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1. INLEIDING
Het bestaande beleidsplan is ondertussen drie jaar verlopen. In verband met het fusieproces is een
nieuw beleidsplan steeds uitgesteld. De belangrijkste reden waarom we nu toch een nieuw beleidsplan
hebben opgesteld is de voorwaarde dat er een actueel plan moet zijn in verband met de ANBI status.
Het oude beleidsplan schetst een situatie die voor een groot deel is achterhaald.
Een belangrijk verschil is dat er een ‘gentleman agreement’ met Hervormd Heelsum is gekomen: twee
predikanten in twee gemeentes met elk een eigen taak. Ten tweede is het helaas een feit dat het
ledenaantal in de afgelopen jaren steeds is blijven afnemen. Als derde moet hier worden genoemd dat
we in het SoW-proces een nieuwe stap hebben genomen: met een nieuw enthousiasme zijn de
gesprekken met de Gereformeerde kerk en hervormd Heelsum weer opgepakt. Verder is er nog een
aantal wijzigingen. Zo zijn er bijvoorbeeld geen reguliere avonddiensten meer.

2. BESCHRIJVING VAN DE HUIDIGE SITUATIE
2.1 Profiel
Na het overlijden van ds. Van Harten in mei 2008 , die bijstand in het Pastoraat verleende,
dient de overgebleven predikant, ds. Koelewijn, de gemeente alleen. De financiën lieten allerlei
vormen van assistentie niet toe en het teruglopend aantal leden maakte dat daar ook geen noodzaak toe
was. Bovendien was de verwachting dat er door het SoW-proces op niet al te lange termijn zich een
nieuwe situatie zou voordoen. Een geheel nieuwe en totaal onverwachte situatie deed zich voor toen
ds. Molenaar in 2013 werd losgemaakt van de gemeente van Heelsum. Het plan kwam toen op om als
Hervormde gemeentes van Renkum en Heelsum twee predikanten te gaan delen: een nieuwe predikant
die zich speciaal bezig zou gaan houden met jeugdwerk (categorie 55-min) en met missionair werk, en
ds. Koelewijn die zich speciaal bezig zou gaan houden met het oudere deel van de gemeente (categorie
55-plus).
De Hervormde Gemeente Renkum maakt deel uit van de classis Arnhem(-West). De classis Arnhem is
één van de 12 classes van de Kerkprovincie Gelderland.
De Hervormde Gemeente Renkum houdt zich, geestelijk gesproken, aan de confessionele beleving van
het christelijk geloof. Dat wil zeggen dat zij de Bijbel als richtsnoer en norm voor heel het kerkelijk
leven hanteert en de belijdenissen als een toelichting en verduidelijking daarnaast aanvaardt.
Hiermee spreken wij uit, dat ons gemeenteleven staat in de stroom van de heilsgeschiedenis.
Oorsprong, zin en doel van het gemeenteleven zijn enkel te vinden in het spreken van de Here God.
Een spreken dat zijn hoogtepunt en middelpunt heeft gekregen in de openbaring van Jezus Christus.
Samen op weg
De gemeente Heelsum-Kievitsdel, de Gereformeerde Kerk van Renkum/Heelsum en de Hervormde
Gemeente van Renkum hebben ingestemd met een fusie. Over de concrete invulling van de fusie zijn
gesprekken gaande.
2.2. Pastoraal Beraad
Het pastorale werk wordt in onze gemeente verricht door het zogenaamde ‘Pastorale Beraad’, dat
bestaat uit de predikant, 3 ouderlingen en 4 pastorale medewerkers. Zij worden daarbij ondersteund
door 16 leden van de Hervormde Bezoek Dienst (HBD zie 2.5). In een drietal vergaderingen per
jaar(van het Pastoraal Beraad afzonderlijk, van de HBD afzonderlijk en van het PB samen met de
HBD) komen zij bij elkaar.
De predikant verzorgt het zogenaamde ‘crisispastoraat’ (pastoraat i.v.m. overlijden, ziekenhuisbezoek
enz.). Hij bezoekt gemeenteleden bovendien i.v.m. hun verjaardag (80 jaar en ouder) of i.v.m. een
bijzonder jubileum. Door de ouderlingen en de pastorale medewerkers wordt het pastoraat in principe
op afroep gedaan. Zij wachten op een verzoek dat door de gemeenteleden zelf, door hun familieleden
of gezinsleden, of door leden van HBD wordt gedaan.
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Achterliggende gedachte bij ons pastoraat is dat wij bij onze gemeenteleden willen zijn ‘op de
kruispunten van het leven’. Voor deze gedachte hebben wij een aantal jaren geleden gekozen i.v.m. de
‘Tweede missionaire ronde’ van ds.Hans van Ark.

