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Werkgroepenspecial 



Voorwoord 

Hoe kun je het vele werk in de kerk over meer schouders verdelen? 
Dat was de vraag die de kerkenraad vorig jaar bezig hield. Niet alleen hen, 
bleek toen op iniDaDef van een aantal ‘jongeren’ een avond belegd werd met 
de zogenoemde ‘prepensioeners’: betrokken gemeenteleden onder de 65 
jaar, om hier eens met elkaar over te praten en na te denken. 
Ambtsdrager worden schrikt velen af, maar iets doen voor de kerk wilde 
iedereen wel. En de kerk moet ook blijven in Eck en Wiel. En samenwerken 
met buurgemeenten kan wel, als de kerkdiensten maar blijven.  
Het afgelopen jaar is er veel over nagedacht en gepraat, en het plan om te 
werken met werkgroepen is voorgelegd op de gemeentevergadering. Op 
grond daarvan is besloten om met werkgroepen te gaan werken. 
Werkgroepen die elk een eigen taak uitvoeren en daar verantwoordelijk zijn. 
Met leden die dat ook leuk vinden om te doen en acDviteiten die bij hen 
passen. In elke werkgroep is een kerkenraadslid vertegenwoordigd, zodat de 
kerkenraad op de hoogte blijO, ze blijO eindverantwoordelijk, maar doet niet 
alles zelf. 

We bouwen voort op wat anderen voor ons gedaan hebben en nog steeds 
doen. Bestaande groepen blijven hun acDviteiten uitvoeren. Sommige 
acDviteiten zijn gestopt. Sommige acDviteiten zullen anders gedaan worden, 
omdat er nu andere mensen verantwoordelijk zijn. Dat kan best lasDg zijn, 
zeker ook in het begin, als het allemaal nog niet helemaal duidelijk is, maar 
we hopen dat we elkaar kunnen blijven vinden en elkaar blijven bevragen. We 
zijn de mensen die zich de laatste jaren hebben ingezet en nog inzeRen 
dankbaar. Van hen willen we leren en verder gaan. 
In deze werkgroepenspecial hebben we de werkgroepen op een rij gezet, met 
contactpersonen, zodat u weet wie wat doet. 
En als u uw steentje wil bijdragen of ideeën hebt dan weet u wie te 
benaderen.  

Of dit een definiDeve oplossing is? We weten het niet. We zien het als onze 
roeping om het evangelie te laten horen, en God te dienen. Om voor elkaar te 
zijn Gods oog en oor, hand en voet, hart en mond in Eck en Wiel. 

Namens de kerkenraad, 
ds Trijnie Nielen-Rosier 



Werkgroep liturgie  

 

Doel:  
Kerkdiensten verzorgen die voor alle leeOijden aantrekkelijk zijn om God te 
loven en te prijzen, om samen uiDng aan het geloof te geven en bemoedigd te 
worden. Dit fysiek in de kerk en via techniek ook thuis mee te beleven.  

Taak: 
- De werkgroep liturgie coördineert en verzorgt de voorbereiding en 

uitvoering van kerkdiensten, waarin bijbel en geloof centraal staan en 
er aandacht is voor muziek en zang, zowel vocaal, instrumentaal, als 
ook door zangdienstcommissie. 

- Bijzondere diensten, zoals Pasen, Kerst en familiediensten worden 
met andere werkgroepen voorbereid: Jeugd en Omzien naar elkaar. 

- Onderliggende taken, die nodig zijn voor de kerkdiensten, regelen, 
met ondersteuning van gemeenteleden die al vele jaren losse 
werkzaamheden voor hun rekening nemen. 

contactpersonen werkgroep Liturgie 
Trijnie Nielen-Rosier,  
0344-691034, 
predikant@kerkeckenwiel.nl 
Marja van Amerongen, 0344-691927  
organist@kerkeckenwiel.nl 
Adviseurs:  
Jan Onink, Peter van Dijk 
 
Leden: 
Rianne van Meeteren, Corrie van Elst,  
Hans van Leusden, Annemarie Schuur 

mailto:predikant@kerkeckenwiel.nl
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Werkgroep Jeugd 

We hebben in Eck en Wiel een gezellige groep Deners die maandelijks bij 
elkaar komen om hun eigen dienst te vieren. Eén keer per maand, op de 2e 
zondag van de maand, behalve als er op die zondag een familiedienst is, 
hebben we dus onze eigen viering. Die start om 9.30 uur in het Jeugdgebouw 
met een ontbijtje. Dat is alDjd erg gezellig. Samen eten, even bijpraten hoe 
het met iedereen is en natuurlijk ook samen opruimen, waarna we uit elkaar 
gaan. De 12-16 jarigen hebben hun eigen viering en de 16-plussers ook. 
Daarnaast wordt er aan deze groepen catechese gegeven door onze dominee.  

