelsum. Deze samenwerking komt concreet tot uiting in
het jaarlijks organiseren van een kerkdienst op bid- en dankdag, waarbij actie wordt gevoerd voor een goed doel;
plaatselijk of regionaal. Daarnaast organiseert zij o.a. de jaarlijkse seniorendag, stamppottenmiddag en
kerstviering met aansluitend een maaltijd. Gemeenteleden van 80 jaar en ouder en zieken worden voorzien van
een kerstattentie. Verder biedt de diaconie financiële hulp aan individuele personen, die tussen wal en schip
dreigen te geraken.
De diaconie van de Gereformeerde Kerk Renkum - Heelsum heeft een kanskaart ontwikkeld waarin de mogelijke
routes voor hulp worden samengevat. Deze kaart blijkt bijzonder nuttig te zijn om enige helderheid te krijgen in de
mogelijkheden die iemand met een hulpvraag heeft.
Buiten de eigen gemeenten is de diaconie actief bij o.a. het Kruispunt in Arnhem. Dit is een project waarbij men
o.a. kookt voor dak- en thuislozen. Een groep vrijwilligers uit de drie gemeenten in Renkum - Heelsum vormt een
groep die een aantal keer per jaar, bij toerbeurt kookt.
Ten aanzien van het diaconaat wereldwijd vindt hulpverlening aan mensen in nood plaats; via het werelddiaconaat
of rechtstreeks aan organisaties. Ook worden Paasgroeten gestuurd aan gevangenen over de hele wereld.
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In 2017 zijn de taken van de Zendingscommissie overgenomen door de diaconie. De activiteiten omvatten het
houden van zendingscollecten en het legen van de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk.
Onder de diaconie valt een zelfstandig werkende commissie genaamd ZWO (Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking). Jaarlijks wordt er een ZWO - dienst georganiseerd in de Gereformeerde Kerk
Renkum - Heelsum. Daarnaast is er jaarlijks een project waar extra aandacht aan besteed wordt op verschillende
manieren. Momenteel is er een vacature in de commissie vanuit onze gemeente.
HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
De werkzaamheden van het college van kerkrentmeesters betreffen enerzijds het beheer van de kerkelijke
gebouwen en goederen en anderzijds de geldwerving ten behoeve van de instandhouding van het pastoraat, de
erediensten, de catechese en dergelijke. Het college van kerkrentmeesters wordt gevormd door drie ouderlingkerkrentmeesters en twee kerkrentmeesters.
Het college van kerkrentmeesters wordt voor de uitvoering van haar taken bijgestaan door een parttime koster
(50%). Het kostersechtpaar exploiteert tevens het gebouw Rehoboth.
De kerkelijke gebouwen en goederen bestaan uit het monumentale kerkgebouw (1517), een monumentaal Dirk
van Rossum orgel uit 1864, de pastorie, het verenigingsgebouw "Rehoboth" (1883) en het gebouw de “Vosheuvel".
Het gebouw Rehoboth neemt, behalve voor de gemeentelijke activiteiten, ook voor het dorpsgebeuren een
centrale plaats in. De “Vosheuvel” wordt voornamelijk voor activiteiten van de gemeente gebruikt.
De kerkelijke gebouwen en terreinen verkeren in een redelijke tot goede staat van onderhoud. Het jaarlijkse
onderhoud vormt een aanmerkelijke kostenpost. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed draagt jaarlijks bij aan
het onderhoud van de kerk, op basis van het meerjarenplan. Daarnaast zijn de Commissie voor onderhoud en
herstel van oude kerkelijke gebouwen "Steen voor Steen" in Heelsum en het Verjaardagsfonds een grote financiële
steun voor het college van kerkrentmeesters.
De hoofdbron van inkomsten vormen de vrijwillige kerkelijke bijdragen van de gemeenteleden. Daarnaast zijn de
opbrengsten van de tijdens de erediensten te houden collecten een bron van inkomsten, alsmede een jaarlijkse
donatie van de Dirk Horsseling Stichting. Verder ontvangt het college van kerkrentmeesters 50% van het
exploitatieresultaat van de begraafplaats.
Hoewel de gemeente met ca. 400 leden tot de kleinere gemeenten moet worden gerekend, heeft het verleden
geleerd, dat door de inzet van vele vrijwilligers en de bereidheid tot het brengen van financiële offers, de
gemeente volledig bestaansrecht heeft. De begroting bedraagt jaarlijks ongeveer € 160.000,00.
Voor de verzorging van muziek in de erediensten kan het college van kerkrentmeesters beschikken over vier
organisten.
HET JEUGDWERK
De catechese
Samen met de fusiegemeenten wordt basiscatechisatie georganiseerd voor kinderen in de groepen 5 - 8 van de
basisschool. Een aantal catecheten geven deze catechese waarbij verschillende onderwerpen aan bod komen. Er
zijn vier à vijf bijeenkomsten per jaar.
