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VOORWOORD

Voorwoord
Beste lezer(-es) van deze gemeentegids,
Een kerkelijke gemeente is altijd ‘in beweging’. En dat is maar goed ook…
Als we ons geroepen weten deel uit te maken van de gemeente van Christus,
kan het niet anders dan dat we gemeente willen zijn en zo samen Hem willen
dienen. Dan kunnen we niet stil gaan zitten maar moeten we ‘in beweging’
komen.
We mogen weten dat God ook in Wekerom door wil gaan met Zijn werk. Hij
zorgt er voor dat er elke week diensten gehouden kunnen worden en dat er
oprechte belangstelling is voor het Woord op catechisatie en clubs. Hij geeft
mooie ontmoetingen tijdens de huisbezoeken en zo zijn er nog tal van voorbeelden te noemen.
Deze gemeentegids bevat een overzicht van de organisatie van onze
gemeente en de activiteiten die daarbinnen hun plaats hebben. Het dient als
wegwijzer en wil u attent maken op dat wat de moeite waard is.
Als wegwijzer in ons leven schiet deze gemeentegids tekort. De Heere echter
niet. Die wil onze Leidsman wezen en ons leren. Onder Zijn leiding zijn we
goed af en leren we te leven tot Zijn eer.
Er zijn regelmatig wijzigingen in kontaktgegevens. Daarom is er voor gekozen
deze gegevens te bundelen in een afzonderlijke bijlage. U treft de meest
actuele versie achterin deze gids aan. Een latere versie kan worden gedownload van www.hervormdwekerom.nl.
Verder treft u bij deze gemeentegids de meest actuele versie aan van het
winterrooster. Hierop treft u de data aan waarop de diverse activiteiten
plaatshebben. Ook daarvan wordt periodiek de meest recente versie geplaatst
op www.hervormdwekerom.nl.
We wensen u van harte Gods zegen toe en hopen elkaar te mogen begroeten
tijdens de kerkdiensten en andere activiteiten.
Een hartelijke groet,
De kerkenraad
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GRONDSLAG

Grondslag en identiteit
Onze hervormde gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in
Nederland. Onze gemeente is één van de hervormde gemeenten die, rond
het ontstaan van de PKN in 2004, het convenant van Alblasserdam onderschreven hebben. Daarmee wordt onderstreept dat binding aan de Heilige
Schrift en de gereformeerde belijdenisgeschriften voor ons de enige deugdelijke basis is voor ons kerk-zijn.
We weten ons verbonden met tal van christenen in de wereld die deze, voor
Nederland unieke, belijdenisgeschriften niet hebben. Wij, als gemeente,
geloven dat de zuiverheid van de weg tot de zaligheid, door genoemde belijdenisgeschriften het dichtst wordt benaderd.
Binnen het gemeenteleven wordt aan de Bijbelse, appellerende woordverkondiging een centrale plaats toegekend. In deze prediking staat Christus in
het middelpunt. Het geloof in Hem en Zijn volbrachte Middelaarswerk is de
enige grond voor de zaligheid. De Bijbel geldt als het onfeilbaar Woord van
God, gezaghebbend voor leer en leven.
Het is ons verlangen dat de hele kerk oprecht belijdende kerk is, levend in
overeenstemming met Gods Woord en getuigenis.
Op deze grondslag wensen wij in de kerk die God in ons vaderland geplant
heeft, ons Nederlandse volk te dienen met het heilig Evangelie van Gods
genade. Het is onze roeping de hele kerk hierop aan te spreken en op te
roepen de Heere te dienen in overeenstemming met Zijn wil.
Ook in de informatie die u verder in deze gemeentegids aantreft zijn diverse
onderwerpen benoemd die de identiteit betreffen. Mocht u leven met vragen
die de grondslag of de identiteit betreffen, dan kunt u altijd kontakt opnemen
met de predikant.
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HISTORIE

Historie Hervormd Wekerom
De historie van het dorp Wekerom gaat terug tot het jaar 1350. Onder namen
als Wicherumloo, Wechamerlohn, Wekenem, Wekenum zijn er in diverse
bronnen gegevens te vinden.
De geschiedenis van de hervormde gemeente gaat terug tot rond 1900. Nadat
Wekerom eerst lange tijd een wijkgemeente van hervormd Ede is geweest,
is zij sinds 1970 een zelfstandige gemeente. De ontstaansgeschiedenis kunt u
teruglezen op www.hervormdwekerom.nl.

5

KERKENRAAD

Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen, al dan niet met bijzondere opdracht, diakenen en kerkrentmeesters.
De taak van de kerkenraad is:
- de zorg voor de bediening van het Woord en de sacramenten;
- het opzicht over belijdenis en leven van de leden van de gemeente;
- het leidinggeven aan de opbouw van de gemeente en haar dienst in de
wereld.
Rondom veel praktische zaken die volgen uit deze taak treft u onderstaand
informatie aan.

Predikant
In onze gemeente is een fulltime predikant werkzaam die als herder en leraar,
in dienst van de Koning van de Kerk, wekelijks Gods Woord mag verkondigen
en uitleggen via de preek. Daarnaast is hij actief in het pastoraat en vervult
hij een belangrijke rol in diverse activiteiten in de gemeente, zoals o.a. het
kringwerk.

