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Jaarverslag 2016
Algemeen
• De kerkenraad heeft een inhoudelijk gesprek over Kerk op weg naar 2025 ‘Waar een
Woord is, is een weg’ gehouden en het beraad in de gemeente over het zegenen van
andere levensverbintenissen voorbereid.
• Eind april, begin mei was de expositie ‘Kijk op ouder worden’ in de Oude Kerk in Etten,
een aantal dagen was de kerk open voor belangstellenden.
• Dit jaar is gestart met middagen voor senioren 70+; deze middagen vinden één keer per
maand plaats in de Glazeren Kast.
• De gezamenlijke kerken (RK-Kerk en Prot. Kerk) hebben zich gepresenteerd op de
kerstmarkt in Terborg. De RK Kerk was open: kerststal, kerstmuziek en verhaal van de
Zandtovenaar op beamer, kleurplaten voor de kinderen, kerstprogramma van de Prot.
Kerk op flyer.

Eredienst
Een werkgroep heeft drie keer een ‘Eredienst anders’ voorbereid.
Bijzondere diensten zijn gehouden, zoals de startzondag rond de kerk in Etten samen met
de jeugd, de gedachteniszondag en de diensten op christelijke feestdagen m.m.v. koren en
musici.

Pastoraat
De predikant verrichtte crisispastoraat (bezoek in het ziekenhuis, stervensbegeleiding en
rouwpastoraat, bij andere problemen), legde kennismakingsbezoeken af en ging voor in
rouwdiensten. Eén keer per maand ging de predikant voor in weeksluitingen in ‘De
Schuylenburgh’ in Silvolde.
Ouderlingen deden bezoekwerk bij huwelijksjubilea e.d. Bezoekmedewerkers bezoeken 80
plussers.
In 2016 is begonnen met het werken in wijkteams van ouderling, diaken en
bezoekmedewerkers. Regelmatig is er overleg en toerusting.
Dit jaar is een start gemaakt met inloopochtenden waar jong en oud welkom zijn; de
inloopochtend vindt één keer per maand plaats op dinsdagochtend in de Glazeren Kast in
Etten.

Ontmoeting en Inspiratie in de eigen gemeente en in de regio
• Eén keer in de zes weken leidt de predikant de oecumenische gespreksgroep rond de
bijbel ‘Geloven nu’.
• Er was een gespreksavond ‘Kijk op ouder worden’.
• Een aantal keren is er ‘bijbels gekookt’, een groep gemeenteleden bereidt deze
maaltijden voor ongeveer 30 personen voor. Eén van deze avonden is er samen met
Eritrese statushouders uit de Oude IJsselstreek gekookt en gegeten.
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• Naar Pasen en Kerst toe was er tijdens de kerkdienst kindernevendienst voor de
kinderen van 4 -12 jaar. Er is een minimusical ‘Het Dromenmuseum’ opgevoerd voor
Kerst, voor ieder die belangstelling heeft, en waarvoor de kinderen een aantal keer
geoefend hebben. De minimusical werd ook gespeeld tijdens de kerstmiddag voor de
senioren.
• Twee gemeenteavonden werden gehouden; op de eerste in mei is gesproken over ‘De
vrijblijvendheid voorbij’ en over de beleving en de viering van het avondmaal, op de
tweede in november is begonnen met het beraad over het zegenen van andere
levensverbintenissen.
• Vier avonden ‘Tekenen en schilderen’ rond levensthema’s werden begeleid door de
predikant.
• Vanaf oktober vindt één keer in de drie weken een boekbespreking ‘Liberaal
Christendom’ plaats o.l.v. de predikant.

College van Diakenen
• Het College stimuleert de gemeenteleden tot diaconaal handelen.
• In het jaar 2016 is een gezamenlijk diaconaal project (samen met Pg GendringenBontebrug en Pg Silvolde) gestart i.s.m. VluchtelingenWerk Oost Nederland, afdeling
Oude IJsselstreek. Activiteiten waren: een informatieavond over VluchtelingenWerk,
flyer Maatjes gezocht uitgedeeld tijdens DRU-dienst, Eredienst Anders over ‘Ga in mijn
schoenen staan’, bijbels koken met Eritrese statushouders, collectes en in opzet zijn een
moestuin- en handwerkproject.
• Via het Interkerkelijk Solidariteitsfonds wordt steun gegeven aan inwoners van de Oude
IJsselstreek.
• Onze gemeente is via de Raad van Kerken betrokken bij Stichting SchuldHulpMaatje.
• Ook dit jaar is een dagreis georganiseerd voor de senioren in de gemeente.

College van Kerkrentmeesters
• Geldwerving m.n. via de actie Kerkbalans.
• Er is onderhoud gepleegd aan de kerk in Terborg, m.n. schilderwerk.
• Een deel van de leden is aangeschreven met het verzoek om aan te geven welke
betrokkenheid zij met de gemeente willen.
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