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Hervormde Gemeente v.b.a. De Rank te Elden – Arnhem 

 

Onderdeel van de Protestantse Gemeente Arnhem (PGA) 

 

Een dienstbare en betrokken gemeente 
 

 

 

 

 

De Bonifatiuskerk ligt een eindje buiten het dorp Elden op een woerd net naast de dijk.  

Een woerd is een kunstmatige verhoging in de polder. 

 

De huidige kerk met een eenbeukig schip dateert van 1866 en werd ontworpen door de  

architect Hayward. 

 

De onderste twee geledingen van de toren zijn nog van de oorspronkelijke kerk uit de 

veertiende eeuw. De bovenste geleding is van de 15de eeuw. 
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1. Inleiding 

Als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen,  

Maar welzalig is hij die zich houdt aan de wet. (Spreuken 29: 18) 

 

Roeping van de Hervormde Gemeente De Rank 

Gemeente De Rank is geroepen om het Woord van God zuiver te bewaren en te verkondigen. Trouw aan Schrift en Belijdenis 

van de kerk der eeuwen en die van de PKN. Hiervoor is ook beleid nodig en een visie. Een visie die opkomt uit het Woord en 

gericht is op de praktijk. 

Een beleidsplan is nodig om niet uit het oog verliezen waar het in de kerk uiteindelijk om gaat. De kerk is geen doel op zichzelf, 

maar op weg naar de komst van het koninkrijk van Christus. De kerkenraad hoopt dat dit beleidsplan voor de komende jaren 

richtinggevend mag zijn als Hervormde Gemeente, geplaatst binnen de Protestante Gemeente van Arnhem (PGA) en in het 

geheel van de PKN en de samenleving. 

 

Dit beleidsplan is om verschillende redenen van belang: 

1. voor de gemeente omdat binnen de PKN iedere gemeente zich uit dient te spreken over haar identiteit;  

2. voor anderen en voor onszelf, om duidelijkheid te scheppen over wie wij zijn;  

3. voor de kerkenraad: vaak wordt de agenda van de kerkenraad gevuld door de concrete vragen van het moment, terwijl 

er vaak weinig ruimte is voor de doordenking van principiële vragen voor de langere termijn. Het gevaar bestaat van 

'reageren' in plaats van 'regeren'; 

4. voor de gemeenteleden. Een goed beleidsplan schept duidelijkheid aangaande: 

▪ de prioriteiten 

▪ hoe gebruik kan worden gemaakt van de onderscheiden gaven binnen de gemeente 

▪ de fundamenten van de gemeente met Jezus Christus als de Hoeksteen 

 

Missie 

▪ De gemeente van Christus is geroepen om het Woord van God tot Zijn eer tot heil van de mensen te verkondigen. Ook 

in deze tijd van toenemende ‘afval’ en ‘vrijzinnigheid’.  

▪ De tijd dringt, om als gemeente, met elkaar, stil te worden voor God en te luisteren naar Zijn Geest. Door de Geest van 

Christus leren we om alles uitsluitend van Boven te verwachten en om zo te ontdekken wat de wil van God met Zijn 

gemeente van nu is, dat te verstaan en te doen. De belangrijkste oefenplaats in de gemeente is de samenkomst in de 

kerk: de samenkomst van de gemeente van Christus is dé leerplaats van de Heilige Geest. 

▪ Kerkdienst en missionaire dienst gaan hand in hand Het hart van de gemeente klopt in de zondagse samenkomst van de 

gemeente. In ons verlangen naar 'missionair zijn' mogen we in ons denken en doen de zondagse eredienst niet overslaan. 

▪ Het samenkomen van de gemeente is het hoogtepunt van het gemeenteleven. Eredienst en pastoraat zijn consistent qua 

identiteit. Gemeente De Rank hanteert een liturgie, die het gesproken woord ondersteund en verdiept. waarbij de Psalmen 

de voorkeur hebben, maar ook andere liederen welkom zijn, zodat de nodige variatie mogelijk is. Het doel van al ons 

kerkelijk werk is dat verloren zondaren zalig worden. Dat kan alleen als we de wet van God, het Woord van God, zuiver 

bewaren en bewaken. 

▪ De kerkenraad wil dit beleidsplan in dienst stellen van de gemeente. Het is van groot belang om met elkaar te delen waar 

je voor staat. Ook om met alle veranderingen en wisselingen de continuïteit te waarborgen.  