Ouderlingen
Wijkouderlingen
Voor een goede pastorale bearbeiding is de gemeente verdeeld in een aantal
wijken.
In elke wijk is de zorg over de gemeenteleden die er wonen toevertrouwd
aan één ouderling. Deze zorg wordt voornamelijk uitgeoefend door middel
van het huisbezoek. Maar ook buiten het huisbezoek is het mogelijk, in wat
voor omstandigheden dan ook, uw ouderling uit te nodigen voor een bezoek.
Wanneer er iets is waarin u raad nodig hebt of waarvoor een bezoek wenselijk zou zijn en u wilt er niet direct mee naar uw predikant gaan, dan kunt u
dit aan uw wijkouderling voorleggen. Het huisbezoek wordt verricht door de
ouderling met een mede-kerkenraadslid of een bezoekbroeder.
Jeugdouderling
De jeugdouderling richt zich met name op de jeugd. Hij onderhoudt een band
met de jeugd en weet wat er omgaat in de leefwereld van onze jongeren.
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KERKENRAAD
Diakenen
Diaconaat wil zeggen ‘dienstbaar zijn’: oog en oor hebben voor mensen en
groepen mensen in knelsituaties en voor maatschappelijke factoren die deze
veroorzaken. De Heere Jezus spreekt hier Zelf over in Lukas 22:27b: ‘Maar Ik
ben in het midden van u als Een, die dient.’
De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot:
- De dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld,
in het bijzonder door bijstand en vertroosting aan hen die verpleging en
verzorging nodig hebben, die moeilijkheden hebben in het gezinsleven,
die maatschappelijk zijn ontspoord of die materiële nood hebben;
- De dienst aan de avondmaalstafel en het inzamelen van de liefdegaven;
- De toerusting van de gemeente om invulling te geven aan haar diaconale
roeping.
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door
te delen van wat zij heeft gekregen, te helpen waar hulp ontbreekt en te
getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. Diaconaat
is niet alleen een taak voor diakenen, maar van ieder gemeentelid persoonlijk. Dat diakenen zich hier in het bijzonder mee bezighouden ontslaat de
gemeente niet van haar verantwoordelijkheid voor deze taak.
De diaconie streeft in de uitvoering van het diaconaal beleid naar hulpverlening op zo veel mogelijk terreinen, dit wel met inachtneming van binding aan
de christelijke identiteit.
Wijkdiakenen
Om ook diaconaal de gemeente in haar volle breedte te dienen, is aan elke
wijk een diaken toegewezen. Deze diaken is het eerste aanspreekpunt voor
diaconale zaken in de wijk.

College van kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters behartigt, ten dienste van de gemeente, de
materiële zaken. Hierbij valt te denken aan:
- vrijwillige bijdragen en verjaardagsfonds
- kerkradio en uitzending via internet
- collectemunten
- beheer kerkelijke gebouwen
- financiële administratie
- ledenadministratie en administratie Kerkklanken
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SACRAMENTEN

De Sacramenten
De Heilige Doop
Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de Heilige Doop een instelling is
van Jezus Christus om aan ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen.
Daarom zijn we van mening dat de kleine kinderen van de gemeente als
erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt horen te wezen. Wie niet als kind al
is gedoopt kan ook op latere leeftijd nog het teken van de doop ontvangen.
Doopaangifte
Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen zich melden tijdens de doop
aangifte. Dan wordt één van de ouders verwacht. Men wordt verzocht het
trouwboekje mee te brengen. Het moment van doopaangifte wordt tijdig via
Kerkklanken en afkondiging bekendgemaakt.
Doopzitting
De doopzitting wordt in de week voor de doopdienst gehouden in de consistoriekamer van ons kerkgebouw. Beide ouders dienen hierbij aanwezig te zijn.
Er wordt dan met elkaar –doopouders, ouderling en predikant– gesproken over
de inhoud van de Heilige Doop.
Doopbewijs
Een doopbewijs kan worden verstrekt aan hen die naar een andere gemeente
vertrekken en daar kerkelijk willen meeleven. Hiervoor kan contact worden
opgenomen met de scriba.

Het Heilig Avondmaal
De Heere Jezus Christus heeft het Avondmaal ingesteld in de nacht waarin
Hij verraden werd. Het is een zichtbaar teken en zegel van de ontwijfelbare
belofte van God met betrekking tot het enige en volkomen offer van Christus.
Door het gebruik daarvan wil God, door de werking van Zijn Geest, de belofte
van het Evangelie beter laten begrijpen en verzegelen aan het hart.
Het Avondmaal is ingesteld ‘voor degenen, die zich vanwege hun zonden
mishagen en nochtans vertrouwen, dat deze hun om Christus’ wil vergeven
zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met Zijn lijden en sterven bedekt is,
en die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven
te beteren’ (antwoord 81 van de Heidelbergse Catechismus).
De viering van het Avondmaal vindt viermaal per jaar plaats.
Voorafgaande aan de avondmaalsviering wordt een voorbereidingsdienst
gehouden waarin opgeroepen wordt tot zelfbeproeving. Na de viering wordt
8
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in de avonddienst dankzegging op het Heilig Avondmaal gehouden, waarin
de vrucht van de avondmaalsgang aan de orde komt en onder andere wordt
aangespoord tot levensheiliging.
Ruim van tevoren worden de vier data van de avondmaalszondagen in het
kerkblad vermeld.
Censura morum
In de week voorafgaande aan de avondmaalszondag wordt, overeenkomstig
de kerkordelijke bepalingen, censura morum gehouden. De kerkenraad is
dan in vergadering bijeen en lidmaten van de gemeente kunnen eventuele
moeilijkheden die zij met een ander gemeentelid hebben en die zijzelf in een
persoonlijk contact met hen niet konden oplossen, ter sprake brengen. Datum,
tijd en plaats van het censura morum worden tijdig in het kerkblad bekendgemaakt. In Mattheüs 18:15-17 kunt u lezen over deze instelling.
Bezinningsuur
Op de zaterdagavond voorafgaande aan de avondmaalszondag wordt van
19.00 tot 20.00 uur een bezinningsuur gehouden in de kerk. Hier komen
onderwerpen aan de orde met betrekking tot het Avondmaal en wordt er
samen gezongen. Vragen kunnen voorafgaand aan het bezinningsuur gesteld
worden aan de predikant. Ook niet-avondmaalgangers zijn hartelijk welkom.

Wijken en wijkindeling
Voor elke wijk is er een eigen wijkouderling en wijkdiaken. Hun namen zijn te
vinden in de bijlage met contactgegevens.
De wijken zijn als volgt ingedeeld:

Wijk 1:
Edeseweg vanaf rotonde richting Harskamp, Lage Valkseweg binnen de bebouwde kom, Otterloseweg, Damakkerweg, Apeldoornseweg,
Westenengerdijk, Laarweg, Wekeromseweg, Wekeromsedijk, Wekeromse
Buurtweg, Vosseveldseweg, Matenweg, Oud Willinkhuizerweg en
Willinkhuizersteeg.