Voor kinderen van groep 7 tot en met 2 e klas voortgezet onderwijs is er om de week Rock Solid. Dit wordt
georganiseerd door het jeugdwerk van de Hervormde Gemeente Renkum, maar jongeren uit alle drie de
gemeenten sluiten aan. Bij Rock Solid worden allerlei activiteiten gedaan rondom een bijbels thema. De nadruk ligt
op ontmoeten en spel met daarin ruimte voor geloofsopvoeding.
Iedereen van 14 - ca. 24 jaar kan om de week aansluiten bij ‘De Pastorie’. Er wordt samen gegeten en over het
geloof gesproken. Geloofsgesprekken vinden plaats in kleinere groepen.
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Belijdeniscatechese is de laatste jaren niet structureel aan een groep gegeven, maar vindt plaats op verzoek. Deze
gesprekken vinden plaats aansluitend aan ‘De Pastorie’.
Kinderoppasdienst
De kinderoppasdienst schept voor betrokkenen de mogelijkheid om met het gehele gezin naar de kerk te gaan. De
doelgroep wordt gevormd door de gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar. De leiding is in handen van
één volwassene (minimaal 18 jaar) en één assistent.
Vanaf december kunnen de kinderen tijdens de collecte opgehaald worden door hun ouders, zodat ook zij de
zegen krijgen aan het eind van de dienst.
Kindernevendienst
De kindernevendienst is er voor de kinderen van 4 tot 12 jaar om in "hun eigen taal" met het Evangelie bekend te
worden. Kinderen moeten het gevoel krijgen dat het geloof in God en Jezus iets voor ons allen samen is. Er zijn
drie leid(st)ers beschikbaar en er wordt gebruik gemaakt van "Vertel het maar" van de Nederlandse Zondagschool
Vereniging.
Na de schriftlezingen in de eredienst gaan de kinderen naar de nevendienst. Met het oog op hen wordt er, voordat
zij de kerk verlaten, een kinderlied gezongen en een kort gesprek door de voorganger met hen gevoerd. Het kind
dat de kaarsen aan het begin van de dienst ontstoken heeft, neemt ook een kaarsje mee naar de
kindernevendienst.
Aan het eind van de dienst komen de kinderen terug in de kerk om de dienst gezamenlijk af te sluiten.
Met Kerst en Pasen zijn er extra activiteiten in de kerk die georganiseerd worden door de leiding van de
kindernevendienst.
Bij doopdiensten wordt namens de kinderen van de nevendienst een doopkaart aan de ouders van de dopeling
gegeven.
Aan het einde van het seizoen wordt er afscheid genomen van de kinderen, die vanwege hun leeftijd de
nevendienst verlaten.
Vanaf januari 2019 zal er het één en ander veranderen in de structuur van de kindernevendienst. Zo zal op de
eerste zondag van de maand kindernevendienst gehouden worden in drie niveaugroepen. Hierbij is ook aandacht
voor de kinderen in klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Er zal gebruik gemaakt worden van een nieuwe
methode, te weten ‘Bijbel Basics’ van het NBG. Dit heeft alles te maken met de op handen zijnde fusie.
GESPREKSGROEPEN EN CONTACTKRINGEN
Er fungeren enige gespreksgroepen/contactkringen die door middel van het behandelen van thema's de binding
met de kerk bij de deelnemers trachten te bevorderen, alsmede de kadervorming te stimuleren.
Ouderencontactkring
De al vele jaren functionerende ouderencontactkring verzorgt van september tot en met mei een negental
middagbijeenkomsten voor ouderen (65+). De doelstelling daarvan is:





De maandelijkse ontmoeting voor oudere gemeenteleden.
Het versterken van de onderlinge band.
Het verdiepen van het geloofsleven.
Het verbreden van de kennis.

De leiding wordt gevormd door een commissie en in bijzondere gelegenheden bijgestaan door de predikant in
vieringen met een liturgie. De bijeenkomsten worden bezocht door een vaste kern van 30 - 50 oudere
gemeenteleden uit de fusiegemeenten.
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Kring Rehoboth
Tijdens de wintermaanden is er elke tweede dinsdag van de maand een bijeenkomst waarbij iedereen welkom is.
Hierin wordt het geestelijk leven geplaatst tegen de achtergrond van de actualiteit. Informatie over de kring staat
maandelijks in kerkblad Samenklank.
Bijbelkring
Éénmaal per drie weken komt een groep gemeenteleden uit de fusiegemeenten bij elkaar om bijbelteksten met
elkaar te bestuderen.
