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Uitnodiging
Hierbij biedt de Kerkenraad u het jaarverslag 20172018 aan. Wij willen u hiermee een overzicht geven van het reilen en
zeilen van de Wingerdgemeente en haar werkgroepen in het afgelopen seizoen.
De kerkenraad wil graag met u in gesprek over dit jaarverslag. De datum daarvoor wordt bepaald in de kerkenraad van
29 november. Daarna zullen we u daarover nader informeren.
Dik Braam, voorzitter

Van de Voorzitter
Terugkijkend op het afgelopen seizoen liepen de zaken in de Wingerd gewoon door.
De kerkenraad vergaderde om de 6 weken en de geplande activiteiten werden uitgevoerd. U leest daar verder over in de
verslagen van de werkgroepen. Een gewone wijkgemeente, zoals een wijkgemeente nu eenmaal functioneert.
En toch………
Naast het werk in onze eigen wijkgemeente liep het proces van PKN Krimpen
Moeizame besprekingen in de werkgroep Samen in de Ark legde een druk op het geheel. Tijdens de besprekingen werd
meerdere keren overlegd met een klankbordgroep, bestaande uit enkele kerkenraads en gemeenteleden. Maar met het
advies van de werkgroep Samen in de Ark was niet iedereen gelukkig. Hadden we gehoopt op nauwere banden met de
Ark, bleek dat de Ark zich meer thuis voelde bij de Rank. Met als gevolg dat er eerst gesprekken tussen Rank en Ark gevoerd
werden/worden om te kijken of zij op termijn samen kunnen gaan. En wij? Wij bleven alleen achter, wij deden niet mee,
wij werden voor ons gevoel in de wachtstand gezet. Ondertussen ontstond er het beeld van die grote gemeente (Rank/Ark)
waarnaast wij als klein groepje zouden worden getolereerd. Dat voelde niet goed. In de informatiebijeenkomst van de
gemeente op 15 april 2018 kwam dit ook duidelijk naar voren en ook daarna ben ik er meerdere keren op aangesproken.
Sommigen zeiden zelfs dat we zonodig over onze eigen principes heen moesten stappen om toch mee te kunnen doen in
het proces van Rank en Ark. Daarnaast ik hoorde ook geluiden dat dit hele proces nu wel erg lang gaat duren. Sommigen
worden blasé en wachten af, anderen zoeken hun eigen weg en dreigen af te haken. Kortom weinig enthousiasme en veel
afstandelijkheid voor de plannen zoals die er liggen.
En toch…….
Het was zeker niet allemaal kommer en kwel. In de kerkenraad spraken we nog eens over onze kernwaarden, wat we
belangrijk vinden, ook al zijn we klein. Waarden waarop we herkend willen worden. We werden uitgedaagd door de AK
om die waarden te vatten in een open profiel om zo die herkenbaarheid ook naar buiten toe zichtbaar te krijgen. Gelukkig
zijn er dan ook weer gemeenteleden die hierin willen meedenken en dat is weer bemoedigend.
Daarnaast vierden we samen weer het Feest van de Geest met kunstenares Marian Kastelein en startten we samen dit
seizoen met een grote groep deelnemers aan de boottocht door de Biesbosch. Allemaal zaken waar ik weer blij van wordt.
En hoe nu verder?
In de toekomst kijken is niet zo eenvoudig en daar waag ik mij dan ook niet aan, maar ik ben ervan overtuigd en ik niet
alleen, dat er in Krimpen aan den IJssel een plek moet blijven voor iedereen die op zijn eigen manier, al zoekend en tastend
in Zijn voetsporen probeert te gaan, een plek waar je mag zijn wie je bent, waar je gekend en gezien wordt.
Dik Braam

Ook vandaag
vraag ik mij opnieuw af
wie Jij was of bent,
wat Jij wilt

Hoe echter kwam Je
ook nog bij mij terecht?
‘k Ben toch niet diegene
die Je nodig hebt!

Velen
weten het beter,
enigen
volgen Je na,

Toch,
toch
raak ik niet los
van Jou
Kurt Marti

1

Van de predikant
Op weg naar nieuwe duurzaamheid
Duurzaamheid was het thema van het afgelopen seizoen. In onze gemeente en in mijn werk zochten we ook naar
duurzaamheid. Het was een best lastig seizoen met de onduidelijkheid over de toekomst van de gemeente en voor mijn werk
de inkrimping van de werktijd en de verschuiving in taken. Hoe kunnen we voorsorteren op de toekomst en hoe kan mijn werk
op een goede manier duurzaam worden ingevuld? Die vragen stonden centraal. Tegelijk ging het gemeentewerk gewoon door
en hadden we met elkaar inspirerende ontmoetingen als vieringen, bijeenkomsten, huisbezoeken etc.