Wijk 2:
Edeseweg vanaf de kruising met de Roekelseweg/Vijfsprongweg richting Ede,
Evekinkweg, Papiermolenweg, Roekelseweg en Roekelsezandweg.
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Wijk 3:
A.G. Wijersweg, De Ring, De Hooyer, De Riemt, Kerkweg, De Aanleg,
De Folmer en De Schans.

Wijk 4:
Lage Valkseweg buiten de bebouwde kom, Werftweg, Westenengseweg,
Westerhuisweg, Blaakweg, Ganzekampweg, Hoge Valkseweg, Koudhoornweg,
Vijfsprongweg, Hoeverweg, Hoge Valksedijk, Valkse Engweg, Matendijk,
Koperensteeg en Schoolsteeg.

Wijk 5:
Edeseweg vanaf de rotonde richting Ede tot aan de kruising met de
Roekelseweg/Vijfsprongweg, Dorpsplein, Van Delenerf en De Houtwal.
Gemeenteleden die bij ons ingeschreven zijn maar geografisch niet tot onze
gemeente behoren, vallen in principe onder de wijkouderling met de aangrenzende wijk.

Het pastoraat
Algemeen
Met het pastoraat wordt de herderlijke zorg in de gemeente bedoeld. Dit
is toevertrouwd aan de ambtsdragers, in het bijzonder aan de predikant en
ouderlingen. De herderlijke zorg voor jongeren is vooral opgedragen aan de
jeugdouderling, terwijl de evangelisatieouderling belast is met de zorg voor
hen die verder bij het Evangelie vandaan staan. De laatstgenoemden zijn
ambtsdrager met bepaalde opdracht en door de kerkenraad benoemd.
Predikant en ouderlingen worden ondersteund door een pastoraal werker en
een pastoraal team. De pastoraal werker ondersteunt structureel in bezoekwerk. Het pastoraal team ondersteunt in situaties waar langdurige pastorale
begeleiding gewenst is.
Ten slotte. U kunt bij de predikant terecht om problemen, van welke aard dan
ook, vertrouwelijk te bespreken. Hij heeft geen bepaald spreekuur, maar na
telefonische afspraak bent u in de pastorie welkom.

Bijzondere momenten in het pastoraat:
Huwelijk
Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en
vrouw een instelling van God is en als zodanig heilig gehouden dient te wor10
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den. Alternatieve samenlevingsvormen zijn on-Bijbels en daarom censurabel.
Daarom zal de kerkenraad op Bijbelse wijze tucht oefenen over hen die deze
instelling van God ontkrachten.
Huwelijksbevestiging
Kerkelijke inzegening van het huwelijk zet een kroon op de huwelijksdag.
Een bruidspaar dat kerkelijke bevestiging van zijn huwelijk wenst, komt in
de huwelijksdienst, samen met familie, vrienden en bekenden, om in het
midden van de gemeente de onmisbare zegen van God te vragen over hun
huwelijk.
Het bruidspaar ontvangt van de kerkenraad een huwelijksgeschenk, de
‘gezinsbijbel’, die wil dienen als lamp voor hun voet en licht op hun (levens)
pad.
Voor mogelijkheden, beschikbaarheid van kerk e.a. kan contact gezocht
worden met de predikant. Hij zal ook in de aanloop naar de huwelijksdag
een pastoraal gesprek met het aanstaande bruidspaar voeren. In dit gesprek
komen o.a. de instelling, waarde en betekenis van het christelijk huwelijk
aan de orde.
Huwelijkscatechese
Als er iets is wat om een goede voorbereiding vraagt, dan is dat wel het
huwelijk: een van de belangrijkste stappen in je leven. De hervormde
gemeente ziet dat ook en wil daarbij, door middel van deze kring voor huwelijksvoorbereiding, een handreiking doen. In vijf avonden wordt met elkaar
een aantal belangrijke aspecten van het huwelijk besproken.
Stellen die verkering hebben en serieus overwegen om te gaan trouwen
(datum hoeft echt nog niet vast te staan), zijn van harte welkom.
Ziekte en ziekenhuisopname
Bij ziekte of ziekenhuisopname stellen velen het op prijs dat de predikant
meeleeft en hen bezoekt. De zieken in de verschillende ziekenhuizen worden regelmatig door de predikant bezocht. Uiteraard is het dan wel zaak
dat hij op de hoogte is van uw situatie en (indien van toepassing) weet dat
u in het ziekenhuis verblijft. Als u geen bericht doet aan de predikant kan
hij niet weten van uw verblijf in het ziekenhuis en niet met u meeleven.
Ook in geval van thuiskomst uit het ziekenhuis graag een bericht aan uw
predikant.
Indien u bezoek wenst van de predikant is een bericht naar de pastorie
voldoende. U kunt, zo u dat wilt, ook contact zoeken met uw wijkouderling. Deze zal u graag met raad en daad terzijde staan.
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Overlijden en begrafenis
Bij overlijden dient een familie zo spoedig mogelijk de predikant op de hoogte
te brengen. Dit contact is van belang voor pastorale zorg maar ook voor
afspraken rondom de dag en het tijdstip van de begrafenis en de beschikbaarheid van de predikant.
De rouwdienst kan gehouden worden in de grote zaal van Elim of in het
kerkgebouw. In de rouwdienst houdt de predikant een overdenking vanuit
de Bijbel. Ook spreekt hij toepasselijke woorden aan het graf. Bij terugkeer in
Elim wordt de rouwplechtigheid besloten met Schriftlezing en gebed.
Als men dat wil is het mogelijk ‘rouw in de kerk te brengen’. Dat kan afgestemd worden met predikant of ouderling. Een rouwende familie wordt in de
voorbede betrokken. Desgewenst kan de familie na afloop van deze dienst
samen koffiedrinken in Elim. Het is ook gebruikelijk dat in de diensten van de
volgende zondag de namen worden bekendgemaakt van hen die in de achterliggende week ons zijn ontvallen. Ook in dit geval worden de rouwenden in
de voorbede van de gemeente aan de God van alle vertroosting opgedragen.