2.3 Erediensten
Algemeen.
De zondagmorgendiensten worden door gemiddeld 100 kerkgangers bezocht. Avonddiensten zijn er in
onze gemeente sinds 2011 niet meer. Uitzonderingen zijn de bid- en dankstond, de Kerstnachtdienst
en de oudjaarsavonddienst. De bid- en dankdiensten zijn al gezamenlijk. In 2017 zullen meer diensten
gezamenlijk worden gehouden. Met de avonddiensten zijn ook de avondzangdiensten komen te
vervallen. Er zijn nu twee zangdiensten in ochtenddiensten. Afgesproken is dat deze diensten qua
opzet van de liturgie duidelijk herkenbaar zullen blijven als gewone erediensten.
nevendiensten
In elke dienst is er een moment waarop er aandacht is voor de kinderen in de leeftijd van de
nevendienst. Er wordt direct na het gebed om de verlichting door de Heilige Geest een kinderlied
gezongen. Vervolgens heeft de voorganger een kort gesprek met de kinderen, die daarvoor in de eerste
bank gaan zitten. Dit gesprek gaat in de regel over het Bijbelgedeelte dat in de nevendienst centraal
staat. Bijkomend voordeel is dat door dit gesprekje alle gemeenteleden en vooral ook de ouders van de
kinderen op de hoogte zijn van het thema van de nevendienst. Elke week is er een nevendienst voor de
kinderen van de basisschool. Een keer per twee weken is er een nevendienst voor jongeren van klas 1
en 2. De kinderen komen na het antwoordlied op de preek terug in de kerk.
Kerk en schooldiensten
Eén à twee keer per jaar heeft de morgendienst een speciaal karakter. De dienst is dan namelijk
speciaal afgestemd op kinderen van een basisschool. Deze diensten bestaan al vele jaren en de
kerkenraad vindt dit een waardevolle traditie. In de week voorafgaand aan de dienst is er intensief
contact tussen de predikant en de betreffende school. De kinderen maken o.a. tekeningen, die in de
kerk worden opgehangen. Ook hebben zij een aandeel in het verloop van de dienst.
Jes-diensten
Een paar keer per jaar wordt er een gezinsdienst gehouden: een zogenaamde ‘jes-dienst’, d.w.z. een
junior-en-seniordienst. Het accent ligt dan op de jeugd, maar er wordt tevens getracht om de
volwassenen bij de dienst te betrekken. De eerste zondag van Advent is altijd een van deze diensten. In
deze dienst wordt dan het Advent- en Kerstproject van de nevendienst gepresenteerd.
Gezamenlijk diensten Renkum/Heelsum
Behalve de kerkdiensten die gehouden worden onder verantwoordelijkheid van onze kerkenraad, zijn
er ook gezamenlijke kerkdiensten met de Hervormde gemeente Heelsum-Kievitsdel en de
Gereformeerde Kerk van Renkum-Heelsum. De diensten op Hemelvaartsdag, de Biddag en Dankdag
voor gewas en arbeid, worden al vele jaren bij toerbeurt gehouden in de drie kerkgebouwen onder
leiding van één van de predikanten. Intussen zijn er nieuwe gezamenlijke diensten bijgekomen. Met
ingang van 2015 is er een gezamenlijke oudjaarsavonddienst met Hervormd Heelsum. Met ingang van
2016 zal deze dienst ook met de Gereformeerden gezamenlijk worden gedaan. In 2016 is ook de start
van het winterwerk gezamenlijk geweest. Er zijn plannen om met ingang van 2017 twee gezamenlijke
gezinsdiensten (met twee parallel lopende gewone diensten) en twee gezamenlijke kerstnachtdiensten
te houden. In de zomermaanden zullen vier zondagse diensten gezamenlijk met Hervormd Heelsum
worden gehouden. De diensten in de stille week zullen in 2017 eveneens gezamenlijke diensten zijn.
Liturgie
In onze gemeente wordt standaard gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004. Als
liedbundel gebruiken we het nieuwe Liedboek van 2013.
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Wij maken in onze diensten gebruik van de NBV vertaling ( van 2004) en het Liedboek ( 2013) Kan
weg. “Zingen en bidden in huis en kerk”. Na het consistoriegebed gaan de predikant, de kerkenraad en
de leiding van de nevendienst de kerk binnen en nemen plaats in de kerkenraadbanken. Vervolgens
wordt het lied vóór de dienst gezongen. Wij volgen in onze diensten de zogenaamde klassiekgereformeerde liturgie. De gemeente is gewend aan twee verschillende liturgische vormen aan het
begin van de dienst, namelijk “gebed van verootmoediging – lied – genadeverkondiging – lied –
gebod – loflied” (= de meest voorkomende vorm) of de lezing van het gebod, plus een lied. Na de
preek zingt de gemeente een loflied of een lied dat verband houdt met de inhoud van de preek. Daarna
kan desgewenst de geloofsbelijdenis gezongen of gesproken worden.
Heilig avondmaal
De viering van het Heilig Avondmaal gebeurt in één keer. De eenheid van de gemeente komt zo ook
meer tot uiting. Dat houdt in dat ook de voorste banken van het middenschip worden gebruikt. De
diaconie is met twee personen aanwezig om het geheel goed te laten verlopen. De kinderen van de
nevendiensten zijn bij de viering in de kerk aanwezig. Aan hen wordt d.m.v. een gesprek speciaal
aandacht geschonken en elke keer iets vertelt over een aspect van het avondmaal.
Verder bestaat de mogelijkheid dat bij gemeenteleden die aan huis gebonden zijn, de viering van het
Heilig Avondmaal bij hen thuis plaatsvindt. Hiervan wordt af en toe gebruik gemaakt. De Hervormde
gemeente van Heelsum organiseert voorafgaande aan de Avondmaalsdienst op zondag in haar eigen
kerk een dienst op vrijdag in verzorgingshuis ‘Het Beekdal’. Ook leden van de gemeente van Renkum
bezoeken deze dienst. Formulier zie bijlage 1.
Doopkaars
Op 18 december 2006 heeft de kerkenraad besloten om bij de doop een doopkaars aan te bieden aan de
doopouders. Na de doop wordt de doopkaars aangestoken aan de Paaskaars. Deze Paaskaars brandt
elke zondag tijdens de erediensten om ons te herinneren aan de opstanding van Jezus. In het
doopgesprek legt de predikant de betekenis van de doopkaars uit, zodat de ouders beseffen dat het
meer is dan een eenvoudig cadeautje.
Antependia
In de kerkenraadsvergadering van 21 april 2008 heeft de kerkenraad, na de gemeente gehoord te
hebben op donderdag 27 maart 2008, besloten tot aanschaf van antependia. Al eerder was dit een
aanbeveling van de liturgiecommissie, genoemd in het vorige beleidsplan. De argumenten daarvoor
waren, dat op deze wijze de tijd van het kerkelijk jaar meer onder de aandacht wordt gebracht. Nu niet
alleen door middel van woorden, maar ook door kleuren en symbolen. De cursus Gunnend Geloven,
die eind 2005 heeft plaatsgevonden, heeft dit proces versneld. Er werd een commissie ingesteld, die na
diepgaand overleg en onderzoek tot een keuze kwam. De antependia zijn op de eerste adventszondag,
30 november 2008, voor het eerst in de dienst gebruikt.