Jaarthema duurzaamheid
Vanuit de Algemene Kerkenraad, Raad van Kerken en de Wingerd ben ik met dit thema bezig geweest. We hebben 3 thema
avonden belegd, waarvan de eerste met Riek Bakker een groot aantal bezoekers trok. Het maakte duidelijk hoe urgent het is
om een ommezwaai te maken richting duurzaamheid. Gelukkig hebben we veel metgezellen op dit traject. Bij de
duurzaamheidsmarkt werkten we samen met de Gemeente, de Woonwijzerwinkel, Eneco, Jeugdnatuurwacht, de Bibliotheek,
Rechtstreekx, Duurzame Keus, Zin in Groen en Operatie Steenbreek. In de groothuisbezoekronde en themadiensten merkte
ik dat werken aan een duurzaam leven velen van ons bezighoudt, waarbij het zoeken is hoe je dat handen en voeten kunt
geven. We interviewden mensen die met duurzaamheid bezig zijn als een inspirerend voorbeeld voor onszelf. Als gelovigen
merken we dat we in dit geheel een belangrijke bijdrage hebben: wij hebben vanuit ons geloof het besef dat de aarde niet ons
eigendom is, maar dat God ons die schenkt. Dat is reden om goed voor de aarde te zorgen en er met respect mee om te gaan.
Het thema zal onze aandacht nodig houden als protestantse gemeente en blijft een van mijn taken.
Veranderingen in het werk
Als Wingerdgemeente worden we kleiner en ouder, wat doorwerkt in mijn werk. Zo vergt het pastoraat bijvoorbeeld meer tijd
omdat vele gemeenteleden oud worden en is er minder jeugdwerk maar wat er is vraagt meer aandacht van mij. Vanwege de
teruglopende financiën brachten we mijn taken terug van eerst 90 % naar nu 80%. Verder zal mijn inzet voor de
Wingerdgemeente 70 % worden en werk ik dan 10 % bovenwijks in het project Zin in ouderdom. Het afgelopen seizoen kreeg
ik Kees Baggerman erbij als collega. Ook Jan Verhoeven en Jan Timmers kwamen in onze Protestantse Gemeente werken voor
de HWBA. Het is fijn om nu in een team van predikanten te werken, samen te werken in het project Zin in Ouderdom en de
vele taken uit de vacaturetijd weer te kunnen verdelen. Zo blijft er meer tijd over voor de kerntaken in onze gemeente als
diensten en pastoraat. Ik legde mijn taak neer als mentor van beginnende predikanten waardoor ik meer tijd had voor het
landelijk werk van Vacare en het Netwerk Geestelijke Begeleiding. Het waren voor mij behoorlijke veranderingen. Het was ook
zoeken hoe dit op een goede manier te doen. Met support van het moderamen is het takenpakket nu weer duidelijk en komt
er meer rust en duidelijkheid in mijn werk.
Samenwerking in de PG Krimpen
Nog steeds verwonder ik me erover dat de samenwerking tussen de verschillende wijken in de Protestantse Gemeente Krimpen
(PG Krimpen) tot stand gekomen is. Een aantal jaar leken de besprekingen muurvast te zitten en voor ons als enige minder
confessionele gemeente was er geen natuurlijke fusiepartner. Toch hebben we samenwerking gevonden, vanuit de Wingerd
hebben we ons hier steeds ook voor ingezet. Het was lastig een goede vorm te vinden; in één keer met 3 wijken samen was
vooral voor de Rank en ook ons best lastig al wilden we er wel voor gaan. Nu is er de tussenoplossing dat we met ons drieën in
één gebouw huizen, maar de Ark en Rank eerst nauw samen gaan werken. Wat verandert dat? Als Wingerd moeten we eraan
wennen nu voor het open profiel te staan, wat ons door het geheel van de PG gevraagd wordt. We blijven veelkleurig maar
duidelijker dan voorheen met het accent op openheid. Velen van ons zijn teleurgesteld dat de grenzen tussen de wijken
vooralsnog te hoog zijn. Dat is inderdaad verdrietig en brengt onzekerheid met zich mee, ook voor mij. Tegelijk zijn we zoals
we nu zijn een goede groep mensen, die leven en geloof delen, klaar staat voor anderen en dat kunnen we met elkaar en hulp
van God gewoon vasthouden. De samenwerking in het geheel van de PG Krimpen maakt dat we meer kwaliteit kunnen blijven
houden en meer slagkracht om anderen aan te trekken, zoals bij activiteiten van vorming en toerusting of het Feest van de
Geest. Voor mij blijft de Wingerd op die manier een aantrekkelijke gemeente om in te werken en hopelijk kunnen we over een
aantal jaar blij zijn met onze kleine maar fijne gemeente die plek biedt aan meer open gelovigen en zinzoekers.
Pastoraat
Dit jaar verzorgde ik pastoraat rond ziekte, overlijden en andere levensgebeurtenissen, het was bijzonder om voor mensen een
luisterend oor te mogen zijn. Ook verzorgde ik de ouderengespreksgroep (6x) en de 30+ groep (10x) waarin mensen met elkaar
meeleven. De organisatie van het pastoraat vraagt in onze veranderde gemeente om extra aandacht. Daar hebben we als
pastoraal team de afgelopen maanden o.l.v. een begeleider over nagedacht. We zochten naar een manier om te reageren op
het gegeven dat er meer aandacht nodig is in een vergrijzende gemeente, zonder uit het oog te verliezen dat we nog altijd
dezelfde mondige mensen zijn. Het pastoraat zal mensen stimuleren elkaar te ontmoeten en te ondersteunen. Daarnaast
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verzorgen we graag bezoekwerk vanuit het team, waarin we versterking kunnen gebruiken. Op verzoek van de kerkenraad trek
ik meer tijd uit voor persoonlijk pastoraat, wat nu gelukkig kan doordat ik andere taken kon overdragen.