Kerkdiensten
De kerkdiensten worden elke zondag om 10.00 en 18.30 uur gehouden in
het kerkgebouw, Edeseweg 77. Verder zijn er kerkdiensten op de christelijke
feestdagen en op Bid- en Dankdag.

Kerkradio en uitzending via internet
Als u de kerkdiensten (tijdelijk) niet kunt bijwonen, bijvoorbeeld door ziekte,
ouderdom, oppas of andere reden, kunt u gebruikmaken van de kerkradio.
Ook bijeenkomsten van de gemeente die gehouden worden in de kerk of
in het verenigingsgebouw Elim, kunnen via de kerkradio beluisterd worden. Bijvoorbeeld: Bijbellezing, Bijbelkring en bezinningsuur voor het Heilig
Avondmaal.
Alle diensten worden ook uitgezonden via internet. U kunt meeluisteren of
op een later moment de diensten beluisteren via www.hervormdwekerom.nl.

Preekopnameservice
Van elke dienst wordt een digitale opname gemaakt die voor onbepaalde tijd
wordt bewaard. Als u een bepaalde preek nog eens wilt horen of misschien
cadeau wilt doen is een cd met de opname te koop.

Kinderoppasdienst
Tijdens de morgendienst wordt er in Elim kinderoppasdienst gehouden. Bij
bijzondere kerkdiensten is er eveneens kinderoppas.
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Kerkauto
Wie wel graag de kerkdienst wil bezoeken maar geen mogelijkheid ziet op
eigen gelegenheid naar het kerkgebouw te komen, kan gebruik maken van
de kerkauto. Praktisch betekent dit dat de diakenen een oplossing gaan
zoeken om u vóór de diensten op te halen en na de diensten weer thuis te
brengen. Kontaktgegevens vindt u in de bijlage.

Financiële middelen
Om de kerkelijke gemeente in Wekerom in stand te houden en invulling te
geven aan de diaconale taken zijn financiële middelen onmisbaar. Deze middelen worden ingezameld via de volgende kanalen:

Vrijwillige bijdrage
Jaarlijks wordt in februari aan alle gemeenteleden boven de 21 jaar een
uitnodiging verzonden om aan te geven welke bedrag zij dat jaar bij kunnen
en willen dragen voor de instandhouding van de plaatselijke gemeente. Deze
bijdrage vormt een belangrijke basis onder de gemeentefinanciën.

(Anonieme) Giften
De mogelijkheid bestaat een vrije gift over te maken op een van de hieronder
genoemde rekeningen. Dat kan met vermelding van naam en doel maar ook
eventueel anoniem. Op www.hervormdwekerom.nl treft u de knop ‘munten/
giften’ aan. Via deze weg kunt u volledig anoniem via iDEAL een schenking
doen.

Collecten tijdens de kerkdiensten
Een vast onderdeel van de kerkdiensten is het inzamelen van de gaven. Hierbij
kennen we algemene collecten en doelcollecten:
Algemene collecten
Als de kerkrentmeesters collecteren voor kerk of onderhoud en de diakenen
de collecte bestemmen voor algemene diaconale zaken, wordt dit geld ingezet
binnen de eigen gemeente.
Doelcollecten
Collecten tijdens de kerkdiensten kennen regelmatig een specifiek doel. Om
de gemeenteleden meer bewust te maken van de nood die er in de wereld
is, wordt door de diaconie gewerkt met doelcollecten, waarbij het beoogde
doel vooraf aan de gemeente bekend wordt gemaakt. Daardoor is ieder in de
gelegenheid vooraf zijn gaven af te zonderen. Ook de kerkrentmeesters kennen
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doelcollecten voor de bibliotheek en de begraafplaats. Deze worden overgemaakt naar het betreffende doel.
Collectemunten
Naast contant geld kan voor de collecten gebruikgemaakt worden van collectemunten. Aanschaf van collectemunten zorgt ervoor dat uw gift op papier
aantoonbaar is en deze als fiscale aftrekpost meegenomen mag worden bij
uw aangifte inkomstenbelasting.
De munten kunnen gebruikt worden voor alle collecten, voor de collectebusjes
van de zondagsschool, bij de catechisatie en dergelijke.
Er zijn munten in de waarden € 0,60, 0,75, 1,00, 1,20, 2,00 en 5,00. Elke waarde
heeft een eigen kleur. De munten worden per kleur geleverd in een aantal dat
overeenkomt met een geldwaarde van 60 euro. Bestelling kan dan ook alleen
per 60 euro of een veelvoud daarvan. Bestellingen kunnen geplaatst worden via
www.hervormdwekerom.nl of door overmaking van het betreffende bedrag op
rekening NL23RABO0368539210. Graag naam, munteenheid en adres vermelden. Deze collectemunten worden op de zaterdag na bestelling thuisbezorgd.

Acties
Periodiek worden acties georganiseerd. Informatie hierover wordt bekend
gemaakt via Kerkklanken. We kennen de volgende acties:
Worstenactie
In februari en november worden rookworsten verkocht.
Oliebollenactie
Kort voor Oud en Nieuw kunt u verse oliebollen kopen.
Kerstpostactie
Veel inwoners van ons dorp brengen in december al hun kerstpost in Elim. Men
betaalt voor alle kaarten het PostNL-tarief. De kerstpost wordt binnen de regio
door vrijwilligers bezorgd, zonder dat een postzegel hoeft te worden geplakt.
Op post buiten de regio wordt een postzegel geplakt die met korting is gekocht.
Die kaarten worden bezorgd door PostNL. De volledige opbrengst van deze actie
is bestemd voor een zendingsproject.

Verjaardagsfonds
Dit fonds is een aantal jaren geleden door de kerkenraad opgericht met als
doel de gelden hiervan te besteden voor de kerkrentmeesters. Iedereen die
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ter gelegenheid van zijn of haar verjaardag een geheel vrijwillige bijdrage wil
geven, kan hiermee zijn dankbaarheid uitdrukken voor het jaar dat hem of
haar weer geschonken is. U krijgt rond de datum van uw verjaardag een kaart
van de kerkenraad met daarbij een acceptgiro. We hopen van harte dat u de
kerk gedenkt rond uw gedenkdagen.

