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Uitnodiging
Hierbij biedt de Kerkenraad u het jaarverslag 2016-2017 aan. Wij willen u hiermee een overzicht geven van het reilen en
zeilen van de Wingerdgemeente en haar werkgroepen in het afgelopen jaar.
Op 10 december willen we in aansluiting op de dienst dit verslag met de gemeente bespreken en nodigen we alle
gemeenteleden uit om daarbij aanwezig te zijn.
Dik Braam, voorzitter
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Van de voorzitter
Dit seizoen startte de kerkenraad met het vaststellen van koers Wingerd II, een beleidsstuk met aanbevelingen om het werk in
de gemeente lichter te maken.
Een van de adviezen was om de reguliere kerkenraad af te slanken tot 9 personen en een vergaderfrequentie vast te stellen
op een keer in de zes weken. Het moderamen te verkleinen tot 3 personen met als taak de kerkenraad voor te bereiden. Door
de verhoogde vergaderfrequentie kunnen alle besluiten ook daadwerkelijk in de kerkenraad plaatsvinden.
Het was voor de kerkenraadsleden best wel spannend om in zo’n klein groepje te werken. De verantwoordelijkheid werd best
wel gevoeld, maar gaande het jaar raakten we steeds beter op elkaar ingespeeld. Er waren minder voorgenomen besluiten
vanuit het moderamen, waardoor er meer ruimte kwam voor discussie en open besluitvorming in de kerkenraad zelf. Binnen
het moderamen kwam meer ruimte om te brainstormen en na te denken over de vraagstukken die op ons afkwamen. Wel was
het jammer dat de scriba al zo snel zijn taak neerlegde en deze vacature niet werd vervuld. Een moderamen van twee personen
is duidelijk te klein gebleken en we zijn dan ook blij dat Peter Schurink in het moderamen wil meedenken en meepraten.
In koers Wingerd II stonden ook diverse aanbevelingen voor de werkgroepen. Deze aanbevelingen waren niet bindend maar
bedoeld als advies om het werk in de werkgroepen lichter te maken.
Bij een eerste evaluatie van koers Wingerd II in januari bleek dat de meeste werkgroepen nog niet zoveel bezig waren geweest
met de aanbevelingen, maar mogelijk hebben zij de tweede helft van het seizoen gebruikt om de aanbevelingen verder uit te
werken. U leest dit vast in hun jaarverslagen.
Een tweede en misschien wel belangrijker aandachtspunt vormde de reorganisatie van PKN Krimpen. Tot twee keer toe
presenteerde de Algemene Kerkenraad een conceptbeleidsplan ‘Zicht op overmorgen’. Tot twee keer toe heeft de kerkenraad
daarover de gemeente gehoord in een gemeentevergadering op 12 januari en 18 april. In het eerste conceptbeleidsplan
konden we ons uitspreken over onze voorkeur voor herhuisvesting en/of samen gaan met een andere wijk. Onze keuze viel
duidelijk op het samengaan met de Ark. Helaas bleek dat de verschillende wijken ook verschillende keuzes hadden gemaakt,
waardoor de A.K. met een compleet nieuw voorstel moest komen: drie wijken, Rank, Ark en Wingerd gaan samen in het
gebouw van de Ark. Over de manier waarop zal een werkgroep uit deze drie wijken aanbevelingen doen. Ook met dit voorstel
konden we als gemeente instemmen en gelukkig de andere wijken ook. Het beleidsplan ‘Zicht op overmorgen’ versie 2 kon
dan ook door de A.K. worden vastgesteld, waarmee een belangrijk besluit m.b.t. de reorganisatie van PKN Krimpen is genomen.
Vanuit onze gemeente hebben 3 leden zitting is de werkgroep. Dat zijn Johannes Buitenwerf, ds. Corinne Groenendijk en ikzelf.
Zij worden bijgestaan door een groepje mensen uit de gemeente (klankbordgroep) die meedenken over de problematiek
waarover in de werkgroep wordt gesproken.
De werkgroep is inmiddels gestart en als u dit leest heeft u hier vast al het een en ander over gehoord.
En wij, hoe staan wij in dit proces?
Het aantal leden neemt gestaag af, nu al minder dan 600 leden. Ook het aantal trouwe kerkgangers wordt steeds minder, kijk
maar om je heen in de kerk. Onze predikant werkt vanaf 1 januari 2018 nog maar in deeltijd (80%) waarvan ook nog een deel
in overkoepelende taken. Dat alles benauwt mij en u misschien ook wel.
En toch……
Ik was buiten op straat
met mijn bellenblaas
en blies bellen
Ze kwamen tevoorschijn
zweefden omhoog,
ze glansden in het zonlicht
en dansten vooruit.

