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JAARVERSLAG 2019 
 
 
De tuin vol verhalen is het concept 
waar we als PGD al meerdere jaren 
mee werken. We zien de gemeente 
als een proeftuin, waar van alles 
groeit en bloeit. De gemeente 
heeft Bijbelverhalen als bron voor 
inspiratie en geloof. Het zijn 
verhalen die gaan spreken als we 
er open voor staan om naar te 
luisteren. De verschillende groepen 
binnen de gemeente benaderen op  

 
hun manier deze verhalen. Daarmee 
invulling gevend aan een grote 
variëteit binnen de gemeente en 
voor iedereen daarbuiten. iedereen 
wordt uitgenodigd om die op zijn of 
haar manier te benaderen en te 
ontdekken waar het verhaal gaat 
stromen en het je in beweging zet. 
In dit jaarverslag een impressie van 
2019. 
 

 
 
 
Van interactieve vieringen tot Vespers,  van meditatieve wandelingen tot 
gemeentegespreksgroepen,                          van een dankmaaltijd voor de oogst in 
Wehl tot de Palmpasenoptocht in de Slangenburg. Van samen zingen in de cantorij tot goede  

gesprekken bij de koffie-inloop, van diaconale en pastorale ondersteuning tot inter-
kerkelijke vorming en toerusting. Van omzien naar elkaar door telefooncirkels en door 
samen te eten.  Van jongerenavonden tot vieringen in de 
verzorgingstehuizen en van exposities tot meditatief schilderen. 

  
   

  
 

 
 
 
 

 
 
 

     
   
 

 
We hebben in januari de predikanten  
Wijke Greydanus en Henk Makkinga 
mogen verwelkomen voor de vierplek 
Catharinakerk. Onze eigen dominee 
Helma van Loon is met Pinksteren 

verwelkomd op de vierplek Wehl als nieuwe predikant. 
Tegelijkertijd is toen afscheid genomen van dominee Henk 
Boonen, met grote dank voor zijn inzet en betrokkenheid.  
 
Ook onder de musici hebben we afscheid genomen van Theo Menting, als dirigent van cantorij Laudate 
en van Steef Oosterbeek en Theo Rougoor, als organisten. Els van den Nouland heeft het stokje bij 
Laudate overgenomen. 

Vanaf 1 januari 2019 heeft de PGD vier 
vierplekken. Met het samengaan met de 
Protestantse kerk Wehl is deze vierplek met 
haar eigen, open en informele sfeer een 
verrijking voor de gemeente en de andere drie 
vierplekken. We vormen één gemeente en 
hebben een gezamenlijke visie en missie: een 
proeftuin van vieren, omzien en verbinden. 
Elke vierplek geeft daar op zijn eigen wijze 
vorm en inhoud aan.  

oogstmaaltijd Wehl 

Startzondag workshop:   
samen breien aan de rode 
draad! 
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De opgeleide uitvaartleiders zijn gestart met hun rol naast de predikanten bij kerkelijke uitvaarten.  
Voor de werkzaamheden op het kerkelijk bureau heeft Karin Wensink Lucy Terpstra opgevolgd. Marijke 
Peppelman heeft afscheid genomen als koster in Wehl. Ook in de kerkenraad hebben ambtsdragers na 
vele jaren grote inzet, afscheid genomen. We zijn dankbaar voor ieders inzet voor onze gemeente. 
Gelukkig zijn er ook nieuwe medewerkers gevonden en ambtsdragers bevestigd. 
 

Besloten is om de komende vijf jaar door te 
gaan met de pioniersplek, Spoorzoeken in de 
Slangenburg. Wel met minder inzet van predi-
kantsuren door ds. Helma van Loon, maar met 
nog heel veel motivatie om met hart en ziel te 
pionieren. Op den duur verwachten we dat het 
‘Spoorzoeken’ als bijzonder onderdeel van de  
PGD ‘zelfstandig’ naar buiten gaat treden.  

 
 
Betrokkenheid en verbondenheid met elkaar binnen de gemeente, maar ook bij iedereen om ons heen 
was dit jaar sterk zichtbaar. Dat startte met de deelname aan het kerkasiel in Den Haag en de opstart 
van het volgende World Servants project in 2020 naar Ecuador voor fairtrade cacaoboeren.   

Regenboogvlaggen zijn gehesen als 
antwoord op de  Nashville-verkla- 
ring en de aansluiting bij Wijdekerk, 
om te laten zien dat LHBT-ers ook 
welkom zijn. Welkom ook als  
     Open kerk voor  
   (ex)gedetineerden  
         en 
     Fairtrade – kerk. 

 

       
 
Onze steunverklaring hebben we gegeven aan de moslimgemeenschap Merkez in Doetinchem n.a.v. de 
aanslagen in Christchurch (Nieuw-Zeeland) op een moskee. 
 
Een groep van 50 personen, waarvan 10 jongeren zijn met Hemelvaart 
vanuit Doetinchem naar Dresden geweest. Betrokkenheid en 
verbondenheid hebben zij daar ervaren. 
 
Met de Hofkerk, de andere wijk binnen de PGD, blijven we verbonden. 
We vergaderen samen, inspireren elkaar en wisselen informatie uit.  
 
 
De kerkenraad wil beleid voor de toekomst gaan formuleren. Geloven, gemeenschap en handelen zijn 
daarbij de leidende begrippen. Een regiegroep is gevraagd om dit voor te bereiden en voorstellen te 
doen. Door de regiegroep is daarvoor een gemeentebreed beraad opgezet, waarbij het gesprek – de 
dialoog – met zoveel mogelijk gemeenteleden wordt aangegaan over de verwachtingen voor de 
toekomst.  

Kerkasiel Den Haag  

De werkgroep Anker heeft, met de diaconie, financieel draagvlak gecreëerd voor de 
opvang van een Armeens gezin in onze gemeente. Door het verder verruimde 
kinderpardon hebben zij een verblijfsvergunning gekregen. Dat hebben we met velen om 
hen hier mogen vieren.  

Manja Pietzcker en Ina Veldhuizen 
gaan samen voor in de Lucaskirche in 
Dresden 

Spoorzoeken:  
meditatief schilderen 
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Verder is ook een werkgroep geïnstalleerd die voorstellen gaat doen 
over de toekomst van de Wingerd, welke functie kan die vervullen. In 
2020 zullen de uitkomsten van het gemeentebreed beraad en de 
werkgroep worden gepresenteerd, waarop verder beleid opgesteld zal 
worden.  
 
De kerkenraad neemt nu aan het begin van de vergaderingen de tijd 
om met elkaar te praten over ons geloof en het gemeenschap-zijn. Om 
inspiratie uit de Bijbel te halen en elkaar te inspireren bij de 
beslissingen die genomen moeten worden.  
 
Praktische beslissingen zoals het toepassen van de privacyregels, benodigde licenties om te mogen 
zingen, het mogelijk maken van digitaal collecteren, communicatie naar buiten via de website, het 
gezamenlijk invullen van maandelijkse Taizévieringen en natuurlijk de begrotingen en jaarrekeningen 
zijn ook onderdeel geweest van de vergaderingen. 
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een Tuin vol verhalen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Palmpasenoptocht 
 in de Slangenburg 

De jaarlijkse Catharinamaaltijd 

Sponsorloop door de 
jeugd voor de Vakantietas 


