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Uitnodiging voor ontmoeting met de
burgemeester, dinsdag 20 september
Alle kerken zijn uitgenodigd voor een ontmoeting
op dinsdag 20 september, rond het thema ‘WMO –
waar is maatschappelijke ondersteuning nodig in
onze WIjkse samenleving?’. Margot Fonkert van
het Signaleringsnetwerk (Binding), burgemeester
Swillens en de verantwoordelijke wethouder zullen
hierover met de kerken in gesprek gaan. Iedereen
in de kerken die diakonaat een warm hart toedraagt
is van harte welkom om mee te praten. Verspreidt
u de uitnodiging alvast in uw eigen kerk? De
officiële uitnodiging volgt na de vakantie.
Meer kerken betrokken bij het Beraad
Nadat in het vorig seizoen de hervormde gemeente
Overlangbroek al was toegetreden tot het Beraad
van Kerken zijn dit seizoen de evangeliegemeente
‘de Rivier’ en de hervormde gemeente
Nederlangbroek ook lid geworden. Het is mooi om
te zien hoe het Beraad steeds breder wordt.
Rol van de kerk bij een crisis
Dinsdag 5 april werd het protocol waarin de rol van
de kerken bij een crisis is vastgelegd feestelijk
ondertekend door burgemeester Swillens namens
de gemeente Wijk bij Duurstede en Rebecca
Onderstal namens de kerken. Dat gebeurde op een
avond voor vrijwilligers die zich bereid hebben
verklaard om ingeschakeld te worden voor nazorg,
mocht er een crisis optreden. Zij hoorden daar een
praktijkverhaal uit Enschede, en spraken daar met
elkaar over. Een dergelijke avond voor vrijwilligers
zal jaarlijks worden georganiseerd. Samen met
deze nieuwsbrief ontvangen alle kerken een
exemplaar van het protocol.
Nieuwe plannen: een website voor het beraad
Er wordt gewerkt aan een website voor het Beraad
van Kerken. De huidige site voldeed niet meer. De
website is bedoeld om informatie over de
verschillende kerken toegankelijk temaken en om
gezamenlijke activiteiten aan te kondigen. Het
komend jaar zal de website onder meer gebruikt
worden om de activiteiten rond Kerst onder de
aandacht te brengen. Daarmee vervalt het
verspreiden van de kerstfolder.
Godsdienstonderwijs
Op 4 scholen in Wijk bij Duurstede, Cothen en

Langbroek werd dit jaar godsdienstonderwijs
gegeven, door Janneke Roor en Coralinde Giel.
Het Beraad van Kerken ondersteunt de docenten
door het betalen van extra kosten (bijv. van een
afscheidskadootje voor de leerlingen), het mogelijk
maken van een bezoek aan één van de
kerkgebouwen en het verspreiden van door de
docenten geschreven verslagjes via de kerkbladen.
Avonden van gebed en gesprek
In Wijk bij Duurstede werd ook dit jaar een aantal
avonden van gebed en gesprek georganiseerd.
Een interkerkelijke groep zorgt al enige tijd dat er
drie maal per jaar zo’n plek van ontmoeting
gecreëerd wordt.
Interkerkelijke openlucht Pinksterviering
Het is u vast niet ontgaan: leden van de kerken van
Wijk bij Duurstede en Cothen organiseerden op de
middag van Eerste Pinksterdag een viering op de
Markt. De opkomst overtrof de verwachtingen – de
500 stoelen waren lang niet voldoende. Even was
de Markt een kerk zonder muren. Er kwam
verbinding tussen de verschillende kerken tot stand
en de warmte straalde uit naar wie maar
langskwam of aanschoof. Alle kerken ontvangen
een brief met de vraag om te reageren op deze
viering en mee te denken over een vervolg.
Voor een beeldverslag:
http://www.reclamefotografen.nl/pinksterviering/
http://www.mijnalbum.nl/Album=PIFDRID4
Een hartelijke groet
Namens het Beraad van Kerken in de gemeente
Wijk bij Duurstede, waarin vertegenwoordigd zijn:
- de protestantse gemeente Wijk bij Duurstede
- de hervormde gemeente Wijk bij Duurstede
- de RK geloofsgemeenschap Johannes de Doper,
WbD & de RK geloofsgemeenschap parochie
Petrus en Paulus, Cothen (parochie paus
Johannes XXIII)
- de baptistengemeente ‘de Haven’ (WbD)
- de evangeliegemeente ‘de Rivier’
- de hervormde gemeente Overlangbroek
- de hervormde gemeente Nederlangbroek
- de protestantse gemeente Cothen,
Rebecca Onderstal, secretaris
Contact: Dorpsstraat 22 – 3945 BL Cothen –
rebecca.onderstal@hetnet.nl – 0343 561363