Ik keek ze na
En even dacht ik:
Als god bestaat
en bellen blaast,
ben ik zo’n bel
God, dankuwel
Erik Idema

Dik Braam
Augustus 2017
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Van de predikant
Jaarthema: 500 jaar geloofwaardig leven
Met het aanplakken van de eerste nieuwe stellingen over geloofwaardig leven anno 2017 startten we op 31 oktober het
themajaar ‘500 jaar reformatie, 500 jaar geloofwaardig leven’. Dit thema zette tot onze verrassing velen aan het denken. Je
werd je er ineens bewust van in sommige gedragingen en manieren van geloof protestant te zijn, zoals jullie aangaven in de
groot huisbezoeken. In de breedte van de kerken en daarbuiten werd nagedacht over wat we nu nodig hebben om
geloofwaardig te leven. Blijven vertrouwen op geloof, maar ook meer saamhorigheid hebben we nodig. De stelling over
duurzaamheid bracht ons ertoe komend seizoen concreet met het thema duurzaamheid aan de slag te gaan. Met de avond
met schrijver Jan Siebelink, de bijzondere Luthermaaltijd, de debatavond en de avond met de katholieke gevangenispastor was
het een bijzonder jaar. Mij is het gebed bijgebleven van Luther dat verschillenden van jullie in de groothuisbezoeken aansprak:
In uw handen bevind zich mijn ziel (..)
Daarom wil ik ook niet weten
waarheen Gij haar nu zult brengen.
Dit alleen weet ik zeker:
ze bevindt zich in uw handen,
Gij zult haar zeker helpen.
Dat kan ik ook als motto boven dit jaarverslag zetten. We zijn als Wingerd in beweging en ook mijn werk als predikant beweegt.
Het herschikken van mijn taken in twee stapjes van 100 naar 90 en straks van 90 naar 80 procent vraagt aandacht. Daarbij
komt het samengaan met de drie wijken in het gebouw de Ark, wat mij hoopvol stemt. De samenwerking met de nieuwe
collega’s die positief is. En het tot stand komen van het bovenwijks project ‘zin in ouderdom’, waarvoor een deel van mijn
werktijd niet langer meer voor rekening van de Wingerd is maar voor dit project zal zijn.
‘ Je moet er gewoon doorheen’ voegde iemand me bemoedigend toe. Ik denk dat dat voor ons allen zo geldt. Het betekent een
stuk afscheid nemen van wat goed was en dat doet verdriet. Aan de andere kant begin ik steeds meer te merken: zo kunnen
we voorsorteren op de komende jaren en kan de Wingerd goed de toekomst in. En zo kan mijn werk passend gemaakt worden
bij hoe de Wingerd is. Dan komt er rust en is er na een seizoen van nadruk op vermindering van taken zoals we in Koers Wingerd
afspraken straks weer tijd voor het versterken van kerntaken als bijvoorbeeld pastoraat. In dit proces loopt God met ons met
mij mee en komt er een weg ook met de andere wijken samen, die zich nu langzaam aan het ontvouwen is.
Samenwerking in PG Krimpen
Verschillende factoren hebben ertoe bijgedragen dat afgelopen seizoen het besluit viel om met drie wijkgemeenten te gaan
spreken over samenwerking in de Ark. In de samensprekingen en mijn werk voor het moderamen AK heb ik me hiervoor
ingezet. De komende maanden zullen we intensieve besprekingen voeren.
Met de nieuwe collega’s Machiel van der Giessen (predikant Rank) en Kees Baggerman (predikant IJsseldijkkerk) en Willemieke
Schippers (pastoraal werker Rank) bouwden Gert en ik aan een goede samenwerking. We namen afscheid van Arjen Mensink
van de HWBA met wie we de afgelopen jaren prettig en inhoudelijk samenwerkten. Ik was voorzitter van het
predikantenoverleg waar we gezamenlijke taken bespreken en verdelen, elkaar ook informeel ontmoet hebben en samen een
studiemiddag over kerk naar 2025 hebben bijgewoond. Nieuwe taken zijn het plannen van het dienstenrooster voor 2019 en
het opzetten van de Krimpenbrede ambtsdragersdag.
Met collega van der Giessen zette ik een projectgroep op van mensen uit onze gemeenten actief in de zorg, hadden we overleg
met huisartsen en de Krimpenwijzer om te komen tot een invulling van het plan ‘Zin in ouderdom’. We zullen een Centrum
voor Levensvragen opzetten, met als eerste fase het opzetten van het loket levensvragen waardoor artsen mensen makkelijker
naar predikanten kunnen verwijzen voor ondersteuning bij levensvragen. Als hoofdredacteur maakte ik samen met de redactie
het plan voor de vernieuwing van het Krimpens Kerkblad, dat naast de vaste bezoekers door middel van beeld en kortere
interviews en teksten ook mensen aan de rand van de gemeente aanspreekt. Andere bovenwijkse taken die ik vervul zijn
voorzitter van de CMC en een aantal taken voor de Raad van Kerken. Het komend seizoen kan ik een aantal taken overdragen
aan de nieuwe collega’s.