2. Huidige ontwikkelingen 

a. in de samenleving raakt meer en meer geseculariseerd, terwijl wél de behoefte aan spiritualiteit toeneemt. Het is de vraag 

of de kerk in de gezochte spiritualiteit kan/wil voorzien. De kerk is geroepen het Evangelie te verkondigen;  

b. het nog steeds toenemende gebruik van de 'sociale media' past bij de individualisering. Terwijl men ook verlangt ergens 

bij te horen; maar meestal zoekt men het bij een club, vereniging of eigen netwerk;  

c. er is weinig Bijbelkennis meer bij de leden van de Protestantse Gem. Arnhem. (Zie “Beleidsplan PGA). 

d. De Rank trekt – naast nieuwkomers - ook kerkgangers aan uit andere gemeenten. Ook komen er jongere mensen in onze 

diensten. In 2013 hebben er 5 mensen belijdenis van het geloof afgelegd en zijn gedoopt en is er weer een baby gedoopt.  
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e. In 2018 is er ook een (jong) gemeente lid in onze kerk getrouwd. 

 

f. Statistische gegevens:  (info Scipio) 

Aantal leden: 124 Vrienden: 22 

Mannen: 54 Vrouwen: 92 

Doopleden: 33  Belijdenis: 86 

Aantal pastorale eenh.: 92 Gem. kerkbezoek / zondag: 70 

 

2.1 Sterkte-zwakteanalyse 

Bij het maken van nieuwe plannen hoort naast een terugblik ook een analyse van de sterke en zwakke punten van de wijkge-

meente De Rank. Daaruit wordt duidelijk waar de mogelijkheden liggen en welke bedreigingen er zijn. Deze analyse is  samen-

gevat in onderstaand overzicht: 

 

Sterke punten 

- intensief pastoraat 

- actief diaconaat 

- Hervormde Gemeente van Bijzondere Aard 

- unieke identiteit in Prot. Gem. Arnhem 

- Bijbelse verkondiging op grond van Schrift & Belijde

 nis) 

- liturgie die de verkondiging steunt en bevestigd  

- omzien naar elkaar. Grote saamhorigheid 

- positie: stedelijke en regionaal netwerk 

- grote inzet van vrijwilligers 

 

Zwakke punten 

- gemiddelde leeftijd: >60 jr 

- De Rank wordt soms nog een ‘zwaar’ imago toege-

schreven. Duidelijk maken hoe positief de 'orthodoxie' 

kan zijn; 

- te weinig jonge leden / jonge gezinnen; 

- die er zijn, zijn niet altijd ‘honkvast’ vanwege andere 

werkomstandigheden, etc. 

- veel taken worden verricht door weinig mensen. 

 

Kansen 

- mooi kerkgebouw en locatie 

- antwoord geven op verlangen naar 'spiritualiteit' 

- antwoord vinden én geven bij alle leegheid en 

 nihilisme; 

- verspreiding van de Bijbelse waarheid in deze tijd  van 

 weinig kennis van de Bijbel 

- aantrekkelijk voor mensen die zich niet herkennen 

 in de verkondiging elders 

- onze gemeente is in staat om subsidies aan te 

 trekken 

 

Bedreigingen 

- toename algehele secularisatie 

- cultuur-hedonisme, waarin je zoveel als mogelijk licha-

melijk genot najaagt 

- te weinig verjonging 

- de noodzakelijk minimale 2e-dag pastoraat blijft onder 

druk staan 

- PGA moet sterk bezuinigen. De Rank staat hier niet bui-

ten. 

 

 

3.0 Visie op de Bijbel 

Petrus laat ons het volgende weten: 

▪ Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want de 

profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige 

Geest gedreven, hebben gesproken. (Petrus 1:20-21) 

▪ We hebben in De Rank nooit reden gevonden om aan deze stelling van Petrus te twijfelen. Vanaf de kansel, bij het huis-

bezoek, in De Schakel, de Zondagsbrief en de website, getuigen we van deze visie op de Bijbel. 

▪ Het beeld van God te beperken tot wat onze ratio aankan is een ernstige beperking van de hoogte en diepte van Gods 

Woord. 

