Notulen Kerkenraad van op 17 juni 2015
 De voorzitter opent met het voorlezen van een stuk uit ‘Leven leren’: Wat is een kerk?
 Ingekomen post: De Saxenburgh Groep heeft een uitnodiging gestuurd voor de feestelijke afronding
van de verbouwing van zorgcentrum Aleida Kramer. Mw. van der Linde gaat hier naar toe.
 Dhr. Nicolai zal op zijn verzoek voor de septembervergadering uitgenodigd worden.
 Vanuit de Siendienst wordt gevraagd om gebruik te mogen maken van een gestencilde orde van
dienst. Wij stemmen hiermee in gezien de specifieke en kwetsbare doelgroep. Dit is echter wel een
eenmalige uitzonderingssituatie.
 Hoorzitting 14 juni. Het college van bezwaar en geschillen organiseert een hoorzitting omdat de groep
verontrusten ons hebben gedagvaard. De KR moet mondeling het besluit toelichten waarom ze het
verslag en de conclusies van de visitatoren hebben aanvaard. Gezien de vakantieperiode verzoeken we
om een alternatieve datum en tevens vragen wij of wij ondersteuning mee mogen nemen. Er is
besloten om van elk gremium een afgevaardigde mee te nemen. De KR stemt met deze aanpak in.
Op de gemeenteavond van de GK is onder andere gesproken over het SOW proces. De KR heeft
kennis genomen van de verschillende opvattingen, zoals die door gemeenteleden zijn geuit.
 Het afscheid van mw. Mateman heeft in de Schutse en de Voorde al plaatsgevonden. Op 20 september
gebeurt dat in onze kerk. Zij heeft haar wensen al doorgegeven, zoals ondersteuning van het kerkkoor
en Lifeline. Na de dienst kan er in het HOC verder afscheid van haar worden genomen. Dhr. Jansen
Schoonhoven en mw. van der Linde regelen de uitnodiging voor de genodigden en de verdere
organisatie.
 De commissie activiteiten GK wil bereiken dat de gemeenteleden van beide kerken elkaar beter leren
kennen. Gevraagd is of wij hieraan willen mee werken. Wij hebben daartoe al briefjes uitgedeeld. De
KR vindt dit een prima initiatief, maar het is wel jammer dat de HG hierover niet in een eerder
stadium is geïnformeerd.
 Middengroep: terugkijkend op de eerste periode: soms heel goed opkomsten, maar meestal
teleurstellend. Dhr. Jansen Schoonhoven en mw. van der Linde gaan uit deze groep, met name omdat
de opstartfase nu is afgelopen.
 De jaarrekening van de diaconie is behandeld en goedgekeurd. Vanuit de notulen van de diaconie
wordt de vraag om het instellen van een noodfonds door Aalden (m.n. vanuit het AZC) besproken. De
kerkenraad is het eens met de zienswijze van de diaconie om daar eerst niet aan mee te doen en ons te
focussen op de initiatieven in Coevorden. De looproute tijdens het HA zal van te voren door de KR
met de diaconie van de GK op een zaterdagmorgen worden doorgenomen. Voor een uitnodiging zal
worden gezorgd.
 De kindernevendienst is benaderd voor de actie schoenmaatjes in het najaar. Zij gaan dat oppakken.
 Dhr. Kloosterhuis doet verslag van de classisvergadering. Op deze vergadering is gesproken over de
karakters van de afzonderlijke kerken, de kansen en uitdagingen en voorstellen voor samenwerkingsvormen. In september komt er een totale samenvatting van het Rcbb. De nu geconstateerde problemen
zijn de jeugd en de middengeneratie. Er is kort nog even stilgestaan bij een idee over de kerk van
2025: doopleden als ambtsdragers. De gemeente Sleen vraagt of er al enige duidelijkheid is hoelang
ds. Borst nog consulent blijft. Dhr. Jansen Schoonhoven zal hierover contact opnemen.
 Beide voorzitters van de beide kerken hebben een gezamenlijke brief geschreven over de
ontwikkeling van het sow proces. Er wordt gepleit voor een onafhankelijke voorzitter c.q. kartrekker
om het proces in gang te houden.
 Mw. van der Linde heeft de studie toerusting en educatie van de Protestantse Kerk m.b.t. het leiden
van uitvaarten door gemeenteleden met goed gevolg afgerond.
 De witte antependia zijn naar de stomerij.
 De avonddiensten gaan in 2016, ondanks de zeer beperkte opkomst, gewoon door. Dit is een
gespreksonderwerp voor een volgende moderaminavergadering,
 De voorzitter sluit de vergadering af met het uitspreken van een gebed.

