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De Streekgemeente
De Protestantse gemeente Wijchen-Leur-Batenburg maakt deel uit van de
Protestantse Streekgemeente Maas en Waal.
De Protestantse Streekgemeente Maas en Waal is sinds eind 2008 aangesloten
bij de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland.
De regio bestrijkt het gebied van Druten in het westen tot Weurt en Alverna in
het oosten.
In de streekgemeente zijn drie predikantsplaatsen.
Deze zijn als volgt verdeeld:

Regio Midden
werkgebied Druten, Bergharen, Hernen, Horssen
Ds. A. van Esschoten
e-mail: ds.a.vanesschoten@gmail.com
tel. 06 – 11 92 09 00

Regio Noordoost
werkgebied Beuningen, Winssen, Ewijk, Weurt
Ds. C.W. van den Berg
e-mail: c.berg947@upcmail.nl
tel. 024 – 844 68 31

Regio Zuidoost
werkgebied Wijchen, Leur, Batenburg
Interimpredikant : Ds. Karin Spelt
e-mail:karin.spelt@gmail.com
tel. 06- 13 55 47 49
werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

De contactgegevens van de streekkerkenraad zijn:
Voorzitter Dhr. Henk Keijman,
e-mail: h.keijman@maaswaalcollege.nl
tel. 024 – 641 94 90
Secretaris
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Dhr. Jil van Koeveringe,
e-mail: jilvankoeveringe@gmail.com
tel. 0487 - 51 21 69
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Wij willen zijn
Een
Een
Een
Een
Een
Een
Een

gemeente
gemeente
gemeente
gemeente
gemeente
gemeente
gemeente

voor jong en oud.
waar ‘vieren’ centraal staat.
waar gedeeld wordt, in materie en in het leven.
waar samen gezocht wordt naar ‘sporen van God’.
met zorg voor de naaste, dichtbij en ver weg.
waar geloof en hoop is.
waar je thuis komt.

De kerkelijke gemeente organiseert zich zo dat zij een bron van inspiratie
en ontmoeting is. Het gaat om het hart dat klopt door geloof, hoop en
liefde. Met die hartslag blijft er toekomst voor het geloof, en toekomst
voor de kerk in het Land van Maas en Waal.
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Welkom door de predikant
Ds. Karin Spelt ,
interimpredikant in de streekgemeente Maas en Waal :
regio Zuid-Oost Wijchen-Leur-Batenburg
Spoorzoeken en verbinden
Vanaf 1 januari 2018 ben ik werkzaam als
interimpredikant in de gemeente.
In mijn werk als predikant zijn twee woorden
belangrijk: spoorzoeken en verbinden. Samen
met mensen ben ik op zoek naar sporen van God
in ons leven en in de wereld. Sporen die ons de
weg wijzen.
We gaan op weg omdat we ons geraakt voelen,
ons op weg geroepen voelen door iets dat aan
ons trekt, iets dat ons overstijgt, iets dat we niet
helemaal begrijpen, maar wat ons niet loslaat en
waardoor we ons laten meenemen.