Jeugdwerk, eredienst en diaconaat
Het is goed om met een kleine groep mensen de kindernevendienst, tienerdienst apagèdienst en bijzondere diensten te
verzorgen waardoor kinderen en jongeren in onze gemeente een plek kunnen vinden. Met de Kliederkerk hadden we ons derde
seizoen, we verzorgden 6 bijeenkomsten. Ik verzorgde de afstemming met Synerkri, de school, collega Gert en het team. Na
een kleine dip spreken we een nieuwe groep ouders en kinderen aan en gaan we een mooi seizoen tegemoet.
Dit seizoen nam Illa Lommers afscheid, waardoor ik me realiseerde hoeveel we in haar ontvangen hebben. Gelukkig is ze nog
in de buurt zowel letterlijk als figuurlijk. In Marc Schippers hebben we een prima opvolger voor hem gevonden, die met zijn
orgelspel weer een mooi fundament voor de diensten legt. Ook dit seizoen mocht ik met velen van jullie samen werken aan de
kerkdiensten. Het van week tot week door het jaar trekken, zoals in de veertigdagentijd naar pasen met advent naar kerst het
is één van de rijkdommen van onze gemeente.
De diaconie koos voor het project Moldavië waarin ik meedacht. Voor het project Zin in Ouderdom bracht ik een groep
gemeenteleden met deskundigheid en eigen ervaring op dit gebied samen als stuurgroep om de grote lijnen uit te denken. Ook
voerde ik besprekingen met de Krimpenwijzer en de artsen om het project Zin in Ouderdom (waaronder het loket levensvragen)
op te zetten. Het is ons verlangen om het ouder worden bespreekbaar te maken voor inwoners van krimpen maar ook in onze
eigen gemeente, zoals bijvoorbeeld tijdens de ambtsdragersdag en de speciale themadienst in alle wijkkerken. Samen met een
brede groep collega’s en Krimpenwijzer en gemeente zette ik het Loket Levensvragen op. Inmiddels hebben de eerste mensen
hun weg gevonden naar deze bijzondere plek die we voor ons dorp mogen verzorgen.
Feest van de Geest
Met de viltkunstenaar Marian Kastelein mochten we in de Wingerd het Feest van de Geest opzetten rondom het thema
Levensadem. We verzorgden een workshop voor 6 klassen die kennismaakten met het pinksterfeest en kunst. Daarnaast
hadden we een mooie expositie in de kerk, die velen in onze gemeente en daarbuiten inspireerde. Vanwege de drukte in het
werk heb ik het coördinatorschap van het Feest van de Geest neergelegd en hadden we in de Wingerd een kleine maar fijne
editie van het feest van de geest.
Bovenwijkse taken
Als voorzitter van het predikantenoverleg, lid van het moderamen van de Algemene kerkenraad, voorzitter van de missionaire
commissie en lid van de raad van kerken heb ik gewerkt aan de samenwerking binnen het geheel van Krimpen en de
kernopdracht ‘laten zien wat ons beweegt’ in ons dorp. Als hoofdredacteur van het kerkblad werkte ik met de redactie aan de
vernieuwing die een meer eigentijds blad in kleur met naast informatie ook inspiratie opleverde.
Aandachtspunten volgend seizoen:
 Jaarthema waar zet je je hart op?
 Versterken van kerntaken: pastoraat en diensten
 vernieuwen communicatie voor geheel PG Krimpen
 project Moldavië
 zin in ouderdom verder uitwerken, loket levensvragen draaien
 vormgeven aan samenwerking in PG Krimpen en aan de eigen gemeente
Ds. Corinne Groenendijk (september 2018)
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Werkgroep Pastoraat
Hieronder volgt een verslaglegging van de acties/activiteiten van de werkgroep Pastoraat 20172018, aan de hand van het
pastoraat beleidsplan 20152020.
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 200 bezoeken afgelegd. Mooi om te ontdekken
dat wij, predikant en pastoraalmedewerkers, en de gastvrouw/heer, veel voor elkaar kunnen betekenen. Het blijkt dat wij
elkaar nodig hebben!
Afgeleide doelen die gesteld zijn:
A. De gemeenteleden van 85 jaar en ouder tenminste 1 of 2 maal per jaar te bezoeken. Zie ook onderstaande ledenstatistiek.
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. Die 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.
Ook hebben 5 gemeenteleden zich uit/over laten schrijven naar andere PKNkerken in Krimpen aan den IJssel. Anderzijds
zijn er bekende en onbekende gemeenteleden en hun familie meerdere malen bezocht wegens ziekte en/of overlijden.
B. Nieuw ingekomenen snel bezoeken.
De 55 nieuwkomers zijn veelal niet thuis of hebben alleen een (onbekend) “06” nummer. Ofwel zij zijn moeilijk te
bereiken. Nieuwe Crimpenersteyn bewoners worden wel bezocht. De voorheen gemeenteleden uit de Rank, Ark of
IJsseldijk blijven tegenwoordig ingeschreven staan bij die gemeente.