Door Denerdiensten en catechese te organiseren willen we de jongeren 
begeleiden in hun geloofsontwikkeling, zodat zij zelf tot een bewuste 
geloofsbeslissing zullen komen en zich verder kunnen verdiepen en 
ontplooien in het christelijk geloof, zodat ze een band krijgen met God. 
Na de basisschool zijn de jongeren uitgewaaierd over diverse scholen in de 
regio, ze zien elkaar daardoor heel erg weinig. Juist door samen te ontbijten 
willen we betrokken blijven bij elkaar en onze gemeente. 
In geval van Corona komen we om 10.00 uur kort online samen. 

Andere acDviteiten voor dit seizoen (bij voldoende deelname):  
- The Passion 6 april, bezoeken of bekijken 
- Sirkelslag 
- Tempel l Kerkmuseum Elst: zaterdag 4 februari 2023 
- EO Jongerendag 
- Theaterweekend ZeRen 

Groeten namens de leiding: 
Tienerdiensten: Johan van Gelderen en Conny ter Haar 
16+ groep: Gerrit-Jan van de Pol 
Catechese: Dominee Trijnie Nielen-Rosier 
Op de achtergrond: Peter van Dijk  



Werkgroep Communica4e en Techniek 

Doelen 
Schri/elijk 
Schrijven en verspreiden van informaDe over de kerk(diensten) en (kerkelijke) 
acDviteiten en onderdelen van de St. Annakerk te Eck en Wiel. In de vorm van 
de Klepel, Kerk Roept, Maandbrief en Website. Uitvoeren van speciale 
acDviteiten zoals het maken en verspreiden van een Kerstkaart. 
Digitaal 
Coördineren, opzeRen en uitvoeren van de live uitzendingen.  

Ac4elijst 
Schri/elijk 
Uitwerken processen en formats zodat voor iedereen duidelijk is wie, wat 
waarvoor regelt en hoe. Organiseren van ‘de tweede persoon’ die, bij uitval 
van de hoofdverantwoordelijke, de lopende taken direct op kan pakken. 
Digitaal 
InventarisaDe wensen en behoeOen rondom de website. De uitkomsten 
hiervan worden gebruikt om of de website aan te passen of een nieuwe 
website te maken.  

Contactpersonen 
Schri/elijk 
Miranda van Dijk – coördinaDe werkgroep CommunicaDe 
Mobiel 06-10906773; kerkblad@kerkeckenwiel.nl  
Willy van Tuil – coördinaDe verspreiding Kerk Roept; telefoon 0344-691755 
Astrid Oostenbrug – coördinaDe verspreiding Klepel en Kerstkaart 
Mobiel 06-57415115; astridoostenbrug@gmail.com  

Digitaal 
Wilfred van den Assem – coördinaDe Digitaal; webmaster@kerkeckenwiel.nl  
Eric Schuur – Uitvoering beeld en geluid 
Jian van de Pol – Uitvoering beeld en geluid 
Gerrit Jan van de Pol – Uitvoering beeld en geluid 
MaRhijs van Meeteren – Uitvoering beeld en geluid  
Christel ter Haar – Uitvoering beeld en geluid 

Marja van Amerongen – coördinaDe Facebook en ‘Kerkdienstgemist’ 

mailto:kerkblad@kerkeckenwiel.nl
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Werkgroep financiën 

Doel van de werkgroep: 
Het opstellen van de jaarrekeningen en begroDngen van diaconie en 
kerkrentmeesters, bankzaken, betalingen, acDe kerkbalans, solidariteitskas, 
verhuur van de kerk. 

Deze werkgroep bestaat uit 6 mensen t.w. Geurt van Bruxvoort, Jan van Dijk, 
Tamara van Roekel, Henk van Dintel, Gert van de Bovenkamp en Hans van 
Leusden, 0344 692647. 

In ons laatste overleg hebben we onder andere gesproken over de toekomst 
van onze kerk, hierbij was mevrouw drs. van der Kolk namens de sDchDng 
oude Gelderse Kerken aanwezig. We hadden haar de vraag voor gelegd wat te 
doen met onze kerk. Als gemeente kun je zelf een aantal acDviteiten 
organiseren om de kerk te verhuren om zodoende wat geld bijeen te brengen. 
Het is bijna uitgesloten dat de sDchDng de kerk overneemt. We zullen dit de 
komende maanden verder gaan uitwerken. 



