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Mededeling vanuit de wijkkerkenraad:
U heeft op 12 mei jl. na de dienst in de Opstandingskerk kennis kunnen nemen van de
verbouwing/aanpassing van het gebouw. Ook werd daar aangegeven dat verwacht wordt dat deze
verbouwing/aanpassing na de zomer 2020 voltooid kan zijn.
De wijkkerkenraad wil u dan ook laten weten dat het streven is om op de startzondag, 6
september 2020, gezamenlijk de “nieuwe” kerk in gebruik te kunnen nemen.
Hoe en waar tot die tijd te kerken in onze wijkgemeente Arnhem-Noord is aan de orde geweest in
de kerkenraadsvergadering van 21 mei.
Tijdens de verbouwing/aanpassing van de Opstandingskerk gaat deze dicht en de verwachting is
dat dit rond februari/maart 2020 zal zijn.
Om elkaar als gemeenteleden van Arnhem-Noord nog beter te leren kennen en herkennen, heeft
de wijkkerkenraad het volgende besluit genomen. U wordt hier nu al over geïnformeerd zodat u
nog geruime tijd hebt om aan dit idee te wennen!
Vanaf oktober 2019 gaan we, als wijkgemeente Arnhem-Noord, om de beurt een maand lang in
één kerkgebouw kerken. Dit ziet er als volgt uit:
oktober 2019
in de Opstandingskerk
november 2019
in de Diaconessenkerk
december 2019
in de Bethlehemkerk
2020
januari
in de Opstandingskerk
februari
in de Diaconessenkerk
maart
in de Bethlehemkerk
april
in de Diaconessenkerk
mei
in de Bethlehemkerk
juni
in de Diaconessenkerk
juli
in de Bethlehemkerk
augustus
in de Diaconessenkerk
De wijkkerkenraad realiseert zich heel goed dat, naast het gezamenlijk gaan kerken in één
kerkgebouw, er nog heel wat praktische zaken geregeld dienen te worden.
In de septembervergadering 2019 buigt de wijkkerkenraad zich hierover en wordt u aansluitend
weer geïnformeerd.
informatiebijeenkomst op 12 mei | de Nieuwe Kerk
Op 12 mei 2019 was na de kerkdienst in de Opstandingskerk de informatiebijeenkomst. Het doel
was om informatie te verstrekken over de planning en stand van zaken m.b.t de verbouwing. Er
zijn veel gemeenteleden naar toe geweest. Die hebben vragen of opmerkingen kunnen stellen aan
de leden van de werkgroepen voorbereiding en inrichting nieuwe kerk. Deze informatie was in
de vorm van tekeningen op panelen geplaatst. Ook lagen er stalen van stof en andere materialen
die zullen worden voorgesteld om de nieuwe kerk een open en lichte uitstraling en karakter te
geven. De gemeenteleden konden, tijdens het koffiedrinken, langs de panelen
(deze zijn als bijlage bijgevoegd) lopen en ter plekke hun vragen en/of opmerkingen maken aan de
werkgroepen.

Hierdoor hebben de mensen zich een beter beeld kunnen vormen van de nieuwe inrichting van
de kerk.
Vragen en opmerkingen die gesteld waren, gingen over de kleurstelling en materiaalkeuze,
inrichting van zalen en aspecten als verduurzamingen.
Met deze vragen of opmerkingen worden de plannen verder uitgewerkt. Deze uitgewerkte
plannen zullen we aan u presenteren na een gezamenlijke kerkdienst. Wanneer dat is, weten we
nu nog niet. De datum zullen wij u later bekend maken. Let u svp op de berichten in de
Nieuwsbrieven en/of Kerkperspectief.
Het is de bedoeling om voor de zomervakantie een plan bij de gemeente Arnhem in te dienen.
Nadat de gemeente Arnhem akkoord is met het plan, kan worden begonnen met de verbouwing
van de kerk. Die staat vooralsnog gepland op begin 2020. De werkzaamheden zullen enkele
maanden in beslag nemen, zodat wij voor de zomervakantie van 2020 verwachten de
werkzaamheden af te ronden.
Indien u niet aanwezig was, vindt u op de website de informatie zoals die gepresenteerd is tijdens
de bijeenkomst van 12 mei jl. Ook zullen er enkele handouts en deze tekst in de kerken worden
neergelegd.
Met hartelijke groet,
Begeleidingscommissie Voortraject Nieuwe Kerk,
Dick, Otte, Johan, Sergic en Hans Peter

