
Verslag Ringbijeenkomst 24 april 
 
Op 24 april vond voor de tweede keer een Ringbijeenkomst plaats bij de Hervormde 
Gemeente Beekbergen. Ruim voor half acht kwamen de eerste gasten binnen in Het 
Hoogepad, het kerkelijk centrum, waar al snel de eerste gesprekken plaats vonden. 
 
Helmich van der Kolk wenstte de gasten van harte welkom en opende met gebed. 
Helmich las Matteus 25 over de talenten, gevolgd door een tekst uit "Reik mij uw hand" 
van M. Jongeneel-Nap. Helmich haalt hieruit dat we ons op de toekomst mogen richten, 
hoe zwaar ook het heden soms is. Gericht op de toekomst het goede delen, elkaar 
toespreken, voor elkaar bidden en het zicht houden op Jezus. Onze kerk is Zijn kerk, Zijn 
gemeente. 
 
Aan de hand van een presentatie schetste Helmich en beeld van de gemeente, de 
organisatie van de pastorale zorg in het heden, een mogelijke toekomstige inrichting en 
de werkwijze van de commissie die de afgelopen 2 jaar dit uitgewerkt heeft. 
 
Kern van de werkwijze van de commissie is samen optrekken tussen de verschillende 
"groepen" in de pastorale zorg : ouderlingen, Hervormde VrouwenDienst, 
contactpersonen, diakenen, kerkrentmeesters, predikanten. Deze werkwijze hopen we 
ook te kunnen hanteren in 4 pastorale teams. 
 
In een mooi gesprek kwamen thema's aan de orde als : 

⁃ alternatieve vormen van contact : koffiedrinken na de kerk, informele bijeenkomsten; 

⁃ verminderen van werkdruk door een vergroten van plezier in het werk : vrijwilligers die 
deel van de taken van ambtsdragers over willen nemen en gemeenteleden die een 
informerende rol gaan vervullen; 

⁃ aantrekkelijkheid van ambt door : transparant profiel voor de diverse functies, 
"doorgroei naar het ambt" vanuit vrijwilligerswerk en het werk minder strak definiëren; 

⁃ de bijzondere rol van het jeugdwerk en een jeugdouderling. 
 
Ds. Theunisse moedigde ons aan om als het niet meer goed lukt het kerkelijke leven 
vorm te geven, des te dichter bij de Heer Jezus te leven. Hij weet van de weg van lijden 
en mislukking – gemeten naar menselijk inzicht. Zijn houding mag ons inspireren. Hij 
werd niet moedeloos. Bleef oog houden voor de enkeling. En nam ook ruim tijd voor zijn 
eigen gebed, omdat Hij dat nodig had. Als de Opgestane wil Hij ons bezielen in onze tijd 
waarin Zijn lichaam – de kerk – het soms erg moeilijk heeft. 
 
De gezegende avond werd door Helmich afgesloten met een paar woorden van ds. van 
Iperen: "Herinner u altijd in dankbaarheid Aanvaard dan uw dienst met blijdschap ". 
 
Namens de kerkenraad van de Hervormde gemeente Beekbergen., 
Frans Hietbrink 
 