C. Onderlinge ontmoetingen organiseren voor mensen van binnen of buiten de Wingerd.
Op de 2e donderdag van de maand worden er door medewerkers van de pastoraatgroep op donderdagmiddag een
ontmoetingsbijeenkomsten in de Wingerd georganiseerd. Het aantal bezoekers is zeer wisselend.
D. Het organiseren van groothuisbezoeken en gespreksgroepen. Ongeveer 8 bijeenkomsten “groothuisbezoeken” hebben
plaats gevonden. Ook komend jaar zal dit weer gebeuren. Ook is er een aantal keren per jaar een ouderengespreksgroep
en eveneens een 40+ gespreksgroep. Ontmoeting met elkaar en samen praten, over ons geloof en vanuit ons geloof is
waardevol.
E. Aanwezig zijn bij “doop, trouw en rouwdiensten”.
Er waren geen doopdiensten of een huwelijksinzegening dit jaar. Er zijn 11 gemeenteleden overleden, waarbij 3 families
voor een kerkelijke afscheidsdienst kozen.
F. Met de kanselbloemen een groet namens de Wingerdgemeente brengen Dit is door meerdere 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. 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. Inmiddels wordt het sjouwen met de stoelen als voorbereiding op de kerkdienst verzorgd door vrijwilligers van
Crimpenersteyn.
Terugblik:
 Positief: Er is door de werkgroep pastoraat veel werk verzet, zowel wat betreft individueel pastoraat als ook de
groepsbijeenkomsten.
 Positief: bericht is wel dat diverse gemeenteleden, zij willen anoniem blijven, omzien naar medegemeenteleden. Deze
medewerkers op de achtergrond voeren zo hun taak als gemeentelid serieus uit.
Op bezoek bij gemeenteleden worden ook zorgen geuit door deze gemeenteleden:
 Veel vragen over het PKNproces, waarbij opmerkingen naar voren komen zoals “Het zal mijn tijd wel duren”.
 Vele ouderen blijven bij de Wingerd, omdat zij daar het meest bekend zijn, daar de meeste mensen van kennen. Naar de
zondagse kerkdienst gaan, betekent voor velen ontmoetingen, met God maar zeker ook met mede gemeenteleden.
“Voor mij mag er elke week wel koffiedrinken zijn na de dienst”. “Dan spreek je nog eens iemand”
 Vragen/opmerkingen over de liturgie worden doorgegeven worden aan de werkgroep eredienst.
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Een steeds grotere groep ouderen worden in beslag genomen door de lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid van hun
partner of van zichzelf. Kunnen daardoor de gang naar de zondagse kerk niet meer maken.

Vooruitblik:
 Voor het nieuwe jaar (sept.2018/sept.2019) willen we, ondanks onze kleine bezetting, blijven werken aan hetzelfde doel
van het pastoraat. “Omzien naar elkaar in de naam van Christus”, om samen een weg te zoeken in levens, geloofs, en
zingevingsvragen.
 Vanuit het pastoraat willen we nog meer nadruk leggen op het onderdeel ontmoeting met elkaar en met God. Willen we
meer nadruk leggen op de kerk als Ontmoetingskerk.
 Met natuurlijk aandacht voor individuele zorg als deze nodig is/er behoefte aan is.
 En er blijft een aanbod van bijzondere activiteiten.
Vanuit het Wingerdpastoraat wil dus staan voor:
 Een ontmoetingskerk als uitgangspunt, met zorgende elementen, waar nodig, en aanbod gerichte activiteiten als
uitdaging.
 Bovenstaande betekent dat wij, leden van het huidige pastoraat, het beleidsplan 20152020 enigszins willen bijstellen.
 We gaan ernaar streven om alle gemeenteleden bij het pastoraat te betrekken.
 Om al of niet bestaande netwerken te activeren om naar elkaar om te zien.
Wij gaan de komende 3 maanden een plan maken hoe bovengenoemde ontwikkeling handen en voeten te geven.
Wij willen de kerkenraad en zeker ook de gemeenteleden, niet alleen informeren maar ook vragen mee te denken en zo
deelgenoot maken van de verandering die het pastoraat voorstaat. Netwerken zal alleen werken als elke participant gezien en
gehoord wordt.
Verslaglegging namens de werkgroep Wingerdpastoraat:
Janny vd oever vd bos. (Voorzitter en coördinator), javdoevervdbos@hotmail.com
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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 kanselbloemen voor deze diensten. Bij S+Tdiensten ook
het verzorgen van het avondmaal.
Rapportage van specifieke taken:
ACD
Ook in 2018 hadden twee diakenen van de Wingerd zitting in het Algemeen College van Diakenen (ACD). Het ACD is de
afgelopen twee jaar gereorganiseerd. Het college werkt nu met verschillende werkgroepen van twee à drie diakenen die
basistaken van het ACD uitvoeren. Dit is gedaan om de werkdruk te verdelen, de vergaderdruk te verminderen en de toekomst
veilig te stellen zodat benodigde expertise niet verloren gaat na verloop van de termijn van een bestuurslid. Dit geeft ruimte
voor het starten van nieuwe initiatieven. Aan het einde van de zomervakantie heeft het ACD 'Tafels van hoop' georganiseerd.