Beroepingswerk
De beroepingscommissie heeft besloten de procedure met twee kandidaten voort te zetten. Deze
kandidaten zijn op 10 mei uitgenodigd voor een gesprek. Een deel van de commissie sprak over
gemeenteopbouw en jeugd en ander deel van de commissie over een breed aantal onderwerpen
gebaseerd op de door de kerkenraad vastgestelde profielschets.
Na afloop stelde de commissie met vreugde vast, dat de gesprekken als positief en inhoudsvol zijn
ervaren en dat wij met deze kandidaten de procedure voortzetten.
Die volgende fase is een bezoek aan kerkdiensten waarin de kandidaten voorgaan. Zo’n eerste
bezoek heeft ondertussen plaatsgevonden. Ook is aan de kandidaten gevraagd om twee personen
te noemen waarmee ik als voorzitter van de commissie kan spreken. Het gaat daarbij om personen
die de kandidaten goed kennen in hun functioneren als predikant.
Op 11 juni hopen wij de procedure af te ronden met een uit te brengen voordracht aan de
wijkkerkenraad. De wijkkerkenraad Arnhem-Noord en de Algemene Kerkenraad hebben de
planning gereed om nog in de maand juni te besluiten en de voor te dragen kandidaat op een
gemeenteavond aan de gemeenteleden ‘voor te leggen’. Als dit alles positief verloopt kan nog in
de maand juni een beroep op de voorgedragen predikant worden gedaan en mag worden
verwacht dat betrokkene niet te lang na de zomer feestelijk kan worden verwelkomd om samen
met Monique Maan het predikantenteam van Arnhem-Noord te vormen.
Namens de beroepingscommissie,
Bert, voorzitter

Gemeenteavond 20 juni in de Opstandingskerk om 20.00 uur:
Zoals u in bovenstaand bericht van de voorzitter van de Beroepingscommissie kunt lezen, verloopt
de procedure rondom het beroepen van een nieuwe predikant voorspoedig en positief.
Om deze reden wordt u van harte uitgenodigd voor een gemeenteavond op donderdag 20 juni
a.s. in de Opstandingskerk.
Op deze gemeenteavond zal de voor te dragen kandidaat aan u worden voorgelegd.
Aansluitend wordt een stemming gehouden en , zoals in de kerkorde aangegeven, een 2/3 van de
aanwezigen moeten instemmen met de door de Beroepingscommissie voorgestelde kandidaat.
Aansluitend is er formeel vijf dagen de tijd om bezwaren in te dienen tegen de procedure en niet
tegen de kandidaat.
Afscheid nemen van ds. Annet Hogenbirk en ds. Johan van Holten:
In de nieuwsbrief van mei is al gesproken over het aanstaande vertrek van ds. Annet Hogenbirk
per 1 juli a.s.
In diezelfde nieuwsbrief werd gecommuniceerd over aanvragen verlenging arbeidsovereenkomst
tot 1 september a.s. van ds. Johan van Holten. In de Algemene Kerkenraad is deze aanvraag
behandeld en niet gehonoreerd. Eén van de redenen ervan is dat ds. van Holten is aangesteld als
interim predikant en niet voor het verlenen van bijstand in het Pastoraat. Daarbij komt dat het
proces met betrekking tot het vervullen van de vacature nieuwe predikant zo spoedig verloopt (zie
ook artikel Beroepingscommissie) dat het ernaar uitziet dat bijstand in het pastoraat maar voor
een heel korte periode nodig is. Voor de zomermaanden hebben Arnhemse predikanten zich
beschikbaar gesteld om in crisissituaties bijstand te verlenen.
Ds. Annet Hogenbirk neemt afscheid in de dienst van 23 juni a.s. in de Bethlehemkerk, waarin ds.
Menno Leistra voorgaat.
Ds. Johan van Holten neemt afscheid in de dienst van 7 juli a.s. in de Diaconessenkerk, waarin ds.
Monique Maan voorgaat. In deze dienst treden ook ambtsdragers af. Dat zijn:
Marthy , diaken; Marijke, ouderling – voorzitter wijkkerkenraad Arnhem-Noord; Els, diaken; Inge,
diaconaal medewerkster; Jaap, ouderling – voorzitter College van Kerkrentmeesters; Nollie,
ouderling – scriba wijkgemeente Arnhem-Noord; Marion, ouderling.
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.
Namens de wijkkerkenraad Arnhem-Noord
Marijke, voorzitter

