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Kort verslag vanuit de wijkkerkenraad van 16 april 2019:
Aan de orde kwamen als eerste het beroepen van de nieuwe predikant en de stand van zaken rondom de
aanpassingen/inrichten van de “nieuwe” kerk.
Ds. Monique Maan, consulent Beroepingscommissie, informeerde de wijkkerkenraad over de stand van
zaken van dat moment. Elders in deze nieuwsbrief stelt Bert…………, voorzitter van de Beroepingscommissie,
u op de hoogte in welke fase het beroepen van een nieuwe predikant zich nu bevindt.
Sergic ………..praatte de wijkkerkenraad bij over een bijeenkomst van de werkgroep Inrichting en ook elders
in deze nieuwsbrief krijgt u informatie van de projectgroep verbouwing, over de vorderingen in het proces
op weg naar de “nieuwe” kerk.
Siongemeenschap
Een afvaardiging van de Siongemeenschap heeft in de moderamenvergadering van 2 april hun zorgen geuit
over de toekomst en plaats van de gemeenschap binnen de Protestantse Gemeente Arnhem (PGA).
Het Kerkelijk Kultureel Centrum (KKC) waar momenteel gekerkt wordt, verdwijnt i.v.m. verbouwingen in
Het Dorp. Tot nu toe is niet helder of er, na de verbouwingen, nog een ruimte terug komt voor de zondagse
eredienst. Nog meer aspecten rondom de Siongemeenschap zijn aan de orde gekomen en is vanuit het
moderamen geadviseerd om op papier te zetten wat hun zorgen, wensen, (on)mogelijkheden zijn voor de
toekomst. Daarover zal in het moderamen doorgesproken gaan worden.
Voorzitter heeft verslag gedaan van hetgeen in de vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK) aan de
orde is geweest t.a.v. de 3de Verdieping. Drie gemeenteleden zijn bereid gevonden om het nieuwe bestuur
te vormen, dit zijn Pieter Jan……………., Gertjan ………. en Judith …………..
De AK heeft toestemming gegeven onderzoek te doen onder de PGA leden om te vragen waar men behoefte aan
heeft. Hoe de doorstart van de 3e verdieping zal worden, moet nog bekeken worden.
AK komt in de novembervergadering hierop terug.

Diaconie
Erica …., voorzitter van de Diaconie, vertelt kort over de structuur van de Diaconie in de toekomst en de
afvaardiging vanuit Arnhem Zuid en Noord naar het College van Diakenen (CvD).
Wordt voorgesteld om contact met de gemeente Arnhem te leggen om in een CvD vergadering, diakenen te
informeren over de actualiteit m.b.t. voorzieningen e.d.
19 mei is een gezamenlijke dienst van Arnhem Noord in de Bethlehemkerk, waarin aandacht voor hun project in
Ghana met aansluitend een gezamenlijke lunch.
De agenda voor de pauze was enigszins beperkt omdat na de pauze de volledige aandacht ging naar een notitie van
ds. Monique Maan.
“Op weg naar de nieuwe kerk”
Zoals al aangegeven heeft ds. Monique Maan een notitie geschreven, waarin zeven punten genoemd worden die van
belang zijn om over na te denken m.b.t. de toekomst en de te zetten stappen naar de “nieuwe” kerk.
Ds. Johan van Holten legt uit dat aan de hand van deze zeven punten, in groepjes, uiteen gegaan wordt en per groep
de bevindingen genoteerd worden. Aansluitend worden al deze bevindingen ingenomen en uitgewerkt. In de
moderamenvergadering van 7/5 wordt het vervolg besproken en komt het terug in een wijkkerkenraadsvergadering.
De insteek van dit alles is, de kerkenraad meer te betrekken bij de besluitvorming m.b.t. essentiële punten naar de
“nieuwe” kerk.

