
Verslag Algemene Kerkenraad 24 januari 2019. We lezen vanavond Matteüs 6:30-34 en zingen 

psalm 62 vers 1 en 4. Daarna gaat de bezinning over Stijl – Eerbied, eenvoud en rust (en liefde), uit het 

boek In de Kerk, bij God. 

Zoals gebruikelijk wordt het moderamen gekozen in de eerste vergadering van het kalenderjaar. 

Omdat preses en scriba in functie zijn bevestigd hoeven zij niet nu gekozen te worden. Als overige 

leden verkiest de AK ds. Russcher en de brs. Westland, Reedeker, Hoogendoorn.  

Na het bespreken van diverse notulen worden er mededelingen gedaan. Zo zal op 10 maart ds. Van 

de Scheur afscheid nemen van de gemeente Veenendaal in de middagdienst die deze keer zal 

aanvangen om 14.30. Vanuit de Protestantse gemeente wordt het e.e.a. gezegd over het samengaan 

van de vier wijkgemeenten tot twee nieuwe wijkgemeenten en de verkoop van twee kerkgebouwen. 

Zoals al eerder gemeld in het kerkblad is proponent G.F. Willemsen door Charim in dienst genomen 

(per 1 maart) als geestelijk verzorger in De Engelenburgh. Hij bezoekt de vergadering zodat de 

leden van de AK met hem kennis kunnen maken. Na dit bezoek wordt de mogelijkheid besproken om 

br. Willemsen tot predikant met bijzondere opdracht te beroepen (art. 3.23 kerkorde), voor de duur 

van de werkzaamheden. Bij acclamatie besluit de AK dit te doen, mits aan alle formele eisen (zoals 

toestemming van de synode) wordt voldaan. 

Er is door de kerkenraad van wijk Dragonder een profielschets opgesteld van de straks te beroepen 

predikant. De AK geeft een positief advies bij deze profielschets, en wijst tevens de brs. Van Erk en 

De Bruin aan als (primus / secundus) lid van de beroepingscommissie namens de AK. 

Vanuit het college van kerkrentmeesters wordt meegedeeld dat de verbouwing van de Vredeskerk 

zal beginnen op Dv 25 februari. Hopelijk kan dit voor de bouwvak afgerond worden. De diaconie 

meldt dat er een een diaconaal-maatschappelijke werkgroep in Veenendaal wordt opgestart; dit 

gebeurt in samenwerking met St. Schuilplaats. Ook de Gereformeerde Gemeente, de Pnielkerk en de 

Hersteld Hervormde gemeente zullen deelnemen aan de werkgroep. 

Door de jeugdraad is beleid opgesteld rond Veilig Jeugdwerk. Hierin staat o.a. dat alle 

jeugdwerkers in/van de Hervormde gemeente in de toekomst over een Verklaring Omtrent Gedrag 

moeten beschikken. Deze verklaring kan via de landelijke kerk aangevraagd worden; er zijn dan 

geen kosten aan verbonden. Na enkele aanpassingen stelt de AK dit beleid vast en kan begonnen 

worden met de uitvoering ervan. 

Om 22.14 sluit de voorzitter de vergadering. 

Voornemen tot het uitbrengen van een beroep tot predikant met bijzondere opdracht 

De algemene kerkenraad heeft besloten om een beroep uit te gaan brengen op proponent G.F. 

Willemsen, Solkuillaan 44 te Veenendaal. Dhr. Willemsen zal per 1 maart 2019 in dienst treden bij 

Charim als geestelijk verzorger voor de locatie De Engelenburgh. Het is zijn verlangen om als 

predikant-geestelijk verzorger in het ambt gesteld te worden. Hierbij gelden vanuit de kerkorde 

andere eisen dan bij het predikantschap binnen een gemeente, waarvoor dhr. Willemsen reeds werd 

toegelaten. Naar verwachting zal dhr. Willemsen in april van dit jaar aan de aanvullende eisen 

kunnen voldoen, zodat het beroep begin mei in kan gaan. Namens de AK wensen wij br. Willemsen 

zegen op zijn werk als geestelijk verzorger binnen De Engelenburgh.  

Ouderling A. de Vrij, scriba AK 