Solidariteitskas
Belijdende leden ontvangen in mei een uitnodiging om een bedrag van
10 euro over te maken aan de kerk. Hiervan blijft 5 euro in de plaatselijke
gemeente. De andere 5 euro wordt afgedragen aan de landelijke kerk. Die
gebruikt dit geld voor ondersteuning van kleine gemeenten, schipperspastoraat en andere zaken die de opbouw van Gods Koninkrijk bevorderen.

Rekeningnummers
De volgende rekeningnummers kunt u gebruiken als u iets over wilt maken
naar de kerk:
Diaconie
NL82 RABO 0368 5029 37
Kerkrentmeesters NL98 RABO 0368 5013 88
Collectemunten
NL23 RABO 0368 5392 10

Kerk/ koster en verenigingsgebouw/ beheerder
Koster
De koster zorgt voor alle voorbereidingen voor de diensten. Hij heeft vooraf
contact met predikant en organist en zorgt dat alles voorbereid is om de
eredienst in orde te laten verlopen. Opmerkingen over het kosterschap, zoals
bijvoorbeeld ten aanzien van verwarming, geluidsinstallatie of kerkradio, worden zeer op prijs gesteld. Alleen als u het de kosters (rechtstreeks) laat weten,
kunnen ze proberen verbeteringen tot stand te brengen.

Beheerder verenigingsgebouw Elim
Toedelen zaalruimte
De beheerder zorgt dat de catechisatiegroepen, clubs, verenigingen, bibliotheek en zondagsschool op de geplande avonden en middagen de beschikking hebben over zaalruimte.
Verhuur
Daarnaast kan zaalruimte door derden worden gehuurd voor familiebijeenkomsten of vergaderingen.
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Condoleances en rouwdiensten
Het verenigingsgebouw wordt ook gebruikt voor condoleances en rouwdiensten. In het gebouw is een rouwkamer aanwezig waarvan de familie een
sleutel krijgt om desgewenst op zelfgekozen tijdstippen toegang te hebben
tot de rouwkamer. De begrafenisondernemer overlegt met de beheerder over
het tijdstip van de condoleance en de rouwdienst. Uitgangspunt is dat een
condoleance en rouwdienst voorrang hebben op alle overige activiteiten in
het gebouw, waarbij het wel mogelijk is dat er gelijktijdig activiteiten in de
boven- en benedenzalen of in de kerk plaatsvinden.
De koffievoorziening en de broodmaaltijd worden verzorgd door koffiedames
uit onze gemeente.

Organisten
Onze gemeente telt meerdere organisten die de samenzang tijdens de erediensten begeleiden. Eén organist zorgt voor het rooster voor de speelbeurten
en zorgt ervoor dat er regelmatig onderhoud aan het orgel gepleegd wordt.

Activiteiten in het winterseizoen
Catechese
Aan het begin van elk catechisatieseizoen worden in het kerkblad tijd en
plaats van de te geven catechisaties bekendgemaakt. Het is van het grootste
belang dat ouders erop toezien dat hun kinderen het catechetisch onderwijs
trouw volgen. Ze hebben door het jawoord bij de doop van hun kinderen zich
daartoe verplicht. In onze gemeente wordt gewerkt met een catecheseteam.
Dit team werkt samen met de predikant aan het onderwijs van de jeugd. Na
een gezamenlijke opening gaan de jongelui in gespreksgroepen uiteen. Deze
groepen staan onder leiding van een lid van het catecheseteam. Tijdens de
catechisaties wordt gestreefd naar vermeerdering van kennis van de Bijbel en
het belijden van de kerk. Dit kerkelijk onderricht is van het grootste belang
voor de geestelijke vorming van de jongeren. Het doel van de catechisaties
is dat het geloofsleven van de jongeren wordt gewekt en verdiept zodat
zij in hun volwassenheid een zelfstandige en eigen plaats in de christelijke
gemeente zullen innemen.

Belijdeniscatechisatie
Het doel van de belijdeniscatechisatie is jongeren, maar soms ook ouderen, te
leiden tot een persoonlijke geloofskeuze voor God en Zijn dienst. Als het goed
is, is hiervoor de basis al gelegd in de christelijke opvoeding en in het trouw
bezoeken van de catechisaties. Belijdeniscatechisatie wordt gegeven door
de predikant. Datum, tijdstip en plaats worden gepubliceerd in het kerkblad.
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Bijbelkring
In de wintermaanden komt de Bijbelkring gemiddeld één keer per maand bij
elkaar. De predikant verzorgt deze kring aan de hand van een boekje over
een bepaald Bijbelboek of Bijbelse onderwerpen. Voor de pauze is er een
inleiding. Daarna wordt het onderwerp in groepjes besproken met aan het
slot een plenaire bespreking. Deze kring is niet aan leeftijd gebonden, dus
iedereen is welkom. Voor meer informatie raadpleegt u het winterrooster.

Jongelidmatenkring
De lidmatenkring is ontstaan vanuit belijdeniscatechisanten die te kennen
gaven verder onderwezen te willen worden. In de regel wordt deze kring
geleid door de eigen predikant. Het te behandelen onderwerp wordt in overleg met de groep gekozen. Dat kan een Bijbelboek zijn, maar ook iets uit de
actualiteit of theologie. Iedereen die kortere of langere tijd geleden belijdenis
deed, wordt hier hartelijk voor uitgenodigd. Deze kring komt in het winterseizoen maandelijks samen. Data zijn te vinden op het winterrooster.

Ouderen- en alleenstaandenmiddag
Tijdens het winterseizoen is er één keer per maand, op woensdagmiddag,
een ouderen- en alleenstaandenmiddag in Elim. Deze middagen beginnen om
14.30 uur. Door de predikant wordt voor de pauze een meditatie gehouden,
de invulling na de pauze is heel verschillend (bijvoorbeeld lezingen/gedichten, dia’s).
Hoogtepunt is de kerstbijeenkomst met een heerlijk diner. Eén keer per jaar
wordt er voor de ouderen een reisje verzorgd. We bevelen deze middagen
van harte aan.