Pastoraat
Het blijft voor mij bijzonder met mensen op te trekken op bijzondere momenten in hun leven, om hun zwakte en toch sterkte
te mogen meemaken en te zien hoe God hen draagt. Ik verleende pastorale zorg bij crisissituaties en bij het verwelkomen van
nieuwe leden. Ik verzorgde geestelijke begeleiding in een serie gesprekken voor enkele mensen van binnen en buiten de
gemeente. Ik verzorgde een aantal begrafenissen. Bijzonder was de kennismaking met een Iraanse vluchteling die ik pastoraal
begeleidde en hielp met zijn asielaanvraag. Daarnaast verzorgde ik groepspastoraat, zoals groothuisbezoeken,
ouderengespreksgroep en de dertigersgroep. Met een groep mensen zetten we de inloopmiddagen op, waar we elkaar ook
buiten de diensten kunnen ontmoeten. Het is bijzonder hoeveel mensen we in de Wingerd hebben die iets boeiends te
vertellen hebben van of vanuit hun leven. Het leverde mooie middagen op, we zoeken nog naar manieren om het aantal
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bezoekers wat constanter te krijgen. Ik realiseer me met de werkgroep dat het pastoraat de komende tijd meer aandacht nodig
heeft.
Jeugdwerk, eredienst en diaconaat
Het is goed om met een kleine groep mensen kindernevendienst, catechese, agapèdienst en andere bijzondere diensten te
verzorgen waardoor de kinderen en jongeren van onze gemeente een plekje kunnen vinden. Het tweede seizoen van
Kliederkerk liet zien dat er nu een gemeenschap van regelmatige bezoekers van kinderen en hun ouders is gevormd. Ook het
team is weer uitgebreid. Het geeft vertrouwen naar komend seizoen waarin we weer 6 bijeenkomsten zullen houden.
Dit seizoen verzorgde ik minder kerkdiensten, ook het aantal bijzondere diensten hebben we verminderd. Met koren van
buiten, o.a. uit de andere wijkkerken en samenwerking met filmplus en andere groepen houden we de levendigheid in de
diensten. Met cantorij en cantor is er een nieuwe vereenvoudigde werkwijze gevonden met minder in te studeren muziek en
overleg per mail. Bijzonder was de dienst met de passie op muziek van Marco Kalkman. Het is fijn om samen met Illa onze
organiste vele gewone diensten te mogen verzorgen. De bijbeltekst laten spreken in je leven, er mooie liederen bij zingen,
oprecht bidden, ik vind het prachtig om zo van week tot week met elkaar als gemeente op te trekken.
Ik werkte mee aan de ondersteuning van Mark en Corine Godeschalk die werkzaam zijn als o.a. arts in Rwanda door het leggen
van verbinding tussen groepen in de gemeente. Ik had af en toe gesprekken met een groep vluchtelingenvrouwen.
Pioniersplek?
Naar aanleiding van Kliederkerk ontstond het idee om een pioniersplek te starten voor ‘Groen en gelovig leven’. We denken
aan activiteiten als samen eten en meditatief wandelen en samen creatief bezig zijn vanuit een kerntekst van de bijbel. Een
initiatiefgroep is rustig aan aan het verkennen.
Back to basics
Organisatorisch is deze tijd in de kerk lastig door de krimp, maar ‘back to basics’ gaan, terug naar de kern vind ik winst. Leven
met God, je met elkaar verbinden met het levensvoorbeeld van Jezus door liefde te ontvangen en te delen, dat maakt dat ik
met plezier al 25 jaar werk in de kerk en het nog lang hoop te blijven doen.
Het afgelopen jaar werkte ik met plezier voor Vacare en het netwerk Geestelijke Begeleiding van predikanten. Ik schreef de
brochure ‘Afstemmen op de Eeuwige’ over het verkennen van de geestelijke weg door middel van gesprekken of meditaties.
Ik gaf de basistraining meditatie aan predikanten en pastores.
Ik merk dat in alle beleidsgebeuren landelijk en plaatselijk er meer oog komt voor wat ons ten diepste beweegt. Als we daar
van harte gehoor aan geven komt er wel een weg voor de kerk, landelijk èn plaatselijk.
Ds. Corinne Groenendijk
Aandachtspunten volgend seizoen:
Jaarthema duurzaamheid
Meespreken in de werkgroep Samen in de Ark en daarna de uitwerking
Vernieuwing kerkblad uitvoeren
Kliederkerk
Zin in ouderdom plan maken, Loket levensvragen concreet opstarten
Versterken van kerntaken
Verkennen mogelijkheden voor pioniersplek
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Werkgroep Pastoraat
Hieronder volgt een verslaglegging van de activiteiten van de werkgroep Pastoraat 2016-2017, aan de hand van het beleidsplan
Pastoraat. Onze pastoraatdoelstelling: “Omzien naar elkaar in de naam van Christus”, hebben we proberen inhoud te geven,
door actief de “ander”, mede gemeenteleden, bekend en onbekend, op te zoeken en ons open te stellen voor een ware
ontmoeting met die gemeenteleden. De ontmoetingen vinden plaats in en rond de kerk, bij mensen thuis, in het verzorgings/verpleeghuis, revalidatiecentra en hospice. Er waren vele bijzondere ontmoetingen. In het totaal hebben we rond de 120
(vorig jaar 150) bezoeken afgelegd. Mooi om te ontdekken dat wij, bezoekers, en de gastvrouw/heer, veel voor elkaar kunnen
betekenen. Het blijkt dat wij elkaar nodig hebben! Daarnaast heeft de predikant ook pastorale bezoeken afgelegd.