Overige punten
Koffiedrinken na de dienst
Na de morgendienst op de eerste en derde zondag van de maand, is er in Overweide gelegenheid om
koffie of thee met elkaar te drinken. Voor de kinderen is er limonade. Op deze manier hebben de
gemeenteleden de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en nog even over de dienst na te praten. Ook na
bijzondere diensten, zoals opening winterwerk, laatste zondag van het kerkelijk jaar, gezinsdiensten,
e.d. is er gelegenheid om elkaar in Overweide te ontmoeten.
Sinds de komst van ds. Van Lingen is besloten om ook op de derde zondag van de maand, na de dienst
waarin hij voorgaat, koffie met elkaar te drinken. Zo heeft ook hij de mogelijkheid om de gemeente
beter te leren kennen. Omgekeerd hebben de gemeenteleden zo de gelegenheid om hem op een
ongedwongen manier aan te spreken.
Kerkomroep
Onze kerkdiensten worden uitgezonden via Kerkomroep.nl. Een groep van ongeveer 13
gemeenteleden, die niet in staat zijn om de gewone kerkdiensten te bezoeken, hebben daarvoor een
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speciaal apparaat in bruikleen. Met dit apparaat kan op zeer eenvoudige wijze meegeluisterd worden
naar onze diensten. Daarnaast is het voor iedereen mogelijk om via de computer mee te luisteren. Een
groot voordeel van dit systeem is het feit dat op een zelf gekozen moment geluisterd kan worden. De
uitzendingen blijven 10 weken beschikbaar.
Medewerkers
Naast ambtsdragers, organisten en koster, zijn rondom en tijdens de erediensten veel vrijwilligers
actief:
5 vrijwilligers voor het kosterswerk. Hoewel een koster in vaste dienst is benoemd, is mede
vanwege het parttime karakter van de functie, gekozen voor inzet van vrijwilligers voor het
kosterswerk op zondagen en tijdens rouwdiensten
- 16 medewerkers voor de kinderoppas (alleen tijdens de morgendiensten)
- 13 leiders van de nevendiensten (alleen tijdens de morgendiensten)
- 16 medewerkers aan de bloemengroet
- 12 jongeren, die de eerste collecte in de ochtenddiensten verzorgen
Ik weet niet of deze cijfers nog kloppen. Dat moet nog worden gecontroleerd.
Oranje Nassau Oord (ONO)
Om een volledig beeld van de erediensten te geven wordt hier ook nog vermeld dat er elke
zondagmorgen een kerkdienst is op ONO. Dit verpleeghuis biedt plaats aan mensen die
psychogeriatrische of somatische zorg nodig hebben. Aan het werk op ONO is een bijzondere
predikantsplaats verbonden, bezet door mevr. ds. Paulien Kool. Zij is bevestigd in de Gereformeerde
Kerk Renkum-Heelsum. Ambtsdragers uit onze gemeente en ook uit de Gereformeerde Kerk RenkumHeelsum en de Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel doen volgens rooster dienst op de ONO. Op
de zondagen is ook een aantal vrijwilligers uit onze gemeente actief in de vorm van het begeleiden van
bewoners naar de kerkdiensten.

2.4 Andere belangrijke gemeentelijke activiteiten
Hervormde Bezoek Dienst
De taak van de HBD is om, namens de gemeente, zieken, bejaarden en eenzamen te bezoeken. Ook
leggen zij geboortebezoeken af en bezoeken zij echtparen die een huwelijksjubileum vieren. Zoals in
paragraaf 2.2 is beschreven, ondersteunen zij op deze wijze het pastorale werk.
Kring ‘88
Zoals de naam al aangeeft, bestaat deze kring sinds 1988. Men komt eenmaal per maand bij elkaar.
Opgestart door een aantal belijdeniscatechisanten is ze later uitgebreid met andere gemeenteleden. Het
doel van de bijeenkomsten is om te komen tot verdieping aan de hand van een actueel onderwerp, dat
wordt gerelateerd aan een Bijbelgedeelte.
Bijbelkring
De Bijbelkring is bedoeld voor gemeenteleden en belangstellenden die het fijn vinden om met elkaar
een gedeelte uit de bijbel te lezen en met elkaar te bespreken. Samen zoeken naar waar het vandaag op
aan komt om als christen te leven. Op dit moment maken vooral zestig plussers deel uit van deze
groep. De kring komt maandelijks samen bij een van de deelnemers thuis
Gesprekskring rouw
Het doel van deze kring is om mensen die kortere of langere tijd geleden iemand hebben verloren,
gelegenheid te geven om hun verdriet en ervaringen rond de rouw met lotgenoten te delen. Er wordt
ook gezocht naar antwoorden op geloofsvragen in de bijbel, die bij de verwerking een rol kunnen
spelen. Deze kring komt alleen bijeen als daar behoefte aan is. Volgens mij kan dit zo blijven staan.
Gebedskring
Elke twee weken op dinsdagochtend om 8:45 tot 9:30. Voor informatie: Mieke Stigter
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Commissie Vorming en Toerusting
Op dit moment is er geen commissie V&T. Er zal in 2017 gesproken worden over een nieuwe
doelstelling voor V&T
Contactgroep ONO
Dit is een contactgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de drie kerkelijke gemeenten in
Renkum-Heelsum, voor regelmatig overleg met de predikant van het verpleeghuis ONO.
Contactgroep Vilente
Binnen Vilente is ter ondersteuning van de begeleider Geestelijk Welzijn eveneens een contactgroep
samengesteld met vertegenwoordigers uit alle gezindten uit de gemeente Renkum. In Beekdal wordt
maandelijks een avondsluiting gehouden waarbij gemeenteleden ondersteuning verlenen.
Zangdienstcommissie
De zangdienstcommissie bestaat uit 4 leden en zij organiseert drie zangdiensten per jaar, waarbij de
kerstnachtdienst is inbegrepen. Koren worden uitgenodigd in de ochtenddienst. Er zijn geen aparte
zangdiensten, maar de koren leveren een bijdrage aan de enigszins aangepaste dienst. Door middel van
perspublicaties en aanplakbiljetten wordt er bekendheid aan gegeven.
Gelegenheidskoor
Twee keer per jaar wordt er een koor van gemeenteleden gevormd dat meewerkt aan diensten op
kerkelijke feestdagen. Gedurende zeven weken voorafgaand aan het optreden, wordt er na de
morgendienst geoefend.
Oppasdienst
Iedere zondagmorgen is er tijdens de kerkdienst gelegenheid om peuters en kleuters onder toezicht te
laten spelen in Overweide. Daarvoor is een ruime hoeveelheid speelmateriaal aanwezig. Op deze
manier worden ouders van jonge kinderen in de gelegenheid gesteld om de erediensten bij te wonen.
Bloemengroet
De bloemen, die 's zondags in de kerk staan, worden als groet van de gemeente gebracht naar iemand
uit de gemeente.
Meestal zijn dit zieken, bejaarden of gemeenteleden die gewoon wat extra aandacht nodig hebben.
Een groep gemeenteleden zorgt er voor dat de bloemen tijdig in de kerk staan en dat de bloemen
bezorgd worden.
tafel met folders
Achter in de kerk staat een met foldermateriaal en een aantal van de nieuwste nummers van Hervormd
Renkum ten behoeve van gasten of nieuw-ingekomenen.
Werkgroep Tangerhütte
Sinds het begin van 1991 is er een partnerschap tussen de Hervormde gemeente van Renkum en de
Evangelische Kirchengemeinde van Tangerhütte in het oosten van Duitsland. Eenmaal per jaar is er
een ontmoeting die door een van beide gemeentes wordt georganiseerd.
Het doel is om elkaar te helpen bij de opbouw van de gemeente en het verdiepen van het geloof.
Om de contacten te onderhouden en te organiseren is een werkgroep ingesteld.