Mannenvereniging ‘Eben Haëzer’
Bij de oprichting van de mannenvereniging werd als doel beschreven: verdieping en verbreding van de kennis van Gods Woord. Datzelfde doel staat
ook nu nog hoog in het vaandel. Op eenvoudige wijze wordt Gods Woord
onderzocht en juist omdat het onderzoek van Gods Woord op eenvoudige
wijze plaatsvindt, is de mannenvereniging voor ieder mannelijk gemeentelid
toegankelijk. Men hoeft dus geen theologische studie gevolgd te hebben
om lid te worden van deze vereniging. Ook mannelijke leden uit naburige
gemeenten worden natuurlijk niet als lid geweigerd.
De mannenvereniging komt in het winterseizoen op donderdagavond om de
veertien dagen, van 19.45 uur tot 21.45 uur, in Elim bijeen.
Voor de pauze houdt een van de leden (op vrijwillige basis) een inleiding over
een Bijbelgedeelte. Daarna wordt een gedeelte uit het bondsblad (Hervormde
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Vaan) behandeld. In dit blad wordt door afwisselende predikanten een
Bijbelgedeelte behandeld waarbij actuele vragen gesteld worden. Op deze
vragen wordt geprobeerd met elkaar een antwoord te vinden. De avonden
verlopen in een ontspannen sfeer waarbij iedereen de gelegenheid krijgt
iets naar voren te brengen en waarbij er naar elkaar geluisterd wordt.

Vrouwenvereniging ‘Sola Fide’
Deze vereniging is aangesloten bij de Bond van Hervormde
Vrouwenverenigingen op Gereformeerde Grondslag. De naam ‘Sola Fide’
betekent: door het geloof alleen. Het doel van deze vereniging is het onderzoeken van de Bijbel door middel van de Bijbelstudies uit De Hervormde
Vrouw, het bezoeken van ringavonden, ontmoetingsbijeenkomsten en de
Bondsdag. Alle vrouwen uit de gemeente zijn hartelijk welkom om op deze
vereniging te komen en met elkaar het Woord te onderzoeken. De vrouwenvereniging vergadert om de veertien dagen op woensdagavond van 19.30
uur tot 21.30 uur in Elim.

Hervormd Jeugdwerk Wekerom
Het jeugdwerk is al sinds 1934 een begrip in onze gemeente. Als de kinderen in groep 5 van de basisschool zitten, mogen ze voor het eerst naar
club. De clubs komen wekelijks bij elkaar. Er wordt begonnen met lezen en
vertellen uit de Bijbel. Daarna is er volop gelegenheid voor een spel of om
te knutselen.
Voor de groepen 5, 6, 7 en 8 zijn er jongens- en meisjesclubs. Voor klas 1,
2 en 3 van het voortgezet onderwijs hebben we sinds september 2005 de
TOV! (Tieners Op Vrijdag). Iedere vrijdag van 19.30-21.30 uur is de gehele
bovenverdieping van Elim voor hen gereserveerd.
Het seizoen begint in de eerste week van oktober. We beginnen dan voor de
groepen 5, 6, 7 en 8 met een openingsmiddag. Er wordt dan een spel georganiseerd voor alle leden. Dit is een goede gelegenheid om elkaar te leren
kennen. De TOV! organiseert zelf een openingsavond. Het seizoen eindigt in
de week voor Goede Vrijdag.
In de zomervakantie gaan we met de leden die het hele seizoen club/TOV!
trouw hebben bezocht een week op kamp.
Ook op zaterdagavond is de jeugdvereniging present: het ZJW
(ZaterdagavondJeugdWerk). Vanaf klas 2 van het voortgezet onderwijs
ben je van harte welkom. We praten dan met elkaar over een stukje uit
de Bijbel of over een onderwerp dat jullie zelf aandragen. In Elim is een
mooie zaal met veel ontspanningsmogelijkheden. Kom gerust eens kijken,
het is er altijd heel gezellig. Ook met de leden van het ZJW gaan we (rond
Hemelvaartsdag) op kamp.
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Zondagsschool ‘Benjamin’
In 1995 werd in Wekerom gestart met zondagsschool ‘Benjamin’. Iedere
week, behalve in de zomermaanden en de vakanties, wordt op zondagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur zondagsschool gehouden in Elim. De zondagsschool is bedoeld voor kinderen vanaf 4 tot en met 12 jaar. Alle kinderen in
die leeftijd zijn dan van harte welkom. Dit geldt niet alleen voor kinderen uit
onze gemeente, ook anderen zijn hartelijk welkom.
Het doel van de zondagsschool is om Gods Woord op een voor kinderen begrijpelijke manier over te brengen. Dit wordt in de eerste plaats gedaan door vertellingen uit de Bijbel, maar ook door het leren van Bijbelteksten en psalmen.
Elke week wordt er een Bijbelverhaal verteld. Na de vertelling wordt een
tekst uit de Bijbel en een psalm uitgelegd die de kinderen in die week leren.
Ten slotte wordt nog een bladzijde uit het verwerkingsboekje gemaakt.
In dit boekje staan puzzels, vragen en kleurplaten naar aanleiding van de
Bijbelvertelling.
De kinderen zijn verdeeld in drie groepen: A-groep (kinderen uit (school)
groep 6, 7 en 8), B-groep (kinderen uit groep 4 en 5) en C-groep: (kinderen
uit groep 1, 2 en 3).