Afgeleide doelen die gesteld zijn:
A- Alle gemeenteleden van 85 jaar en ouder tenminste 1 of 2 maal per jaar te bezoeken. Dat is voor 75% gelukt. Door een
attentie mee te brengen rond Kerst of met verjaardag/huwelijk kom je makkelijk in contact met oudere mede broeders en
zusters die door velen niet gekend worden. Daar wel behoefte aan blijken te hebben. Wegens menskracht, te kort zowel
bij het pastoraat als de diaconie, is er geen fruitactie, kerstactie en/of andere actie geweest. Meerdere gemeenteleden zijn
afgelopen jaar verhuisd, of hebben zich aan het lidmaatschap van de Wingerd onttrokken. Anderzijds zijn er bekende en
onbekende gemeenteleden meerdere malen bezocht wegens ziekte en/of overlijden.
B- Nieuw ingekomenen snel bezoeken, lukt ons haast niet meer. Crimpenersteyn bewoners zijn daar uitzondering op. Het
tekort aan medewerkers tekent zich ook hieraf.
C- Ontmoetingen organiseren voor ouderen in de Wingerd of onderling. Eens per maand wordt door een aantal
gemeenteleden op donderdagmiddag een ontmoetingsbijeenkomst in de Wingerd georganiseerd waarbij de dominee ook
aanwezig is. Na een goede start is het aantal bezoekers minder geworden. Het organisatiecomité buigt zich over het vervolg.
D- Het organiseren van groothuisbezoeken. Ongeveer 8 bijeenkomsten “groothuisbezoeken” hebben plaats gevonden. Ook
komend jaar zal dit weer gebeuren. Ontmoeting met elkaar en samen praten, vanuit ons geloof is waardevol. Het blijkt een
aanvulling van het individueel pastoraat te zijn en voor velen zeker geen vervanging van het individueel pastoraat.
E- Aanwezig zijn bij “doop-, trouw- en rouwdiensten”. Van een doopdienst en een huwelijksinzegening zijn wij getuigen
geweest. Er zijn 15 gemeenteleden overleden, waarbij 5 families voor een kerkelijke rouwdienst kozen.
NB. Tijdens de vakantie van de eigen predikant is goed samengewerkt met de predikanten van Rank en Ark.
F- Met de kanselbloemen een groet namens de Wingerdgemeente brengen Dit is door de vele ontvangers zeer gewaardeerd.
G- Het organiseren van de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Helaas hebben wij van meerdere gemeenteleden afscheid moeten nemen. De laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarop
de overledenen herdacht worden wordt gewaardeerd en goed bezocht. Mede door de aandacht die de nabestaanden, ook
vanuit het pastoraat, krijgen.
Het blijft een ontroerend moment als de overledenen genoemd worden en ook de kaars voor hen wordt aangestoken.
H- De Crimpenersteyn werkgroep, nauw samenwerkend met de pastoraatwerkgroep, wordt hier apart genoemd. De
wekelijkse kerkdienst met koffie na, vraagt ook dat de bezoekers van hun kamer gehaald en gebracht worden. Veel
bewoners zijn niet meer in staat zelfstandig naar de dienst te komen. Door de Wingerd vrijwilligers wordt de koffie verzorgd.
Maar ook het sjouwen met de stoelen als voorbereiding op de kerkdienst wordt door hen gedaan. Een paar sterke helpende
handen voor het sjouwen zou wel fijn zijn.
Terugblik:
- Er wordt werk gedaan door te weinig pastoraalmedewerkers. Helaas zijn niet alle doelen bereikt, of maar ten dele. Een
medewerker heeft met haar partner er een duo-taak van gemaakt. Een medewerker, met als taak het organiseren van de
laatste zondag van het kerkelijk jaar en de Kerstnachtdienst, heeft zich teruggetrokken.
- Er is een open lijn met de diaconie, maar ook zij kampten dit jaar met te kort aan medewerkers.
- Bij verschillende ouderen is het afschaffen van de verjaardag groet niet gewaardeerd. De brief om geld, vanwege de
afschaffing viel niet in goede aarde.
- Positief bericht is wel dat diverse gemeenteleden, zij willen anoniem blijven, omzien naar andere broeders en zusters. Deze
lieve medewerkers op de achtergrond voeren zo hun gemeentelid taak serieus uit.
Vooruitblik:
- Voor het nieuwe jaar (sept.2017/sept.2018) streven wij dezelfde doelen na als vorig jaar. (Zie boven).
- Wat betreft Koers Wingerd 2.
- Het pastoraat wordt door zeer weinig mensen vormgegeven, waardoor afslanking als van zelf gaat.
- Het blijkt dat de zorg en aandacht voor de gemeenteleden van de Wingerd, achter loopt t.o.v. de vraag (impliciet en
expliciet) van onze eigen broeders en zusters.