Alpha - cursus
Indien er voldoende belangstelling voor bestaat wordt er elk seizoen een Alpha - cursus gegeven. Deze cursus is
interkerkelijk, wat betekent dat men vanuit verschillende geloofsgemeenschappen deelneemt.
OVERIGE ACTIVITEITEN
Het autovervoer
Voor degenen die moeilijk op eigen kracht naar de kerk kunnen komen, is tijdens de wekelijkse morgendienst
vervoer per auto beschikbaar. Ook kan incidenteel (op aanvraag) van de autovervoersdienst gebruik worden
gemaakt, bijvoorbeeld voor het bezoeken van avonddiensten.
Koffie drinken na de dienst
Op de eerste zondag van de maand wordt er na de kerkdienst koffie gedronken. Een groot aantal gemeenteleden
maakt van deze gelegenheid gebruik. Omdat een deel van de kerkgangers buiten Heelsum - Kievitsdel woont en
omdat op deze zondag de dienst georganiseerd wordt door de drie gezamenlijke gemeenten, is dit
ontmoetingsgebeuren voor de onderlinge verbondenheid in de gemeente van groot belang.
Het kerkblad
Het kerkblad draagt de naam ‘Samenklank’ en wordt uitgegeven onder verantwoording van de kerkenraden van de
Hervormde Gemeente Renkum, Gereformeerde Kerk Renkum - Heelsum en Hervormde Gemeente Heelsum Kievitsdel. Het verschijnt maandelijks en is momenteel in zijn 7e jaargang. De redactie bestaat uit leden van alle
drie de gemeenten. Één van hen is bij toerbeurt eindredacteur.
In het kerkblad komen aan de orde: een overzicht van de diensten, overdenking, in en rondom de erediensten,
pastoraat, Samen op Weg, mededelingen van de kerkenraden, etc.
Behoudens het drukwerk worden de redactie, de administratie, het binden en het verspreiden geheel door
vrijwilligers verzorgd. Alhoewel geen abonnementsgeld wordt geheven, wordt aangedrongen op een vrijwillige
bijdrage in de kosten van tenminste € 15,00 per jaar.
Het Heelsums Kerkkoor
Het in 1932 opgerichte koor bestaat momenteel uit een hechte groep van ruim 16 leden. Eenmaal per week wordt
onder leiding van de dirigent gerepeteerd in het gebouw Rehoboth. Het repertoire bestaat voornamelijk uit
geestelijke liederen. Er wordt medewerking verleend aan erediensten en opgetreden in bejaarden- en/of
verzorgingscentra.
De Creatieve Vos
De Creatieve Vos is een groep gemeenteleden die elke woensdag bij elkaar komt in de ‘Vosheuvel’ om creatief
bezig te zijn, samen te praten en koffie te drinken.
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Het Verjaardagsfonds
Het Verjaardagsfonds schenkt namens de gemeente aandacht aan de verjaardagen van gemeenteleden. De jarigen
worden op of rond de verjaardag door de medewerk(st)ers bezocht met een felicitatiekaart. Op soortgelijke wijze
wordt aandacht besteed aan huwelijksjubilea. Dit contact wordt door de gemeenteleden zeer op prijs gesteld en
resulteert veelal in een gift aan het Verjaardagsfonds. In overleg met het college van kerkrentmeesters worden uit
dit fonds (kleinere) zaken gefinancierd ten behoeve van de inrichting van het kerkgebouw en Rehoboth, waarvoor
het college nog geen middelen beschikbaar heeft.
De commissie "Steen voor steen"
De commissie stelt zich ten doel om gelden in te zamelen ten behoeve van het herstel en onderhoud van onze
kerkelijke gebouwen. Periodiek worden diverse geld-wervende activiteiten georganiseerd met als hoogtepunt de
maandelijkse bazar die vele bezoekers trekt uit de verre omtrek. Deze acties worden gedragen door enthousiaste
gemeenteleden, als ook niet-gemeenteleden. De opbrengst vormt een substantiële bijdrage aan de noodzakelijke
onderhoudsverplichtingen.
Orgelstichting
De Orgelstichting is opgericht in augustus 1999 en heeft de ingebruikname van het monumentale Dirk van Rossum
orgel mogelijk gemaakt. Nu het orgel naar volle tevredenheid in gebruik is genomen zorgt de Orgelstichting voor
de instandhouding van het orgel. Daarnaast worden muzikale uitvoeringen georganiseerd.
De begraafplaats
Tegenover de ingang van de kerk bevindt zich de kerkelijke begraafplaats. Het beheer daarvan is ondergebracht in
de Stichting Kerkelijke Begraafplaats Doorwerth, waarvan de helft van het bestuur wordt benoemd door de
kerkenraad van de Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel en de andere helft door de kerkenraad van de
Protestantse Gemeente Doorwerth - Heveadorp. De beide gemeenten delen ieder voor de helft in het
exploitatieresultaat van de stichting.