Emmaüscursus
Vaak zijn mensen nieuwsgierig naar het christelijk geloof en hebben veel vragen. Wat houdt dat christelijk geloof nu eigenlijk in? Wat geloven christenen?
Bestaat God wel? Wie was Jezus nu precies? Wat houdt dat in, God dienen?
Vragen als deze komen aan de orde tijdens de Emmaüscursus.
De cursus is interessant voor mensen die een beeld willen krijgen van het
christelijk geloof, omdat ze daarmee in aanraking komen in hun omgeving, in
hun contacten met familie, vrienden en collega’s. Ook mensen die hun kennis
van de grondbeginselen van het christelijk geloof op willen frissen, nodigen
we hartelijk uit.
In het eerste jaar denken we na over ‘Wat christenen geloven’. Dit gebeurt
in kleine, besloten groepjes waarin we vertrouwd, open en van hart tot hart
kunnen spreken over wat ons bezighoudt en wat onze vragen zijn. We denken in dat jaar na over: dat God bestaat en dat Hij belangrijk is. Dat we God
nodig hebben in ons leven. Over Jezus, Zijn leven, dood en opstanding. Over
de Heilige Geest en over christen worden.
Vaak ontstaat er tijdens het jaar een hechte band in de groep en wil men
graag met elkaar verder. Ook daarvoor biedt deze cursus mogelijkheden. Een
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onderwerp dat in vervolgjaren aan de orde komt is: ‘Hoe christenen groeien
in het geloof’. We denken dan na over leren bidden en Bijbellezen. Over
lid zijn van een kerk en over het Avondmaal. Nog een vervolgcursus is ‘Als
christen leven’: leven zoals God het wil, God dienen, leren liefhebben, het
geloof delen.
Wilt u meer weten over en bent u nieuwsgierig geworden naar het christelijk geloof en zou u daar in een besloten groep graag over willen praten en
nadenken, dan willen wij u van harte uitnodigen voor de Emmaüscursus. Elk
jaar start er in oktober een nieuwe groep.

Commissies
Zendings- en Evangelisatiecommissie (ZEC)
Als orgaan van bijstand van de kerkenraad heeft de ZEC onder andere als doel
het zendings- en evangelisatiewerk onder de aandacht te brengen. Dit vanuit
de zendingsopdracht om het Evangelie uit te dragen, zowel dichtbij als veraf:
‘Gaat dan henen, onderwijst al de volken.’
Binnen de commissie richten een paar mensen zich vooral op het wereldwijde zendingsgebeuren. Anderen houden zich meer bezig met de zending in
Nederland (inwendige zending). Zij onderhouden onder andere contacten met
de GZB, de IZB en met zendingsarbeiders, zoeken aansprekende projecten uit
voor collecten, organiseren zendingsavonden, regelen de verkoop van het
dagboek ‘Een handvol koren’, dragen zorg voor de kerstpostactie enz.
De commissie besteedt ook aandacht aan het evangelisatiewerk in onze eigen
gemeente om mensen die niet of niet meer in de kerk komen (weer) in contact te brengen met het Evangelie.
Andere taken zijn: het bezorgen van evangelisatielectuur, het organiseren van
Bijbel- en/of gesprekskringen, het organiseren van evangelisatieavonden en
evangelisatieacties.
Bij nieuw ingekomen gemeenteleden wordt een kennismakingsbezoek afgelegd waarbij, onder andere, deze gemeentegids wordt overhandigd.
De commissie heeft de taak om de gemeente op te wekken tot hartelijke
betrokkenheid bij het zendingswerk. Dit zendingsbewustzijn leidt niet alleen
tot ‘meegeven’ maar vooral ook tot ‘meeleven’ en ‘meebidden’. Dát te
bewerkstelligen, is in diepste zin het werk van de Heilige Geest. Maar de
Zendings- en Evangelisatiecommissie mag zich daarbij ingeschakeld weten.
U kunt het werk van de ZEC financieel steunen door uw gift in de collecte20
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bussen bij de uitgangen van de kerkzaal of door een gift over te maken op
rekeningnummer NL65 RABO 0368 5093 54.

Commissie gemeentedag
De commissie heeft als doel voor alle leden van onze hervormde gemeente
Wekerom periodiek een gemeentemiddag, -avond te organiseren. Het is de
bedoeling om als gemeente gezellig en op een ontspannen wijze samen te
zijn. Voor jong en oud worden er activiteiten georganiseerd.
Doelstelling is een samenzijn tot versterking van de onderlinge band/liefde
(zie Ps. 133:3 berijmd).
Datum, tijd en locatie worden ruim van tevoren in Kerkklanken vermeld.

Commissie Oost-Europa (COE)
In 2004 heeft de ZEC te kennen gegeven graag contact aan te gaan met
een christelijke gemeente uit het oosten van Europa. Hiervoor heeft zij de
Commissie Oost-Europa in het leven geroepen.
Het gestelde doel luidt als volgt: een contact dat in de eerste plaats gebaseerd
is op de geestelijke verbondenheid in Christus, waarbij zo veel mogelijk beide
gemeenten betrokken zijn. Het contact moet gelijkwaardig en wederkerig
zijn, gelijkwaardig in de zin van dat we ons wederzijds openstellen om iets
van elkaar te leren en wederkerig in de zin van het mogelijk maken van
bezoeken over en weer om deel te nemen aan elkaars gemeenteleven. Ook
wordt nagestreefd om een contact op te bouwen voor een langere termijn.
Dit heeft vorm gekregen in het contact met de gemeente van Sáromberke
(Dumbravioara) in Roemenië, waar ds. Porkolab predikant is. Sinds 2006 is er
een aantal keren onderlinge uitwisseling geweest.

Informatievoorziening
Gemeentegids
De gemeentegids zoals u deze in handen heeft, omvat de basisinformatie
over onze gemeente. Omdat contactinformatie snel veroudert bestaat de
gemeentegids uit een deel met algemene informatie en een bijlage met actuele contactgegevens. Deze gegevens worden actueel gehouden. De meeste
recente versie is ook te vinden op www.hervormdwekerom.nl.

Kerkblad
De berichten uit onze gemeente, alsmede de kerkdiensten, worden gepubliceerd in ons kerkblad ‘Kerkklanken’. Kerkklanken verschijnt elke veertien
dagen. Bij overlijden, ziekte of jubilea kunt u dit melden aan de predikant of
uw wijkouderling. De pastorale berichten kunnen doorgegeven worden aan
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de predikant. Contactgegevens voor aanleveren van algemene kopij vindt u
in de bijlage.

Website
De website www.hervormdwekerom.nl bevat algemene informatie over de
hervormde gemeente van Wekerom. Daarnaast treft u er actuele informatie
aan ten aanzien van bijvoorbeeld preekbeurten en gemeenteactiviteiten.