Als predikant probeer ik verbindingen te leggen
tussen God en mensen, tussen mensen onderling
en tussen mensen en de wereld en samenleving, waar we deel van uitmaken en waar we
ook verantwoordelijk voor zijn. Verbindingen die gekleurd worden door bijbelse
kernbegrippen als liefde , barmhartigheid en rechtvaardigheid. Verbindingen komen tot
stand waar mensen elkaar ontmoeten. In de kerkdienst, in gesprekskringen, in een
individueel gesprek en bij de vele activiteiten die we samen organiseren.Zelf leg ik er
altijd de nadruk op dat de kerkelijke gemeente een plek is waar mensen samen komen
met hun vragen. We hebben daar geen pasklare antwoorden, maar gaan samen op zoek
naar die antwoorden. Antwoorden die soms aarzelend klinken en voorlopig zijn.
Antwoorden die in deze tijd lang niet altijd vanzelfsprekend zijn. Antwoorden die we
vinden in de verhalen van de Bijbel en in andere bronnen uit de christelijke
geloofstraditie die ons inspireren. Maar ook in vormen van kunst, literatuur, film etc die
een bron van inspiratie kunnen zijn. Vanuit mijn geloof spreek ik het vertrouwen uit dat
door ons werken heen het geheim waait van God’s Geest die ons inspireert en ons de
weg wijst.
Dat spoor van God probeer ik al 25 jaar als predikant te volgen. Op zondag 24
januari 1993 werd ik als predikant bevestigd in het dorp Wehl, in de Liemers, bij
Doetinchem. Een kleine Protestante kerk in een Rooms-Katholieke streek. In september
2002 werd ik beroepen naar de Hervormde gemeente Tiel- Wadenoijen. Daar werk ik nu
nog steeds in de in 2010 gefuseerde Protestantse gemeente Tiel. Zij hebben
toestemming gegeven voor mijn detachering als interimpredikant naar Wijchen-LeurBatenburg voor minimaal één jaar. Ik blijf één dag per week in Tiel werken, en ben drie
dagen per week in Wijchen werkzaam.
Mijn werkdagen in Wijchen zijn op maandag, dinsdag en donderdag.
Samen met mijn man Jeroen Jeroense woon ik aan de Ram 30 in Elst, Overbetuwe. Wij
hebben van 1983 tot 1990 beide theologie gestudeerd in Utrecht. Jeroen is predikant in
de Protestantse gemeente Elst. Wij hebben twee kinderen Frederike (26) en Thijmen
(24).
Ik zie het als een mooie uitdaging om een jaar in een andere gemeente te mogen werken
en hoop dat we samen een goede tijd hebben.
Ds. Karin Spelt
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De Zondagse eredienst
Iedere zondag is er dienst in het kerkgebouw De Schakel te Wijchen
(Pius XII-straat 85, 6602 BE Wijchen). De aanvang is om 11.00 uur.
De diensten worden aangekondigd via het kerkblad en de huis-aan-huisbladen
die in Wijchen verschijnen.
Ook op de website www.pkn-wijchen.nl kunt u informatie over de erediensten
vinden.
Vóór de dienst wordt er vanaf 10.30 uur koffie gedronken.
Ongeveer eens in de zes weken wordt de Maaltijd van de Heer (Avondmaal)
gevierd. Kinderen zijn hierbij welkom; er wordt druivensap geschonken. Nadere
informatie over de wijze van vieren van de Maaltijd is verkrijgbaar bij de
diaconie.
In de zomervakantie worden er geen vieringen gehouden in Wijchen, maar in het
kerkje te Leur. Er is dan geen crèche of kindernevendienst en er verschijnt ook
geen Schakelbrief.
Voor wie niet op eigen gelegenheid naar de kerk kan komen, is er de taxidienst
(zie hieronder). Ook is het mogelijk de kerkdienst achteraf thuis te beluisteren.
U krijgt dan een afspeelapparaat te leen en wekelijks ontvangt u een USB-stick
met daarop de opname van de dienst. Voor meer informatie hierover zie onder
‘Diaconie’ op pagina 11.
Iedere zondag verschijnt een Schakelbrief met actuele berichten uit de gemeente
en informatie over de liturgie. Berichten voor de Schakelbrief kunt u vóór
donderdag 20.00 uur inleveren (gegevens zie onderaan deze bladzijde). Ook
kunt u aldaar een digitaal abonnement aanvragen.
In Batenburg wordt iedere 14 dagen een kerkdienst gehouden. De dienst begint
om 9.30 uur. In Batenburg is geen kinderopvang. Na de dienst is er koffie/thee
voor iedereen. In de maanden juli en augustus worden er geen vieringen
gehouden in Batenburg, maar in het kerkje te Leur. Er is dan geen crèche of
kindernevendienst en er verschijnt ook geen Schakelbrief.
Contactpersonen:
Ouderling Eredienst:

mevr. Ineke Strengholt
e-mail:strengh0@xs4all.nl
tel. 06 – 14 88 41 85

Taxidienst:

mevr. Annie van Bergen,
e-mail: annievanbergen@gmail.com
tel. 06 - 28 19 08 75

Schakelbrief:

schakelbrief@gmail.com
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Bijzondere diensten in de gemeente
Hoogtijdagen
Met Kerst zijn er zowel op de kerstavond als de kerstmorgen diensten in
Batenburg en in Wijchen om de geboorte van Jezus te vieren. Ook is er een
kinderkerstfeest.
De Witte Donderdag (de viering is in De Schakel) is het begin van de drie
dagen van Pasen. Na de dienst worden bijbel, kaarsen, kleden, avondmaalsgerei
e.d. de kerk uitgedragen – uitdrukking van Christus’ gang naar de Hof - om
ruimte maken voor de viering van de Goede Vrijdag.
Daarom begint de dienst op Goede Vrijdag (in Batenburg) met een stille, lege
kerk. Het is een sobere dienst, waarin we stil staan bij het lijden en sterven van
Jezus Christus.
De Paasnacht (in Leur): De kerk is donker en stil. Het koor zingt: ‘Wachters,
hoe ver is de nacht?’ Buiten wordt de nieuwe paaskaars aan het vuur
aangestoken.
Op de Paasmorgen is er een feestelijke dienst. Jezus leeft, de dood heeft niet
het laatste woord! Dat belijden en zingen we voluit.
Rondom Pasen en Kerst zijn er ook altijd afzonderlijke vieringen voor de Oudere
Gemeenteleden (OGL).