Beroepingswerk:
Nadat de vacature voor een tweede predikant in Arnhem-Noord kon worden opengesteld kon de
beroepingscommissie in opdracht van de kerkenraad aan het werk. Het aantal commissieleden is relatief groot omdat
vanuit elk der drie voormalige wijkgemeenten drie personen deelnemen alsmede een lid van de algemene
kerkenraad, een secretaris en ondergetekende als voorzitter. Als consulent ( adviseur ) is toegevoegd Ds Monique
Maan.
Belangrijke stukken zijn het door de kerkenraad vastgestelde profiel van de te beroepen predikant alsmede de
procedure volgens de kerkorde van onze kerk, vastgelegd in de gids voor het beroepingswerk.
Overeenkomstig deze procedure zijn er drie wegen om in contact te komen met belangstellende predikanten. Zo is er
een landelijke mobiliteitscommissie die een lijst met in hun ogen passende predikanten aan ons heeft voorgelegd.
Ook zijn onze gemeenteleden in de gelegenheid geweest namen te noemen. Tot slot is er een oproep geplaatst in het
landelijke kerkblad ‘Woord en Weg’.
Onze commissie heeft veel tijd in de voorbereidingen gestoken. Het is immers van groot belang te komen tot een
beroep op de juiste predikant voor onze gemeente. Tegen deze achtergrond heeft onze commissie gebruik gemaakt
van een aanbod namens de landelijke kerk om toegerust te worden met name op het lezen van de brieven, het
voeren van gesprekken met kandidaten en het ‘horen’ van de kandidaten.
Al deze voorbereidingen hebben geresulteerd in twee predikanten die naar de unanieme mening van de commissie
voldoen aan het profiel. Er is dan ook besloten met deze twee predikanten in gesprek te gaan. Deze gesprekken
zullen in de eerste helft van mei plaatshebben. Na een positieve beoordeling gaat een delegatie op ‘hoorbezoek’
tijdens een kerkdienst.
Als dit alles achter de rug is komt een belangrijk moment. De commissie komt tot een advies aan de kerkenraad. Wij
hopen in de loop van de maand juni tot een advies te komen.
Het is dan aan de kerkenraad om de besluitvorming af te ronden.
Namens de beroepingscommissie,
Bert ……, voorzitter
Bericht van de Begeleidingscommissie Voortraject Nieuwe Kerk | informatiebijeenkomst 12 mei 2019:
Nadat u als gemeente heeft ingestemd met de nieuwe ideeën die door Johan ……. van architectenbureau opZoom
eind 2018 zijn gepresenteerd, is de Begeleidingscommissie Voortraject aan de slag gegaan met het verder uitwerken
van die ideeën tot een te behalen plan.
Om u op de hoogte te stellen van de voortgang van dit plan, nodigen wij u van harte uit op zondag 12 mei 2019, na
de kerkdienst in de Opstandingskerk. Dan kunt u aan de hand van de panelen zien welke ideeën er zijn.
De haalbaarheid van het plan bestaat niet alleen uit de kerkelijke functies die in de nieuwe kerk (Opstandingskerk)
aanwezig moeten zijn maar ook zaken als welke uitstraling van het gebouw staan wij voor, hoe duurzaam willen we
zijn en welke functie hebben we voor onze directe buren en omgeving? Veel van die vragen worden nu beantwoord
via de werkgroep verbouwing en inrichting en in gesprekken met gebruikers. Deze uitkomsten worden vervolgens
vertaald in een plan dat ook financieel haalbaar is. Daarnaast willen we zo snel mogelijk aan de slag met de
verbouwing. Omdat het kerkgebouw echter een rijksmonument is, moeten voor deze verbouwing extra vergunningen
worden aangevraagd en afstemming met diverse instanties plaatsvinden. Dat is nodig en noodzakelijk, maar kost wel
tijd. Voorlopig gaan we er van uit dat we net voor de zomervakantie een plan kunnen indienen bij de gemeente voor
goedkeuring. Die goedkeuring kan wel tot een half jaar duren. Daarom gaan we ervan uit dat we begin 2020 kunnen
beginnen met de daadwerkelijke vernieuwing. Die zal enkele maanden in beslag nemen. Om deze reden is de
verwachting na de zomer 2020, hopelijk startzondag in september, de nieuwe “Opstandingskerk” officieel in gebruik
te kunnen nemen.
Echter, al de plannen waar u als gemeente mee heeft ingestemd, kosten geld. Ondanks de nodige bezuinigen zal er
toch extra geld nodig zijn. Hoeveel dat is, weten we nu nog niet. Maar we willen wel alvast een beroep op u doen en
hopen dat u een financiële bijdrage wenst te geven op het moment dat dat nodig is.
De komende periode zullen wij u als begeleidingscommissie periodiek op de hoogte houden. Niet alleen via
Kerkperspectief, website en/of zondags- en maandbrief maar ook – na 12 mei- via informatiebijeenkomsten.
Hartelijke groeten,
Begeleidingscommissie Dick …, Otte ….., Sergic ……, Johan ……. en Hans Peter ………..

