
 

 

 

 

 

 

 

Wijkraad Pastoraat en Taakgroep Pastoraat 

 

Als Wijkraad Pastoraat en Taakgroep Pastoraat 
vergaderen we al samen. 
Dit zijn vergaderingen waarin we eerst de gezamenlijke 
punten behandelen en dan uit elkaar gaan om de aparte 
dingen nog te bespreken. Er is op de laatste vergadering 
afgesproken dat dat niet meer gebeurt maar 1 vergadering 
houden. Tevens is de commissie nieuw pastoraat al vele 
keren bij elkaar geweest en hebben een concept  
“beleidsdocument Pastoraat wijkgemeente “Petrakerk en 
Goede Reede” in elkaar gezet. 
Dit document is ondertussen aan de beide kerkenraden 
voorgelegd en is daar mee ingestemd. Het heet “Pastoraat 
als optrekken met elkaar”. Als het helemaal klaar is wordt 
het aan de gemeente voorgelegd. 
U ziet we zijn druk bezig om alles voor 9 juni rond te 
krijgen. 
Een dankwoord aan de commissie. 
 

J.v.Spanje 
Voorzitter wijkraad Pastoraat Goede Reede 
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of zelf via de website: 

 

 
 
 
 
 

 

 

         

                                       Nr. 52 Maart 2019                                  

 

 

                     Nr. 23 Mei 2016                               De Goede Reede 

 

 

Vanuit de diaconie 

Inmiddels hebben we een gezamenlijk 

jaarplan voor 2019 opgesteld. Op korte termijn 

gaat de vastenactie van start. Samen met een 

groep enthousiaste gemeenteleden wordt hard 

gewerkt om deze tot een succes te brengen. 

De komende tijd zullen we ook nadenken over 

een goed verloop van het avondmaal als we 

straks één wijkgemeente zijn. Daarnaast heeft 

de wekelijkse bloemengroet, het (zondagse) 

vervoer voor onze minder mobiele 

gemeenteleden en het collecteren onze 

aandacht. De beide bloemengroepen zijn al bij 

elkaar geweest om afspraken met elkaar te 

maken. Ook de coördinatoren van de beide 

vervoerdersgroepen hebben contact met 

elkaar. Zo werken we toe naar een goede 

nieuwe start! 

 
 

 

 

JJW/TJJ 

Vorige week hebben we een goed gezamenlijk overleg 

gehad. 

Vanaf juni zijn er twee groepen van de kindernevendienst, 

groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8. 

De leiding van de JND en de V.O zullen binnenkort bij 

elkaar komen om over de invulling en frequentie te praten. 

In maart start het tweede blokje van het kinderleerhuis. 

Ditmaal in de Petrakerk. 

Meer info zal in een volgende nieuwsbrief verschijnen 

 
 

 

 

Party 20-igers, 30-igers, 40-igers 
  
Houd je brievenbus, de website en de 
zondagsbrieven/gemeentebrieven even in de gaten. 
De uitnodiging met alle bijzonderheden komt er 
weer aan! 
Voor wanneer? Voor donderdag 4 april 2019. 
Waar? In gasterij De Havezathe, Dijkstraat 159 a. 
  
Ds. Wim Kruis en ds. Tineke Wielstra 
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Kopij nieuwsbrief 
Voor de volgende nieuwsbrief van 
juli/augustus kunt u de kopij t/m  
1 april 2019 sturen naar: 
nieuwsbrief-degoedereede@pkn-
veenendaal.nl 
 
Voor het aan- of afmelden van de nieuwsbrief: 
nieuwsbrief-dgr@pkn-veenendaal.nl 

 

 
 
 
 
 

 

 

De nieuwe werkgroep Eredienst 

In de nieuwe, samengestelde gemeente zal een 

nieuwe Werkgroep Eredienst aan de slag gaan met 

de (coördinatie van de) organisatie van de 

erediensten. Liturgische uitingen zijn bij de huidige 

wijkgemeenten op sommige punten verschillend. 

Daarom wordt hierover al gedurende langere tijd, in 

goed overleg met elkaar, geprobeerd tot mooie 

oplossingen te komen.  

Door ook met u en jou het gesprek aan te gaan 

hopen we geleidelijk tot nieuwe vormen van 

eredienst te komen. Vormen die passen bij het 

beoogde doelgroepenbeleid van onze nieuwe 

wijkgemeente, zodat iedereen zich zoveel mogelijk 

thuis voelt tijdens de zondagse eredienst. 

