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JAARVERSLAG 2018 

 
 
Inleiding 
Voor een beeld van het jaar 2018 geven we in dit jaarverslag in verschillende actuele onderwerpen 
een kijkje. Om niet te verzanden in een opsomming van alle activiteiten, richten we ons dit jaarverslag 
vooral op de bijzonderheden van het jaar 2018. Dat we terugkijken op een jaar waarin we ons geloof 
hebben vormgegeven. 
 
 
Samenwerken 
In 2018 hebben we het overleg met de Hofkerkgemeente (Gereformeerde Bond) voortgezet. Het ging 
daarbij om de vraag hoe we verbinding met elkaar houden en elkaar versterken. De eerste praktische 
stappen daarin waren het uitwisselen van kerkbladen en het gezamenlijke publiceren van diensten 
rondom feestdagen (Pasen en Kerst) in de lokale kranten. 

 
Op de valreep van het jaar heeft het samengaan van de 
wijkgemeente PGD en de Protestantse Gemeente Wehl 
plaatsgevonden. Op 29 december is, voor de notaris, de 
akte door beide kerkenraden ondertekend. Per 1 januari 
2019 zijn de beide gemeentes samengevoegd. Daarmee 
was 2018 het jaar waarin de voorbereidingen hebben 
plaatsgevonden. Een intensief en complex traject voor een 
kleine gemeente als Wehl, maar ook voor alle betrokken 

leden van de werkgroep.  
Vanaf juni is het contactblad Wehl gestopt en heeft Wehl  
een plek gekregen in Ontmoeting. In september is al een  
ontmoetingsmiddag voor alle vierplekken georganiseerd om  
kennis te maken met Wehl. Een middag die al een eerste  
basis heeft gelegd voor het samengaan. 
 
Vieringen  
De wekelijkse vieringen op zondagmorgen hebben op elke vierplek hun 
eigen karakter. Op en rondom de feestdagen (zoals in de Stille Week) 
waren er vieringen met een speciale invulling. Zoals het kinderkerstevent 
en de kerst- en paasvieringen voor ouderen. Er zijn ook de maandelijkse 
oecumenische vieringen in De Wingerd en in Wehl, het wekelijkse 
Coventrygebed in de Driekoningenkapel en de maandelijkse vieringen in de zorgcentra in Doetinchem. 
Bijzondere vieringen hiernaast, zoals de cantatediensten en de evensongs in de Catharinakerk blijven 
ook doorgaan. Tijdens het stadsfeest was er voor de vijfde maal de interreligieuze viering op het 
Simonsplein. Ook voor de vijfde maal was er de Top-2000 dienst aan het eind van het jaar in De 
Wingerd.  
Voor kinderen tot ±4 jaar zijn in 2017 de kerk-op-schootvieringen in De Wingerd gestart. Ouders en 
grootouders vieren met hun (klein)kinderen op een aansprekende manier. 
 
Verpleeghuis Den Ooiman heeft eigen zondagse diensten. De geestelijke verzorger heeft vanaf dit jaar 
de verschillende kerkgenootschappen gevraagd om een maandelijkse viering in te vullen. Bewoners 
van Den Ooiman komen uit de hele regio, daarom zijn we blij dat we voor hen, samen met de 
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omliggende Protestantse Gemeentes van Hummelo, Zelhem en Hengelo afspraken hebben kunnen 
maken over de diensten. Elke vijfde zondag van de maand is er een dienst vanuit de Protestantse Kerk. 
De Protestantse Gemeentes verzorgen om de beurt een dienst, waaronder enkele diensten van Schrift 
en Tafel.  
 
Pastoraat 

Op 4 februari heeft Aliejenne Beumer afscheid genomen. Zij 
heeft als kerkelijk werker gedurende twee jaar haar bijdrage 
gegeven aan het pastoraat voor de vierplek Catharinakerk. Er is 
dankbaarheid dat zij dit voor ons heeft kunnen invullen.  
 
Ds. Klaas Bakker heeft op 7 oktober afscheid genomen wegens 
het bereiken van de emeritaatsleeftijd. Met veel muziek en een 
kwinkslag hebben we Klaas feestelijk uitgezwaaid. 
In juli van dit jaar kon de kerkenraad zijn opvolgers al voorstellen 
aan de gemeente, met dank aan de voortvarende 

beroepingscommissie. Het zijn ds. Henk Makkinga en ds. Wijke Greydanus, die elk voor 50% aan het 
werk gaan in onze gemeente met de Catharinakerk als hun vierplek. In januari 2019 hebben zij hun 
intrede gedaan. 
 
In november is in Wehl een beroepingscommissie van start gegaan om te zoeken naar een predikant 
die ds. Henk Boonen opvolgt na zijn emeritaat. 
 
Voor het pastoraat zijn velen binnen onze gemeente actief. Goede toerusting van de betrokken 
vrijwilligers is van belang. Een speciale toerusting van drie gemeenteleden heeft plaatsgevonden. Zij 
hebben de cursus ‘het leiden van uitvaardiensten door gemeenteleden’ gevolgd. Deze uitvaartleiders 
zullen, naast de predikanten, een rol gaan spelen bij het leiden van kerkelijke uitvaarten. 
 
Missionair 
Spoorzoeken in Slangenburg is voortgezet met het brede scala aan activiteiten. In mei presenteerde 
ds. Helma van Loon en Wilma Koolstra hun boek ‘Cirkelen rond het centrum’, bijbelverhalen en het 
labyrint. Mei 2019 is de periode van drie jaar pionieren in de Slangenburg afgelopen. Een uitgebreide 
evaluatie is gedaan om te kunnen besluiten hoe verder te 
gaan met het pionieren. Eind 2018 is een voorstel 
geformuleerd om door te gaan met de pioniersplek, maar 
met minder inzet van predikantsuren.  
 
