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Bericht van de wijkkerkenraad Arnhem Noord:
De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat gemeenteleden bereid zijn gevonden te
worden bevestigd als ambtsdrager.
Peter ……….. als ouderling met bijzondere opdracht vicevoorzitter moderamen Arnhem Noord
Rik …………. als jeugdouderling Arnhem Noord
José ……….. als diaken Arnhem Noord
Martin ………… als diaken met bijzondere opdracht penningmeester Diaconie Arnhem Noord
Tjitske ……….. als ouderling met bijzondere opdracht scriba Algemene Kerkenraad.
Wettige bezwaren tegen deze bevestigingen kunnen tot 3 februari worden ingediend bij de scriba,
kramer.bunschoten@upcmail.nl.
De bevestigingen vinden plaats in de dienst van zondag 17 februari 2019 in de Eusebiuskerk,
waarin ds. Johan van Holten voorgaat.
In deze dienst nemen we ook afscheid van Gerda ……….., ouderling met bijzondere opdracht
vicevoorzitter moderamen Arnhem Noord.
Gerda ………… heeft zich jarenlang, met veel kennis en kunde, ingezet voor de wijkgemeente
Arnhem Noord als ouderling met speciale opdracht vicevoorzitter moderamen. Wij zijn haar veel
dank verschuldigd!
Kerkenraadsvergadering 15 januari:
In de kerkenraadsvergadering van 15 januari zijn de profielschets en de Plaatselijke regeling van de
wijkgemeente Arnhem-Noord goedgekeurd en vastgesteld.
Goedkeuring van het CCBB uit Utrecht om een nieuwe predikant te mogen beroepen laat nog
even op zich wachten. Er is goede hoop dat de goedkeuring één dezer dagen komt vanuit Utrecht.
Voor het beroepen van een predikant is een Beroepingscommissie nodig. In de afgelopen periode
zijn gemeenteleden hiervoor benaderd en is een commissie samengesteld met
vertegenwoordigers vanuit alle drie de huidige kerken. Afvaardiging vanuit de Siongemeenschap is
op dit moment nog niet bekend. Na goedkeuring zal de Beroepingscommissie formeel benoemd
worden door de wijkkerkenraad.
Om alvast met elkaar kennis te maken komt de Beroepingscommissie binnenkort bij elkaar.
Aan het eind van de vergadering werd afscheid genomen van Gerda ………….. Zij heeft de
wijkkerkenraad Arnhem Noord vanaf het begin voorgezeten en heeft dat op haar eigen, goed
voorbereide, prettige en kundige wijze gedaan.
Waarvoor dank en dit werd onderstreept met het overhandigen van een bloemetje.
Voorzitters:
Bij mijn vertrek als voorzitter van de wijkkerkenraad is er zoveel aardigs gezegd en zijn zoveel
cadeaus gegeven dat ik er wel eens stil bij werd. Daarom ook van hier nog maar eens een heel
hartelijk bedankt aan iedereen, en dat wij elkaar nog maar lang mogen blijven zien! Marijke …….
als nieuwe voorzitter wens ik alle goeds en zegen toe.
Dick

Vernieuwing leden Moderamen:
I.v.m. het vertrek van Dick …….., per 1-1-2019, en het a.s. vertrek van Gerda …….., per 17-02-2019,
waren er twee vacatures in het Moderamen. Ik kan u melden dat Sergic …………. de plaats van Dick
……….. inneemt en Peter ………., die van ………….. Het moderamen is hier heel blij mee en heet
Sergic en Peter heel hartelijk welkom in het team, wenst hen veel succes met deze nieuwe taak en
een vruchtbare samenwerking.
Gemeenteavond
Dinsdagavond, 29 januari 2019, heeft het ‘horen’ van de gemeente plaatsgevonden over het
voorgenomen besluit van de Algemene Kerkenraad om de Kandelaar, de Bethlehemkerk en de
Diaconessenkerk per 1 januari 2020 te sluiten voor de eredienst.
De gemeenteavond vond plaats in de Opstandingskerk. Er was veel belangstelling van
gemeenteleden uit de twee wijken. De voorzitters van de wijkkerkenraden Zuid en Noord hebben
uiteengezet hoe het besluitvormingsproces is verlopen. Zij hebben toegelicht waarom uiteindelijk
de keuze is gevallen op deze drie kerken en waarom dus de Salvatorkerk en de Opstandingskerk
open zullen blijven.
Vervolgens is gelegenheid gegeven voor het stellen van vragen, het maken van opmerkingen en
het geven van een mening. Een (beperkt) aantal aanwezigen heeft daarvan gebruik gemaakt. Geen
van de aanwezigen heeft bezwaar gemaakt tegen de gemaakte keuzes of de gevolgde procedure.
De Algemene Kerkenraad zal op 18 februari 2019 de definitieve beslissing nemen.
Kerkbalans 2019: ‘Geef voor je kerk!’
Actie Kerkbalans 2019 nadert inmiddels zijn afronding. Tijd om al die vrijwilligers die aan de
verspreiding van enveloppen hebben meegedaan van harte te bedanken. Een deel van de
verzending is per post gedaan, maar voor de bulk hebben we toch weer een beroep op vele lopers
kunnen doen. Tijd ook, om te kijken of uw toezegging al gedaan is: zo niet, dan toch graag alsnog
deze week. Naast het motto van dit jaar: ‘Geef voor je kerk!’ geldt ‘dank van je kerk!’.
Voor de wijkkerkrentmeesters
Dick
Website:
Zoals al eerder aangekondigd is er één website voor Arnhem-Noord. De overgang vindt dezer
dagen plaats: dan zullen de ‘oude’ sites bij aanklikken een doorverwijzing en link naar de nieuwe
site te zien geven. De nieuwe site is inmiddels bereikbaar onder https://noord.pgarnhem.nl, dus
neem gerust een kijkje.
De waarde van zo’n site schuilt voor een groot deel in actualiteit. Daarom doen wij hier een
dringende oproep aan iedereen die met de planning en organisatie van vieringen, werkgroepen,
evenementen e.d. belast is, berichten op te stellen en door te geven. Liefst met een passende
illustratie. Niet alleen predikanten worden gevraagd bij te dragen. Bijvoorbeeld ook Diaconie,
ZWO, en groepen voor jeugdactiviteiten, bazaars, gespreks- en eetactiviteiten roepen wij op
iemand aan te stellen die de communicatie voor de website verzorgt. Bijdragen kunnen worden
aangeleverd bij Edward, Albert en Gerrit. Vanzelfsprekend worden ‘oude’ berichten verwijderd,
maar het is natuurlijk ook leuk om een terugblik op zo’n activiteit op de site te zetten! Samen met
bovengenoemden houdt Jeanine overzicht over het geheel en zij verzamelt graag de namen van
de contactpersonen uit de groepen.
Werkgroep website Arnhem-Noord