Verjaardagsfonds
Een aantal dames bezoekt de jarige gemeenteleden naar aanleiding van hun verjaardag. Zij bieden dan
een felicitatiekaart aan en het is de bedoeling dat de jarige een gift in het verjaardagsbusje doet. De
netto opbrengst wordt door de diaconie en de kerkrentmeesters gedeeld. Het deel van de diaconie mag
besteed worden aan een speciaal doel. Voorbeelden hiervan zijn de opnameapparatuur en de
antependia. Naar dit stukje moet worden gekeken.
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Bazaarcommissie
Jaarlijks organiseert de bazaarcommissie een grote bazaar op een vrijdagavond en de daaropvolgende
zaterdag in de maand mei.
De opbrengst van deze activiteiten komt ten goede aan de Hervormde gemeente.
Enkele weken vóór de bazaar gehouden wordt, kunnen nog bruikbare spullen worden ingeleverd in
Overweide. Daar wordt alles gesorteerd en eventueel afgewassen. De bijzondere voorwerpen worden
verkocht bij de curiosakramen.
Er is steeds een enorm aanbod van tweedehands boeken. Omdat de boeken keurig gesorteerd worden
aangeboden, heeft deze boekenmarkt een zeer goede naam in de regio.

Het Kruispunt
Al sinds 2004 neemt een groep vrijwilligers van de drie protestantse kerken in Renkum-Heelsum deel
aan het project in Arnhem, waarbij men kookt voor dak- en thuislozen. Drie of vier keer per jaar is een
vrijwilliger aan de beurt. Op de andere dagen wordt er gekookt door vrijwilligers van andere kerken
van Arnhem en omgeving. Het is goed en leerzaam om op deze manier iets van een deel van onze
samenleving te leren kennen.
Samenklank
Samenklank is het gezamenlijke van de drie Protestantse kerken. Het eenmaal per maand. Elke
gemeente heeft een redacteur. Eén van hen is bij toerbeurt eindredacteur.
Het blad bevat vier katernen. Elke gemeente heeft een eigen katern en het derde katern is voor
algemene zaken. Ook is er een gezamenlijke jeugdpagina. In de katernen van de gemeenten staan o.as.
staan gegevens over de eerstvolgende kerkdiensten, bijdragen van de predikant, verantwoording van
de collectes en giften, achtergrondinformatie over diverse onderwerpen en verslagen van diverse
groepen.
Sinds december 2006 heeft de Hervormde gemeente een eigen website: www.hervormdrenkum.nl
De website zal een update krijgen. Een commissie komt met een voorstel hoe de website up to date te
houden.

2.5 Samenwerking met andere kerkelijke gemeenten
Korte geschiedenis
Er is allang een proces van toegroeien naar een fusie gaande. Dit leidde tot een Document met
uitgangspunten voor de fusie van de drie gemeenten in Renkum/Heelsum/Kievitsdel. Als fusiedatum
was afgesproken 1 jan 2014. De fusie zou in fasen gestalte moeten krijgen. In eerste instantie een
algemene kerkenraad met drie wijkkerkenraden en op niet te lange termijn naar twee wijkkerkenraden,
een gevormd door de twee huidige Hervormde gemeenten en een gevormd door de huidige
Gereformeerde kerk. Op langere termijn zou dit moeten leiden tot één kerkenraad.
Deze situatie veranderd door het plotselinge vertrek van ds. Molenaar.
De herv. Gemeente van Heelsum had geen predikant meer en het plan kwam toen op om als
Hervormde gemeentes van Renkum en Heelsum twee predikanten te gaan delen: een nieuwe predikant
die zich speciaal bezig zou gaan houden met jeugdwerk (categorie 55-min) en met missionair werk, en
ds. Koelewijn die zich speciaal bezig zou gaan houden met het oudere deel van de gemeente (categorie
55-plus).
De Gereformeerde kerkenraad voelde zich buiten spel gezet. Dit terwijl de Hervormde gemeentes deze
stap als een passende oplossing ervoeren in het SOW proces.
In de loop van 2014 werden deze pijnpunten die hierdoor waren ontstaan o.l.v ds. J Waagmeester
besproken en werden de gesprekken met de drie kerkenraden hervat.
In twee bijeenkomsten eind 2015 hebben de leden van de kerkenraden van de drie gemeenten
geloofsgesprekken met elkaar gehad. Aan het einde van de twee bijeenkomsten concludeert ds. J.
Waagmeester die de gesprekken leidde: “U bent broeders en zusters, hoe vormgeving van
samenwerking er ook uit komt te zien.” Inderdaad, in een goede sfeer ontstond er een
gedachtewisseling, die gaandeweg ook won aan openhartigheid. We begonnen dit gesprek vanuit een
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actueel document van de synode, Waar een Woord is, is een Weg. Daarin staat een hoofdstuk met de
titel: Het DNA van de kerk, wezenlijke bouwstenen voor het geloof dat in de kerk gestalte krijgt.
Er was diversiteit op te merken, binnen de drie kerkenraden en tussen de drie kerkenraden. We
hoorden van elkaar wat geloof voor ons betekent. Iedereen kent zijn of haar eigen ontwikkelingsgang.
Dat brengt verscheidenheid met zich mee. De gemeenten kennen eveneens een eigen
ontwikkelingsgang. En dat heeft ook tot een verschil in beleving en vormgeving geleid, zoals
bijvoorbeeld rond de vraag of kinderen ook kunnen deelnemen aan het Avondmaal. We konden vanuit
aanvaarding van elkaars motivatie uitwisselen wat we vieren in de kerkdiensten en in het Avondmaal.
In juni 2016 wordt afgesproken dat in de kerkenraden besproken zal worden welke vormgeving men
voor zich ziet die recht doet aan de uitgesproken behoefte aan verbreding van de contacten met als
doel de vorming van de ene gemeente, mogelijk met meer dan één plaats van samenkomst voor de
zondagse vieringen. Bestaande verschillen in liturgie en beleving van liturgie hoeven niet
veronachtzaamd te worden om toch samen verantwoordelijkheid te voelen en te delen.
Zie verder onder 3.1 Voorgenomen beleid
Hieronder wordt aangegeven op welke wijze de samenwerking met de Hervormde gemeente HeelsumKievitsdel en de Gereformeerde Kerk van Renkum-Heelsum op dit moment gestalte krijgt.
Moderamina
De moderamina van Hervormd Renkum en Heelsum hebben maandelijks kort overleg over
gezamenlijke punten.

