
JAARVERSLAG KERKENRAAD 2022 

Het is een goede gewoonte om in het nieuwe jaar terug te blikken wat in het voorgaande jaar 

besproken en besloten is. 

Omdat ik pas vanaf september als voorzitter functioneer, heb ik met hulp van Job Stein en Chido van 

den Hout de periode van voor september beschreven.   

 

Corona heeft dit jaar ook nog invloed gehad. Deze periode was zeker niet makkelijk voor mijn 

voorganger Chido van den Hout, waarbij besluitvorming en communicatie van januari tot en met 

maart 2022 veelal digitaal plaats vond.  

Laten we allen hopen dat in de toekomst ons dit bespaard blijft. 

Op de website zal een link verschijnen waarbij per maand de verschillende bespreekpunten worden 

toegelicht. In het onderstaande wil ik u in hoofdlijnen beschrijven welke punten in 2022 aan de orde 

zijn geweest. 

Hierbij benoem ik een aantal hoofdpunten zonder de andere punten te kort te willen doen. 

Dit, in het besef dat ik bij mijn keuze punten zal overslaan die u misschien wel had verwacht. Daarom 

de link op de website.   

 

Als eerste wil ik benoemen het beroepingswerk. Wat voor 2022, vanaf januari t/m 11 december 

heeft gelopen. Als voorzitter ben ik u erkentelijk en dankbaar, dat na al het werk en de teleurstelling 

van de beroepingscommissie, ds. Wiebke Heeren op 11 december is bevestigd in onze gemeente. 

Zoals gezegd heeft corona ons ook bezig gehouden. Waarbij de vergaderingen ook digitaal moesten 

gebeuren en het moderamen via een mandaat ook een aantal besluiten kon en moest nemen. 

 

De oorlog in Oekraïne heeft ons in februari ruw wakker geschud in het besef dat onze vrijheid een 

groot goed is. De oorlog betekende ook, dat er nagedacht is hoe we konden helpen. In maart is er 

gestart met het Coventrygebed op de vrijdagmiddag in samenwerking met de RK parochie en de 

Liberaal Joodse Gemeente. Deze gebedsdienst wordt gehouden, zolang er oorlog in Oekraïne is. Hulp 

werd en wordt geboden aan deze vluchtelingen. De leegstaande Maranathakerk werd in eerste 

instantie aangeboden als noodopvang. Uiteindelijk is deze kerk niet gebruikt als noodopvang, maar 

wel als verzamelpunt voor goederen t.b.v. de vluchtelingen. Met de komst van de vluchtelingen heeft 

vooral de diaconie veel werk verzet door fysieke en financiële hulp. En niet te vergeten de hulp 

bestaande uit goederen als meubels en kleding. Daarbij moeten wij ook de grote inzet melden van 

het in gereedheid brengen van de voormalige Dr. Ariënsschool.     

De samenwerking met de protestantse gemeente Usselo heeft ook mooie projecten opgeleverd 

zoals de kinderpassion in Usselo. In de Stille-week zijn er afwisselend in Usselo en Haaksbergen 

vieringen geweest. Waarna in mei de gezamenlijke Hagenpreek is gehouden in Buurse. Het laatste 

gezamenlijke project was de oudejaarsdienst in het kerkje te Twekkelo. Mooie vieringen waarbij de 

beide gemeenten elkaar versterken. 

In april is door de kerkrentmeesters besloten de taken van het kerkelijk bureau uit te breiden met 

een aantal taken van de scriba. Dit omdat het lastig bleek om een scriba te vinden voor een zo 

uitgebreid takenpakket. Met Ans van Heiningen is deze functie in december ook weer gevuld. 

In april zijn er gesprekken geweest met de stichting die gaat over gebouw Irene te Buurse 

betreffende de invulling van dit gebouw. Wat geresulteerd heeft in nadere gesprekken waarna er in 

2023 waarschijnlijk een besluit zal worden genomen.  

2022 stond ook in het teken van WOO-proces. De kerkenraad heeft hierin diverse besluiten 

genomen. In mei, oktober en november is dit via gemeenteavonden aan de gemeente kenbaar 

gemaakt.  



Om diepgang te krijgen heeft de kerkenraad op 15 oktober een dag gewijd aan het organisatieplan. 

Waarbij ook een prioriteitenlijst van hoofdpunten is opgesteld. 

De start van de uitvoering (implementatie) zal voor 2023 op de agenda staan. 

Mei en juni stonden vooral in teken van de jaarrekeningen en het vertrek van Johan Niemans. 

Bij zijn vertrek ontstond er de vacature van penningmeester van de diaconie. Die gezien de 

werkzaamheden bij de diaconie snel ingevuld moest worden. Christiaan Kramer heeft dit op zich 

genomen, waardoor de functie van voorzitter vacant werd en ook in juni werd duidelijk, dat Theo van 

der Hulst de functie van ouderling voorzitter van de  kerkenraad ging vervullen en Edwin Beumer 

secretaris werd als ouderling kerkrentmeester. In september en oktober zijn deze bevestigd in het 

ambt. 

De maand oktober stond vooral in het teken van het kennismaken met ds. Wiebke Heeren in een 

gemeenteavond waarbij tevens vragen gesteld konden worden. Aansluitend aan deze 

gemeenteavond heeft, na de gemeente gehoord te hebben, de kerkenraad unaniem ingestemd om 

ds. Wiebke Heeren te beroepen. 

Ook in oktober heeft de kerkenraad ingestemd met de begroting van kerkrentmeesters en diakenen. 

Deze begrotingen waren overigens onderwerp van de bespreking in de gemeenteavond op 10 

november. 

Ook het format van de nieuw op te starten kinderkerk werd positief ontvangen in de kerkenraad. 

Zorgen blijven bij de kerkraadsleden over het invullen van een aantal functies. 

December was een drukke maand. Naast de intrededienst van ds. Wiebke Heeren waren er ook de  

kerstvieringen en de oudejaarsdienst. In de kerkenraad is in december ook besloten om per 2 januari 

weer normaal te gaan collecteren. In deze maand hebben de kerkrentmeesters de Maranathakerk 

verkocht na en met instemming van de kerkenraad. Er zijn ook nieuwe tarieven vastgesteld voor de 

verhuur van de kerk en de Richtershof en van de consumpties. Tevens is het preekrooster 2023 

vastgesteld. 

 

Een bewogen jaar,  waarin zich veel heeft afgespeeld. 

Als voorzitter mag ik blij zijn met een zo’n grote groep mensen, die belangeloos zoveel taken oppakt. 

In werkgroepen, commissies, eenmalige vrijwilliger of als kerkenraadslid. 

Dank voor uw inzet. 

Theo van der Hulst, voorzitter 

 

 

 