 

De kernbezetting van de werkgroep zal bestaan uit 

een groep mensen die zich bezig houdt met de 

dienstenplanning en themakeuze (in overleg met 

andere werkgroepen) en vorm en orde van dienst.  

Onder de werkgroep vallen tevens een aantal 

subgroepen waarmee regelmatig overleg wordt 

gevoerd, zoals: muziek & kunst, lectoren, 

beamteam, kosters, welkomstgroep, bloemengroep, 

boekentafel en een groep Voorbereiding Eredienst 

die enkele keren per jaar met gemeenteleden de 

dienst (mede) voorbereiden. 

In de nieuwe gemeente is ‘vernieuwing’ niet zozeer 

gebonden aan een datum, maar voortdurend 

actueel . Per slot van rekening zijn wij een 

gemeente die in beweging is en wil blijven.  

Velen van ons willen geïnspireerd worden om zo 

anderen tot inspiratie te kunnen zijn. We hopen en 

verwachten dat de ideeën van hen ook binnen onze 

nieuwe wijkgemeente tot mooie resultaten leiden. 

 

U ziet: wij zitten niet stil en willen graag onze 

bijdrage leveren aan de opbouw van de kerk.  

Inmiddels komt Pinksteren 2019 met rasse schreden 

dichterbij. Organisatorisch hopen en verwachten wij 

op 9 juni zover te zijn dat de eredienst door u en jou 

wordt ervaren als een mooi moment, waar u de rest 

van de week positief aan terug denkt. 

 

 

 

 

Veertigdagenproject Kindernevendienst 2019 
Pasen is het feest van het nieuwe begin.  
We zien het buiten in de natuur: in de lente 
wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw 
begint. 
Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een 
nieuw begin. Steeds opnieuw wordt in de 
Evangeliën verteld dat Jezus mensen een nieuw 
begin laat maken. 
En als het donker aanbreekt over zijn eigen 
leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat 
God hem opstaan uit de dood.  
Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor 
ons allemaal.  
God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na 
de donkerste nacht. 
Iedere week horen we een verhaal over 2 
kinderen, Julia en Stef. 
Zij mogen op een stuk grond in de buurt een 
nieuwe tuin aanleggen.  
Dat is een mooi nieuw begin, maar ze moeten er 
heel wat voor doen! 
Aan de hand van wat zij meemaken kunnen ook 
de kinderen en volwassenen in de kerk 
nadenken over hoe zij een nieuw begin kunnen 
maken. 

 

 

mailto:nieuwsbrief-degoedereede@pkn-veenendaal.nl
mailto:nieuwsbrief-degoedereede@pkn-veenendaal.nl
mailto:nieuwsbrief-dgr@pkn-veenendaal.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colofon 
Esther Renting-Visser, lay-out en redactie 
 
Gerrit Hagelstein, redactielid 
 
Hero Mulder, webmaster 
webmaster.goedereede@pkn-veenendaal.nl 
 
Ds. W. Kruis, tijdelijk predikant Petrakerk 
predikant@petrakerk.nl 
 
Ds. Wielstra-Ensing, wijkkerkenraad West 
wielstra.ensing@outlook.com 
 
Mirande van der  Wilt-Scholten 
Kerkelijk werker voor senioren ( 80+) 
m.vanderwilt@t-mobilethuis.nl 
 
ds. Aafke Rijken-Hoevens 
Kerkelijk werker voor senioren ( 80+) 
rijkenhoevens@gmail.com 
 
Trudy van Dijk 
Kerkelijk werker 
trudyvandijk@planet.nl 
 

 

 

              
 
Hoi! 

Het tweede blokje van het Kinderleerhuis gaat donderdag 

7 maart weer van start. 

Zit jij op de basisschool en ben je tussen de 6 en 12 jaar 

dan is dit echt iets voor jou. 

Was je er de eerste keer niet bij, geeft niks je kunt gewoon 

aanschuiven. 

Net als alle vorige keren is het voor de kinderen uit de 

Petrakerk en De Goede Reede. 

We zouden het ontzettend leuk vinden als jij ook komt. 

Natuurlijk mag je een vriendje of vriendinnetje meenemen 

ook al komt hij/zij niet bij ons in de kerk. 

 

Het is op: 

Donderdag 7, 14 en 21 maart van 16:00-17:00 uur in de 

Petrakerk (Trefpunt) 

 

Nu wil je natuurlijk weten wat we gaan doen….. 

Het tweede blok gaat over de kerk, met misschien wel een 

speurtocht door de kerk, zodat je er straks goed de weg 

weet. En als afsluiting gaan we pannenkoeken eten met 

elkaar!! 

 

Jij komt toch ook? 

