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Sinds 1 januari 2020 is het zover:
Ark en Rank zijn officieel
gefuseerd. Tegelijk moet er nog
veel gebeuren. In deze
nieuwsbrief praten we u en jou
bij over wat er allemaal speelt.
Tips of aanvullingen?
Van harte welkom!

De fusie is een feit
Sinds 1 januari 2020 is het officieel: de

' ArkRank Gemeente'

wijkgemeenten Ark en Rank zijn gefuseerd tot een

De werknaam van de nieuwe wijkgemeente is

nieuwe wijkgemeente. Tot Pinksteren 2020 is dit

voorlopig 'ArkRank Gemeente'. Als we als

vooralsnog een fusie die vooral achter de

wijkgemeente verhuizen naar het vernieuwde

schermen zichtbaar is. Er worden - afgezien van

kerkgebouw, wordt ook een definitieve naam

enkele gezamenlijke diensten - in beide

gekozen voor de nieuwe wijkgemeente. Daarbij

kerkgebouwen op zondagen diensten gehouden.

doen we tegen die tijd zeker een beroep op uw
en jouw creativiteit!

Vanaf Pinksteren gezamenlijke diensten in de
Rank

Een kerkenraad

Vanaf Pinksteren worden ook gezamenlijke

Vanaf 1 januari is er een nieuwe, gezamenlijke

diensten gehouden. Vanaf dat moment gaat de

grote kerkenraad. Deze kerkenraad is in

Ark dicht voor een verbouwing en vinden de

december al een keer bij elkaar geweest om

gezamenlijke diensten plaats in de Rank.

kennis te maken en de eerste contouren te
schetsen voor 2020.

Op zondag 12 januari vindt de bevestigingsdient

Leidend hier voor was o.a. het fusierapport

plaats van de nieuwe kerkenraad. Omdat de Ark-

‘Groeien in Liefde’. Er is gesproken met diverse

Rank Fusiegemeente een nieuwe gemeente is,

geledingen uit de gemeenten. Het beleidsplan

moeten alle kerkenraadsleden opnieuw worden

is uitnodigend naar alle gemeenteleden om

(her)bevestigd. Ook wordt er een aantal

mee te denken en te doen. Centraal in het

gemeenteleden voor het eerst bevestigd. Zij

beleid is de zondagse eredienst waar jong en

worden met handoplegging bevestigd. Wij zijn

oud zich gekend en erkend weten. Hier klopt

ontzettend blij dat er gemeenteleden zijn die zich

het hart van onze gemeente waar alles

(opnieuw) in willen zetten voor onze

samenkomt.

wijkgemeente!
Zoals gezegd is het beleidsplan van kracht tot

Organogram / Kleine Kerkenraad

het ‘nieuwe’ gebouw in gebruik genomen zal

Vanuit de fusiecommissie is een advies gekomen

worden. Komende uit verschillende tradities

voor een aangepaste organisatiestructuur. Een van

zullen we deze periode gebruiken om verder

de belangrijkste wijzigingen is dat er een grote en

naar elkaar toe te groeien. Vaststelling van het

een kleine kerkenraad komt. De kleine kerkenraad

beleidsplan staat op de agenda van de nieuwe

wordt binnenkort samengesteld. In een volgende

kerkenraad van januari 2020 waarna het aan de

nieuwsbrief gaan we uitgebreider in op dit

gemeente wordt aangeboden.

organisatiemodel. Nu is als bijlage het
organogram toegevoegd.

Jesaja profeteerde over de komende Messias uit
het geslacht van Isaï en David:

Voorzitter en scriba's

De geest van de HEER zal op hem rusten:

De voorzitter van de nieuwe kerkenraad is

een geest van wijsheid en inzicht,

Leendert Vermeulen

een geest van kracht en verstandig beleid,

(Voorzitter.ArkRank@gmail.com). Er komt nog een

een geest van kennis en ontzag voor de HEER.

tweede voorzitter. Daarnaast zijn er twee scriba's:
Wiggert Pols (Scriba1.ArkRank@gmail.com) en Han
van Burg (Scriba2.ArkRank@gmail.com).

Beleidsplan
Hoe vertalen we de liefde van de Heer, die de
hartslag van het leven is in onze gemeente in
beleid? Een van de dingen die moesten gebeuren
voor januari 2020 was het scrhijven van een
beleidsplan. Dit beleidsplan geldt totdat onze
wijkgemeente verhuist naar het nieuwe
kerkgebouw. Tegen die tijd wordt een nieuw
beleidsplan geschreven.
Het beleidsplan heeft de passende naam
‘GELOVEN IN DE TOEKOMST’ meegekregen. Daarin
wordt duidelijk waar de gemeente voor staat, wat
zij de komende periode van plan is en hoe zij dat
wil bereiken. In de eerste bijeenkomst van de
commissie zijn de kaders voor het beleidsplan
voor de nieuwe gemeente vastgesteld.