- Onze oprechte aandacht en waardering en concreet “er zijn” bij en voor de ander maakt het mogelijk om Gods Liefde te
ervaren.
- De vrijwilligers pastoraat maken zich ook op dit gebied ernstig zorgen over het te kort aan medewerkers.
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Verslaglegging namens de werkgroep Wingerdpastoraat:
Janny vd oever vd bos. (Voorzitter en coördinator)
Email: javdoevervdbos@hotmail.com

Werkgroep Diaconie
De hoofdtaak van de Diaconie is de zorg voor de kwetsbaren in de samenleving, zowel binnen de eigen gemeente als
daarbuiten. Daartoe wordt o.a. geld ingezameld en, grotendeels samen met andere wijken in het ACD (algemeen college van
diakenen), vastgesteld aan welke doelen dit geld wordt besteed.
De taken van de diakenen in de kerkdiensten zijn collecteren en participeren in de voorbeden en het daags tevoren halen van
de bloemen voor deze diensten. Bij S+T-diensten ook het verzorgen van het avondmaal.
Rapportage van specifieke taken:
ZWO (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking). De ZWO-commissie heeft afgelopen seizoen vier maal
vergaderd. In september is gesproken over het bestelling van adventskalenders. Ook hebben we de kerstpostactie
voorbereid. In januari hebben we de acties in december geëvalueerd. We hebben de activiteiten in de 40-dagentijd
voorbereid (verschijnen paarse boekje, collectes lijdenstijd en Paasgroetactie voor gevangenen). Ten slotte hebben we in
april de 40-dagentijd geëvalueerd en gebrainstormd over het paarse boekje.
Seniorendiaconaat. In Crimpenersteijn zijn in samenwerking met andere kerken weer weeksluitingen gehouden. Van het
seniorenwerk wordt verslag gedaan door Werkgroep Pastoraat. Vanuit de diaconie is er geen verdere betrokkenheid
geweest bij het seniorendiaconaat.
Het Platform Plaatselijke Diaconieën (PPD) is een overlegorgaan van in principe alle Krimpense Kerken en tevens
aanspreekpunt voor de burgerlijke gemeente, vooral met betrekking tot het armoedebeleid. Het inloophuis Crimpen-Inn
is op die manier tot stand gekomen en net als het inmiddels traditionele kerstdiner voor o.a. cliënten van de voedselbank
en bij de diaconieën bekende mensen aan de rand van de samenleving ( o.a. door vereenzaming). Niet alle kerken kunnen
door gebrek aan menskracht of financiële middelen op een zelfde manier participeren.
Het ACD heeft gevraagd de hele opzet binnen de nieuwe PKN Krimpen nog eens te mogen bezien, vanwege de zeer
verschillende handelwijze binnen de vier wijkgemeenten.
Werkgroep Rotterdam. De werkgroep heeft dit jaar geen vergaderingen gehad omdat de enige actieve leden alleen nog
uit de Wingerd komen.
Vertegenwoordiging in andere organen:
- in AK 1 diaken
- in ACD 2 diakenen
- in Werkgroep Rotterdam 1 diaken en 1 gemeentelid (wie dan?)
- in PPD 1 diaken
- in ZWO-commissie 1 diaconaal medewerkers
Gevangenispastoraat. Jan Fraanje is namens de Wingerd lid van de Stichting Gevangenispastoraat.
Zijn taak is in feite een combinatie van pastoraat en diaconaat. Waar nodig doet hij een beroep op de diaconie voor de groep
bijzondere Krimpenaren.
2016/2017
Met een beperkte bezetting van de diaconie zag de werkgroep zich gedwongen om in het kerkelijk jaar 2016/ 2017 een pas op
de plaats te maken en te borgen dat de kerntaken van de diaconie naar behoren konden worden vervuld. Hierin is de werkgroep
geslaagd.
Het maken van een pas op de plaats bracht mee dat er in 2016/2017 geen diaconaal project is geïnitieerde. De werkgroep
meende dat het initiëren van een nieuw project zo kort na afronding van de succesvolle Dalit-actie niet wenselijk was en dat
er bovendien onvoldoende capaciteit voorhanden was voor een nieuw project. In plaats daarvan heeft de werkgroep contact
gezocht met de diaconie van De Ark over een mogelijk gezamenlijk te initiëren diaconale actie. Na medewerking in mei 2016
van Mark Godeschalk in een dienst in de Wingerd en een door hem gegeven presentatie over het door het echtpaar Godeschalk
te verrichten zendingswerk in Rwanda heeft de diaconie besloten om samen met De Ark dit echtpaar te ondersteunen. Er zijn
diverse initiatieven ontplooid om gelden in te zamelen ter ondersteuning van dit zendingswerk. Zo zijn er taarten gebakken en
verkocht, is een kerst-mini-fair en een Afrika-markt gehouden en is er een benefietconcert georganiseerd.
