Notulen Kerkenraad van 27 januari 2015
In verband met de verkiezing van de voorzitter en de assessor opent de scriba de vergadering, leest Psalm 1 en
gaat voor in gebed.
Daarna heet ze de nieuwe leden, mw. Huurman en de heren van de Belt en ter Borg welkom.
De notulen van 17 december 2014 worden ongewijzigd vastgesteld.
Omdat dhr. de Raad niet aanwezig kan zijn, zal er later afscheid van hem worden genomen.
De heer Jansen Schoonhoven en mevrouw van der Linde worden respectievelijk tot voorzitter en assessor
verkozen. Beiden zijn bereid deze functie te aanvaarden. Vervolgens neemt de voorzitter het voorzitten van de
vergadering weer van de scriba over.
Ingekomen post: er zijn twee nagekomen overlijdensberichten. De verdere ingekomen stukken worden voor
kennisgeving aangenomen. Nagekomen is er ook een kerkordewijziging. De kerkenraad stemt is met de
voorgestelde wijzigingen.
Rooster:
- de diensten op 2e paasdag en 2e kerstdag komen te vervallen.
14 juni
- avondmaalsdienst is verschoven naar 28 juni
21 juni
- flamedienst, niet zonder overleg met voorganger;
Vespers: het consistorium komt met een voorstel.
Stille zaterdag: De kerkenraad gaat akkoord met het idee om aan het begin van de avond een dienst te houden
voor kinderen.
Vanuit de AK:
- De AK was ontstemd over het stuk dat door de visitatoren in het kerkblad is geplaatst. De AK is van mening dat
dit eerst met hen had moeten worden besproken.
- Op 8 november is er een Oosteuropa-dienst.
De kerkenraad is niet erg gelukkig met het verzoek om de stap-in-dienst van 31 mei te verplaatsen naar de GK.
Op donderdag 23 april is een gemeenteavond.
Dit jaar zal de kerstnachtdienst laagdrempeliger worden en zal er meer aan PR gedaan worden.
Op 1 maart is er een uitzending van RTV Drenthe. Er zal ook een cantorij aan de dienst meewerken.
De lijst van mensen die n.a.v. de actie Kerkbalans hebben aangegeven dat ze uitgeschreven willen worden, zal
eerst door de KRM worden gescreend.
De verzorging van de antependia gaat weer naar de koster.
Kerkrentmeesters: Het totaal aan toezegging Kerkbalans is € 86.000. Iets lager dan vorig jaar op de telavond. De
verwachting is dat de uiteindelijke opbrengst lager zal zijn dan vorig jaar.
Diakenen: De diakenen van de GK en HK gaan binnenkort gezamenlijk iets gezelligs doen.
Jeugdraad: Mevr. Schuiling licht deze punten toe.
- Kerst goed bezocht;
- Er wordt over gedacht om op de zondagmiddag van 4e advent een kinderdienst te organiseren, waarbij ouders
en grootouders ook welkom zijn.
- In overleg met de scholen zal een lijst met liederen worden opgesteld, zodat we hier in de kerkdienst gebruik
van kunnen maken.
- Voor het zomerkamp van de jeugd is een kampcommissie samengesteld.
- Het beleidsplan voor de jeugd is herschreven en nagenoeg gereed;
- Op 12 februari is er een bijeenkomst van Youth for Christ in Coevorden
IKO: het wordt steeds moeilijker om mensen te vinden die de werkgroep komen versterken.
Er zal op korte termijn een opzet gemaakt worden voor het rooster van 2016 zodat het mogelijk is zo vroeg
mogelijk predikanten te benaderen.
De vastgestelde notulen komen op de website.
De voorzitter sluit de vergadering met het lezen van een stukje uit “Zout en soda”.
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