JAARVERSLAG 2015
RAAD VAN KERKEN OOSTERBEEK-WOLFHEZE-DOORWERTH-HEVEADORP

In februari namen mw. Greet van Roest en dhr. Douwe de Vries, beide afgevaardigden
van de PKN Oosterbeek, afscheid van de Raad. Dhr. Frank Koks nam afscheid als
penningmeester en werd het penningmeesterschap overgenomen door dhr. Arnold
Geutjes. Het secretariaat werd overgenomen door mw. Erika Bervoets.
Tijdens de vergadering van februari geeft dhr. Joost Klopper na bijna 10 jaar de
voorzittershamer over aan dhr. Hans Straus.
Helaas heeft dhr. Hans Straus om persoonlijke redenen moeten beslissen de
werkzaamheden voor de Raad te beëindigen en werd het voorzitterschap in september
overgenomen door dhr. Frank Koks.
De Raad is in mei uitgebreid met een afgevaardigde van de PKN Oosterbeek, dhr. Fedde
Makkinga.
Het dagelijkse bestuur bestond uit:
Voorzitter
Frank Koks
Vicevoorzitter
Oebele van der Veen
Secretaris
Erika Bervoets
Penningmeester
Arnold Geutjes
De Raad heeft zeven keer plenair vergaderd.
OECUMENISCHE DIENSTEN EN KERKELIJK JAAR
De gebruikelijke oecumenische diensten hebben in 2015 plaatsgevonden in de
Vredebergkerk.
De dienst in de week van gebed voor eenheid op 18 januari had als thema “Dorst”.
De voorgangers waren Ds. Petra Doorn en Ds. Jan Lutke Schipholt .
De 40-dagen-vespers in de Oude Kerk werden drukbezocht . De woorden: “prachtig door
eenvoud, rust” werden na afloop door aanwezigen genoemd.
Op 24 mei vond de Pinkstermanifestatie plaats op het kerkplein van de
St. Bernulphuskerk. Het uitzicht op de grote kastanjeboom moesten we missen omdat die
kort daarvoor was geveld. Voorgangers was Pastor Adrie van Dijk (pr).
De Thomasviering vond dit jaar 2 keer plaats (18-4 en 7-11)
In de Vredesdienst in september met het thema “Vrede verbindt“ gingen ds. Oebele van
der Veen en pastor Hans Lucassen voor.
De adventsvespers, 3 keer in de Remonstrantse kerk, werden dit jaar maar matig
bezocht. De vierde adventsvesper in de St. Bernulphuskerk, de Lessons and Carols werd

daarentegen zeer drukbezocht.
De volkskerstzang op 17 december werd zoals ieder jaar in de Vredebergkerk gehouden.
Dit jaar met als thema: “Er komt een schip geladen….”
Gastspreker was dhr. Aad Noppen van Mercyships. Muzikale medewerking werd
verleend door het Korps van het Leger des Heils en het koor Enjoy.
Ds. Petra Doorn was de voorganger van de eindejaardienst met het thema “Tijd”.
Iedere woensdagavond werd er een oecumenisch avondgebed in de geest van Taizé
gehouden in de Bernulphuskerk.
JAARLIJKS TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
In 2015 werd door een groep van 22 personen 24 keer gekookt voor de dak- en
thuislozen in Arnhem in het gebouw van Het Kruispunt. De kosten voor deze maaltijden
werden betaald door de plaatselijke diaconieën en caritas.
In juni werd een folder verspreid op campings en hotels in de regio met gegevens over de
kerkdiensten die in de zomermaanden in ons gebied werden gehouden.
Een kerstgroet, voorzien van een afbeelding, een gedicht en een overzicht van de
kerkdiensten) werd uitgereikt bij de volkskerstzang.
Op ruim 60 adressen zijn kerstpakketten bezorgd. Dit werd georganiseerd m.m.v de
interkerkelijke werkgroep diaconaat. De verdeling en verspreiding vond plaats vanuit de
Vredebergkerk m.b.v. vrijwilligers uit de diaconieën en caritas.
DIVERSEN
Dit jaar vond het jaarlijkse gesprek met de wethouder plaats op 18 maart.
Op 26 mei vond er een extra vergadering plaats met als thema “Bezinning op de
toekomst”. We hebben met elkaar van gedachte gewisseld over “Waar staan we, wat
willen we en waar hebben we de energie voor.”
De Kerstkuier werd voor het tweede jaar georganiseerd zowel in Oosterbeek als in
Doorwerth. De Scoutinggroep Arnhem Noord was behulpzaam met het overbrengen van
het Vredeslicht. Het waren twee zeer succesvolle , drukbezochte Kerstkuiers.
Door de inzet van zeer veel vrijwilligers konden er weer tal van activiteiten plaatsvinden.
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