Gemeenteleden
Als nieuwe voorzitter van onze ook al nieuwe kerkenraad wil ik u allereerst
een gezegend 2021 wensen.
Aan het einde van deze eerste dienst van het nieuwe jaar wil ik graag met u
terugblikken en vooruitkijken
Dit nieuwe jaar wordt voor ons als kerkgemeenschap een bijzonder jaar met
een start als nieuwe PKN gemeente. Nadat we de afgelopen jaren naar
elkaar zijn toegegroeid, is het nu, na zo’n 12 jaar, ook officieel zo ver.
De 3 aparte kerkgemeenschappen in Klarenbeek, Voorst en Wilp zijn per
1 januari 2021 opgehouden te bestaan. We vormen nu samen één nieuwe
Protestantse Gemeente te Klarenbeek, Voorst en Wilp.
Er is door veel gemeenteleden, zeker de afgelopen maanden, veel
vergaderd, geregeld, gecoördineerd, schriftelijk vastgelegd en ondertekend.
Eén gemeente zijn, betekent dat er best veel gaat veranderen maar dat er
ook een groot aantal zaken hetzelfde zal blijven.
Er is voor gekozen de bestaande structuren in de 3 dorpen in stand te
houden. Daarom komt er voor ieder dorp een Dorpswerkgroep die voor u, als
gemeentelid, het directe aanspraakpunt zal zijn. Ook blijven we op zondag,
om beurten in de 3 dorpen, de wekelijkse eredienst vieren in de bestaande
kerkgebouwen.
Maar we gaan ook nieuwe dingen doen. Het samengaan is immers ook een
antwoord op het langzaam maar gestaag dalend aantal kerkleden.
We hebben in de afgelopen jaren al gezien wat samenwerking ons kan
bieden aan nieuwe inspiratie voor onszelf. En we hebben ook de mensen
buiten onze eigen gemeenschap wat te vertellen. Daarom willen we aan de
slag met eigentijdse vormen van kerk-zijn. Om zo nog breder aansluiting te
vinden bij alle inwoners van de drie dorpen.
Zo zal de werkgroep Vieren aan de slag gaan om te kijken hoe we bestaande
vieringen kunnen vernieuwen en hoe we andere initiatieven van vieren op
kunnen pakken.
De Werkgroep Pastoraat Vorming &Toerusting gaat, naast het invulling
geven aan de pastorale aandacht aan gemeenteleden, bezig met het
ontwikkelen van andere vormen van elkaar ontmoeten. Daarmee gaan we
nieuwe inhoud geven aan het bezinnen, nadenken en spreken over zaken

betreffende ons geloof. Dat voortdurende gesprek is essentieel om ons als
kerk levend te houden.
Om de kerk actueel te laten zijn en een toekomst te geven, is er ook een
belangrijke rol weggelegd voor de Commissie Jeugdwerk die, samen met
onze jeugdwerker, een impuls gaat geven aan het enthousiasmeren van
jongeren.
Via de Commissie PR & Communicatie gaan we ons als kerkgemeenschap
meer inzetten om zichtbaar te worden in de wereld om ons heen. Vanuit
missionaire overwegingen willen we immers laten zien dat onze kerk een
levendige en bloeiende gemeenschap is. Met een boodschap die een
verrijking is voor al onze mede streekgenoten.
Het de komende jaren samen verdergaan wordt een proces van vallen en
opstaan. Nieuwe zaken aanbieden en uitproberen. Kijken wat wel en niet
werkt. Met als inzet: het oude verhaal van de boodschap van Christus op een
eigentijdse manier te blijven vertellen en doorgeven.
De inzet en creativiteit van u allen is daarbij nodig.
Ik dank u voor het vertrouwen dat ik van u heb gekregen om, als relatieve
nieuwkomer in deze streek, de komende jaren voorzitter te mogen zijn van de
nieuwe kerkenraad. Een nieuw team van 12 enthousiaste kerkenraadsleden
zal, met input van de vrijwilligers, in werkgroepen en commissies proberen
invulling te geven aan de nieuwe koers van onze kerkgemeenschap.
Rest mij nog alle ambtsdragers die zich de afgelopen jaren hebben ingezet
voor de drie gemeentes, en die nu hun ambt neerleggen, te danken voor hun
waardevolle bijdrage. Ik ben blij vast te kunnen stellen dat een groot aantal
van hen doorgaat. Soms is dat als nieuwe ambtsdrager maar veelal als
vrijwilliger in onze nieuwe kerkgemeenschap Daar ben ik dankbaar voor;
onze gemeente blijft immers alleen een levende kerk door de inzet van haar
leden.
Ik heb er dan ook vertrouwen in dat deze nieuwe start, met behulp van uw
ondersteuning, maar bovenal met Gods zegen, vrucht zal gaan dragen.
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