Trouwen
De kerkelijke gemeente van Wijchen heeft drie kerken die voor een
huwelijksviering gebruikt kunnen worden: De Schakel in Wijchen en de intieme
kerkjes van Leur en Batenburg.
Aan de huwelijksviering gaan enkele voorbereidingsgesprekken met de predikant
vooraf. Niet alleen om de precieze liturgie te regelen, maar ook om jullie
onderlinge band in relatie tot het geloof te bespreken. Daarmee verdiep je de
belangrijke stap die jullie samen gaan zetten. In deze gesprekken leert de
dominee jullie als paar beter kennen. Wat daarin ter sprake komt, draagt bij aan
het maken van een mooie en passende viering.
Tijdens de kerkdienst is het belangrijkste moment de trouwbelofte. De partners
spreken uit hoe zij elkaar zien en vertellen openlijk waarom zij hun verbond van
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liefde en trouw in de kerk willen vieren. Na het beantwoorden van de vragen
zegent de predikant het bruidspaar met een handoplegging.
Als herinnering krijgen jullie een trouwkaars mee, die je ook later in je leven
kunt aansteken als er iets te vieren is, maar ook als het moeilijk is. De vlam van
de kaars is een teken van Gods liefde die eindeloos is. Ook ontvangen jullie een
trouwbijbel.
Gemengd gehuwd? Of niet allebei kerkelijk? Ook dan is een huwelijksviering
goed mogelijk. In onderling overleg wordt bekeken wat het beste bij jullie past.
Dopen
Nieuw leven. Het is altijd weer een wonder hoe zoiets kan ontstaan. Je hebt er
negen maanden naar uitgekeken en naar toegeleefd. En dan is het er. Jullie
kindje. Geen bezit, maar een geschenk. Dat jullie als ouders wordt
toevertrouwd. Aan wie jullie het leven hebben doorgegeven!
De kerk wil graag meeleven met de geboorte van jullie kind. Dat gaat het
gemakkelijkst als je de kerk een berichtje stuurt. Digitaal of met een
geboortekaartje. En het liefst ook een kopie van de geboorteakte.
Dan neemt iemand van de kerk contact met jullie op.
Je kunt je kind laten dopen in de kerk. Om het aan God toe te vertrouwen.
Misschien weet je dat al zeker of misschien wil je daar eerst meer over
nadenken. Daarvoor kun je het beste contact opnemen met onze predikant.
Hij informeert je graag over de mogelijkheden
Diaconale dienst
Jaarlijks wordt er een viering georganiseerd door de plaatselijke diaconie.
Het thema van deze dienst wordt gekozen uit het jaarplan van de diaconie.
Open Leurdiensten
Iedere laatste zondag van de maand (behalve in juli en augustus) vindt in het
kerkje te Leur een zogenaamde Open-Leur-viering plaats (om 19.00 uur). De
thema's van deze oecumenische vieringen zijn ontleend aan het maandblad Open
Deur. Afwisselend gaan rooms-katholieke en protestantse voorgangers voor. De
Open-Leur-Viering is een activiteit van Open Leurgroep, Oecumene Maas en
Waal.
Contactpersoon: Mevr. R. Kalkers-van Rossum (secr.)
e-mail: fam.kalkers@hetnet.nl
tel. 0487-501 442
Oecumenische vieringen
Op twee vaste momenten in het jaar zijn er oecumenische vieringen samen met
een pastor van de rooms katholieke parochie De Twaalf Apostelen. In het kader
van de Week van het Gebed voor de Eenheid is er in januari een viering in één
van de tot de parochie behorende kerken. In de Vredesweek (in september) is er
een gezamenlijke viering in De Schakel.
Ook vinden er oecumenische vieringen plaats in de verzorgingstehuizen.
Naast andere incidentele vormen van samenwerking bij bijzondere activiteiten,
nemen wij ook op 4 mei gezamenlijk deel aan de nationale dodenherdenking.
Al deze activiteiten vinden plaats in wederzijds overleg tussen parochiebestuur
en kerkenraad.
Het adres van de parochie ‘De Twaalf Apostelen’ (waartoe o.a. de Antonius Abtkerk behoort) is: Oosterweg 4, tel. 024 - 641 26 27.
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Koffiedrinken voor de kerkdienst
Voor aanvang van de dienst is het mogelijk elkaar als gemeenteleden te
ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee. Een groep dames zorgt
ervoor dat u vanaf 10.30 uur in de hal van de Schakel hiervoor terecht kan.
Contactpersoon: mevr. Joke Mink
e-mail: jokemink@hotmail.com
tel. 06 – 13 59 96 02.

Jeugd en kerk in Wijchen
Onze missie
Jongeren vertrouwd maken met God, het geloof, de Bijbel en de kerk en hen
begeleiden en ondersteunen bij hun persoonlijke geloofsbeleving. Wij vinden het
belangrijk kinderen en jongeren de ruimte te geven om hun eigen weg door
leven en geloven te zoeken, individueel en in groepsverband. Op deze weg zijn
wij graag hun metgezel, dichtbij, vertrouwd, open en ontspannen.
Coordinatie jeugdwerk
vacature
Crèche
Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er tijdens de zondagse dienst een crèche.
De groep vrijwilligers kan aanvulling gebruiken. Vind je het leuk om eens in de
zoveel weken op te passen in de crèche, meld je dan aan. Ook jongeren zijn
welkom.
Contactpersoon: vacature
e-mail:
tel.
Kindernevendienst
Tijdens de zondagse viering gaan de kinderen van
de basisschoolleeftijd naar hun eigen ruimte. Hier
wordt het bijbelverhaal op een andere manier
verteld. Ook praten we met elkaar over de
betekenis hiervan. Na het gesprek gaan we aan de
hand van een verwerking dieper op het verhaal in.
Dit kan gebeuren in de vorm van een toneelstukje,
een spel of een leuk knutselwerkje. In de Adventsen 40-dagentijd werken we vaak met een project
dat die hele periode duurt. Met Kerst hebben we ons
eigen kinderkerstfeest. Tijdens de
kindernevendienst is er een collecte voor een
project dat we elk jaar zelf uitkiezen.
Contactpersoon: mevr. Tineke Arntz, e-mail: tineke3008@hotmail.com
tel. 024-645 08 80
JOZ
In ‘De Connection’ (de jeugdruimte van De Schakel) vinden met regelmaat
allerlei activiteiten plaats voor en door jongeren. Jongeren worden regelmatig op
de hoogte gehouden van deze activiteiten via een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief
ontvangen ze via e-mail. Ook op de jeugdpagina van de streek-website is te
lezen welke activiteiten er voor en door de jongeren georganiseerd worden.
9
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Daarnaast wordt er 1x per 8 weken met elkaar gegeten in De Connection.
Dit is op maandagavond van 18.00-21.00 uur. De jongeren koken zelf bij
toerbeurt.
Contactpersoon: mevr. Anja de Heus
e-mail: robanjadeheus@xmsnet.nl
tel. 024 – 642 26 72