De werkgroep heeft het afgelopen jaar intensief de ontwikkelingen rondom Koers Wingerd gevolgd en deze uitvoerig
besproken. Dit heeft mede geleid tot aanpassing van de vergaderfrequentie en tot het bouwen van bruggen naar andere
wijkdiaconieën binnen PKN Krimpen. De werkgroep diaconie is van mening dat op diaconaal vlak samenwerking mogelijk moet
zijn en noodzakelijk is, maar constateert gelijktijdig dat binnen PKN Krimpen de noodzaak hiertoe niet steeds wordt gedeeld.
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Daarnaast heeft de werkgroep diaconie besloten om te stoppen met zowel de paas- als de fruitactie. Niet alleen bleek hiervoor
onvoldoende capaciteit te zijn, ook creëerde deze actie een enorme administratieve druk.
2017/2018
De werkgroep diaconie mag zich verheugen in het feit dat drie gemeenteleden bereid zijn gevonden toe te treden tot de
diaconie. Met de benoeming van nieuwe diakenen komt de werkgroep diaconie weer op sterkte. Dit biedt ruime voor een
nieuw project. De aanbevelingen vanuit Koers Wingerd worden daarin meegenomen. Zo hoopt de diaconie dat dit project met
nieuw elan tot een succes gemaakt kan worden. Uiteraard bestaat het voornemen om ook voor dit nieuwe project de
samenwerking te zoeken met andere wijkdiaconieën binnen PKN Krimpen.
Daarnaast heeft de werkgroep diaconie ten aanzien van het verlenen van stille hulp het voornemen om te komen tot een
meer transparant proces en een meer transparante besluitvorming.
Vanuit de werkgroep diaconie zal net als in 2016/2017 geen verdere invulling worden gegeven aan het seniorendiaconaat.
De Werkgroep Diaconie bestaat uit 4 diakenen: Corry van Aalst, Piet Geneugelijk, Jeroen Speksnijder en Robert Verhagen en
uit 6 diaconaal medewerkers: Coby Bachman, Henny Ooms, Wilma van Rooyen, Janny van Veldhuizen voor het
seniorendiaconaat en Ite Beerda en Leonie van der Hoek voor werkgroep ZWO.

Werkgroep Eredienst
De werkgroep Eredienst heeft een coördinerende functie. Onze werkgroep wil een klankbord zijn en inspelen op behoeften
vanuit de gemeente. Wij vinden het fijn, respons te krijgen op ons werk. Door deze respons is het voor ons duidelijk of wij
kunnen doorgaan op de gevolgde werkwijze, of zaken moeten aanpassen. Ook wensen, b.v. t.a.v. de kerkdiensten, waarderen
wij zeer.
Onze werkgroep coördineert de “bijzondere” diensten en de themadiensten in de Wingerd. In de voorbereidingsgroep voor
deze diensten zit altijd een lid van onze werkgroep. Een andere taak van onze werkgroep is: het ”regelen ” van solisten, koren
bij bijzondere diensten.
Het thema van het seizoen 2016 - 2017 was “500 jaar reformatie”
De bijzondere diensten dit jaar waren:
2 oktober
Israëlzondag met de IJsselzangers
6 november
Agapèdienst
24 en 25 december
Kerstdiensten, met veel extra aandacht voor liturgie en muziek
19 februari
dienst met koor Hemelsbreed” “
13,14,15,16 april
Paasdiensten, met veel extra aandacht voor liturgie en muziek.
Extra vermelding voor de “Goede Vrijdag”-dienst toen de cantorij de “Lucaspassie” zong,
gecomponeerd door onze cantor-organist Marco Kalkman
14 mei
dienst met (pop)songs
18 juni
dienst met favoriete liederen
Het liturgisch overleg wordt gevoerd door de predikant en de cantor, soms aangevuld met leden van onze werkgroep.
De diensten waaraan de cantorij medewerking verleent zijn o.a.
S&T (Schrift en Tafel) diensten
diensten rondom Kerst en Pasen*.
* De diensten rondom Kerst en Pasen hebben vaak een centraal thema en worden gezamenlijk voorbereid door een lid van
de WG Eredienst, de kindernevendienst en de Groep Liturgisch Bloemschikken.
Diensten met een diaconaal thema worden samen met de diaconie voorbereid.
In de tijd voor Kerst en Pasen werden er avondgebeden gehouden.
Ook dit jaar met voorafgaand aan de avondgebeden vóór Pasen 2 sobere maaltijden.
Voor volgend jaar staat het thema “Duurzaamheid” centraal.
Peter Schurink en Janny v.d. Oever hebben ook dit seizoen het rooster voor predikanten verzorgd . Hier is de WG Eredienst
blij mee. Beiden zijn geen lid van onze werkgroep.
Dit jaar was er 6 keer “Kliederkerk”.
Niet georganiseerd door, of onder verantwoordelijkheid van onze werkgroep, maar Giny zit wel in de organisatie.
De leden van de werkgroep in 2016-2017 zijn: ( +het onderdeel dat zij speciaal vertegenwoordigen)
Adri Slingerland
(Groep Liturgisch bloemschikken),
Giny van der Velde
(Kindernevendienst, kliederkerk) ,
Corinne Groenendijk
(Predikant),
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Marjan Lucas
Jansje Scheurwater
Karin Burger

(Cantorij, secretaris),
(afgevaardigde naar de Kerkenraad, organistenregelaar, voorzitter van onze
werkgroep).
