Notulen Kerkenraad van 15 december 2015
 De voorzitter opent uit Jos Douma: Jezus aanbidden: U bent mens geworden. Naar Lucas 2: 6-7. Daarna gaat
hij voor in gebed.
 Ingekomen post:
Geboortekaartje Sanne IJmker. Namens de kerk gaat er een kerststukje naar de familie IJmker.
Email vanuit de Baptisten gemeente, broeder Grotenhuis legt de taken neer.
 SOW: Blijven we elkaar de notulen toesturen? We besluiten om de vastgestelde notulen door te sturen.
De GK is nog niet op de hoogte gesteld van het inlassen van een bezinningsperiode.
Door de gezamenlijke moderaminavergadering is jaren geleden aan de gezamenlijke KRM gevraagd een
notitie/praatstuk over de gebouwen opgesteld voor de gemeenteleden. Deze notitie wordt door de GK als een
genomen besluit gezien. Door deze stellingname heeft de HK het gevoel dat verdere ontwikkelingen in het
SOW-proces worden geblokkeerd. Wij willen vanuit de HK graag in gesprek blijven over allerlei zaken en een
besluit over de gebouwen zal daar t.z.t. ook onderdeel van uitmaken. Tot die tijd willen we zo lang mogelijk
kerken in onze beide kerkgebouwen.
De visitatoren hebben geadviseerd om te bekijken of ds. de Vries hierbij ook een rol kan spelen. De KRM zullen
hierover met haar in gesprek gaan.
 Evaluatie gemeenteavond: Avond was opbouwend, positief, gevoel van meedenken door de aanwezige
gemeenteleden. SOW kwam aan de orde waarbij over de huidige stand van zaken is gesproken en waarbij het
gebruik van de beide kerkgebouwen ook aan de orde is gekomen. Er is nog niet gekeken naar de financiële
gevolgen van het om en om kerken.
 Kerknieuws: Ook in het kerknieuws worden de vastgestelde notulen vermeld. Daarnaast moet het verslag van
de gemeenteavond nog bekeken worden.
 Jaarboekje: Doordat nog niet iedereen op de website kan en/of wil kijken, is een boekje nog een keer nuttig,
wel is de intentie dat dit op den duur naar de website verplaatst wordt. Er wordt gekeken naar een optie
waarbij de namenlijsten per jaar als inlegvel toegevoegd kunnen worden. Namenlijsten komen niet op de
website. Ook heeft het geen zin om deze op te nemen in het jaarboekje. Op het moment van uitgave van een
nieuw jaarboekje zijn de namenlijsten eigenlijk al weer verouderd. Er komt wel een wijkindeling met de namen
van de coördinatoren. Er wordt aangegeven dat men bij het kerkelijk bureau terecht kan voor adressen van
gemeenteleden. Er komt wel een nieuwe lijst in de consistorie te hangen.
 Huiskamergesprekken: Op de informatieavond is ingestemd met de opzet zoals PKN die aangeeft. Thema is:
Goede buren. Hoe gaan we binnen de HK mensen wijzen op de huiskamer gesprekken? Er komt een stukje in
het kerknieuws.
 Nieuwe ambtsdragers. Verschillende mensen zijn al benaderd. Ook nu worden er weer namen van
gemeenteleden genoemd, waarmee contact zal worden opgenomen.
 Oppasdienst: Er hebben zich een aantal mensen afgemeld. Nu zijn nu nog 5 namen over. De bezetting is
minimaal. We moeten echter de weinige jonge gezinnen wel oppas kunnen bieden. Er worden namen
genoemd en mevr. Lambers neemt contact op met Annelies Hoving (zij coördineerde tot nu toe de oppas).
 Predikant: Het contact met ds. E. de Vries verloopt prettig. Mevr. Lambers geeft aan haar termijn voor
het kerkenraadswerk te willen volmaken, maar daarna te stoppen. De consulent H. Borst wordt op de
hoogte gebracht van de inzet van ds. de Vries als parttime pastoraal predikant. Ds. Borst zal wel
betrokken blijven bij komend beroepingswerk.
 Consistorium : Het ouderenbezoek zal voorlopig blijven zoals het was. De heer v.d. Belt en mevr.
Plasman hebben afgesproken vaker bij elkaar te komen om op den duur stap voor stap veranderingen
door te voeren om het ouderenbezoek ook voor de toekomst veilig te stellen.
 Kerkrentmeesters: Geen vragen/opmerkingen n.a.v. het verslag.
 V&T: De samenwerking binnen de groep V&T is opgezegd. De oorzaak hiervan is nog niet duidelijk.
Ds Nobel is gevraagd voor een aantal gespreksavonden. Mevr. Honing zal worden gevraagd om een overzichtje
van de activiteiten. Tevens zal gevraagd worden of V&T voornemens is om voor het volgende seizoen nog een
programma in elkaar te willen zetten.
 IKO: De verstandhouding IKO/Parochie is tot onder het nulpunt gedaald. Mevr. Lambers zal de IKO leden
uitnodigen voor de moderamenvergadering in januari rond 20.00 uur.
Mevr. v.d. Linde vraagt Evelien voor vergaderrooster.
 Classis: Mevr. Lambers zal de mails rondom de consideraties beantwoorden en aangeven dat we
daarmee formeel akkoord zijn.
 ZWO: Omdat deze groep is gestopt, kan dit van de agenda worden afgevoerd.
 Mevr. Lambers bedankt voor het kanselkleed.
 De voorzitter besluit de vergadering met het voorlezen van het gedicht "Licht dat mensen raakt" door
Jacqueline Roelofs v.d. Linden.