Ds. Annet Hogenbirk:
Ds. Annet Hogenbirk verleent sinds het vertrek van ds. Yolanda Voorhaar en ds. Menno Leistra, bijstand in het
Pastoraat in Arnhem Noord. Per 1 juli a.s. eindigt de arbeidsovereenkomst met ds. Annet Hogenbirk.
De voorzitter van de wijkkerkenraad heeft in een gesprek voorgesteld de arbeidsovereenkomst te verlengen tot het
moment van aantreden nieuwe predikant. Echter heeft ds. Annet Hogenbirk aangegeven dat zij deze
arbeidsovereenkomst vanuit haar kant niet wil verlengen. Dit is spijtig, maar haar keuze in deze wordt gerespecteerd
en danken haar nu al voor haar inzet en inspirerende bijdrage aan het Pastoraat.
In de dienst van 23 juni, waarin ds. Menno Leistra, voorgaat zal afscheid genomen worden van ds. Annet Hogenbirk.
Ds. Johan van Holten:
Ds. Johan van Holten is sinds september 2017 werkzaam als interimpredikant in onze wijkgemeente Arnhem Noord.
Ook zijn arbeidsovereenkomst eindigt per 1 juli a.s. In een gesprek met de voorzitter heeft hij aangegeven eventueel
beschikbaar te zijn tot 1 september 2019. Dat is de maximale termijn (twee jaar) voor een interimpredikant om
werkzaam te mogen zijn in een wijkgemeente. In een contact met PKN Utrecht is aangegeven dat zij hier tegen geen
bezwaar hebben.
Het moderamen buigt zich 7 mei over een verzoek aan de Algemene Kerkenraad voor verlenging.

Bijstand Pastoraat
In de moderamenvergadering van 7 mei komt bijstand Pastoraat aan de orde en wordt u t.z.t. over geïnformeerd.

Startzondag Arnhem-Noord, 8 september
Op zondag 8 september vieren we als wijkgemeente Noord onze startzondag. Dat zal gebeuren in een dienst in de
Diaconessenkerk!
Om het ook echt een gezamenlijke startzondag te laten zijn, zou het mooi zijn als het voorbereid wordt door een
groepje mensen vanuit de drie kerken.
Lijkt het u/jou leuk om mee te doen? Meld je dan aan bij ds. Monique Maan (monique.maan@pgarnhem.nl of 026
389 1962).
We komen voor het eerst bij elkaar op donderdag 9 mei, 20.00 uur kerkenraadskamer Diaconessenkerk.

Samengevoegde wijkbankrekeningen Diaconie Arnhem-Noord
Voortvarend – met de medewerking van de vier penningmeesters – is in het 1e kwartaal van 2019 de samenvoeging
van de vier boekhoudingen geschied.
Ingaande 2 april 2019 bestaat er nu dus voor de Diaconie Arnhem-Noord maar één bankrekening met als
penningmeester Martin ………..
Deze rekening is : NL 81 RABO 0373 7123 40 en de tenaamstelling luidt:
Protestantse Wijkgemeente Diaconie Arnhem-Noord.
Op deze rekening kunnen giften en/of andere gelden met diaconaal doel worden overgemaakt, alsook bijdrage(n)
voor het lopende ZWO-project.

Koninklijke onderscheiding voor vier gemeenteleden
Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op vrijdag 26 april is door burgemeester Marcouch van Arnhem aan vier
gemeenteleden een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Alle vier gemeenteleden hebben zich als vrijwilliger
verdienstelijk en langdurig ingezet gedurende lange tijd voor de maatschappij en kerk. Alle vier werden benoemd tot
lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mw. Tonny Hugo-Franken

Mw. Ineke Bouma-Bos
Dhr. Uilke Bouma

Namens de wijkkerkenraad Arnhem-Noord
Marijke ………., voorzitter

mw. Wil Terwel-de Joode

