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Algemeen 
• In de gemeente is gesproken over het avondmaal en is een beraad gehouden over het 

zegenen van andere levensverbintenissen. N.a.v. hiervan is de plaatselijke regeling 
aangepast (zie downloadcentrum). 

• Er is een inspiratieavond in de kerkenraad gehouden over het diaconale werk, te gast 
was dhr. Mientjes. 

• Op verschillende manieren is in de gemeente stil gestaan bij 500 jaar Reformatie. 

• I.s.m. de Raad van Kerken werden er Open Dagen Moskeeën en Kerken georganiseerd, 
begin 2018 zal de open dag in onze kerk zijn. 

• De predikant is scriba van de Werkgemeenschap van predikanten Achterhoek-West 
geworden. 

• Samen met de Rooms-Katholieke ‘Werkgroep Nieuw begin’ is de openstelling van de RK 
Kerk tijdens de kerstmarkt voorbereid. 

Eredienst 
Een werkgroep heeft drie keer een ‘Eredienst anders’ voorbereid.  

Bijzondere diensten zijn gehouden, zoals de overstapdienst voor kinderen die naar de 
middelbare school gaan, de startzondag in ’t Hanehuus van de scouting in Doetinchem met 
o.a. activiteiten voor de kinderen en schilderen bij het verhaal van Zacheüs, de viering rond 
500 jaar Reformatie m.m.v. het Varssevelds Mannenkoor, de gedachteniszondag en de 
diensten op christelijke feestdagen m.m.v. koren en musici. 

De bloemschikgroep verzorgde schikkingen bij de oogstdankdienst, met Kerst en tijdens de 
Paascyclus. 

Pastoraat 
De predikant verrichtte crisispastoraat (bezoek in het ziekenhuis, stervensbegeleiding en 
rouwpastoraat, bij andere problemen, bij bijzondere momenten in het leven), gaf 
toerusting aan bezoekmedewerkers en ging voor in rouwdiensten. Tien keer ging de 
predikant voor in weeksluitingen in ‘De Schuylenburgh’ in Silvolde. 

Ouderlingen deden bezoekwerk bij huwelijksjubilea e.d. Bezoekmedewerkers bezoeken 80 
plussers. 

In 2017 is verder gegaan met het werken in wijkteams van ouderling, diaken en 
bezoekmedewerkers. Regelmatig is er overleg en toerusting. 

Eén keer per maand vonden inloopochtenden plaats, op de derde dinsdagochtend van de 
maand in de Glazeren Kast, Oudekerkstraat 2 in Etten. 
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Ontmoeting en Inspiratie in de eigen gemeente en in de regio 
• Eén keer in de zes weken leidde de predikant de oecumenische gespreksgroep rond de bijbel ‘Geloven 

nu’.  

• In het begin van het jaar vond een aantal keer de boekbespreking ‘Liberaal Christendom’ plaats o.l.v. de 
predikant. 

• Een aantal keren is er ‘bijbels gekookt’, een groep gemeenteleden bereidde deze maaltijden voor 
ongeveer 30 personen voor. 

• Naar Pasen en Kerst toe was er tijdens de kerkdienst kindernevendienst voor de kinderen van 4 12 jaar. 
Kinderkerstfeest en kerstnachtdienst werden dit jaar gecombineerd; in deze dienst werd de minimusical 
‘Hotel Toekan’ opgevoerd, waarvoor de kinderen een aantal keer geoefend hebben. Ook stond de 
wensboom van de kerstmarkt in de kerk. 

• Twee gemeenteavonden werden gehouden; op de eerste is het beraad over het zegenen van andere 
levensverbintenissen afgerond en is een presentatie gehouden over het werk van de Raad van Kerken in 
de Oude IJsselstreek, op de tweede is de plaatselijke regeling besproken en werd informatie gegeven over 
de veranderingen rond de kerkbladen ‘Kerkleven’ en ‘Samen over de Brug’. 

• In het najaar werden twee avonden gehouden over het onderwerp ‘Wat geloven vluchtelingen?’, o.a. was 
er een lezing over de Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland. 

• In oktober was de voorstelling ‘Kom naar voren’ van Kees Posthumus en Juul Beerda te zien in de Oude 
Kerk in Etten, in het kader van 500 jaar Reformatie. 

• Het symposium ‘Voltooid leven?’, dat in november in Varsseveld gehouden werd, werd mede voorbereid 
door de predikant. 

College van Diakenen 
• Het College stimuleert de gemeenteleden tot diaconaal handelen. 

• In het jaar 2017 is het gezamenlijk diaconaal project voortgezet (samen met Pg Gendringen-Bontebrug en 
Pg Silvolde), i.s.m. VluchtelingenWerk Oost Nederland, afdeling Oude IJsselstreek. Activiteiten waren: 
financiële steun aan de Stichting Strohalm, aan gezinshereniging via VluchtelingenWerk, aan Stichting Via-
os, activiteiten tienerclub Silvolde samen met jonge statushouders, een informatieavond met Amr 
Grayyeb en Mariëlla van Essen, het maken van welkomtasjes en het overhandigen daarvan aan nieuwe 
statushouders, en collectes. Een aantal gemeenteleden is taalmaatje of huiscoach geworden bij 
VluchtelingenWerk. 

• 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. 

• Dit jaar is weer een dagreis georganiseerd voor de senioren in de gemeente en werd één keer per maand 
een activiteitenmiddag gehouden. 
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College van Kerkrentmeesters 
• Geldwerving m.n. via de actie Kerkbalans. 

• Er is een begroting voor 2018 opgesteld. De jaarrekening 2016 is helaas verlaat 
geaccordeerd, hiervoor is uitstel aangevraagd bij de ANBI. 

• Onderhoud aan de kerk van Terborg uitgevoerd, waaronder veel buiten schilderwerk. 

• Er is onderhoud aan het gazon rondom de kerk van Terborg uitgevoerd: nieuwe 
grasmat. 

• Met Vitens is een recht van opstal ondertekend voor een (nog aan te leggen) 
waterleiding door één van de verpachte percelen. 

• Door Monumentenwacht is een bouwkundige inspectie uitgevoerd in de kerk van 
Terborg, waarbij enkele aandachtspunten zijn benoemd en inmiddels verholpen.  

• Er heeft een overleg plaats gevonden in het college van kerkrentmeesters om het reilen 
en zeilen rondom het beheer van de begraafplaatsen met elkaar te delen. 

• Er heeft een gesprek plaats gevonden in het college van kerkrentmeesters met : KKG 
over pachtzaken, om meer inzicht te krijgen in de taken die KKG voor ons uitvoert. 

• De waarde van enkele vrijvallende spaarrekeningen is herbelegd in grond (Appelscha), 
de besprekingen hieromtrent en een bezoek aan de eigenaar heeft eind 2017 plaats 
gevonden.  
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