Pastoraat
Onze gemeente heeft een pastoraal team en een grote groep contactpersonen.
Voor informatie, een gesprek of een afspraak om op een ander tijdstip verder te
praten, kunt u het pastoraal team bereiken via de predikant (06 – 13 55 47 49,
karin.spelt@gmail.com).
Bij geen gehoor kunt u ook contact opnemen met een ouderling pastoraat:
dhr. Piet Komduur, 024 – 645 18 05 of 06 – 44 48 8389
Mevr. Gerda Schouten, 024 – 642 47 13 of 06- 20 49 3476
Het wordt door ons erg gewaardeerd als u bij belangrijke gebeurtenissen
betreffende uzelf of anderen, waarbij bezoek gewenst is (bijvoorbeeld bij een
ziekenhuisopname) het pastorale team even belt, aangezien dergelijke informatie
niet door de betrokken instellingen worden doorgegeven.
Elke wijk heeft een vaste contactpersoon, die onder andere het kerkblad brengt
en bij wie u altijd terecht kunt voor vragen.
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Diaconie
De diaconie van onze gemeente besteedt op diverse manieren aandacht aan
mensen die in een kwetsbare positie verkeren. Dat doet zij door persoonlijke en
financiële ondersteuning van gezinnen, de zorg voor ouderen en zieken, de
diverse kerstacties, het opvangen van vluchtelingen en nieuwkomers in
Nederland, aandacht voor de jongeren en door participatie in de eredienst.
Diakenen kunnen hun werk pas goed doen, als zij op de hoogte zijn van de
hulpvragen die er zijn. Hulp vragen is voor de meeste mensen moeilijk en hulp
wordt vaak pas gevraagd als het echt niet anders kan. Als u zelf hulp nodig heeft
of u kent iemand in uw omgeving, stellen wij het bijzonder op prijs als u ons
informeert. Voor ons is het vanzelfsprekend dat alles wat u ons vertelt
vertrouwelijk behandeld zal worden.
De diaconie bestaat uit:
 Dhr. Peter Fiechter (administrateur)
 Dhr. Pim Visser (voorzitter)
 Mevr. Annie van Bergen
 Mevr. Philippien Weerheim
 Mw. Caroline Visser (scriba)

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

024 – 64 23 381
06 - 50 23 27 59
06 - 28 19 08 75
06 - 52 63 74 24
06 - 46 26 75 81

De taxidienst naar de kerk
Soms is het niet mogelijk om op eigen gelegenheid de wekelijkse viering te
bezoeken. U kunt dan gehaald en na de kerkdienst weer thuisgebracht worden.
Neemt u gerust contact op indien u hiervan gebruik wilt maken.
Contactpersoon: mevr. Annie van Bergen
e-mail: annievanbergen@gmail.com
tel. 06 - 28 19 08 75.

Thuis de kerkdienst beluisteren
Indien het niet mogelijk is om de kerkdienst bij te wonen, is het mogelijk dat u
een USB stick ontvangt met de opgenomen dienst, samen met de papieren
liturgie en de Schakelbrief. Voor het afspelen kunt u een afspeelapparaat in
bruikleen krijgen; deze heeft een hele duidelijke instructie.
Indien u hier gebruik van wilt maken, kunt u contact opnemen met:
Contactpersoon: mevr. Annie van Bergen
e-mail: annievanbergen@gmail.com
tel. 06 - 28 19 08 75.
Verjaardagskaarten
Alle gemeenteleden die 80 jaar of ouder zijn ontvangen ter gelegenheid van hun
verjaardag een verjaardagskaart.
Contactpersoon: mevr. Wilma de Klerk
e-mail: wm.deklerk@vodafonethuis.nl
tel. 024 – 66 35 334.
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Bloemen in de kerk
Elke week wordt er door de bloemendienst een bloemstuk gemaakt.
Deze bloemen gaan na afloop van de dienst als groet van de gemeente naar een
zieke, een oudere, of gewoon iemand die wel een bloemetje kan gebruiken.
Tijdens speciale periodes in het kerkelijk jaar (Advent, Pasen) wordt er door deze
groep dames een liturgische bloemschikking gemaakt.
Kent u iemand die in aanmerking komt voor een bloemetje, neemt u dan contact
op met mevr. Tonny van der Doe.
Contactpersoon voor het maken van de bloemstukken is
mevr. Gonnie van Schaik
tel. 024 - 641 93 75.
Contactpersoon voor de bestemming van de bloemen is
mevr. Tonny van der Doe
e-mail: tonny.vanderdoe@online.nl
tel. 024-645 48 60.

