
Nieuwsbrief 2017-01 9 december 2017

Kerk op weg naar 2025 
De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland - en dus ook van 
de gemeenten - gaat veranderen. Die wordt eenvoudiger. Hierdoor 
ontstaat er meer ruimte voor de inhoud - het geloof. Het initiatief 
hiertoe werd in de zomer van 2014 genomen door het moderamen van 
de generale synode. Gedurende een jaar werden tientallen gesprekken 
gevoerd met onder meer vertegenwoordigers van gemeenten, 
kerkenraden, brede moderamina van classicale vergaderingen, regionale 
en landelijke colleges en de dienstenorganisatie. Dit heeft geresulteerd 
in een nota “ Kerk 2025 - Waar en Woord is, is een weg “ in november 
2015.

Wat is Kerk 2025?
De kern van Kerk 2025 kan worden samengevat in de woorden 'terug 
naar de kern' (back to basics). In een krimpende kerk, komt het aan op 
een krachtige concentratie op de kern van kerk-zijn en het overboord 
gooien van bestuurlijke ballast die ons hindert om de vreugde van het 
evangelie te ervaren en met anderen te delen. De organisatorische 
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Van de voorzitter 

Voor je op het scherm zie je onze 
eerste digitale uitgave van de 
Nieuwsbrief. Met dit nieuwe fenomeen 
in onze communicatie wil de 
kerkenraad jullie snel informeren over 
de gebeurtenissen binnen onze 
gemeente. Er is veel gaande binnen de 
PKN en er zijn volop activiteiten, die 
de kerkenraad voortijdig al met jullie 
wilt delen.
De kerkenraad vindt dat in een 
gemeente van ongeveer 500 leden 
effectieve en tijdige communicatie van 
groot belang is. Wij willen dan ook 
graag gebruik maken van de moderne 
communicatiemiddelen, maar ook 
kosten besparen. Heb je je e-mail adres 
nog niet opgegeven, ga dan even naar 
onze website en klik op de rubriek 
“Nieuwsbrief” en vul daar je e-mail 
adres in. Heb je geen computer met 
internetverbinding dan sturen we de 
nieuwsbrief per post. 

Dit is de eerste nieuwsbrief en er valt 
vast wel wat te verbeteren. Wij horen 
ook graag wat je ervan vindt en wat er 
beter kan. Aarzel niet en doe 
suggesties. 

De Kerkenpraat zal in de huidige vorm 
nog aanblijven, zodat nieuwsfeiten in 
de nieuwsbrief ook te lezen blijft in 
ons maandblad.

Bert Veld

Voorzitter kerkenraad
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vereenvoudiging die daarmee gepaard zal gaan, moet daarom gericht 
zijn op transparantie (tot op de kern van kerk-zijn), eenvoud en ruimte. 
Kort gezegd: van vergaderen naar vieren, getuigen en ontmoeten.

Wat betekent dit nu voor onze gemeente? 
In de komende periode en een deel daarvan is al opgestart worden een 
vijftal thema’s uitgewerkt, te weten:
- kerk zijn met elkaar
- kerkelijke presentie,
- predikant en mobiliteit,
- vereenvoudiging van de kerkordelijke regelgeving en het beheer
- kerkelijke rechtspraak

Het uitwerken van deze thema’s is een groot proces wat ook met 
veranderingen gepaard gaat. Dat zal ook stap voor stap gaan gebeuren. 
De kerkenraad heeft onderkend dat dit grote project moet gaan leven bij 
de gemeenteleden door dit goed te communiceren. Het volstaan met 
alleen een verwijzing naar de website ( https://www.protestantsekerk.nl/
kerk2025/kerk2025 ) is niet voldoende. Ook die info roept vragen op.

Wat mag je verwachten van de kerkenraad? 
Om dit proces binnen onze gemeente te kunnen beheersen wil de 
kerkenraad ons stap voor stap meenemen in het traject “Kerk op weg 
2025” door dit onderwerp als vast onderdeel mee te nemen in onze 
digitale nieuwsbrief. In de komende tijd zullen dan diverse 
onderwerpen aan de orde worden gesteld die direct onze gemeente 
raken. Zijn er nu al vragen stel deze dan per mail 
kerk2025@protestantsbergh.nl

Muziek in de Kerk   
Op 17 december a.s. 
verzorgt het Kamerorkest 
Bergh een kerst-concert 
in de kerk te Zeddam. 
Het programma bestaat 
uit 2 delen:

 
- voor de pauze wordt licht klassieke muziek gespeeld van diverse 
bekende componisten en

- na de pauze wordt kerstmuziek ten gehore gebracht. Het concert 
wordt afgesloten met samenzang. Het concert begint om 15.00 uur. 
Kerk open vanaf 14.45 uur. De entree is (inclusief een consumptie) 
gratis.  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Renovatie Imminkhuis 

In september en begin oktober is het 
Imminkhuis prachtig opgeknapt. Ander 
meubilair, een vernieuwd plafond en 
het geheel wit geschilderd. Maar ook 
een invalidentoilet is gerealiseerd, die 
aan alle eisen voldoet. Een geslaagd 
project. Met dank aan alle 
vrijwilligers.

Vespervieringen 

In de weken van de advent komen we 
als christenen bij elkaar om te bidden 
en te waken. Op de zondagavonden 
bidden we samen het avondgebed in 
een vesperdienst. Samen zingen, 
luisteren naar de woorden van de H. 
Schrift en die woorden overwegen.  
Zo willen we ons voorbereiden op de 
komst van Jezus in de wereld, maar 
ook heel bijzonder in ons leven. We 
mogen hem elk jaar opnieuw in ons 
leven ontvangen. Zijn we er klaar 
voor? Ga naar Agenda op onze site.

Taakgroep Oecumene Didam, 
Zeddam-’s-Heerenberg, Wehl  

Beleidsplan 2018 - 2023

Het beleidsplan is digitaal beschikbaar 

en is te downloaden van onze site. Klik  

hiervoor op Beleidsplan

https://www.protestantsekerk.nl/kerk2025/kerk2025
https://www.protestantsekerk.nl/kerk2025/kerk2025
mailto:kerk2025@protestantsbergh.nl
https://s-heerenberg-zeddam.protestantsekerk.net/agendapagina
https://s-heerenberg-zeddam.protestantsekerk.net/de_kerk
https://s-heerenberg-zeddam.protestantsekerk.net/agendapagina
https://s-heerenberg-zeddam.protestantsekerk.net/de_kerk

