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Ds. J.B. Quik- Verweij beroepen in Protestantse 

Gemeente Renkum - Heelsum 

 

Onze predikant Ds. (Joke) Quik-Verweij gaat zeer 
waarschijnlijk onze gemeente verlaten. Afgelopen 

zondag is, in een gezamenlijke dienst van de 
Hervormde gemeentes Renkum, Heelsum en de 

Gereformeerde kerk Renkum - Heelsum, 

afgekondigd dat de kerkenraad unaniem een 

beroep wil uitbrengen op onze predikant ds. Joke 

Quik-Verweij. Dit voorstel wordt neergelegd in een 

gemeentevergadering waar de leden nog over dit 

voorstel mogen stemmen. 

 

Haar vertrek uit onze gemeente is voor velen een 

grote verrassing en even schrikken. De kerkenraad 

vindt het heel jammer dat ze weg gaat, maar 

tegelijkertijd zijn we voor haar ook heel blij en 
feliciteren we haar van harte met dit beroep dat op 

haar is uitgebracht. Op zich is het natuurlijk 

helemaal niet vreemd dat een predikant eens om 

zich heen kijkt en een nieuwe uitdaging aan wil 

gaan. We zijn dan ook dankbaar dat ze al 22 jaar 

onze gemeente heeft willen en mogen dienen. 

 

Al enkele maanden biedt zij pastorale 

ondersteuning in de samenwerkende Hervormde en 

Gereformeerde gemeentes in Heelsum en Renkum.  

Die drie afzonderlijke gemeentes in beide dorpen 

zullen per 1 januari 2021 gaan fuseren tot de 

Protestantse gemeente Renkum - Heelsum en  

daarom hebben ze vorig jaar bewust de 2 vacatures,  

die er waren voor een predikant, niet opgevuld, 

maar is er een tijdelijke kracht benoemd in de 
persoon van Ds. Quik-Verweij. Nu die fusie per 1 

januari van start gaat is het een goed moment om 

de vacature definitief te gaan invullen. Al eerder 

hadden kerkenraadsleden aan haar gevraagd of ze 

niet wilde komen als vaste predikant, maar ze zei 

toen dat ze bewust had gekozen om gemeentes 

tijdelijke te ondersteunen omdat dat haar heel leuk 

leek. Later heeft ze toch eens gekeken wat voor 

predikant ze nu eigenlijk zochten en werd ze 

enthousiast over de vacature. En als dan zo’n 

gelegenheid voorbij komt en het voelt van alle 
kanten goed, dan moet je je kans gewoon pakken! 

Het is voor iedereen heilzaam om zo nu en dan eens 

wat nieuws te beginnen en nieuwe uitdagingen aan 
te gaan. Dat houdt jezelf en de gemeente(s) fris.  

 

Wat betekent dit nou voor onze gemeente? Nou dat 
weten we nog niet! We zullen het binnenkort eerst 

gaan bespreken in de kerkenraad en nagaan welke 

mogelijkheden er allemaal zijn. Daarbij zullen we 

natuurlijk ook kijken naar de relatie met het ‘Samen 

… Gaan’ traject en overleggen met de betrokken 
buurgemeentes. U als gemeenteleden zullen we 

zeker op de hoogte houden en bij de keuzes 

betrekken. Mochten er dringende vragen zijn dan 

kunt u contact opnemen met ondergetekende. 

Voorlopig is Ds. Quik nog niet weg en wil ze ons nog 

graag blijven dienen in de komende maanden. 

 

 

Met een hartelijke groet, 

Fred Haandrikman (voorzitter kerkenraad)

 

Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O 

Tel. - ds. Quik-Verweij: 0575-567778 

Tel. - Fred Haandrikman: 0313-422223 
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