Beleidsplan en plaatselijke regeling
Elke gemeente heeft de verplichting een beleidsplan en plaatselijke regeling
op te stellen. In het beleidsplan zijn de voornemens weergegeven die er zijn
met betrekking tot de gemeente voor de komende jaren. De plaatselijke
regeling beschrijft hoe, binnen de kaders van de kerkorde, zaken rondom
bijvoorbeeld verkiezing van ambtsdragers geregeld zijn. Beide documenten
zijn vrij beschikbaar en kunt u opvragen bij de scriba.

Diversen
Vrijwillige hulpverlening in Wekerom
Deze groep vrijwilligers van de ‘vrijwillige hulpdienst’ biedt ondersteuning in
bepaalde situaties of kan bepaalde werkzaamheden (tijdelijk) overnemen. Er
wordt hulp geboden in noodsituaties, bijvoorbeeld ter overbrugging naar professionele hulpverlening of wanneer professionele hulpverlening niet voldoende is.
Werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld zijn: boodschappen doen, eten koken, de
was doen, stoffen en zuigen (alleen licht huishoudelijk werk). Ook kinderopvang
behoort tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld wanneer vader of moeder onverwachts naar het ziekenhuis moet en geen andere opvang aanwezig is. Voor
vervoer naar bijvoorbeeld het ziekenhuis (tegen kilometervergoeding), vervoer
naar de kerk en ondersteuning bij (ernstige) ziekte of het ontlasten van familie
op bepaalde momenten zijn wij eveneens beschikbaar.
Mocht u onze hulp nodig hebben of heeft u vragen: bel gerust. We zullen dan
samen met u bespreken of we hulp kunnen bieden en hoe dat eventueel georganiseerd zou kunnen worden.

Bezoekgroep
Al enige jaren bezoekt een aantal mensen uit onze gemeente langdurig zieken
en alleenstaanden en bejaarden vanaf 75 jaar. Ze bezoeken deze mensen naast
het ambtelijk werk van predikant en kerkenraad. Het is dus een extra medeleven
vanuit de gemeente.
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Wilt u ook graag (meer) in contact komen met een gemeentelid, of kent u
iemand die een luisterend oor of opbeurend woord kan gebruiken? Bel of mail
dan met de contactpersoon van de bezoekgroep.

Bibliotheek
Iedere donderdagavond is in Elim de bibliotheek geopend. De openingstijd
is van 18.00 tot 19.45 uur. Voor alle leeftijdsgroepen is er een breed assortiment aan boeken aanwezig: prentenboeken, kinderboeken, jeugdboeken,
romans, theologische boeken, informatieve boeken en boeken die gelezen
kunnen worden voor de literatuurlijst van de scholen voor voortgezet onderwijs. Informatie over de jaarlijkse bijdrage en uitleenprijzen kunt u vinden op
www.hervormdwekerom.nl.
Nieuwe boeken die uitgegeven worden door christelijke uitgeverijen worden
zo spoedig mogelijk na het verschijnen opgenomen in onze bibliotheek. De
commissie streeft ernaar het aanbod zo verantwoord mogelijk te houden.
Daarbij wordt ook de hulp van de lezers ingeroepen. Als lezers vinden dat er
boeken zijn die niet in de bibliotheek thuishoren, kan dit aan de commissie
doorgegeven worden.

Rommelmarkt
Onder leiding van de rommelmarktcommissie zijn oud-jeugdraadsleden,
jeugdraadsleden en derden actief om ieder jaar in de maand april met een
enorme groep vrijwilligers een rommelmarkt te organiseren rondom de
hervormde kerk van Wekerom. Hiervoor worden gedurende het gehele jaar
spullen ingezameld en opgeslagen. Voor het ophalen van de spullen kan
gebeld worden van maandag t/m vrijdag tussen 17.00 en 19.00 uur met
06-46550850. Dan kan een afspraak gemaakt worden voor de maandag- of
de donderdagmorgen.
Van de opbrengst is een derde bestemd voor het jeugdwerk en twee derde
voor een project van Woord en Daad.

School met de Bijbel
Sinds 2011 wordt het onderwijs in Wekerom gegeven in een prachtig nieuw
gebouw op Dorpsplein 8. De school gaat uit van de Vereniging tot Stichting en
Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Wekerom. Namens de kerkenraad wordt geparticipeerd in het bestuur van de vereniging.
Voor meer informatie kunt u bij de directeur een schoolgids opvragen.
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Woord en Daad
Ook in Wekerom is (samen met Harskamp en Otterlo) een comité werkzaam
ten bate van de Stichting Woord en Daad. Eventuele (zang)avonden die door
dit comité worden georganiseerd, worden in Kerkklanken aangekondigd.
Op deze avonden is altijd een verkooptafel aanwezig, waar een steeds wisselend assortiment goederen te koop wordt aangeboden. Ook zijn we elke
donderdagavond bij de bibliotheek in Wekerom aanwezig met kaarten en
postzegels. Mocht u tussentijds kleine cadeauartikelen, wenskaarten (met en
zonder Bijbeltekst) of condoleancekaartjes of postzegels nodig hebben, bel of
kom langs. Contactgegevens: zie bijlage.

Preludium
De commissie Preludium organiseert een aantal keer per jaar, in samenwerking met School met de Bijbel, een zanguurtje in de kerk waarbij iedereen
van harte welkom is. Na een korte inleiding worden er psalmen en liederen
rondom een thema gezongen. De muzikale begeleiding van de liederen wordt
verzorgd door kinderen en jongeren die een muziekinstrument bespelen. Zij
oefenen hiervoor enkele keren op school.
Iedereen die een instrument bespeelt is hartelijk welkom om mee te doen.
Niveau is daarbij echt niet belangrijk.

Woon-, zorg- en dienstencentrum Wicherumloo
In Wekerom is een woon-, zorg- en dienstencentrum met de naam Wicherumloo
gerealiseerd op het adres Edeseweg 51. Hierdoor worden zorgbehoevende
ouderen niet meer gedwongen hun vertrouwde dorp te verlaten. Voor het
verlenen van zorg is er een samenwerking aangegaan met Bethanië uit Ede.
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