▪ De Rank vindt theologisch aansluiting bij de rechterflank van de PKN, meer in het bijzonder de Gereformeerde Bond. De 

Rank zoekt haar overtuiging in de taal van deze tijd te verwoorden. Met dit uitgangspunt neemt De Rank nadrukkelijk een 

eigen plaats in binnen de stedelijke gemeente (PGA). 
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4.0 Gemeenteopbouw 

4.1 De eredienst 

Een bekende uitdrukking is, dat de eredienst de werkplaats van de Heilige Geest is. Een ander woord voor eredienst is 

godsdienst-'oefening'. 

Kenmerk eredienst 

▪ in de eredienst staat de preek centraal maar is onverbrekelijk verbonden met de dienst der gebeden, de dienst der 

offeranden en de liederen. De uitleg van het woord is niet beperkt tot wat het menselijk verstand nog kan bevatten 

en evenmin door dode orthodoxie; 

▪ predikanten die bij ons voorgaan komen voornamelijk uit de Gereformeerde Bond; 

▪ in De Rank wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken uit 1973, zowel psalmen als gezangen. Bij gelegenheid 

en in overleg met de predikant kunnen ook liederen uit andere bundels worden gezongen. Het nieuwe Liedboek 

laten we voorlopig op de plank liggen; 

▪ recent wordt er ook gezongen uit de nieuwe bundel WEERKLANK, waarin liederen gebaseerd op het gereformeerd 

belijden. De Kerkenraad zal zich bezinnen op invoering van deze bundel. Bij de keuze zal de gemeente worden 

betrokken. 

▪ de liturgische onderdelen: preek, gebeden & voorbede, liederen, collecte en voorlezing van de wet of daarmee ver-

wante tekst en geloofsbelijdenis hangen nauw samen. De Apostolische geloofsbelijdenis wordt beurtelings gelezen 

of gezongen, als de wet niet wordt gelezen; 

▪ jaarlijks worden bid- en dankstond voor gewas en arbeid gehouden; 

▪ ook op Hemelvaart wordt een kerkdienst gehouden; 

▪ te midden van de verschillende Bijbelvertalingen heeft de kerkenraad voorkeur voor de 'Herziene Statenvertaling'; 

▪ vóór de aanvang van de dienst wordt een bekend lied gezongen, bij voorkeur uit Weerklank of uit een andere bundel. 

4.2 Lerende gemeente zijn 

▪ Bijbelkennis is niet meer vanzelfsprekend is. De liturgie en de prediking dienen aantrekkingskracht uit te oefenen op 

jongeren én op ouderen. Ook de predikant dient de gemeente persoonlijk en betrokken toe te spreken, zodat er  een 

‘band’ ontstaat; 

▪ de Bijbelkringen zijn hierbij essentieel. De Rank kent een middag- en een avondbijbelkring. Voor data zie de Zon-

dagsbrief en onze site www.gemeentederankarnhem.nl. 

▪ Gebedskring: er is een kring samen met leden van een andere gemeente. Is er binnen onze eigen gemeente een 

behoefte naar een eigen gebedskring? We zullen de komende periode dit nader aan de orde stellen. 

 

5.0 Pastoraat 

5.1 Visie 

▪ Een goed functionerend pastoraat is van groot belang voor het geestelijk welzijn en de samenhang van onze ge-

meente. Via de pastorale bezoeken wordt duidelijk wat er leeft in de gemeente. Het is de bedoeling dat alle meele-

vende leden eens per jaar bezocht worden. Bijbellezen en gebed zijn gebruikelijke onderdelen van dergelijke bezoe-

ken. Speciale zorg moet er zijn in het pastoraat voor ouderen en voor mensen die een moeilijke periode in hun leven 

doormaken. 

▪ Het is van belang dat gemeenteleden over hun geloof kunnen en durven spreken. Zo kan ook het pastoraal b ezoek 

dienstbaar zijn aan het missionair zijn van onze gemeente en kunnen zaken, die in de kerkenraad en in de gemeente 

leven, besproken worden. 

Huidige situatie 

▪ Bijstand in het pastoraat door Ds. P. Vermaat: 2 dagen in de week. Dit wordt mogelijk gemaakt door het ruime geef-

gedrag van de gemeente , na gedurende 5 jaar financieel ondersteund te zijn door de Ger. Bond én Bureau Onder-

steuning van de PKN waar we zeer dankbaar voor zijn; 

 

 

http://www.gemeentederankarnhem.nl/
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▪ dank zij dit geefgedrag kan er ook worden geput – na goed overleg met het CvK – uit de wijkkas om deze 2e dag te 

blijven financieren; 

▪ Daarnaast bezoeken ouderlingen en diakenen en bezoek- broeders / dames gemeenteleden. 