Oudere gemeenteleden
De saamhorigheid tussen de ouderen in de gemeente is groot. Een grote groep
bezoekt de ouderenmiddagen, die elke vierde maandag van de maand, van
14.00 tot 16.00 uur, plaatsvinden in De Schakel. Het programma is zeer
gevarieerd: er worden sprekers uitgenodigd om te vertellen over interessante
onderwerpen, er zijn spelmiddagen en er wordt regelmatig een dagje-uit
georganiseerd. Ook met Kerst en Pasen zijn er bijzondere bijeenkomsten. Alle
leden, vallend onder de doelgroep, zijn van harte welkom! Heeft u geen vervoer
en wilt u wel graag naar de bijeenkomsten, neemt u dan even contact op met de
coördinator of met één van de diakenen.
Contactpersonen zijn:
Mevr. Pia van der Eijck (024 - 696 24 94),
Mevr. Janny de Vries (024 – 663 67 83),
Mevr. Wilma de Klerk (024 – 663 53 34) en
Mevr. Riet van Gils (06- 36 03 09 14)
De handwerkgroep
Eens in de 2 weken komt een groep dames bij elkaar in De Schakel om samen te
handwerken of met andere hobby’s bezig te zijn.
Contactpersoon is mevr. Jo v.d. Brugge
tel. 024 - 641 36 73
(bij geen gehoor kunt u ook mevr. Wilma de Klerk bellen,
tel. 024 – 663 53 34)

Koffie-inloopochtend
Wie behoefte heeft aan gezelligheid en contact is van harte welkom op de
koffiemorgen. Elke 1e donderdag van de maand (behalve in juli en augustus) van
10:15 tot 12:00 uur kunt u in de hal van De Schakel terecht voor een kop koffie
en een praatje.
Gastvrouw is mevr. Wilma de Klerk (elke maand geassisteerd door een tweede
gastvrouw/-heer)
e-mail: wm.deklerk@vodafonethuis.nl
tel. 024 – 663 53 34.
12
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De eetgroep
Samen eten is gezellig. Met elkaar aan tafel gaan nodigt uit tot kokkerellen, een
goed gesprek en kennismaking met andermans kookkunst. De eetgroep is een
groep (alleengaande) mensen die elke laatste vrijdag van de maand in De
Schakel samen kookt en eet. Tot de doelgroep behoren diegenen die het fijn
vinden om af en toe eens samen te eten met anderen, waarbij het contact met
anderen heel belangrijk is. Wilt u van tevoren even laten weten dat u komt?
Graag uiterlijk op de woensdag die eraan vooraf gaat.
Contactpersoon: mevr. Joke Otte
tel. 024 – 641 40 39 (b.g.g. telefoonbeantwoorder inspreken).
Vakanties in het Roosevelthuis
Ouderen en langdurig zieken kunnen hier genieten van een korte vakantie. Een
week lang kunnen zij volledig verzorgd genieten van aandacht, verzorging,
activiteiten en uitstapjes. Het Roosevelthuis is zeer geschikt voor mensen met
een lichamelijke beperking, of deze nu wordt veroorzaakt door ouderdom of door
ziekte. Een groot deel van de begeleiding wordt verzorgd door verpleegkundigen
en verzorgenden, die hier een week vakantie voor opnemen. Bovendien zijn er
altijd een arts en een predikant aanwezig.
Contactpersoon: mevr. Philippien Weerheim
tel. 06 – 52 63 74 24
e-mail: pien260970@gmail.com

Interkerkelijk Platform Kerk en Vluchteling Wijchen e.o.
De Wijchense diaconie maakt deel uit van het Interkerkelijk Platform Kerk en
Vluchteling Wijchen e.o.. Dit diaconale samenwerkingsverband zorgt in brede zin
voor opvang en begeleiding van asielzoekers, vluchtelingen en nieuwkomers in
de regio.
Coördinator is mevr. Caroline Visser
e-mail: visser75@xs4all.nl
tel. 06 – 46 26 7581

Zang/muziek
Liedgroep
Sinds september 2015 is een een liedgroep actief.
De liedgroep is vrijblijvend en toegankelijk voor alle gemeenteleden.
De liedgroep komt op die zondagmorgen bijeen waarop de cantor/organist als
organist is ingeroosterd en wel van 10.15 tot 10.45 uur.
Door de liedgroep zal het lied van de zondag en de antwoordpsalm worden
geoefend.
Indien gewenst kan de liedgroep in de viering het lied van de zondag en/of de
antwoordpsalm ten gehore brengen en/of de gemeentezang ondersteunen.
Indien mogelijk zullen frequente deelnemers aan de liedgroep middels de mail op
de hoogte worden gebracht van de te zingen liederen, zodat men zich thuis kan
voorbereiden.
Cantor/organist: dhr. Hans Spierings
e-mail: hasnspierings@gmail.com
tel. 024 – 378 51 37
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Van Alle Canten
Dit koor is ontstaan vanuit de behoefte om tijdens de vieringen ook een ander
repertoire, een ander geluid te laten horen. Dit repertoire wordt mede
aangedragen door de leden zelf en is dus erg gevarieerd en meestal
vierstemmig.
Het koor wordt geleid door dhr. Hans Meek en repeteert eens in de twee weken
op zaterdag, van 16.00 uur tot 17.00 uur in De Schakel.
Contactpersonen zijn: de hr. en mevr. Hans en Anneloes Boer
e-mail: jw.boer@xs4all.nl
tel. 024 - 641 49 69
De zanggroep Catena
Catena is een enthousiast koor van ruim 20 leden o.l.v. de hr. Wim Veerman.
Wie jong is of zich jong voelt, is welkom. Het repertoire bestaat uit veelal
Engelstalige, vlotte kerkmuziek en gospel. Er wordt meerstemmig gezongen. De
repetitie is op woensdag van 19:45 tot 21:45 uur in De Schakel.
Voor informatie kunt u ook terecht op hun eigen website:
www.zanggroep-catena.nl
Contactpersoon: mevr. Elma de Vos
e-mail: elmadevos@hotmail.com
tel. 024 – 641 41 84.

