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Algemeen
• Na het stoppen van het kerkblad Kerkleven is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden
voor ons eigen kerkblad Samen over de Brug. De kerkenraad heeft informatie
ingewonnen bij De Zalige Zalm en besloten om i.s.m. deze organisatie ons kerkblad te
vernieuwen. De redactie heeft een knoppencursus van de Zalige Zalm gekregen. In
april/mei 2018 kwam het eerste exemplaar van ons vernieuwde kerkblad Samen over
de Brug uit, in full-colour.
• I.s.m. de Raad van Kerken Oude IJsselstreek werden er Open Dagen Moskeeën en
Kerken georganiseerd, op 17 februari 2018 was de open dag in onze kerk in Terborg.
• De predikant was scriba van de Werkgemeenschap van predikanten Achterhoek-West
en in de vacaturetijd consulent voor de Protestantse buurgemeente ’s-HeerenbergZeddam.
• De website heeft een downloadcentrum gekregen.
• In het voorjaar vroeg de nieuwe privacywetgeving aandacht. De privacyverklaring staat
op onze website in het downloadcentrum.
• De voorzitters van de Pg ETU, Pg Gendringen-Bontebrug, Pg ’s-Heerenberg-Zeddam en
Pg Silvolde overleggen regelmatig, hieruit is o.a. een overleg over de websites ontstaan.
• In juni, juli en augustus is de kerk in Terborg voor het eerst op zaterdagmiddag
opengesteld, i.s.m. amateur-kunstenaars waren er exposities van beelden en sculpturen
in hout en keramiek.
• Op de gemeenteavond in november is een presentatie gehouden door een vrijwilliger
van Het Vakantiebureau, over vakanties met aandacht, senioren vakanties en
zorgvakanties.
• Omdat de kerstmarkt in 2018 verplaatst werd naar eind november is er Samen met de
Rooms-Katholieke ‘Werkgroep Nieuw begin’ nagedacht over een andere vormgeving op
2e zondag van de Advent: voor het eerst trok een lichtstoet van Antonia naar de RK
Kerk, daar was samenzang, een kerstverhaal en de wensboom.
• Eind 2018 is het gezamenlijk diaconaal project vluchtelingenwerk afgerond, in het jaar
2019 zal gestart worden met een nieuw project.

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 geslaagde startzondag samen met de Protestantse gemeente
Gendringen-Bontebrug in de Bontebrugschool in Bontebrug, met activiteiten voor alle
leeftijden rond het thema ‘Een goed gesprek’, de gedachteniszondag en de diensten op
christelijke feestdagen m.m.v. koren en musici.
Voor het eerst werd de oecumenische Vredesdienst Oude IJsselstreek breed gevierd.
De bloemschikgroep verzorgde schikkingen bij de oogstdankdienst, met Kerst en tijdens
de Paascyclus.
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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.
Regelmatig is er overleg en toerusting, met bezoekmedewerkers, ouderlingen en diakenen
(wijkteams).
Eén keer per maand vonden inloopochtenden plaats, op de derde dinsdagochtend van de
maand in de Glazeren Kast, Oudekerkstraat 2 in Etten, verder werden er
activiteitenmiddagen voor senioren georganiseerd, waaronder een kerstmiddag.

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 maart werd o.l.v. de predikant een bezoek gebracht aan het Syrisch-Orthodoxe
klooster St. Ephrem in Glane. Een pater zorgde voor een rondleiding langs kapel,
mausoleum, kathedraal en begraafplaats.
• 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. In december werd in een (bijna) volle kerk in Etten de
minimusical ‘Bureau Knetter’ opgevoerd. De jeugd had hier een aantal keren voor
geoefend.
• In het najaar was er i.s.m. de Raad van Kerken Oude IJsselstreek een avond over
‘Groene Kerk’ en ‘Nul-op-de-meter-woningen’ in de kerk in Etten.
• Door de predikant werden in het najaar twee avonden over ‘De zorg om onze aarde’
aangeboden.
• In november werd een gemeenteavond gehouden, jaarrekeningen en begrotingen
werden besproken en er was een presentatie over het Vakantiebureau (zie ‘Algemeen’).
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College van Diakenen
• Het College stimuleert de gemeenteleden tot diaconaal handelen.
• In 2018 is het gezamenlijk diaconaal project voortgezet (samen met PG GendringenBontebrug en PG Silvolde), i.s.m. VluchtelingenWerk Oost Nederland, afdeling Oude
IJsselstreek. Activiteiten waren: inzameling via collectes, financiële steun aan de
Stichting Strohalm, aan gezinshereniging via VluchtelingenWerk, aan Stichting Via- os,
aan het Solidariteitsfonds; verder het overhandigen van welkomtasjes aan nieuwe
statushouders o.a. in de voormalige St. Jorisschool, in april een Tafel van Hoop met
jongeren in de Glazeren Kast in Etten en een aantal Tafels van Hoop van gezinnen
onderling. Een aantal gemeenteleden is taalmaatje of huiscoach. Eind 2018 is het
gezamenlijk diaconaal project afgerond, het was een mooi, leerzaam en voldoening
gevend project.
• Rond de Oogstdankdienst werd voedsel ingezameld voor de Voedselbank en is er
gestopt met het rondbrengen van fruittasjes. Gemeenteleden van 80 jaar en ouder
hebben een kleine kerstattentie gekregen.
• In december is samen met Stichting Mini Manna in Ulft een Sinterklaasactie gehouden.
Alle bezoekers van de supermarkt in Ulft (ca. 300 gezinnen) kregen een
Sinterklaaspakket aangeboden, met daarin o.a. pepernoten, een banketletter en
chocolademelk.
• 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.
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College van Kerkrentmeesters
• Geldwerving m.n. via de actie Kerkbalans.
• Er is een begroting voor 2019 opgesteld, deze is direct in het nieuwe online programma
van PKN ‘FRIS’ ingevuld en ingediend. De jaarrekening 2017 is helaas verlaat
geaccordeerd, hiervoor is uitstel aangevraagd bij de ANBI.
• In de kerk is een internetaansluiting aangelegd,
• Er is onderhoud aan de kerk uitgevoerd, naar aanleiding van inspectie door
Monumentenwacht
• Er is onderhoud aan de klok (wijzers) uitgevoerd als gevolg van schade door de takken
van een boom, de boom is vervolgens gesnoeid,
• Er is een privacy verklaring in het kader van de AVG opgesteld door het College van
Kerkrentmeesters en vastgesteld door de Kerkenraad. Deze is op de website geplaatst.
• Sinds dit jaar is een regulier overleg tussen webmasters van onze gemeente met
omliggende PKN gemeenten ingesteld om ervaringen met elkaar uit te wisselen,
waaronder ook nadenken over een gezamenlijk privacy beleid.
• De tarieven voor de begraafplaatsen zijn geactualiseerd / geïndexeerd. Ook zijn de
toelichtende teksten bij deze tarieven herzien en verduidelijkt, de tarievenlijst is op de
website geplaatst.
• Er is afgelopen jaar overgegaan tot de aanschaf van het online beheerpakket voor
begraafplaatsen ‘BAM’ via het KKA, komend jaar moet dit gevuld en gebruikt worden.
• De archivering van CvK documenten vindt nu digitaal plaats, dit verhoogt de
toegankelijkheid, samenwerking en is toekomstgericht.
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