Jeugdwerk
Het belijden van God als Vader, Zoon en Heilige Geest, de verzoening van zonden en het
leven vanuit een levende relatie met God is het centrale thema binnen het jeugdwerk wat we
als gemeente willen overdragen aan onze kinderen en jongeren. Hierbij geloven we dat de
kinderen en jongeren reeds nu een onderdeel van de Kerk zijn en daarmee volwaardig mee
mogen doen in de gemeente.
Binnen de erediensten zijn we op zoek naar vormen waarbij kinderen en jongeren God mogen
ervaren, zij zich thuis voelen en ze zich serieus genomen voelen. Hierbij denken we aan het
kinderlied, gezinsdiensten, kerk- en schooldiensten, jes-diensten, bijdragen van jongeren in de
eredienst.
In het kerkenwerk is het aangaan van relaties van zowel jongeren onderling, als tussen
jongeren en ouderen van belang in het ‘leren’ geloven. Hierbij denken we aan oppas,
kindernevendienst, woensdagavondclub, rock solid, pastorie, basiscatechese.
Een evaluatie van deze vormen en middelen en een zoektocht naar nieuwe vormen en
activiteiten is continu van belang. We beseffen dat het aantal kinderen en jongeren, evenals
het aantal jeugdwerkers in onze gemeente klein is. Dit is zowel voor het organiseren van het
jeugdwerk als voor de onderlinge ontmoeting van jongeren niet optimaal. We zoeken daarom
naar samenwerking met andere gemeenten, waarbij de centrale visie op jeugd en
jongerenwerk met elkaar gedeeld wordt.
Diaconie
De diaconie werkt samen met de andere twee diaconieën. In dit kader wordt o.a. een jaarlijkse
stamppottenmiddag voor ouderen georganiseerd. Het afgelopen jaar is het contact geïntensiveerd en de
diaconie streeft naar verdere uitbreiding van de onderlinge samenwerking en verbondenheid.

V. en T.
Op dit moment is er geen commissie Vorming en toerusting. De leden van de commissie hebben hun
opdracht teruggegeven. taak De commissie Vorming en Toerusting bestaat uit leden van de drie
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kerkelijke gemeenten. In 2017 zal een bezinning plaats moeten vinden wat we in deze tijd verstaan
onder Vorming en Toerusting en hoe we dit als kerken vorm willen geven.
Bredere samenwerking
IKW
De Interkerkelijke Werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van alle kerkelijke gemeenten en
parochies ion Renkum en Heelsum. Deze commissie heeft haar taak teruggegeven i.v.m. te weinig
menskracht. Deze werkgroep organiseerde enkele gezamenlijke activiteiten zoals de Volkskerstzang,
een dienst op 4 mei en op 17 september met aansluitend een kranslegging, een kerststollenactie in de
Kerstnacht, het schrijven van een Kerstgroet, een Paasgroet en een Pinkstergroet in de plaatselijke
krant.
Omdat de werkgroep opgeheven is zal er op korte termijn besproken moeten worden of en zo ja, welke
activiteiten doorgang moeten vinden en of er mensen gevonden kunnen worden die de betreffende
activiteiten willen organiseren.

2.6 College van Kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak:
1. Het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de
materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:
 Het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening
van de gemeente overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de
artikelen 6 en 7.
 Het zorgdragen voor de geldwerving, w.o. kerkbalans, jaarlijkse bazaar, etc..
 Het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere
activiteiten van de gemeente.
1. Het beheren van de goederen van de gemeente.
2. Het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid.
3. Het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens
arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein.
4. Het fungeren als opdrachtgever van de koster ander personeel dat op al dan niet op grond van
een arbeidsovereenkomst voor de gemeente werkzaam is.
5. Het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en het
trouwboek.
6. Het beheren van de archieven van de gemeente.
7. Het beheren van de verzekeringspolissen. Met het oog op deze taken zijn de leden van het
college van kerkrentmeesters vrijgesteld van het vervullen van haar pastorale en missionaire
roeping en herderlijke zorg.

Samenstelling van het college
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 5 personen. Drie leden van het college van
kerkrentmeesters zijn lid van de kerkenraad.
Wijze van besluitvorming
Indien aan de besluitvorming van het college van kerkrentmeesters minder dan drie leden deelnemen,
is een besluit van het college slechts rechtsgeldig,
1. wanneer, bij deelname door twee kerkrentmeesters, één ambtsdrager, daartoe aangewezen
door de kerkenraad, aan de besluitvorming heeft deelgenomen.
2. wanneer, bij deelname door één kerkrentmeester, twee ambtsdragers, daartoe aangewezen
door de kerkenraad, aan de besluitvorming heeft deelgenomen.
Gebouwencommissie
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Voor het beheer van de kerkelijke gebouw in Renkum is het college van kerkrentmeesters
verantwoordelijk.
Functies van het college
Het college wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan. Het college wijst een
penningmeester en accountant aan. De penningmeester woont de vergaderingen van het college bij en
heeft daar een adviserend stem. Op hem/haar is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende de geheimhouding
van toepassing. De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met
inachtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal
bedrag van € 10.000,- per betaling. Alle rekeningen worden zowel door de penningmeester als door de
Voorzitter van het College van Kerkrentmeesters geparafeerd. Voor betalingen boven dit bedrag zijn
voorzitter en secretaris gezamenlijk bevoegd.

