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Algemeen 
• In 2019 is de gezamenlijke homepage (Klavertje Vier) van de vier buurgemeenten (Silvolde, 

Gendringen-Bontebrug , ’s-Heerenberg-Zeddam en Etten-Terborg-Ulft) gerealiseerd. 

• Er is een avond georganiseerd met René van Loenen met als thema Veertig vrouwen, in 
gedichten en beelden. Verder was er een ruim aanbod van activiteiten in gezamenlijkheid 
opgesteld en gepresenteerd door de RK en vrijzinnige geloofsgemeenschappen in de 
directe omgeving en de Prot. gemeenten Varsseveld e.o., Silvolde, Gendringen-Bontebrug 
en Etten-Terborg-Ulft) onder de titel Ontmoeting en Inspiratie. 

• I.s.m. de Raad van Kerken is er een avond georganiseerd met als thema ‘God in de 
supermarkt’ en er is een ‘Stap Vooruit Festival’ georganiseerd. 

• In de Adventstijd is er in samenwerking met de RK Geloofsgemeenschap in Terborg een 
zogenaamde lichtstoet met samenzang georganiseerd. 

• In de zomermaanden is de St. Joris en Barbarakerk in Terborg op de zaterdagmiddagen 
voor publiek opengesteld. Behalve rondleidingen en uitleg waren er ook exposities van 
quilts en weefkunst. Tijdens de Open Monumentendag was er veel belangstelling voor 
de kerk waar ook het koor Con Brio optrad. 

• In het kader van Terborg 600 jaar stad is een excursie georganiseerd in de Terborgse 
kerk voor leerlingen van basisschool Dynamiek. 

• De Pg ETU heeft zich aangesloten bij Groenekerken met de insteek om als kerk op weg 
te gaan om te verduurzamen. 

• Door een kunstenaar is een zogenaamde ‘Lichtjesboom’ ontworpen, die voor het eerst 
is gebruikt tijdens de gedachtenisdienst op 24 nov van dit jaar. In het komende jaar zal 
deze ook worden opgesteld voor het aansteken van waxinelichtjes tijdens de 
openstelling van kerk in Terborg. 

• Maandelijks waren er inloopochtenden voor koffie en een goed gesprek en er waren 
avonden waarop de Oecumenische gespreksgroep bijeen kwam. 

• De voorzitters van de Pg ETU, Pg Gendringen-Bontebrug, Pg ’s-Heerenberg-Zeddam en 
Pg Silvolde overleggen regelmatig. Afgesproken is om de samenwerking uit breiden en 
als goede buren met elkaar om te gaan. De moderamina zullen ook een aantal jaren met 
elkaar vergaderen. 

• Eind september kondigde de predikant aan dat zij een beroep had gekregen vanuit 
Noord-Groningen en dat zij dit beroep per 1 december zou aannemen. De afscheidsdienst 
was op 17 november. 

• Vanwege de vacante periode die daarmee zou ontstaan zijn direct allerlei acties opgestart 
zoals het vinden van gastpredikanten en het in kaart brengen van allerlei zaken van 
organisatorische aard, het voorbereiden op het afscheid en een beroepingstraject. 

• Op de gemeenteavond was de vacante periode het belangrijkste thema, daarnaast werd 
een financiële verantwoording afgelegd. 
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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-Bontbrug met een 
korte kerkdienst in Terborg en een sing-in met aansluitend een broodmaaltijd in Gendringen. 

Er was veel belangstelling voor de gedachteniszondag en de diensten op christelijke 
feestdagen m.m.v. koren en musici. De oecumenische Vredesdienst Oude IJsselstreek werd 
breed gevierd. 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. Ook ging de predikant 
diverse keren 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 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’.   

• 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 Terborg een minimusical opgevoerd. De jeugd had hier een aantal 
keren voor geoefend.  
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College van Kerkrentmeesters 
• Geldwerving m.n. via de actie Kerkbalans. 

• Er is een begroting voor 2020 opgesteld, deze is in het online programma van PKN ‘FRIS’ 
ingevuld en ingediend en geaccordeerd door het CCBB. 

• Voor de jaarrekening 2018 is uitstel aangevraagd, in december 2019 is deze ingediend in 
FRIS en door het CCBB geaccordeerd. Zowel de begroting als jaarrekening zijn toegelicht 
op de gemeenteavond. 

• In de kerk zijn alle gloeilampen vervangen door energiezuinige LED-lampen. 

• Het monumentale orgel in de kerk van Terborg heeft groot onderhouden ondergaan, dit 
heeft ca. één maand geduurd 

• Er is divers overig klein onderhoud aan de kerk uitgevoerd, naar aanleiding van inspectie 
door Monumentenwacht. 

• De financiële administratie (waaronder het opstellen jaarrekening 2018) wordt nu 
gedaan door een lokaal administratiebureau. 

• Afgelopen jaar hebben enkele overleggen plaats gevonden tussen de webmasters van 
onze gemeente met drie omliggende PKN gemeenten. Dit heeft onder andere 
geresulteerd in een gezamenlijke start-webpagina: Klavertje Vier. 

• het online beheerpakket begraafplaatsen ‘BAM’ van het KKA, dient nog verder 
geïmplementeerd te worden, heeft achterstand opgelopen, komend jaar moet dit 
gevuld en gebruikt worden. 

• De archivering van CvK documenten vindt digitaal plaats, dit verhoogt de 
toegankelijkheid, samenwerking en is toekomstgericht. 
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