Vanaf april 2017. Zij heeft nog geen speciale taak in de werkgroep.

Aan het eind van seizoen 2016-2017 treden Adri Slingerland en Marjan Lucas af en treedt Hans van Embden toe in de
werkgroep.
In het kader van de aanbevelingen van Koers Wingerd en de plannen voor het nieuwe seizoen melden we, dat sinds medio
2016
De cantorij per dienst waaraan deze deelneemt minder specifieke cantorijliederen instudeert.
Het liturgisch overleg tussen de predikant en de cantor gevoerd wordt, met incidenteel inbreng van een
cantorijlid/cantorijleden.
- Bij de bijzondere diensten is de inbreng van Werkgroep leden verminderd.
- De omvang van de Werkgroep Eredienst het komend jaar verminderd is naar 5 leden.
De Werkgroep Eredienst omvat ook de Kindernevendienst. Hun jaarverslag behoort dus bij ons jaarverslag:
Jaarverslag w.g. kindernevendienst.
De w.g. kindernevendienst verzorgt tijdens de kerkdiensten een Bijbelverhaal en verwerking voor de kinderen die op de
basisschool zitten. Zodat zij op hun eigen niveau en met leeftijdgenoten deel kunnen nemen aan wat er in de zondagsviering
plaats vindt.
Afgelopen jaar hebben we niet meer gewerkt met Bonnefooi maar met Kind op zondag. We hebben gemerkt dat we met Kind
op zondag duidelijker het Bijbelverhaal kunnen vertellen en de verwerkingen beter aansluiten bij de belevingswereld van het
kind. Voor de projecten in de veertigdagentijd en advent gebruiken we het project dat het beste aansluit. Zodat we in die
speciale periodes gebruik maken van Bonnefooi of van Kind op zondag.
In de kindernevendienst wordt er gecollecteerd, het afgelopen jaar hebben we geld ingezameld voor het werk van Mark en
Corine Godeschalk in Rwanda. Het komende jaar willen we gaan sparen voor een doel wat te maken heeft met duurzaamheid.
De leden van de w.g. kindernevendienst:
Karen Berendsen, Corinne Groenendijk, Evelien Speksnijder-Mouthaan, Susana Solis, Giny van der Velde, en Nynke van Yperen

Vorming & Toerusting
Evenals in voorgaande jaren heeft de werkgroep Vorming en Toerusting in het seizoen 2016 - 2017 geprobeerd een bijdrage
aan de ontwikkeling van de Wingerdgemeente te leveren.
Het programma werd samengesteld onder het motto “500 jaar reformatie; hoe gaan we om met grenzen?“. De traditionele
activiteiten namen zoals altijd een belangrijke plaats in. Er waren gespreksgroepen over geloofsbeleving en meditatie, er werd
een basiscursus geloven gegeven en een groep ging “op zoek naar stilte”. Daarnaast waren er de filmplus- en de
literatuurclubavonden. Zij werden goed bezocht – de leesclubavonden trokken gemiddeld 20 personen- en zowel de getoonde
beelden als de gelezen teksten inspireerden tot geanimeerde discussies. Opmerkelijk is de belangstelling voor deze avonden
van buiten de geijkte Wingerdkringen. Zowel de film- als de literatuuravonden staan al veel jaren op het repertoire en zijn
evenzoveel jaren succesvol gebleken. De filmclub kwam dit jaar voor de 50ste keer bijeen en vierde dat met een taart.
Op de 1e thema-avond, georganiseerd in samenwerking met de Raad van Kerken en de bibliotheek, sprak Jan Siebelink o.a.
over zijn roman “Knielen op een bed violen”. Het was een goedbezochte avond, waarop Siebelink de mensen wist te boeien
met zijn boeken en de calvinistische wereld daarachter. Voor velen herkenbaar.
De debatavond over “Rome/reformatie: Hoe ga je om met grenzen?” bleek in de discussie vooral interessant te zijn voor
theologische insiders. Ds. Den Hartogh sprak over de geschiedenis van de reformatie en het kerkzijn van nu. Nieuwe in het
dorp verzamelde stellingen à la Luther werden over het voetlicht gebracht. Bijna alle stellingen waren theologisch en niet
maatschappelijk gericht en dat bemoeilijkte de discussie. Helaas zat ook het weer, het regende en stormde, niet mee en dat
kwam tot uiting in het aantal bezoekers.
De 3e thema-avond vond plaats in de Bron, waar de gevangenispredikant Johan Bosboom over zijn werk in P.I. de IJssel vertelde.
Er werd in de keuze van de programma’s en de invulling daarvan niet vooruitgelopen op de toekomstige samenwerking met
andere wijkgemeentes en dus de toekomst van de Wingerd. Voor het komend seizoen staan de bekende
programmaonderdelen gepland en een avond met de stedebouwkundige Riek Bakker over een duurzame toekomst voor de
Krimpenerwaard en daarnaast een avond met Fred van Iersel, diaken in de Katholieke kerk en verbonden aan de Tilburg School
of Theology, over de vraag hoe om te gaan met de aarde, Gods schepping. Deze avonden staan in het teken van het jaarthema
voor het seizoen 2017-2018: Geloof in duurzaamheid.