Kunst in de kerk
Sinds 2012 wordt er een aantal keren per jaar een expositie van kunstwerken
georganiseerd in de Schakel. Het doel van deze exposities is bij te dragen aan
een vernieuwing van de wijze van geloven in deze tijd, waarbij het accent meer
ligt op de beleving van het geloof. Zo wordt de religieuze bezinning verdiept door
middel van verschillende kunstvormen.
Kunst kan de verkondiging steunen, of zelfs een andere vorm van verkondiging
zijn. Kunst kan een bron van inspiratie zijn, of, net als een preek of een lied,
gemeentevormend werken. Een tekst kan verhelderend of troostend zijn en een
bron van geloofsvreugde. Naast muziek en taal kunnen kunstvormen op hun
eigen wijze inspireren en de eredienst ondersteunen.
De kerkzaal van De Schakel leent zich hier prima voor.
Tijdens een expositie staat in de viering de kunst rond een bepaald thema
centraal.
Voor en na de viering is er gelegenheid om de expositie te bekijken.
Ook is er gedurende de expositie een openstelling voor bezichtiging op
zaterdagmiddag, van 14.00-16.00 uur.
Daarnaast wordt er regelmatig een lezing of thema-avond gekoppeld aan een
expositie. Deze is voor iedereen toegankelijk.
De werkgroep bestaat uit mensen die affiniteit hebben met kunst en geloof.
Zij willen samen zoeken naar kunst die passend is bij de gemeente.
Contactpersoon:
Voorzitter:
Mevr. Margreet van der Meij
e-mail: majomebe@hetnet.nl
tel. 024 – 64 50 563
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Financiën en beheer
Actie Kerkbalans
Aan u als gemeentelid wordt jaarlijks een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd.
Ook een kerk kan immers niet zonder inkomsten. In januari wordt daarom de
actie Kerkbalans gehouden. U ontvangt dan een folder met informatie over
geplande inkomsten en uitgaven van de kerk. Daarbij krijgt u een formulier,
waarmee u uw bijdrage voor het komende jaar kunt toezeggen.
Gespreide betaling is mogelijk. Aangezien onze kerk onder de ANBI-regeling valt,
zijn giften aan de kerk boven uw fiscale drempel aftrekbaar voor de belastingen,
als zij boven uw fiscale drempel uitkomen.
Informatie over de actie Kerkbalans kunt u krijgen bij de
contactpersoon: dhr. Paul Dekker
e-mail: kerkbalanspwdekker@outlook.com
tel. 024 – 642 55 43
Periodieke onderhandse schenkingen
Als u uw bijdrage aan de kerk voor een periode van vijf jaar vastlegt in een
periodieke onderhandse schenking, dan is uw gift niet gedeeltelijk maar helemaal
aftrekbaar van de belasting. Dus zonder minimum en zonder drempel (geen 1%
regeling). Dat wil zeggen, dat van iedere 100 euro die u geeft, de belasting u,
afhankelijk van de tariefgroep waar u in valt, dertig tot vijftig procent terug
betaalt. Sinds 1 januari 2014 is hiervoor geen bezoek aan de notaris meer nodig.
Dat is niet alleen mooi meegenomen, maar het opent voor u ook de mogelijkheid
uw bijdrage te verhogen of zelfs het gehele voordeel aan de kerk ten goede te
laten komen.
Moeilijk? Wel nee! Vele leden van onze gemeente hebben al met succes aan deze
actie meegedaan. Eén telefoontje naar onze administratie is voldoende om u niet
alleen precies te informeren, maar ook om het opstellen en vastleggen van de
overeenkomst voor u te regelen. Het kost u dus niets, maar u - en hopelijk de
kerk - worden er wel beter van.
Contactpersoon: dhr. Thijs Kruijthoff
e-mail: thijs.kruijthoff@gmail.com
tel. 06-29 50 05 69
Ledenadministratie
De burgerlijke gemeente geeft gegevens met betrekking tot verhuizing,
geboorte, huwelijk of overlijden niet meer door aan de kerkelijke instanties.
Daarom wordt u vriendelijk verzocht deze berichten zelf door te geven aan de
ledenadministratie van de kerk: dhr. Thijs Kruijthoff
e-mail: thijs.kruijthoff@gmail.com
tel. 06-29 50 05 69
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in stroken van 10 x 1 Euro per bon = €10,00
per strook. U kunt deze bestellen door overmaking van het bedrag op een van de
volgende rekeningen: NL92INGB0003144850 of NL42RABO0158608364. Beide
rekeningen ten name van de Protestantse Gemeente Wijchen. Vermeldt u hierbij
uw adres, de collectebonnen worden dan bij u thuisbezorgd.
U kunt ook op zondagochtend de hr. Wim Nouwen of Theo Arntz aanspreken,
dan kunt u de bonnen direct meenemen.
15
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Beheer van De Schakel
Het onderhoud van kerkgebouw De Schakel wordt verzorgd door de hr. Rob de
Heus en het team van beheerders.
Beheerders:
Dhr. Jos v.d. Bosch, tel. 024 - 645 05 63
Dhr. Stef Eilander, tel. 024 - 641 69 41
Dhr. Gerrit de Vries, tel. 024 - 663 67 83
Dhr. Rob de Heus, tel. 024 - 642 26 72
Voor reservering van de kerkzaal en de overige ruimten in de Schakel kunt u
bellen met: dhr. Jos v.d. Bosch, tel. 024 - 645 05 63.
Batenburg
Voor alle zaken betreffende de gebouwen in Batenburg kunt u contact opnemen
met: dhr. Jan van de Bovenkamp, tel. 0487-54 25 88.
Begraafplaatsen
De Protestantse Gemeente Wijchen-LeurBatenburg bezit drie kerkelijke
begraafplaatsen:
in Batenburg aan de Kasteelseallee,
in Leur rond de kerk aan de Van
Balverenlaan en
in Wijchen aan de Kasteellaan.
In Wijchen en Leur is het mogelijk om na
een crematie de as van een overledene uit
te strooien.
Ook kunnen daar urnen bijgezet worden in urnenkeldertjes. In Wijchen is er
tevens de mogelijkheid de urnen in een columbarium te plaatsen, in het
voormalige lijkenhuisje aan de Kasteellaan. Deze begraafplaats is als enige van
de drie in beheer bij de Stichting Historische begraafplaats Kasteellaan Wijchen.
Vrijwilligers zorgen ervoor dat de begraafplaatsen goed onderhouden worden.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de hieronder vermelde personen.
Begraafplaats Kasteellaan te Wijchen
Contactpersoon: Dhr. Hans Boer
e-mail: jwboer@ks4all.nl
tel. 024 – 641 49 69
Begraafplaats te Leur
Contactpersoon: Dhr. Hans Boer
e-mail: jw.boer@xs4all.nl
tel. 024 - 641 49 69
Begraafplaats te Batenburg
Contactpersoon: Mevr. M. Waals-van Toledo
e-mail: mwaalsvantoledo@hotmail.com
tel. 0487 - 541 776
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Adressen College van Kerkrentmeesters
Postadres: Pius XII-straat 85, 6602 BE Wijchen
Voorzitter: dhr. Fred Kuper
e-mail:kerkrentmeester.wlb@gmail.com
tel. 024 – 645 07 22 of 06 – 51 70 73 85
Secretaris: Vacature
Administr.: dhr. Theo Arntz
e-mail: t.arntz4@upcmail.nl
tel. 024 – 645 08 80
Ledenadm.: dhr. Thijs Kruijthoff
e-mail: thijs.kruijthoff@gmail.com
tel. 06-29 50 05 69