Beleidsvoornemens 

▪ De kerkenraad zal zich in de komende periode (gaan) beraden op de positie van de predikant; 

▪ contract met de predikant is door het CvK verlengt voor het jaar 2019. Dit tot dankbaarheid van de gemeente.  

▪ Wel is het belangrijk om – samen met de predikant – ons te beraden op de nabije toekomst. Als er een andere 

predikant (voor het pastoraat) zal moeten worden beroepen, dan zullen de uitgangspunten duidelijk dienen te zijn. 

Samen met de predikant zal het Moderamen van De Rank om deze uitgangspunten vast leggen en dit voorleggen 

aan de kerkenraad; 

o Om de gemeente naar behoren te kunnen dienen is 2 dagen (pastoraat) in de week noodzakelijk; 

o Daar de PGA onze gemeente De Rank één dag in de week (pastoraat) toestaat, dient de gemeente zelf de 2e 

dag te bekostigen. Zoals eerder aangegeven is er met het CvK overeengekomen dat de 2e dag kan worden 

bekostigd uit de wijkkas van De Rank; 

o De te beroepen predikant zal gezocht worden uit de kring van de Ger. Bond en zal – zo zich laat aanzien - een 

emeritus predikant zijn. Nadere uitgangspunten zullen nog worden vastgelegd in goed overleg met predikant 

en het Moderamen; 

 

6.0 Toerusting en betrokkenheid 

Huidige situatie 

Naast de eredienst kent De Rank Bijbel- en gesprekskringen waar gemeenteleden worden toegerust, maar ook in de 

gelegenheid komen het geloofsgesprek met elkaar te voeren. De bekendheid met elkaar en de betrokkenheid op elkaar 

wordt naast de kringen ook gediend met het koffiedrinken na de kerkdienst, gemeentemiddagen en meer incidentele 

andere mogelijkheden. In de kerkdiensten en de kringen moet een sfeer van gastvrijheid en acceptatie worden bevorderd. 

▪ Elkaar kennen en gekend worden. De kerkenraad wil hierbij ook ruimte behouden voor gemeenteleden die tijd nodig 

hebben, of het moeilijk vinden, om zich aan te sluiten. Gemeenteopbouw zal de voortdurende aandacht hebben van 

de kerkenraad en de predikant. Voor zover mogelijk  zal het bezoekwerk bijgedragen aan de onderlinge gemeen-

schap. Het wijkblad De Schakel en de website zijn informatief en werken samenbindend. 

6.1 Beleidsvoornemens, acties 

Mogelijkheden gemeenteopbouw bespreken en uitwerken in een concreet plan door leden kerkenraad en predikant. Te 

denken valt aan: 

▪ Contact met scholen, gezinnen en kinderen (voor zover in Arnhem mogelijk); 

▪ Opzetten nieuwe dwarsverbanden binnen de gemeente (oud/jong, nieuwe/bestaande gemeenteleden). Evaluatie van 

gemeenteopbouw in de kerkenraad. 

6.2 Financieel beheer 

Huidige situatie 

▪ De Rank doet mee aan de jaarlijkse vrijwillige bijdrage, in nauwe samenwerking met het kerkelijk bureau. De groei 

van de gemeente en de daarbij behorende financiële situatie kan een goede basis vormen voor een op den duur 

gezonde begroting. 

Kerkgebouw en Ds. Van Oosterzeehuis 

▪ De Rank met de daarbij behorende ruimten is hét thuis van de wijkgemeente. De ruimten staan in de eerste plaats 

ter beschikking aan de zondagse erediensten en de gemeenteactiviteiten. Daarnaast wordt de Bonifatiuskerk en het 

Ds. Van Oosterzeehuis verhuurd aan derden; 

▪ Dit jaar (2018) zal er een plan worden gemaakt om het Ds. van Oosterzeehuis te renoveren, intern van indeling te 

veranderen en zo mogelijk uit te breiden. Dit vanwege de slechte bouwkundige situatie, maar ook noodzakelijk door 

de groei van de gemeente dat vraagt om een aantrekkelijk gebouw; 
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Beleidsvoornemens financiën 

▪ de kerkenraad heeft voortdurend aandacht voor de financiële balans. Hoogste prioriteit heeft de voortgang van het 

predikantswerk met ten minste 2 dagen in de week (bijstand in het pastoraat); 