Zie voor beleid 4.2: Voorgenomen beleid colleges van kerkrentmeesters
2.7 Diaconie
De taken en verantwoordelijkheden van de diaconie worden gekenmerkt door diversiteit. Een
aantal ervan is gericht op de eigen gemeente nl.:
- autovervoer van minder valide gemeenteleden naar de kerkdiensten;
- kerkomroep voor gemeenteleden die door leeftijd of ziekte (tijdelijk) aan huis zijn
gebonden;
- uitstapje voor gemeenteleden van 70 jaar en ouder;
- vakantieweek voor langdurige zieken en gehandicapten in het Roosevelthuis in Doorn;
- attenties aan zieken en gemeenteleden van 75 jaar en ouder bij het Kerstfeest en het
Paasfeest;
- verjaardagsfonds;
- een Kerstgift voor mensen, individueel of in gezinsverband, met weinig financiële armslag.
De diaconie werkt samen met de diaconieën van de Gereformeerde Kerk van Renkum en
Heelsum en de Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel. De diaconie streeft naar een
intensivering van de onderlinge samenwerking en verbondenheid. Zo worden bijvoorbeeld de
verschillende activiteiten voor ouderen gecombineerd met de andere gemeenten waardoor
meer mensen kunnen worden bereikt. Veel mensen waarderen de initiatieven van de
gezamenlijke diaconien. Verder wordt er ieder jaar wordt stamppottenmiddag voor oudere
gemeenteleden georganiseerd vanuit de gezamenlijke diaconieen.
Op urgente hulpvragen wordt door onze diaconie vaak direct ingespeeld. Sinds het Steunfonds
Gemeente Renkum niet meer bestaat, worden de individuele gevallen direct besproken en
afgehandeld binnen onze diaconie. Gereformeerd Renkum heeft een z.g.n. kanskaart waarin
de mogelijke routes voor hulp worden samengevat. Dit blijkt een nuttige aanvulling om enige
helderheid te krijgen in de mogelijkheden die iemand met een hulpvraag heeft.
De Voedselbank Neder-Veluwe wordt door de diaconieën financieel (giften) en materieel
(gebruik zijzaal Overweide i.s.m. CvK) ondersteund. De diaconie zet zich verder in om de
diaconale aandachtsgebieden van Kerk in Actie onder de aandacht van de gemeente te
brengen. Kerk in Actie zet zich in voor Zending, Werelddiaconaat, Missionair Werk in
Nederland, Diaconaal Werk in Nederland, Kinderen in de Knel en (incidentele) Noodhulp.
Gemeenteleden worden over de diaconale collectedoelen (evenals overige diaconale doelen)
door publicaties in de kerk en het kerkblad Hervormd Renkum geïnformeerd.
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De diaconie is eigenaar van een aantal panden (woonhuizen) in Renkum. Met de opbrengst
van de huren worden diaconale taken en verantwoordelijkheden ondersteund. In de afgelopen
beleidsperiode zijn de panden gerenoveerd en geschikt gemaakt voor tijdelijke bewoning voor
mensen met acute noden. Zo hebben we de afgelopen 3 jaar twee gezinnen kunnen
ondersteunen die daardoor weer enige stabiliteit hebben ervaren van waaruit naar oplossingen
kan worden gezocht.

3. VISIE OP DE GEMEENTE
Wij geloven, dat ook onze gemeente een ‘gemeente van onze Here Jezus Christus’ is, zoals ze
’s zondags in de verkondiging wordt aangesproken. Dat betekent, dat zij onderdeel is van de
Kerk, met een hoofdletter, zoals de Here Jezus die gesticht heeft en in stand houdt.
Deze Kerk is op weg naar een hoger doel: het Koninkrijk van God. Dat Koninkrijk zal God
uiteindelijk stichten. God wil op de weg daar naartoe genadig gebruik maken van de Kerk. De
Kerk, en dus ook onze gemeente, is slechts een middel tot dit doel.
Het Koninkrijk is het hoogste doel dat ons als gelovigen en als gemeenteleden altijd voor
ogen dient te staan. Wij maken daar geen beleid op. Dat kunnen wij niet en dat is ook niet
nodig, daar God dat hoogste doel realiseert. Wèl kunnen en moeten wij beoordelen of onze
gemeente in haar gemeente-zijn (nog) dienstbaar is aan dat hoogste doel en of dat wellicht
beter of anders zou kunnen.
Om dat te kunnen realiseren, moeten we weten waaraan we de kwaliteit van onze gemeente
dan moeten meten. In het vorige beleidsplan werden hiervoor vier punten genoemd waarop
wij in onze gemeente beleid zouden moeten voeren.
Het lijkt ons dus, dat wij in onze gemeente beleid moeten voeren dat gebaseerd is op:
1. groei van de band met God;
2. toename van het besef een gemeenschap te zijn;
3. een voortdurend besef een gezonden gemeente te zijn;
4. aandacht voor jongeren in onze gemeente
5. het onderzoeken van de mogelijkheid om tot een fusie te komen met de Hervormde
gemeente van Heelsum en de Gereformeerde kerk van Renkum-Heelsum.
Ad. 1 Ons eerste doel is en blijft dat de band met God, die mogelijk is door het verzoenende
werk van Jezus Christus, verdiept wordt. Deze band wordt als het goed is, ook zichtbaar in
een leven in navolging van de Here Jezus. Als gemeente volgen we Hem na. Samen moeten
we zoeken naar wat het betekent om Hem na te volgen in onze tijd en in onze samenleving
waarin de gemeente een steeds kleiner wordende minderheid is.
In de gemeente moet in verkondiging, pastoraat, catechese, vorming en toerusting, veel
aandacht zijn voor deze verdieping van het geloof. In het Nieuwe Testament betekent ‘groei’
in de regel kwalitatieve en niet kwantitatieve toename. Voor die geestelijke groei van onze
gemeente en van onze gemeenteleden moeten wij ons in willen zetten.
Ad.2 Ook al wordt onze gemeente kleiner, dit betekent niet dat de leden elkaar allemaal
kennen, laat staan goed kennen. Het gaat hierbij met name om het besef van geestelijke
eenheid en in ieder geval aandacht is voor elkaar op belangrijke momenten in het leven. Het is
ook van belang om bij die gemeenschap niet alleen te denken aan leden van de eigen
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gemeente, maar ook te zoeken naar contacten met gemeenteleden van andere kerken in onze
dorpen waarmee we ons verbonden weten.
Ad. 3 Ons verlangen is om als gemeente en individuele gemeenteleden de liefde van Christus
uit te stralen en blijven beseffen dat wij een door Hem gezonden gemeente zijn. Hierbij
denken we aan onze missionaire/diaconale taak in de wereld dichtbij en ver weg. Hoe kunnen
we bruggen bouwen naar dorpsbewoners, werken aan goede contacten met de dorpsbewoners.
Daar zal het mee moeten beginnen om te weten wat we als gemeente kunnen betekenen. Wij
moeten een open en gastvrije gemeente willen zijn, waarvan de leden desgevraagd bereid
zijns verantwoording af te leggen van de hoop die in hen is.
Ad.4. Er is in onze gemeente een groep jongeren die betrokken zijn en we voelen ons
verantwoordelijk voor hen. We willen blijven zoeken naar passende activiteiten die hen
helpen te groeien in geloof
Ad. 5 We zijn steeds meer tot het besef gekomen dat het noodzakelijk is om te blijven zoeken
naar de mogelijkheid om tot een fusie te komen met de gemeentes in Renkum-Heelsum voor
zover die deel uitmaken van de Protestantse Kerk in Nederland. In de eerste plaats roept Jezus
ons op tot eenheid. In de tweede plaats schaadt de verdeeldheid het imago van de kerk. En in
de derde plaats is het in het huidige tijdsgewricht, waarin de kerk krimpt en waarin de
prognose is dat deze krimp zich de komende jaren zal voortzetten, is het noodzakelijk om te
zoeken naar samenwerking . We willen het proces van de fusie zien van harte voortzetten
Dit beleid kan alleen maar uitgevoerd worden als we voortdurend bidden om de leiding van
de Heilige Geest. Als gemeente bidden we in de erediensten om Hem. We roepen onze
gemeenteleden op dit ook persoonlijk te doen.

