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De vergadering wordt geopend met het lezen van Psalm 24 en gebed.
Bij de ingekomen post is o.a. een brief van de PKN Utrecht over wijziging van de kerkorde.
Enquête: er zijn 31 reacties binnengekomen. Werkgroepen en commissies worden gevraagd om deze reacties
kritisch door te nemen en te kijken of er mogelijk nieuwe leden bij zijn.
Nieuwe ambtsdragers. Er zijn 3 nieuwe ambtsdragers n.l. dhr. ter Borg (ouderling/kerkrentmeester), dhr. van de
Belt (ouderling) en mevr. Huurman (ouderling). De afkondiging van de nieuwe leden en de belijdenis van mevr.
Huurman vindt plaats in de kerkdienst van 28 december 2014. Bevestiging en belijdenis in de dienst van 11
januari 2015.
Rooster 2015. Er wordt aan allen gevraagd kritisch te kijken naar het rooster op volledigheid en juistheid. Het
collecterooster is al door de Diaconie ingevuld i.o.m. Diaconie GK. Er zitten nog enkele kleine onvolkomenheden
in. Vergaderrooster 2015 wordt opnieuw onder de loep genomen. Nu afgesproken dat het moderamen op de
dinsdag vergadert, het consistorium op donderdag en de kerkenraad en diaconie op de woensdag. Het nieuwe
rooster zal rond gemaild worden en het HOC wordt ingelicht.
Middengroep en -generatie. De laatste vergadering was zeer vruchtbaar. Veel initiatieven naar voren gekomen.
Daarna is de werkgroep nog twee keer bij elkaar geweest. Voorstel: er zijn 2 kerkdiensten in voorbereiding in
nauwe samenwerking met de predikanten. Het worden verrassende diensten. De werkgroep wordt alleen als
contactgroep gezien; de uitwerking ligt bij de middengroep zelf.
De Kerstnachtdienst wordt doorgesproken, o.a. het luiden van de klokken en het licht dempen. De beamers
zullen niet gebruikt worden in verband met de grote kerstboom. Er wordt een liturgie uitgereikt.
Bezoekdames / oudercontact. Er wordt geklaagd over de kwaliteit van de bloemen van Fleurke. Er zal contact
op worden genomen met het oudercontact
Afspraken gemaakt over het bezoeken van de jarigen. De voorganger bezoekt de jarigen van de 90+ leeftijd en
het huwelijksfeest van 55+. De overige jarigen (vanaf 80) worden door de bezoekdames bezocht. Indien tijdens
deze bezoeken bijzonderheden naar voren komen, wordt dit gecommuniceerd door mevr. Plasman met het
consistorium. Als er iemand is overleden uit de doelgroep moet dit door Everlien Blokzijl aan mevr. Plasman
doorgegeven worden. Mw. Lambers zal dit aan haar doorgeven.
De vraag is bij de kerkenraad gesteld of er een werkgroep AKS bestaat? Niemand weet dat. Het consistorium
denkt hierover na en komt met een voorstel.
De invulling van het pastoraat in de verzorgingstehuizen na het eventuele vertrek van mevr. Mateman is nog
niet bekend.
De kerkenraad heeft de visitatoren in kennis gesteld van het feit dat ds. Blanken en/of zijn echtgenote
telefonisch contact zoeken met gemeenteleden, waarbij ze zich negatief uitlaten over de kerkenraad en onze
gemeente. Dit is niet in lijn met de afspraken.
Vanuit het moderamen wordt er op geattendeerd dat de AK vergadering van de Gereformeerde Kerk elke 3e
maandag van de maand plaatsvindt. Beurtelings vertegenwoordigen de geledingen de HK op deze vergadering.
Bij de kerkrentmeesters is er een vraag gekomen van de Stichting Orgelconcerten in hoeverre de KR deze
stichting een warm hart toedraagt en vindt dat de concerten worden gecontinueerd? De KR vindt het van
belang dat de orgel van onze kerk breed wordt ingezet. Je trekt hier toch mensen (ook van buiten) naar de kerk
en je laat als kerk ook ander gezicht zien. Mevrouw van der Linde zal dat naar de Stichting communiceren.
Diaconie: De begroting 2015 wordt toegelicht en daarna goedgekeurd en vastgesteld door de KR.
Jeugdraad: Het vergaderrooster 2015 zal toe gestuurd worden.
De kerkenraad verzoekt de commissie V&T om verslag te doen van haar werkzaamheden. Dit kan in de regel via
de notulen, maar de kerkenraad zou graag af toe door een commissielid mondeling geïnformeerd willen
worden. Mw. van der Linde zal hierover contact opnemen met V&T.
IKO heeft nu alleen nog een bezetting bestaande uit Geformeerde en Hervormde leden. Is er nog wel voldoende
bestaansrecht? Wordt meegenomen naar de gezamenlijke moderamina.
Classis: Dhr. Kloosterhuis doet verslag. Ds. Evi de Vries heeft een inspirerende inleiding gedaan. Er worden van
drie mensen afscheid genomen. Men zoekt nog versterking. Er is uitgebreid gediscussieerd over alternatieve
kerkdiensten en hoe betrek je de mensen bij de kerk. Er komt nog een brief over de herverdeling van de RCBB
en over de ANBI-status van de kerken. Dhr. Kloosterhuis bezoekt de classisvergaderingen volgende jaar ook
weer.
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SOW; De beide voorzitters van de kerkenraden hebben een overleg gehad. In de januarivergadering zal de KR
hierover worden geïnformeerd.
Er wordt besloten om de doelen van de collecten van de kerkdienst op die dag via de beamer bekend te maken.
De aankondiging van collecten van een toekomstige dienst of andere bekendmaking gaat niet via de beamer.
Website: de begrotingen kunnen op de website worden geplaatst. Ook goedgekeurde verslagen van de KRvergaderingen kunnen op de website worden geplaatst.
De vergadering wordt afgesloten met een stukje uit het boekje “Een licht dat nooit meer dooft”.
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Actielijst
Wat
Vergadering 19 12 2014
Herziening vergaderrooster
Kwaliteit bloemen Fleurke: Oudercontact inlichten over eventuele
prijsaanpassing
Sterfgevallen doorgeven aan mevr. Plasman (oudercontact) door Everlien
Werkgroep AKS?
Belang orgelconcerten doorgeven aan Stichting
Jeugdraad: toesturen vergaderrooster kerkenraadsvergaderingen
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