▪ het is duidelijk geworden dat door de eerder genoemde financiële ondersteuning, geheel tegen de plaatselijke trend 

in, gemeente De Rank een groei heeft door gemaakt en is bezig te 'verjongen'; 

▪ deze financiële ondersteuning is ons verleend op grond van de herkende potentie die De Rank heeft: een gemeente 

'van bijzondere aard' met een verkondiging gebonden aan Schrift en Belijdenis. Een als zodanig herkenbare ge-

meente, waarbij Bijbeluitleg en Christologie centraal staan; 

▪ wanneer externe subsidiënten, verbonden aan en uitgaande van de PKN, De Rank als zodanig herkennen en haar 

'subsidiewaardig' vinden om in te investeren, dan is het niet vreemd te menen aanspraak te kunnen maken op finan-

ciële ondersteuning door de Algemene Kerkenraad van de PGA, zoals door het synodebesluit d.d. 30 januari 2004 

(met ingang per 1 maart 2004) is uitgesproken. Tenslotte is het vermogen van de PGA jarenlang mede opgebouwd 

door de gemeente De Rank;  

▪ ten slotte: de gemeenteleden van De Rank hebben in de afgelopen jaren bewezen bereid te zijn om ruimhartig bij te 

dragen in de noodzakelijk te maken kosten; 

6.3 Diaconaat 

De goede en bewogen diaconale zorg voor elkaar: de hulp als het nodig is. Al met al kan worden gesteld dat ons pastoraat en 

diaconaat de 'steunbalken' zijn onder een gastvrije, dienstbare en missionaire houding van de gemeente.  

Visie 

▪ Diaconaat is ‘dienen’. Dat is in gehoorzaamheid aan Christus naar elkaar omzien met barmhartigheid en gerechtig-

heid. Vanuit de zondagse eredienst geven gemeenteleden dit gestalte naar elkaar, zowel binnen de gemeente als in 

hun eigen omgeving. 

Huidige situatie 

▪ Een overzicht van de meeste activiteiten wordt gegeven in De Schakel en op de website: 

▪ Eredienst, bezoekwerk, algemene informatie rond het kerkenwerk; 

▪ artikelen t.b.v. geloofsopbouw, financieel verslag. 

▪ Beleidsvoornemens diaconaat 

▪ Er zijn geen specifieke beleidsvoornemens. 

6.4 Gerichtheid op andere verbanden 

Visie op communicatie 

▪ In het besturen van de gemeente dienen de kernwoorden missionair, betrokkenheid en gemeenschap zichtbaar te 

worden. De rol van het bestuur (kerkenraad) ten opzichte van de gemeente is tweeledig. Enerzijds is er sprake van 

vertegenwoordiging, anderzijds is er sprake van een roeping om leiding te geven aan de gemeente. In dit ‘spannings-

veld’ ontwikkelt zich een relatie tussen het bestuur en de gemeente.  

▪ Het is belangrijk dat de kerkenraad weet wat er (actueel) leeft in de gemeente en dat de gemeente zich herkent in 

keuzes die door de kerkenraad worden gemaakt. Door goede communicatie worden gemeenteleden actief betrokken 

bij het reilen en zeilen van de gemeente. Het verkiezen van ambtsdragers is niet een democratisch proces, maar vorm 

geven aan de roeping van Godswege van ambtsdragers. 

Communicatiemiddelen 

▪ Er wordt elke dienst een zg. Zondagsbrief uitgereikt, waarin de liturgie, pastoraat en bestuurlijke zaken worden weer-

gegeven. 

▪ In De Schakel, ons wijkblad, dat 4x per jaar verschijnt, proberen we een scala aan onderwerpen op een leesbare 

manier aan de orde te stellen. De Schakel wordt door ongeveer 160 abonnees gelezen. 

▪ Verder worden er gemeentemiddagen gehouden waarin naast inhoudelijke onderwerpen de gemeente zich kan uit-

spreken over bestuurlijke zaken. De ambtsdragers staan altijd open voor z.g. wandelganggesprekken. 
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Website 

De Rank heeft een eigen website. Deze levert nogal eens bezoek op van toeristen e.d. die in de omgeving van Arnhem 

vakantie houden, of anderszins. Verder worden nieuwkomers in Arnhem, die op zoek zijn naar een kerkelijke gemeente 

van onze signatuur, via de website van ons bestaan op de hoogte gebracht. 