4. VOORGENOMEN BELEID

4.1 Fusie proces
Het beleid met het oog op de toekomst hangt geheel samen met de wijze waarop de fusie zal
worden ingevuld. Om tot een weloverwogen besluit te komen heeft de kerkenraad aan de
andere twee betrokken gemeente het volgende voorgesteld.
Wij vinden dat we in 2017 tot een besluit moeten komen. Het is niet goed voor de gemeenten
als er nog langer onduidelijkheid blijft bestaan. Uiteindelijk zijn er wat ons betreft twee
mogelijkheden waaruit we eind 2017 zullen moeten kiezen.
We besluiten om elke zondags één gezamenlijke dienst te houden
We besluiten om elke zondag twee diensten te houden als blijkt dat er essentiële
verschillen zijn in belijden.
In de maanden daaraan voorafgaand willen we
a. elkaars vieringen te leren kennen.
b. (geloofs)gesprekken voeren in de gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen
c. (geloofs)gesprekken voeren op wijkavonden
We stellen ons het leren kennen van elkaars vieringen als volgt voor:
In een bepaalde maand drie zondagen telkens één kerk open. De gemeenteleden van de andere
twee kerken worden uitgenodigd de dienst in die kerk mee te maken. Daar wordt de viering
gehouden met de eigen predikant en de liturgie zoals men dat gewend is. De volgende maand
zijn de diensten gewoon in de eigen kerk. Daarna weer een maand met drie vieringen waarbij
slechts één kerk open is. Dit kunnen we een aantal keren herhalen. Het zijn dus diensten die
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vallen onder verantwoordelijkheid van de betreffende gemeente. Zo maken we kennis met
elkaars diensten in hun authentieke vorm.
Op diaconaal vlak en het jongerenwerk is er reeds sprake van intensieve samenwerking (zie
…). Ook wat betreft het jongerenwerk wordt er gezocht naar samenwerking met andere
gemeenten. (zie: ..)