De ontstane ruimte wordt ook gebruikt om aansluiting te zoeken bij initiatieven rond armoede in Rotterdam. Dit zit in de
oriënterende fase en zal pas in 2019 serieus gestalte krijgen.
Stille hulp
We hebben criteria voor Stille hulp vastgesteld. Het afgelopen seizoen is er weer beroep op stille hulp gedaan.
ZWO (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking)
De ZWOcommissie is een gezamenlijke commissie van de vier wijkgemeenten. Margreet Kevenaar en Karin van Cappellen
vertegenwoordigen de Wingerd. De commissie organiseert acties op het gebied van: zending, werelddiaconaat en
ontwikkelingssamenwerking. Het afgelopen seizoen zijn adventskalenders verkocht. Ook is in december weer de kerstpostactie
georganiseerd. De opbrengst van de kalenderverkoop en de kerstpost was bestemd voor Samen W(k)erken in Oeganda. In de
Veertigdagentijd heeft de commissie de collectes voor projecten van Kerk in Actie onder de aandacht gebracht. Vanuit het ACD
kreeg de commissie de vraag of “de Boterham” zijn bestaan moest behouden. Unaniem is afgesproken deze te behouden. Het
paarse boekje gaat voortaan het Veertigdagen boekje heten. Ook heeft de commissie de verzending van Paasgroeten naar
gevangenen gecoördineerd.
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. Komend seizoen evalueren wij onze betrokkenheid.
PPD
Het Platform Plaatselijke Diaconieën is een overlegorgaan van in principe alle Krimpense Kerken en tevens aanspreekpunt voor
de burgerlijke gemeente, vooral met betrekking tot het armoedebeleid. Leonie van der Hoek vertegenwoordigt de Wingerd in
het PPD. Afgelopen seizoen is drie maal vergaderd. In het najaar waren de burgemeester en wethouder Sociale zaken te gast
om kennismaken te maken en gemeentelijke mogelijkheden van financiële ondersteuning te schetsen. In het voorjaar
vertegenwoordigers van de Nederlandse Patiënten Vereniging die veel praktische vrijwillige hulp biedt in Krimpen. Het doel
was kennismaken en inzicht geven in wat voor hulpvragen zij oppakken. In de derde vergadering van de PPD was namens het
Noodfonds Wilma van Houwelingen te gast. De PPD ondersteunt het Noodfonds dat concrete (financiële) hulp biedt aan
inwoners van Krimpen aan den IJssel.
Diaconaleprojecten 20172018
De ondersteuning van het zendingswerk van Mark en Corine Godeschalk, dit jaar, werd volgens plan beëindigd. Verder
steunden we incidenteel acties, zoals:
 lege flessen inzamelen voor “Sint voor Kint” om Sinterklaascadeaus voor kinderen in Rotterdam te kopen, uitgaande van
“Serve the City”,
 kinderboeken als kerstcadeau voor kinderen op een Rotterdamse basisschool,
 de breiclub kreeg een bijdrage in de vorm van breikatoen.
Diaconaal project 20182019
Het nieuwe diaconale project " levensreddende zorg voor kwetsbare ouderen en kinderen in Moldavië" is op startzondag 2018
van start gegaan. Komend jaar zullen we diverse acties organiseren om dit project daadwerkelijk te steunen. Verzoeken van
gemeenteleden of anderen om een project te steunen, neemt de diaconie altijd serieus in overweging alvorens een (positief
of negatief) besluit te nemen.
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Werkgroep Rotterdam
De werkgroep heeft dit jaar geen vergaderingen gehad omdat de enige actieve leden alleen nog uit de Wingerd komen. De
groep is nu helaas opgeheven.
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.
Handleiding diaconie
Komend seizoen gaan wij de handleiding actualiseren.
Koers Wingerd
Het is onze ambitie om bij diaconale projecten andere wijkgemeenten te betrekken en zo samenwerking te bevorderen.
Vertegenwoordiging in andere organen:
 in AK 1 diaken
 in ACD 2 diakenen
 in PPD 1 diaken
 in ZWOcommissie 1 diaken en 1 gemeentelid
De Werkgroep Diaconie bestond afgelopen seizoen uit zeven diakenen: Corry van Aalst, Piet Geneugelijk, Jeroen Speksnijders,
Robert Verhagen, Marjan Lucas, Karin van Cappellen en Leonie van der Hoek en uit vier diaconaal medewerkers: Hennie Ooms,
Wilma van Rooijen, Janny van Veldhuizen en Lize van Wieringen voor het seniorendiaconaat. De vacature Corry van Aalst is
nog niet vervuld.

Werkgroep Eredienst
De WG 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 met 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 WG. Een andere taak van onze WG is: het ”regelen ” van solisten, koren bij bijzondere
diensten.
Het thema van het seizoen 2017  2018 was “Duurzaamheid”
De bijzondere diensten dit jaar waren:
1 oktober
Israëlzondag met Mannenkoor Nieuwerkerk a/d IJssel
29 oktober
Agapèdienst
26 november
Laatste zondag kerkelijk jaar
24 en 25 december
Kerstdiensten, met veel extra aandacht voor liturgie en muziek
21 januari
dienst voor jong en oud met kinderkoor de Regenboog
4 maart
dienst met film
25 maart
palmzondag dienst voor jong en oud met kinderactiviteit
29,30,31 maart en 1 april Paasdiensten, met veel extra aandacht voor liturgie en muziek.