De werkgroep V en T bestaat dit jaar uit Ivan Jankie, Huig Maaskant, Jilles Scheurwater, Jacqueline Snijders, Jan de Witte en
Corinne Groenendijk als adviseur.
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Werkgroep Communicatie
In het afgelopen seizoen bestond de werkgroep communicatie uit Gerna Braam, Leo Nieuwenhuizen, Jacqueline Snijders en
Hans Teeuwen. De werkgroep is zesmaal bijeen geweest. Naast het reguliere werk, waaronder de samenstelling van de
wekelijkse zondagsbrief door Gerna, is in dit seizoen uitvoering gegeven aan het koersdocument Wingerd 2. Eén van de
actiepunten was het meer digitaal verspreiden van informatie. Teneinde hieraan invulling te geven is in november 2016 een
brief naar de gemeenteleden gestuurd, waarvan het e-mailadres nog niet bekend was. Dit heeft ca. 50 nieuwe e-mailadressen
opgeleverd.
In de zondagsbrieven is met enige regelmaat de nodige aandacht besteed aan het jaarthema 500 jaar Reformatie. Veel
aandacht is geschonken aan de bijzondere uitgave van de zondagsbrief voor de Kerstdagen. Bij wijze van experiment is in de
maand juni de zondagsbrief vanwege het beperkte aanbod van kopij eenmaal in de twee weken verschenen.
Zoals gebruikelijk is er ook weer een pastorale brief voor respectievelijk het startweekend, Kerst en Pasen uitgebracht. De
pastorale brief voor de Paastijd is voor het eerst digitaal verstuurd naar de leden met een ons bekend e-mailadres. Het gaat
dan ongeveer om de helft van de adressen. Bij de overige leden is de brief via de gebruikelijke waslijn door vrijwilligers bezorgd.
Voor het Krimpens Kerkblad is tweewekelijks de kopij vanuit bijdragen van de Wingerd samengesteld. Ten behoeve van de
Actie Kerkbalans 2017 is vanuit de werkgroep input geleverd voor een meer eigentijdse communicatie over de actie in de vorm
van digitale infographic. In deze infographic werden de activiteiten die de Wingerd zo bijzonder maken voor het voetlicht
gebracht.
Sinds november 2016 worden de zondagsbrieven gekopieerd vanuit het kerkelijk bureau in de Rank. Daarmee is afscheid
genomen van Trudie Dekker, die jarenlang het kopieerwerk voor haar rekening heeft genomen. Ook is afscheid genomen van
Lenie Vermeulen die vele jaren de verjaardagskaarten heeft rondgebracht. Op voorstel van de werkgroep heeft de kerkenraad
besloten vanaf 1 januari 2017 hiermee te stoppen. In het voorjaar van 2017 heeft de werkgroep op informele wijze afscheid
genomen van beide dames en hen bedankt voor hun jarenlange trouwe inzet.

Financiën & Beheer
De werkgroep is een facilitaire commissie, welke als taak heeft het kerkgebouw te beheren zodat de kerkelijke gemeente haar
diensten op zondag alsmede in de week kan aanbieden.
Hiervoor stuurt de werkgroep de gastvrouwen/-heren, kosters en klusploeg aan. Al deze mensen zorgen ervoor dat de Wingerd
een plek is waar veel activiteiten kunnen plaatsvinden en iedereen welkom is.
Het afgelopen jaar is het besluit genomen door de AK om twee kerkgebouwen op termijn 2018/2019 te sluiten. De Wingerd is
één van die gebouwen. Dit heeft natuurlijk zijn impact op de werkgroep. Renovaties welke gepland stonden voor de toekomst
worden opgeschoven of niet meer uitgevoerd. Het onderhoud blijft, zodat het functioneren gewaarborgd is.
Een aantal zaken zijn het afgelopen jaar uitgevoerd /aangeschaft zoals :
De problemen met de verwarming installatie zijn opgelost. Lekke verbinding in de jeugdzaal is vervangen
stoep rond het kerkgebouw is opgehoogd
de pastorie is geverfd
de zender en oor microfoon voor de predikant is vernieuwd
de losse naden in de vloer van de hal en kerkzaal zijn gekit en hersteld
nieuwe koffiepotten en stofzuiger zijn aangeschaft
de kasten in zaal 1 zijn opgeruimd.
Het verhuur van de zalen is iets terug gelopen, maar zorgt voor een welkome aanvulling van de inkomsten.
Het Kerkelijk bureau heeft een nieuwe printer, waarmee de liturgieën van alle PKN gemeenten gedrukt worden.
Op verzoek van het College van Kerkrentmeesters is de meerjarenbegroting van heel de PKN nog eens onder de loep genomen.
Voor De Wingerd is er geen wezenlijk verschil met het budget welke verleden jaar is begroot.

9