4.2 Doelstelling College van Kerkrentmeesters 2017-2022
Kerkdiensten in Renkum te behouden ( tot een fusie is gevormd ) met gezamenlijk 1 full time
predikant op een gezonde financiële basis.
Materiële en Financiële aangelegenheden:
Het beheer van de materiële en stoffelijke zaken geschiedt door het College van
Kerkrentmeesters.
De coördinatie van de administratie is in handen van de penningmeester en accountant.
Het kerkgebouw en bijgebouwen behoren toe aan de Hervormde Gemeente Renkum.
Uit de vorige boekjaren kan de volgende trend worden vastgesteld:
De uitgaven die moeten worden gedaan voor de dagelijks gang van zaken als pastoraat en
gebruik van de gebouwen en voldoen aan de verplichtingen die worden opgelegd door hogere
organen, leidt tot een jaarlijkse toename van de kosten met gemiddeld ca 3 %.
De inkomsten uit Kerkbalans en uit collecten lopen nog terug, dus moeten we goed alert
blijven. Het kerkbezoek wordt niet groter en vermoedelijk gaat er verder ingeteerd worden op
het vermogen, waardoor er minder rente-inkomsten zijn. Waar nodig zal het College van
Kerkrentmeesters voorstellen aan de kerkenraad doen om de begroting sluitend te krijgen.
Financieel beleid
Uitgangspunt voor het beleid van het College van Kerkrentmeesters zal zijn, het handhaven
van de situatie tot het moment van wijziging van predikantsplaats en/of fusie. Op dat moment
zal de situatie opnieuw beoordeeld worden.
Lasten
Na analyse van de lasten is gebleken dat er besparingen en/of extra baten nodig zijn. Een strak
begrotingsregime dient te worden gehandhaafd.
Baten
Als vertreksituatie moet worden gesteld dat de trend van afnemende inkomsten zal moeten
worden gecompenseerd met dalende kosten en/of extra baten.
Huur en opbrengst gebouwen
In Renkum wordt huur ontvangen voor de bijgebouwen en kerkzaal. De huur wordt iedere
drie jaar verhoogd met een geïndexeerd percentage.
Rentebaten
Deze zijn aanzienlijk lager dan de afgelopen jaren.
Begroting, collecterooster, Jaarrekening en administratie
De administratie wordt zodanig gevoerd dat een effectieve controle mogelijk is en een goede
rapportage kan worden gedaan aan het college van kerkrentmeesters, de kerkenraad, de
gemeente en de hogere organen van de PKN.
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Uiterlijk de eerste week van november wordt door het college van kerkrentmeesters met de
kerkenraad overlegd over de begroting voor het komende kalenderjaar, zodat goedkeuring
door de daartoe bevoegde organen tijdig kan plaatsvinden.
Het college van kerkrentmeesters legt jaarlijks voor 1 juni de jaarrekening van het afgelopen
jaar aan de kerkenraad voor. Elk jaar wordt voor de vaststelling van de jaarrekening door de
kerkenraad, de financiële administratie van de gemeente gecontroleerd door een door de
kerkenraad aan te wijzen accountant. In plaats daarvan kan de controle verricht worden door
of namens een provinciaal college van advies zoals is vastgesteld door de PKN. Voorts gelden
de bepalingen die door de PKN t.a.v. begroting, collecterooster jaarrekening en administratie
worden (zijn) vastgesteld.
Inrichting administratie
Stand van zaken per 1 januari 2017.
De administratie berust bij de penningmeester en controle geschiedt door de accountant.
Financieel
De penningmeester verzorgt de uitgaven en ontvangt de overige inkomsten als collecten etc.
Boekhouding
De financiële administratie berust bij de penningmeester. Per jaar worden aangeboden de
uitgewerkte bankboeken. Er is boekhoudkundig wel verbinding met een begin- en een
eindbalans.
Ledenadministratie
De ledenadministratie en de bijdrage administratie wordt gedaan met
het Landelijk Registratie Programma.
Archivering: Archief van de gemeente Renkum wordt bewaard in de kelder van het
kerkgebouw.
Beleid administratie
Omdat wij op weg zijn naar een fusie is onze administratie ingericht conform richtlijnen van
de PKN.
Bijdragen levend geld
Er verdwijnen regelmatig door overlijden en door overschrijving steeds weer goed betalende
gemeenteleden. En we krijgen er maar enkele nieuwe gemeenteleden bij. Door deze ontstane
situatie moeten wij met minder gemeenteleden de begroting sluitend zien te krijgen. Het zou
goed zijn om een bewustwordingsproces op gang te brengen, zodat de jongeren en ook andere
gemeenteleden binnen onze gemeente zich beter bewust worden van de financiële
verplichtingen die de kerk heeft en daarop hun vrijwillige bijdrage afstemmen.
Kerkcollecten
De collecte voor de kerk loopt al enige jaren terug. Kijkend naar de kerkgang is vast te stellen
dat de belangstelling voor de diensten steeds minder wordt en dat daarom de opbrengsten ook
minder zijn.
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Bijlage 1
Onderdelen van de liturgie bij het vieren van het Avondmaal.
Waarom vieren wij Avondmaal?
In de nacht waarin Hij werd overgeleverd aan de soldaten, at Jezus nog met zijn discipelen.
Hij dankte God voor het brood, brak het en deelde het uit. Hij zei: “Dit is Mijn lichaam dat
voor jullie gegeven wordt. Als Ik er straks niet meer ben, moeten jullie hetzelfde doen en
daarbij aan Mij denken.”
Na de maaltijd nam Hij de beker en zei: ”Deze beker is het teken van het nieuwe verbond dat
Ik door Mijn bloed met jullie heb gesloten. Denk daar steeds aan als jullie uit de beker
drinken. Want door het brood te eten en de wijn te drinken, vestigen jullie de aandacht op
Mijn dood, tot het moment dat Ik weer op aarde zal komen.”
Wanneer mogen wij het Avondmaal vieren?
Voordat we aan het Avondmaal gaan, moeten we onszelf eerst afvragen of dat wel kan.
Wij mogen het Avondmaal vieren als wij onze zonden voor Gods aangezicht leggen en tegen
God zeggen dat we daar spijt van hebben.
Wij mogen het Avondmaal vieren als wij geloven dat God onze zonden zal vergeven, omdat
Jezus voor onze zonden gekruisigd is. En als we geloven dat Hij eens weer op aarde zal
komen.
Wij mogen het Avondmaal vieren als wij beloven dat we er alles aan zullen doen om in vrede
met onze naaste te leven.
Gods genade.
Aan iedereen die zich zo op het Avondmaal heeft voorbereid, schenkt God genade. En God
zal hen als waardige deelnemers van het Avondmaal beschouwen.
Wij moeten ons steeds realiseren dat het niet onze eigen verdienste is dat God ons genade
schenkt, maar dat wij dat alleen te danken hebben aan onze Heer Jezus Christus.
Hij is door zijn Vader niet naar de aarde gezonden om de mensen te veroordelen, maar om
hen te behouden. Hij moest de lijdensweg gaan opdat God met ons een nieuw verbond kon
sluiten.
Jezus heeft dat met Zijn kruisdood volbracht.
En dat offer is voor ons de enige hoop op Gods koninkrijk, dat gestalte zal krijgen met de
wederkomst van Jezus.
Geloofsbelijdenis
Collecte
Praatje met de kinderen
Voordat wij aan het Avondmaal gaan
Wij moeten ons realiseren dat onze hoop op een leven met God door de Geest gebaseerd is op
het eenmalige offer van Jezus. Want door Zijn dood heeft Hij de schuld van onze zonden op
Zich genomen. Daarmee heeft Hij de weg vrijgemaakt voor de Heilige Geest, die ons in staat
stelt om samen met God te leven.
Avondmaalsgebed
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Almachtige God en Vader, wij bidden u dat wij het Avondmaal mogen vieren in vertrouwen
op het offer dat Uw Zoon, Jezus Christus, voor ons heeft gebracht.
En dat wij leven in dienst van de gerechtigheid, in liefde tot de naaste en in vreugdevolle
verwachting van de toekomst met onze Heer.
Uitnodiging
Laten we niet te veel aan het uiterlijk van het brood en de wijn denken, maar bij het brood
denken aan het lichaam van Jezus en bij de wijn aan het bloed van Jezus.
Komt, want alle dingen zijn gereed.
Het brood, dat wij breken, is de gemeenschap met het lichaam van Christus.
Neemt, eet, gedenkt en gelooft, dat het lichaam van onze Here Jezus Christus gebroken is tot
een volkomen verzoening van onze zonden.
De beker van de dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap
met het bloed van Christus.
Neem, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft, dat het dierbaar bloed van onze Here Jezus
Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.
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