13 mei
Feest van de Geest. Dienst met kunstenares
24 juni
themadienst duurzaamheid en afscheid van Illa Lommers.
Marc Schippers is benoemd als nieuwe organist na het vertrek van Illa Lommers.
Feest van de Geest.
Het was fijn om weer mee te kunnen doen met deze landelijke activiteit. We hadden een zeer enthousiaste kunstenares.
Joblezingen
Vanaf 3 juni waren er 5 lezingen uit het boek Job. Vanuit de gemeente zijn zeer veel positieve reacties hierop gekomen, ook
op de lezingen die door de drie gastpredikanten zijn gedaan. De KND zag er wel tegenop om Job met de kinderen bespreek
baar te maken, maar heeft het als zeer fijn en verrassend ervaren.
Het liturgisch overleg wordt gevoerd door de predikant en de cantor, soms aangevuld met het cantorij lid Marjan Lucas.
De diensten waaraan de cantorij medewerking verleent zijn o.a.
 S&T (Schrift en Tafel) diensten
 diensten rondom Kerst en Pasen*. Deze diensten hebben vaak een centraal thema.
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Deze diensten 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 “Slag om het hart” 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.
Voor het seizoen 20182019 zijn er geen personele veranderingen. Daar waar noodzakelijk zal Marjan Lucas deelnemen aan de
vergaderingen in haar functie als diaken en contactpersoon cantorij.
Plannen voor 20182019
 Extra aandacht zal er zijn voor begeleiding van de gastpredikanten met name als er een dienst van Schrift en tafel staat
ingeroosterd. Er wordt voor hen nog duidelijker informatie ontwikkeld. Dit is een voortgang van dit seizoen, waar de
informatie over de gewone diensten voor gastpredikanten is aangepast.
 De cantorij studeert per dienst waaraan deze deelneemt, 3 specifieke cantorijliederen in.
 We zullen opnieuw koren/muziekgroepen uitnodigen.
 Lezingen. We volgen in de regel het alternatieve spoor. Met advent/kerst lezen we uit de Openbaring van Johannes.
De leden van de werkgroep in 20172018 zijn: ( +het onderdeel dat zij speciaal vertegenwoordigen)
Giny van der Velde
(Kindernevendienst, bloemengroep, kliederkerk) ,
Corinne Groenendijk
(Predikant, opstellen van de agenda, liturgieën maken, liturgisch overleg),
Hans van Embden
(secretaris, lectorregelaar, woensdagavondgebed),
Jansje Scheurwater
(afgevaardigde naar de Kerkenraad, organistenregelaar, voorzitter van onze werkgroep, financiën).
Karin Burger
(Communicatie)

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.
We gebruiken hiervoor Kind op zondag en het daarbij behorende werkblad.
Reflecterend op de projecten in de veertigdagentijd en advent van het afgelopen seizoen hebben we geconcludeerd dat deze
niet het gewenste effect hebben. Het idee bij dit soort projecten is dat de kinderen in die periode rond een bepaald thema
bezig zijn met op elkaar aansluitende verhalen. De samenhang is daarbij belangrijk. Door de incidentele komst van de
kinderen zien zij deze samenhang niet en zegt het project hen weinig tot niets. Er is daarom besloten geen projecten meer te
draaien.
In de kindernevendienst wordt er gecollecteerd, het afgelopen jaar hebben we geld ingezameld voor de reis die verschillende
leden uit onze kerken hebben gemaakt naar Oeganda, waar ze vrijwilligerswerk hebben gedaan in het kindertehuis Noah’s
ark. We hadden een speciale band met dit project omdat Giny mee is gegaan naar Oeganda.
Het komende jaar willen we gaan sparen voor ouderen en kinderen in Moldavië, dit doen we in samenwerking met de
diaconie.
De leden van de w.g. kindernevendienst: Karen Berendsen, Corinne Groenendijk, Evelien SpeksnijderMouthaan, Sylvia
Duchatteau, Giny van der Velde, en Nynke van Yperen

Kliederkerk in de Wegwijzer
Met veel plezier kijken wij als leiding van Kliederkerk Krimpen weer terug op de 6 zondagmiddagen die we dit jaar al voor het
derde jaar in De Wegwijzer hebben mogen houden.
De kracht en de belofte van Kliederkerk
We zijn Kliederkerk gestart vanuit de PKNgemeentes De Wingerd en De Ark. De kracht schuilt in de laagdrempeligheid buiten
de kerk en de verbinding tussen de generaties. Het is voor jong én oud leuk interessant! Een moeder zei: “In de kerk breng ik
mijn kinderen naar de oppas  en ik breng ze al drie dagen in de week naar de oppas – maar bij Kliederkerk doe je alles samen
met je kinderen. Dat is erg leuk!”
Een kerk die past bij ons geloofsleven: rommelig!
Kliederkerk is een concept dat komt uit Engeland en heet daar Messy Church. Messy betekent rommelig. En rommelig is prima!