Moge de Geest, die zo bijzonder in Hem
woonde, ook bij ons werken en zorgen voor wat
deze Bijbeltekst vermeldt: verstandig beleid.
Aan de opstelling van het beleidsplan hebben
meegewerkt: Anke Anker, Jaco Griffioen, Johan
van der Niet. Jacques Pielanen, Marjan Tromp,
Lyan Verburg en Manus Verweij.

Bijpraten vanuit de
Dienstencommissie
Om de gemeente te laten ervaren hoe het
samengaan van beide wijkgemeenten er uit zou
kunnen zien is in de maand mei 2019 meerdere
diensten ontwikkeld en uitgeprobeerd. Daar
kwamen heel veel positieve reacties op. We zijn
God dankbaar voor deze periode. Met
verwondering zagen we dat de op één avond
bedachte concepten vrijwel letterlijk goed
uitgevoerd werden in de maand mei. Marieke
Jellema daagde ons uit om onze creativiteit niet
vooraf te remmen en in te spelen op de diversiteit
binnen de gemeente.
Vanaf de zomervakantie is een meer pragmatische
opzet aan de orde geweest; één keer per maand
zijn de diensten samengevoegd waarbij er op
zondagmorgen tevens maar één dienst werd
aangeboden.De dienstencommissie heeft zich in
deze periode nauwelijks met de diensten
bemoeid. We zagen steeds volle kerkzalen en
mooie diensten. Wel constateerden we dat in de
wintermaanden, of als er iets bijzonders aan de
hand is, een koor uitgenodigd wordt, het niet

De kerk is een plek waar zowel jong en oud zich
thuis voelen. Deze uitgangspunten hebben we
eerder geformuleerd en besproken in diverse
gemeentebijeenkomsten en staan ook in het
fusierapport. Het is mooi om te merken dat we
als commissie ons daarin helemaal vinden en
zo bij elkaar merken wat ons ten diepste met
elkaar verbindt.
Tot aan Pinksteren gaan we naar een schema

allemaal meer past in één ochtenddienst.

van twee gemeenschappelijke

Onlangs is de dienstencommissie weer bijeen

samengaan een feit en zal de Ark tijdelijk

geweest. Als eerste stonden we stil bij het verlies
van ons zeer gewaardeerde lid Dick Roest. We
hebben de afgelopen diensten geëvalueerd en ons
gebogen over het komende jaar. Zowel
inhoudelijk, als organisatorisch. Vanaf 1 januari
2020 zijn wij daadwerkelijk één gemeente en
komen we steeds intensiever samen op zondag in
één gebouw. Het kan geen kwaad om dan
erediensten goed te doordenken en wederom te

zondagochtenden per maand; daarna is het
gesloten worden. Vorig jaar merkten wij al op
dat soms kleine veranderingen een grote
impact hebben en dat bijvoorbeeld rondom
avondmaalsvieringen of kindernevendiensten of
koffiedrinken alles opnieuw in detail moeten
worden doorgesproken en vastgelegd moet
worden. De automatische piloot moet zeker
komend jaar uitgeschakeld worden en er zal
meer overleg en voorbereiding in de diensten

evalueren.

moeten worden gestoken. De oude

Onze uitgangspunten zijn nog steeds dezelfde als

zoekt nog wel in overleg met de kerkenraad

van begin 2019: als commissie willen we de
predikanten ondersteunen. In de erediensten
draait het om God ontmoeten. Elkaar ontmoeten.
Leren van elkaar. Mooie muziek. Een open Bijbel.
Goede preken die iets meegeven/die je raken.
Voor iedereen die wil is er een plek in de kerk.
Letterlijk. Er moet rekening worden gehouden met
het capaciteitsvraagstuk.

dienstencommissie is daartoe bereid, maar
een aantal nieuwe leden.

Tijdelijk logo voor
de ArkRank
Gemeente
f

Elisabeth van der Ham heeft een tijdelijk logo
gemaakt voor de ArkRank Gemeente. Tijdelijk
omdat er nog geen nieuwe naam is voor de
nieuwe wijkgemeente.
Symboliek

In het logo zijn duidelijk de A en de R van Ark
en Rank te herkennen. De letters zijn met
elkaar verbonden in een doorgaande lijn die
symbool staat voor de weg die we samen zijn
ingeslagen. Centraal staat het kruis van Christus.
Dat houdt ons bijeen. De oranje/rode kleur staat
voor het vuur van de Geest en het blauw voor
de kleur van water en doop.