Bankrekeningen: NL 92 INGB 0003144850 en NL 42 RABO 0158608364
Beide rekeningen staan ten name van Protestantse Gemeente
Wijchen/Leur/Batenburg.

Communicatie
De website Wijchen-Leur-Batenburg en de Facebookpagina
De gemeente Wijchen-Leur-Batenburg heeft een eigen website. Het is een
overzichtelijke site die door gemeenteleden zelf met veel enthousiasme wordt
gemaakt. Bezoekt u deze site regelmatig om op de hoogte te blijven van alle
activiteiten en eventuele veranderingen: www.pkn-wijchen.nl
Wijzigingen en nieuws om op de website te vermelden, kunnen worden
doorgegeven aan scriba.
Ook wordt er een pagina op Facebook bijgehouden:
www.facebook.com/DeSchakelWijchen/

De Schakelbrief
Iedere zondag ligt er een gedrukte versie van de Schakelbrief in de kerk. Hierin
leest u de meest recente berichten. Berichten voor de Schakelbrief kunt u vóór
donderdag 20:00 uur inleveren bij de ouderling communicatie. Tevens is het
mogelijk een digitaal abonnement bij hem aan te vragen.
Contactpersoon: schakelbrief@gmail.com
De activiteitengids
Eén keer per jaar, met het verschijnen van het Kerkblad in september, komt er
een activiteitengids uit: het zgn. ‘blauwe boekje’. Daarin staan alle activiteiten
die in het komende seizoen georganiseerd worden.
Contactpersoon: mevr. Arna Bearda
e-mail: a.bearda@hotmail.com
tel. 024 – 641 46 00
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Het Kerkblad
Het kerkblad verschijnt 6 à 7 keer per jaar. Hierin treft u verslagen en
aankondigingen van activiteiten in de gemeente aan, nieuws uit de
Streekgemeente en de landelijke kerk, achtergrondartikelen en een overdenking
van een van de streekpredikanten. Kopij is altijd welkom.
Ter bestijding van de onkosten wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd.
Kopij kerkblad inleveren bij: mevr. Ineke Strengholt
e-mail: strengh0@xs4all.nl
tel. 06 – 14 88 41 85,
PR
Bijzondere activiteiten worden middels persberichten doorgegeven aan de lokale
media. Zo worden onze deuren opengezet voor mensen van buiten onze
gemeenschap.
Ook op de website www.pkn-wijchen.nl zult u deze activiteiten kunnen vinden.
Contactpersoon: Dhr. Cees Jonkheer
e-mail: c.j.jonkheer@xmsnet.nl
tel. 024 – 641 94 33
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Kerkgebouwen
De Schakel
Pius XII Straat 85
6602 BE Wijchen
In het kerkelijk centrum De Schakel zijn
ook zalen te huur.
Informatie hierover en reservering voor
kerkelijk gebruik:
Dhr. Jos van den Bosch,
tel. 024 - 645 05 63