Vanuit elke vierplek worden (missionaire) activiteiten 
ondernomen. Een breed scala aan vormen en 
uitvoeringen. Muziek en zang maken daar vaak een 
onderdeel van uit. Het rijkgeschakeerd aanbod van koren 
en muziekgroepen binnen de PGD leveren daar een belangrijke bijdrage aan. de Catharinacantorij, 
cantorij Laudate, Wingerdcantorij, Slangenburgcantorij, de gospelgroep, Ensemble Ancora en 
Schallend Koper verlenen regelmatig hun medewerking aan de vieringen. En niet te vergeten onze 
vaste groep van organisten die elke zondag weer klaarstaan om hun muzikale bijdrage te geven. Het 
Catharina Collegium en zangroep Shalom verlenen meer of minder medewerking in en buiten de 
vieringen van de PGD. 
 
De activiteiten zijn te divers om in dit jaarverslag tot hun recht te laten komen. Gelukkig hebben we 
een vernieuwde en geactualiseerde website waarop we iedereen deelgenoot kunnen maken wat we 
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als gemeente doen en waaraan deelgenomen kan worden. Er is ruimte voor filmpjes en een actueel 
beeld van onze gemeente. Voor iedereen te bekijken om te zien dat we ons geloof vieren. 
 
Ook kerkblad Ontmoeting heeft een missionaire uitstraling. Vanaf dit jaar wordt Ontmoeting bezorgd 
bij alle gemeenteleden. Voor iedereen is Ontmoeting beschikbaar, financiële onmogelijkheden mogen 
geen barrière zijn om het kerkblad te ontvangen. We benadrukken dan ook dat de bijdrage aan 
Ontmoeting vrijwillig is. 
 
Verdieping  
De ‘tuin vol verhalen’ blijven we gebruiken om ons te verdiepen in zeven verhalen uit de Bijbel. 
Jaarlijks worden deze verhalen gekozen aan de hand van een thema. Hoop is het thema voor seizoen 
2018-2019. In de vieringen maar ook door gespreksgroepen in de vierplekken en bij gemeenteleden 
thuis blijven we bezig met ons geloof. De commissie Vorming en Toerusting geeft ook stof tot 
nadenken door hun thema’s die voor een breed publiek toegankelijk zijn.  
Ook in verschillende exposities in de vierplekken komt het Woord naar voren en geeft reden om over 
het geloof te spreken en na te denken. 
 
Ontmoeting 
Ontmoeting tussen gemeenteleden en met anderen daarbuiten blijft een vast onderdeel van ons kerk-
zijn. Het blijft fijn om je met elkaar verbonden te voelen onder de koffie of het eten. Verbinding ook 
door het bezoek van 43 mensen, waaronder 13 jongeren, uit Dresden, die het Hemelvaartsweekend in 
Doetinchem met het thema ‘genade’ aan de slag zijn geweest. 
 
Diaconie 
Diakenen zijn betrokken op de samenleving via bestuursfuncties in 
sociale groeperingen in de gemeente Doetinchem. De jeugd in de 
Wingerd heeft daar ook haar bijdrage aan geleverd door de 
opbrengst van € 1.000 van hun jeugddiaconaal project aan de 
wethouder te overhandigen voor het Meedoenarrangement van 
de gemeente. Dankzij dat  
arrangement kunnen Doetinchemmers die minder te  
besteden hebben toch meedoen aan sporten, dagjes uit of zoiets. 
 
 
De diaconie zet de ondersteuning van een Armeens gezin voort. Het belang van de kinderen in dit 
gezin staat voorop en daarmee is stoppen van de ondersteuning geen optie. Wel hebben we gezocht 
naar een breder draagvlak, zodat de diaconie dit niet alleen draagt. Daarvoor is de werkgroep Anker in 
het leven geroepen. 
 
Vanuit de diaconie zijn telefooncirkels opgezet. De mogelijkheid om aan te sluiten en zo dagelijks een 
kort contact te hebben om de betrokkenheid vanuit de gemeente te blijven ervaren is de insteek van 
deze telefooncirkels. 
 
Bestuur en beleid 
De kerkenraad is op zoek naar het opnieuw formuleren van beleid, naar een visie vanuit een ‘levende’ 
gemeente zijn. Geloven, gemeenschap en handelen zijn daarbij de woorden die richting geven. De 
werkgroep gemeentebreed beraad is in dit kader op zoek naar een opzet om de hele gemeente te 
horen. Daarmee is begonnen met de kerkenraad. 
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Naast de kerkenraadsvergaderingen voor ambtsdragers heeft de kerkenraad de vierplek-overleggen 
geïnitieerd. Dit om de contacten binnen de vierplek te versterken. 
 
Op grond van nieuwe wetgeving heeft de PGD een privacyreglement vastgesteld. Een uitdaging om de 
privacy vorm te geven zonder het omzien naar elkaar kwijt te raken.  
 
Het verantwoord omgaan met energie en bijdragen aan de duurzaamheid heeft ertoe geleid dat de 
spaarlampen zijn vervangen door ledverlichting in de Catharinakerk en De Wingerd. En dat op het dak 
van De Wingerd zijn 40 zonnepanelen geplaatst. 
 
 
 
Henny Veugelink-Hiddink 
Scriba Protestantse Gemeente Doetinchem 
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