 

Namens de voorbereidingscommissie:  

Ds. Tineke Wielsta, tel.553155, 

wielstra.ensing@outlook.com                                                                                                                                 

Harry Noorda, tel: 06-45634163        

noorda@gmail.com  

Anouk van Soest, tel. 06-30762067       

anoukmacleane@hotmail.com                       

Saskia van der Heide, tel 543058                 

sheidevd@ziggo.nl    

 

 

              
Van de stuurgroep. 

Het is inmiddels maart en het aftellen is begonnen. Ik 

vertel u niets nieuws, de start van onze nieuwe 

wijkgemeente staat voor de deur en dat is aan de lengte 

en de hoeveelheid van de vergaderingen van de 

stuurgroep te merken. Dit geldt uiteraard ook voor alle 

andere overlegstructuren binnen de, nu nog beide, 

gemeenten. Er is al veel besproken, gewogen, 

geadviseerd en ook daadwerkelijk gebeurd. Dus ook hoog 

tijd om u weer wat bij te praten. Hieronder enkele 

onderwerpen met een korte toelichting. 

Organisatiestructuur. 
Nadat een eerder advies van onze stuurgroep over de 

globale organisatiestructuur door de beide moderamina 

was geaccepteerd brengen we één dezer dagen een 

advies uit over de verdere detaillering. Dit betekent dat 

wordt geadviseerd de werkgroepen Eredienst (en Liturgie), 

Pastoraat, Jeugd en Jongeren, Vorming en Toerusting, 

Communicatie en de wijkraden Diaconie en 

Kerkrentmeesters in te stellen. De werkgroep 

Communicatie is hierin nieuw. Het advies is ook om de 

(huishoudelijke) coördinatie te regelen via een extra 

werkgroep of via een anderszins gestructureerd 

coördinerend beraad. Ook het zo veel mogelijk betrekken 

van de gemeente bij de gemaakte plannen is een doel van 

dit beraad. De thans nog bestaande kleine kerkenraden 

kunnen daarmee vervallen. Dit vermindert de vergaderlast 

en zal de kerkenraad de gelegenheid geven zich meer met 

onze missie en visie bezig te houden. Inmiddels werkt de 

stuurgroep, met hulp van enkele deskundige kerkleden, 

aan een voorstel voor de plaatselijke regeling waarin deze 

structuur, voor zover nodig, wordt vastgelegd.   

Missie & visie 

Bij de start van onze werkzaamheden gingen wij uit van 

een proces waarbij de ontwikkeling van een nieuwe 

organisatiestructuur gelijktijdig zou plaatsvinden met een 

ontwikkeling van een vernieuwde missie/visie. Dit bleek 

een te hoge ambitie te zijn. Tot onze vreugde hebben we 

recent wel uit brieven en gesprekken geconstateerd dat 

binnen onze gemeenten er wel duidelijk behoefte bestaat 

om in bredere kring over dit thema met elkaar in gesprek te 

gaan. Deze energie en behoefte mag ons inziens niet 

verloren gaan en verdient een omgeving waarin een brede 

dialoog gevoerd kan gaan worden. Omdat het aandragen 

van bouwstenen voor de ontwikkeling van een nieuwe visie 

en missie tot de opdracht aan de stuurgroep behoort, 

hebben wij de beide moderamina een voorstel gedaan om 

te komen tot de opstelling van een procesvoorstel. Doel is 

de dialoog zo breed mogelijk binnen de gemeente te 

voeren. Ons voorstel is dit proces te doen leiden door een 

externe begeleider, teneinde de dialoog zo breed mogelijk 

en zonder (een zweem van) vooringenomenheid te doen 

voeren. Met nadruk spreken we over een dialoog en niet 

over een discussie. Waar het bij een dialoog om het 

ontmoeten en uitwisselen van ervaringen gaat, is de 

discussie er vooral op gericht om op grond van 

argumenten elkaar te overtuigen. Waar het overtuigen van 

de ander een kenmerk van de discussie is, is het elkaar 

leren (er)kennen een kenmerk van de dialoog. Wij hopen 

snel groen licht te krijgen voor dit voorstel, zodat u allen de 

kans krijgt de ongetwijfeld diverse visies op de toekomst 

van onze mooie nieuwe kerkgemeente met elkaar te delen 

en te bespreken. 

Startweek 

Tot slot van dit stukje maken we ook melding van ons 

advies aan de moderamina om ten behoeve van de 

geplande startweek, volgend op Pinksterzondag, op zeer 

korte termijn een organisatiecomité te benoemen en hen 

een budget ter beschikking te stellen. 
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