Je kunt bij ons komen zoals je bent: messy. Eén van de belangrijkste waarden is gastvrijheid. In een vorm die in zichzelf ook
messy is, kliederig: creativiteit. Ook God is tenslotte messy. ‘Het gaat Hem niet om regels, maar om relaties. Je kunt Hem niet
in regels vangen. Hij is creatief, onvoorspelbaar. God is een God van schepping, creatie, en van herschepping, recreatie. Het
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gaat daarom binnen kliederkerk niet om goed of fout. Om binnen of buiten de kerk. We leggen relaties met mensen en
proberen samen al kliederend, creatief Jezus te ontdekken. De laatste kliederkerk had als thema “bidden” en we knutselden
en kleurden waxinelichthoudertjes. Van één van de ouders kregen we naderhand een app dat haar zoontje het kaarsje thuis
nog voor zijn vader had aangestoken om uit te leggen wat bidden is.
Een andere vorm, om Jezus te ontdekken
We starten de kliederkerk altijd met een introductie op het thema. Zo hebben we bijvoorbeeld de schepping, de goede herder
en de roeping van de discipelen als thema gehad. Ons kliederteam zoekt daar altijd heel creatief knutsels bij uit of een spel.
Daarna komen we weer bij elkaar en vertelt één van de predikanten (afwisselend Corinne Groenendijk of Gert den Hartogh)
het bijbelverhaal en zingen we nog een vrolijk lied. Een creatief kookteam maakt altijd wat lekkers passend bij het thema en
tot slot eten we met elkaar en praten we na. We hebben ook een keer met elkaar gekookt (in samenwerking met Arike Mijnlief
– door Synerkri ingehuurd voor kliederkerk). Het aantal kinderen en (groot)ouders ligt rond de veertig per keer (dit zijn
grotendeels kinderen van de Wegwijzer, er komen ook vaak vriendjes en vriendinnetjes mee). De laatste keren was het aantal
helaas iets minder. Komend jaar willen we ons in de publiciteit daarom iets meer richten op de oudere kinderen. Kliederkerk
is een andere vorm, een beloftevolle manier om gezinnen en mensen van alle leeftijden (ook opa’s en oma’s!) creatief te
betrekken bij het Evangelie. Niet om de kerk, maar om Jezus te ontdekken!
Data nieuwe seizoen 20182019
De data in het nieuwe seizoen zijn: 23/9, 18/11, 20/1, 17/2, 7/4 en 26/5.
Namens het kliederkerkteam, ds Corinne Groenendijk, Jacqueline Snijders, Giny van der Velde, Marijke Godeschalk, dr Gert
den Hartogh, Anita Melenboer, Jolanda de Waardt

Werkgroep Vorming & Toerusting
Evenals in voorgaande jaren heeft de werkgroep Vorming en Toerusting in het seizoen 2017  2018 geprobeerd een bijdrage
aan de ontwikkeling van de Wingerdgemeente te leveren.
Het programma werd samengesteld onder het motto “Geloof in duurzaamheid”. Zoals in voorgaande jaren namen de
traditionele activiteiten een belangrijke plaats in. Er waren gespreksgroepen over geloofsbeleving en meditatie. Ook was er
een basiscursus geloven. In april waren er een lezing en excursie naar het vloedbos, een uniek buitendijks gebied in de
Stormpolder.
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. Met ingang van het nieuwe
seizoen verandert de opzet van deze avonden. De boekbesprekingen worden niet meer alleen geleid door Jansje en Jilles. Er is
gekozen voor een gespreide opzet met steeds andere inleiders, in alle gevallen regelmatige bezoekers van de
literatuuravonden. De doelstelling van de avonden is niet veranderd.
De eerste themaavond van dit seizoen had als onderwerp: Een duurzame toekomst voor de Krimpenerwaard. Riek Bakker,
bekend stedenbouwkundige, leidde de avond in met een aanstekelijke visie op de toekomst van ons woon en werkgebied. De
belangstelling was zo groot dat sommigen in De Wingerd met een staanplaats genoegen moesten nemen. De tweede avond
sprak Fred van Iersel aan de hand van de encycliek Laudate Si over geloof en duurzaamheid.
Op twee avonden werd het boek ‘’Liberaal Christendom” besproken. De reacties waren positief. Wellicht komt er nog een
vervolg.
Het thema voor het seizoen 20182019 wordt: Hartslag, we denken na over waar je hart naar uit gaat. Dit gebeurt op
meditatieavonden en avonden waarop de relevantie van het geloof in een tijd van secularisatie aan de orde komt.
Aan de orde komt ook het boek “Hopeloos Hoopvol” van John Caputo. Er wordt geprobeerd het geloof, dat nogal eens werd
afgebroken tot er niets meer over was, weer op te bouwen. Dat opbouwen doet Caputo op een bijzondere manier.
De werkgroep V&T bestaat dit jaar uit Ivan Jankie, Huig Maaskant, Jilles Scheurwater, Jacqueline Snijders, Jan de Witte en
Corinne Groenendijk als adviseur.

Werkgroep communicatie
In het afgelopen seizoen bestond de werkgroep communicatie uit Gerna Braam, Leo Nieuwenhuizen, Jacqueline Snijders en
Hans Teeuwen. De werkgroep is viermaal bijeen geweest. In januari 2018 zijn de aanpassingen in de communicatie op basis
van Koersdocument Wingerd 2 tussentijds geëvalueerd. Besloten is geen verdere digitalisering van de communicatie door te
voeren in afwachting van een nieuwe indeling van de wijkgemeenten.