De dorpskerk in Leur
Van Balverenlaan 4
6615 AH Leur

Informatie over het gebruik van de kerk te
Leur:
Mevr. J.H.W. van der Koppel,
tel. 024 - 641 60 91

De Oude of St. Victor Kerk
Kruisstraat 7
6634 AG Batenburg
Informatie over het gebruik van de kerk te
Batenburg:
Dhr. Jan van de Bovenkamp,
tel. 0487 – 54 25 88
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Samenstelling Kerkenraad anno 2018:

Telefoon
Predikant
Ds. Karin Spelt
Voorzitter
Henk Willems
Scriba
Joop van der Doe

Mobiel

06-13 55 47 49

E-mail
Karin.spelt@gmail.com

024-642 21 05

06-53 33 50 07

dapwijchen@gmail.com

024- 645 48 60

06-10 01 54 71

joop.van.der.doe@online.nl

06-14 88 41 85

strengh0@xs4all.nl

Ouderling eredienst
Ineke Strengholt
Ouderling communicatie
vacature
Jeugdouderlingen
vacature

Ouderlingen pastoraat
Piet Komduur
024- 645 18 05
Gerda Schouten
Ouderlingen CvK
Fred Kuper
Peter de Haan
Diakenen
Annie van Bergen
Pim Visser
Philippien Weerheim

06-44 48 83 89

p.komduur@tiscali.nl

024- 642 47 13

06-20 49 34 76

gerda.schouten@gmail.com

024- 645 07 22

06-51 70 73 85

kerkrentmeester.wlb@gmail.com

0487 – 540 190

06-52 78 09 02

haan@xmsnet.nl

024- 641 19 46

06-28 19 08 75

annievanbergen@gmail.com

024- 642 14 16

Visser75@xs4all.nl

06 52 63 74 24

Pien260970@gmail.com

Ambtsdragers met speciale opdracht
Ankie Haan
0486 – 411 263
Marike Meek
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steltakkerhoeve@kpnplanet.nl
06-18 42 09 00

Marike.meek@gmail.com
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Adressen
Kerkenraad

Voorzitter

Dhr. Henk Willems

024-6422105

Secretariaat

Dhr. Joop van der Doe

Predikant

Ds. Karin Spelt

Ouderling eredienst Ineke Strengholt
Jeugdouderling

024 – 645 48 60
06-13 55 47 49
06 – 14 88 41 85

dapwijchen@gmail.com
joop.van.der.doe@online.nl
Karin.spelt@gmail.com
Strengh)@xs4all.nl

Vacature

Pastoraat

Contactpersonen

Dhr. Piet Komduur

Diaconie

Secretariaat

p/a Aalsburg 2412

Administrateur

Dhr. Peter Fiechter

Rekeningen

NL73INGB0001010222
NL10ABNA0485817896 Beide tnv Diaconie Protestantse Gemeente Wijchen

Postadres

Pius XII-straat 85
6602 BE Wijchen
NL92INGB0003144850
Beide t.n.v.
NL42RABO0158608364
Dhr. Theo Arntz
024 – 645 08 80

College van
Kerkrentmeesters

Rekeningen
Administratie

Ledenadministratie Dhr. Thijs Kruijthoff
Crèche

vacature

Kindernevendienst

Mevr. Tineke Arntz

Jeugd op Zondag

Mevr. Anja de Heus

Cantor/organist

Dhr. Hans Spierings

Van Alle Canten

Secretariaat

Zanggroep Catena
Kunst in de kerk

Voorzitter

Kerkblad

Redactieadres

Schakelbrief

Fam. Hans en
Anneloes Boer
Mevr. Elma De Vos

024 – 645 18 05

p.komduur@tiscali.nl

024 – 642 14 16

Visser75@xs4all.nl

024 – 642 33 81

r.s.p.fiechter@xmsnet.nl

t.arntz4@upcmail.nl

06- 29 50 05 69

Thijs.kruijthoff@gmail.com

024 – 645 08 80

tineke3008@hotmail.com

024 - 642 26 72

robanjadeheus@xmsnet.nl

06 – 18 66 61 36

hasnspierings@gmail.com

024 – 641 49 69

jw.boer@xs4all.nl

024 – 641 41 84

info@zanggroep-catena.nl

Mevr. Margreet
024 – 645 05 63
van der Meij
Mevr. Ineke Strengholt
06 - 14 88 41 85

Contactpersoon

majomebe@hetnet.nl
strengh0@xs4all.nl
schakelbrief@gmail.com

PR

Contactpersoon

Dhr. Cees Jonkheer

De Schakel

Adres

Pius 12e straat 85

024 – 641 11 65

Bij geen gehoor:

024 – 645 05 63
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Bespreking

Dhr. Jos v.d. Bosch

Beheer Schakel

Dhr. Rob de Heus

024 – 641 94 331

c.j.jonkheer@xmsnet.nl

024 – 645 05 63

majomebe@hetnet.nl

024 – 642 26 72

robanjadeheus@xmsnet.nl
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