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BELEID 2019 - 2022
Samen op weg
Al vele jaren wordt er samenwerking gezocht tussen de Hervormde Gemeente Renkum, de Gereformeerde Kerk
Renkum - Heelsum en onze gemeente. Gaandeweg is men letterlijk en figuurlijk bij elkaar gekomen waardoor er
vertrouwen is ontstaan in een gezamenlijke toekomst met oog voor de diversiteit in geloofsbeleving binnen elk van
de drie gemeenten.
Naast de gezamenlijke verbondenheid in de liefde van God, bestaat er ook een praktische reden voor het streven
naar een fusie. Bij alle drie de kerken is er sprake van ontkerkelijking. Dit heeft gevolgen voor het kerkelijk leven
en de financiële mogelijkheden.
In de afgelopen jaren is er intensief gesproken tussen de drie kerkenraden om de samenwerking nadere invulling
te geven in de vorm van het aangaan van een fusie. Hierin zijn stappen gezet zoals enkel gezamenlijke diensten in
2019 en de samensmelting van de drie diaconieën. De verwachting is dat de fusie per 2020 een feit zal zijn. Bij de
fusie zal er één kerkenraad gevormd worden met respect voor de diversiteit die er is.
De Protestantse Kerk van Renkum en Heelsum, die waarschijnlijk binnen een paar jaar gevormd zal zijn, moet een
thuis zijn voor hen die leven uit het geloof in God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Wij willen
een thuis zijn voor hen die zoekende zijn naar God en Zijn werking in hun leven.
De grote diversiteit die er is tussen de fusiegemeenten, maar ook binnen de, nu nog, individuele kerken zijn een
inspiratiebron om gestalte te geven aan het geloof in God. Wij vinden elkaar in de liefde voor Hem en voor elkaar.
Deze liefde dragen wij uit naar gemeenteleden, maar ook naar de medemens buiten de gemeente.
Op dit moment is er een gezamenlijke dienst op de eerste zondag van de maand. De orde van dienst van de kerk
waar de eredienst plaatsvindt wordt gevolgd. Op deze manier kan iedereen kennismaken met de gebruiken die bij
die gemeente horen. Naast deze diensten zijn er een aantal bijzondere gezamenlijke diensten. Denk aan kerkelijke
feestdagen en erediensten in het vakantieseizoen.
In 2019 zullen er uitsluitend gezamenlijke diensten zijn. Op de eerste zondag van de maand blijft er één dienst. Op
de andere zondagen in de maand zullen er twee diensten zijn, elk met een eigen profiel. De ene dienst zal meer
confessioneel gericht zijn, de andere meer op recente theologische en liturgische gedachten. Hoe dit zich gaat
ontwikkelen in de toekomst is nu nog onduidelijk.
De diensten zullen plaatsvinden in alle drie de kerkgebouwen. Kerk makelaar Reliplan zal de kerkenraden adviseren
over de toekomst van de gebouwen. Het zal een emotioneel moeilijk proces zijn voor veel gemeenteleden. Toch
moeten wij de toekomst voor ogen houden, elkaar met respect blijven benaderen en ons laten leiden door de
liefde voor elkaar die Jezus Christus ons voorgeleefd heeft.
Ds. W.J.J. Koelewijn is in dienst bij de Hervormde Gemeente Renkum en voor 0.35 fte gedetacheerd bij onze
gemeente. Daarnaast is er momenteel een vacature voor een predikantsplaats bij zowel onze gemeente als de
Gereformeerde Kerk Renkum - Heelsum. Beide vacatures zijn parttime functies. Er is besloten om deze vacatures
gezamenlijk in te vullen met de benoeming van één predikant. Ds. W.J.J. Koelewijn en de nieuw te beroepen
predikant zullen samen de predikanten zijn van de Protestantse Kerk Renkum - Heelsum.
Het is de bedoeling om geografisch bepaalde wijkteams te vormen, waarbij beide predikanten zich verbonden
weten aan deze teams. De pastorale zorg van de predikanten wordt in principe verdeeld over deze twee wijken
met voor de gemeenteleden de vrijheid een beroep te doen op de predikant van de andere wijk.
De afgelopen jaren heeft de kerkenraad zich bezonnen op de identiteit van de Hervormde Gemeente Heelsum Kievitsdel. Pas als je eigen identiteit duidelijk is, kan je samen met anderen de richting bepalen. Nu wij zelf weten
waar we staan, dit op papier gezet is en op deze manier gedeeld met een ieder die wil weten waar de Hervormde
Gemeente Heelsum - Kievitsdel staat, kunnen wij vol vertrouwen de volgende stappen zetten naar een
Protestantse Kerk Renkum - Heelsum, wetende dat wij geleid worden door God.
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