Gerna heeft weer de samenstelling van de wekelijkse zondagsbrief verzorgd. In de zondagsbrieven is met enige regelmaat de
aandacht besteed aan het jaarthema duurzaamheid, waaronder een aantal interviews afgenomen door Jacqueline.
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Veel aandacht is geschonken aan de bijzondere uitgave van de zondagsbrief voor de Kerstdagen. Vanaf begin juni tot aan de
zomervakantie is 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 wordt digitaal verstuurd naar de leden met een ons bekend emailadres. 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. Met ingang van het
nieuwe seizoen verschijnt het kerkblad éénmaal in de vier weken. De inhoud van de kopij met de kerkdiensten en de
wijkberichten is op deze termijn aangepast.
De werkgroep communicatie bestaat uit Hans Teeuwen, Leo van Nieuwenhuizen, Jacqueline Snijders en Gerna Braam

Werkgroep Wijkkerkrentmeesters
De werkgroep stuurt een flink aantal vrijwilligers aan, w.o kosters, gastvrouwen/heren, klussers. Al deze mensen doen
noodzakelijk werk om de kerk draaiende te houden. Waarvoor alle lof en dank.
De werkgroep volgt het besluit van de kerkenraad en is minder vaak bij elkaar geweest dan in voorgaande jaren, wat te
maken heeft met de status quo. Onderhoud in plaats van vernieuwing.
Firma Hellemans, tussenpersoon energiecontract van kerken in Nederland.
De tarieven 2018 energie 18 ten aanzien van voorgaande jaar gaat behoorlijk omhoog, Gas 10 % en elektriciteit 15% a 20%.
Ton Noordergraaf en Piet Geneuglijk hebben het archief van de Wingerd onder handen genomen. Eenmaal in de twee weken
zitten ze bij elkaar om alles te ontnieten en uit te zoeken, Jos Lankhaar en Marjan Tromp werken aan tientallen ordners en
dozen. Ook moet het archief van oud secretaris Cor van de Graaf nagekeken worden.
Veel archief stukken zijn dubbel of zelfs nog meer.
De kelder van de IJsseldijkkerk is niet geschikt om archiefwerk onder te brengen, te vochtig en er worden zelfs zilvervisjes
geconstateerd.
Uiteindelijk moet het een goed en toegankelijk archief worden, maar er is nog jaren werk hieraan.
De kosten en contracten voor het ledigen van de vuilcontainer is bij alle aangesloten kerkgemeentes verschillend. In het
College van Kerkrentmeesters is besloten om de contracten op te zeggen bij einddatum
Ons contract dateert van jaren terug, is door diverse firma's overgenomen.
Het is voor alle 4 de kerken toch wel een probleem, maandag 27 augustus wordt in de vergadering van het college bekeken
of er in het najaar nog een onderhandeling kan plaatsvinden, misschien met een kleine afkoopsom.
Eerst was het AVR, toen Ganzewinkel, nu is het in handen van Renewi.
Het afval van De Wingerd valt onder bedrijfsafval wat aanmerkelijk meer kosten met zich mee brengt als huisvuil.
De hoeveelheid wat weggegooid wordt is niet in verhouding met de kosten.
De verwarming werkt niet naar behoren, De verwarming van de kerkzaal kan op afstand worden ingesteld, doch bij het
bereiken van de ingestelde temperatuur stopt de opwarming. Waarschijnlijk is de thermostaat in de kerkzaal niet geschikt
voor het op temperatuur houden. Er is contact opgenomen met Mijnlieff.het onderhouds contract is verkocht aan Van Trigt
Installatie en Serviceburo BV, Zwijndrecht , deze neemt de service en onderhoud over.
Mijnlieff wil zich meer gaan richten op grote renovatieprojecten en hierdoor kunnen zij niet meer de service aan onze CV en
warmwaterinstallaties installatie verrichten.
We kijken in de toekomst hoe we hier mee door gaan, want er zijn nog problemen met de verwarming.
Donderdag 12 juli jl. is de waterleiding voor de meter gesprongen met waterschade in de keuken.
Oasen heeft dit probleem verholpen door een nieuwe aanvoer slang te monteren met nieuwe kranen. De klusploeg bekijkt
wat er verder onder de aanrecht nog voor schade te bespeuren valt.
Door de droogte van deze zomer zijn er rondom het gebouw van de De Wingerd de tegels nog verder gezakt en liggen schuin
en scheef. Het is aangekaart in het College en we mogen herstel werkzaamheden laten uitvoeren, zodat de veiligheid niet in
geding komt.
Peter Netten heeft contact op met mevrouw Elza van Velzen van Wijck van de Gemeente Krimpen aan den IJssel of zij ook
nog iets voor ons kan betekenen. De grond buiten ons territorium is ook verzakt en moet opgehoogd worden zodat ons
gedeelte niet nogmaals verschuift. Offertes zijn aangevraagd o.a. Bij Amfra Infra.
Opgemaakt door secr Hanny van Kerkhoven en vzt Cees Ooms
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