 

7.0 Missionair werk 

7.1 Visie 

▪ Een gemeente die missionair wil zijn moet kiezen welke 'doelgroep' ze wil bereiken. Gekozen kan worden de focus te 

richten op de ‘netwerken’ van de gemeenteleden: 

o geen energie te steken in het zoeken van contacten, maar benutten bestaande contacten. 

o De Rank is niet geografisch georiënteerd. Gemeenteleden wonen slechts ten dele in de wijk rond de kerk; 

o geen speciale acties, maar missionair zijn in ons dagelijks leven, in onze dagelijkse leefwereld;  

o mensen komen veelal tot geloof via contacten met de mensen die ze kennen en vertrouwen en niet via kortdurende 

contacten met vreemden. Omdat de mensen uit onze netwerken mensen zijn met wie we al omgaan, weten we zeker 

dat we hen in onze gemeente gemeenschap kunnen bieden, dat is met contacten uit andere culturele lagen niet 

vanzelfsprekend. 

7.1 Beleidsvoornemens missionair werk 

▪ Wij vinden het van groot belang om 'er te zijn', in pastoraal opzicht, voor mensen. Het blijkt dat we nogal eens 

ouderen ook die (eventueel) van de kerk zijn vervreemd, weer bij de kerk kunnen betrekken. Ook hier ligt onze 

bediening. 

 

8.0 Bredere verbanden 

▪ Dit hoofdstuk plaatst De Rank in het breder verband van de Protestantse Gemeente Arnhem (PGA). Ook De Rank 

maakt deel uit van deze stedelijke gemeente en dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Via onze vertegen-

woordiging in de AK denken en praten we mee over de problemen van de PGA. De AK geeft ruimte aan de veelkleu-

righeid van de PGA. 

▪ er zijn afvaardigingen naar de Algemene Kerkenraad, de vergaderingen van het College van Diakenen en het college 

van kerkrentmeesters; 

▪ goede contacten zijn er met de PKN in Ede en Heteren. Dit betreft vooralsnog het krijgen van vooral morele support; 

maar misschien dat in de toekomst andere vormen van steun mogelijk zijn. De predikanten gaan op uitnodiging 

voor in de Bonifatiuskerk. Deze contacten worden door De Rank zeer op prijs gesteld; 

▪ verder is er contact met de Gereformeerde Bond en worden hun regionale en landelijke bijeenkomsten bezocht. Zij 

weten nadrukkelijk van ons bestaan en verlenen ons niet alleen financieel, maar ook moreel zeer gewaardeerde 

steun; 

 

9.0 Stadspastoraat, Israël en Wereldkerk 

9.1 Visie 

▪ De Rank kan zich absoluut niet vinden in het missionaire boegbeeld van de PGA, het Stadspastoraat. Het programma 

dat door het Stadspastoraat wordt aangeboden heeft meer te maken met Oosterse spirituele technieken dan met 

verdieping van het christelijk geloofsleven; 

▪ De Bijbel spreekt niet over zingeving, maar nadrukkelijke over de opdracht te geloven en zich te bekeren tot de 

drieenige God, Vader, Zoon en Heilige Geest (zie o.m. Joh. 3); 

▪  Wordt binnen de gemeenten van de PGA ook niet breed gedragen. Ons inziens hoort de PGA met het Stadspastoraat 

te stoppen. Ook omdat het vele geld, dat hieraan wordt besteed, beter gebruikt kan worden; 
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▪ over Israël heersen binnen de gemeente De Rank verschillende meningen. Over het algemeen welwillend, soms kri-

tisch, tot warme steun. Deze situatie leidt niet tot controverses binnen de gemeente. Het is niet onze eerste prioriteit 

intensief met dit onderwerp aan de gang te gaan. 

▪ Er ligt wat informatief materiaal op de leesplank. Verder functioneert er in de PGA een commissie Kerk & Israël. 

9.2 Beleidsvoornemens 

▪ bewustwording van de gemeente voor de nood van de ‘verre naasten’. 

▪ communicatie: door kerkenraad (Wijkblad en website = is gerealiseerd);  

▪ het houden van lezingen etc.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening 

 

 

 

Aldus te Arnhem vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 01 november 2018 

 

 

 

 

 

J. Ros, voorz. P. Rosseel, scriba 

 

 