Werkgroep Fondsen 

Om extra geld te werven tbv de St. Annakerk organiseert de werkgroep 
Fondsen ieder jaar de rommelmarkt rondom de St. Annakerk. Hiervoor komt 
de werkgroep regelmaDg bij elkaar om de organisaDe rondom de markt te 
regelen. Het gaat dan om zaken als het zoeken van vrijwilligers om mee te 
helpen, communicaDe rondom de markt, contact met gemeente en natuurlijk 
het inzamelen van spullen. We willen dat de markt laagdrempelig is en de 
insteek is om de kosten zo laag mogelijk houden. Er zijn plannen om in het 
najaar nog een boeken/speelgoed markt te houden.  
Daarnaast is er het verjaardagsbusje. 

Deze werkgroep bestaat uit: Jannie van der Linden, 0344- 694843, Rianne van 
Meeteren, Corrie Vonk, Henk van Doorn en HenriëRe van Assem. 



Werkgroep Beheer Kerkelijke Goederen.  

De acDviteiten van de werkgroep zijn gericht op het in stand houden en laten 
funcDoneren van de kerkelijke onroerende goederen. Het gaat om de 
volgende objecten: 

• Kerkgebouw 
• Kerkhof (rond de kerk) 
• Jeugdgebouw (en de tuin) 
• Pastorie 
• Volkstuinen 

De werkgroep werkt samen met alle gebruikers van de objecten (kerkenraad, 
predikant, koster, organist, gemeenteleden etc).  

Het financieel beheer van deze objecten is ondergebracht bij de werkgroep 
financiën. Hiertoe wordt tevens gerekend alles wat te maken heeO met 
contracten en juridische zaken. Indien de werkgroep Beheer Kerkelijk 
Onroerend Goederen zaken tegen komt die een financieel of juridisch aspect 
betreffen treden zij in overleg met de werkgroep financiën.  

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:  
Dirk Hasselaar, 0344 691200, Gijs Quist en Erik Schuur. 
De werkgroep wordt ondersteund door de volgende taakhouders: 

- Jeugdgebouw: Geurt van Bruxvoort  
- Tuin om de kerk en het jeugdgebouw: Johan van Doorn 
- Volkstuinen: Cor Zuidema 

Verder kan de werkgroep bepaalde taken bij gemeenteleden neer leggen. De 
werkgroep is natuurlijk alDjd blij als gemeenteleden willen helpen. 



Werkgroep Omzien naar elkaar 

Doel: Omzien naar Elkaar en Aandacht voor Elkaar 
Natuurlijk wordt dat al gedaan!!  
Door gemeente van Christus te zijn zien we al om naar elkaar in vele 
ontmoeDngen. Denk hierbij aan: 

- Het werk van onze predikant/diaken/ ouderlingen  
- Het vele werk dat de bezoekdames doen 
- De ouderensoos 
- Aandacht in onze samenkomsten/ catechisaDes/ Bijbelkring etc. 

Dit is het mooie van gemeente zijn, zo leef je met elkaar samen op. 

In een Djd waar de overheid zich alsmaar verder terug trekt, moeilijk 
benaderbaar is, is het juist belangrijk om in de kerk maar ook in het dorp  voor 
elkaar tot een hand en een voet te zijn! 
Op allerlei terrein kan dat uiDng krijgen, geestelijk, prakDsch, financieel 

Bestaande acDviteiten gaan gewoon door. De werkgroep wil vooral de 
bestaande acDviteiten aanvullen en helpen waar dat nodig is en meedenken 
hoe we er voor elkaar kunnen zijn en de diaconie ondersteunen. 

We willen elkaar ook sDmuleren om sDl te staan bij wat omzien naar elkaar is. 

Heel prakDsch schenken we o.a. koffie bij het koffiedrinken op de 1e zondag 
van de maand, denken mee met de ouderenreis, brengen we fruit rond na 
dankdag, verwelkomen we nieuwe leden en denken mee over naar wie de 
bloemen gaan. En binnenkort hopen we een pastorale nieuwsbrief te 
verzorgen. 

Leden van de werkgroep: 
Ds. Trijnie Nielen –Rosier, 0344 691034 
Theo van Wijk, 0344 691960 
Beue Hasselaar, Anja Quist, Corrie de Heus, Nelleke de Jong, Ans van 
Bruxvoort, Jannie van der Linden 


