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De voorzitter opent de vergadering met het lezen van 1 Korintiërs 13 – Liefde.
De heer Nicolai, hervormd gemeentelid en tevens lid van de werkgroep Oost Europa spreekt zijn
bezorgdheid uit over de voortgang in het SOW proces. Zo zijn er leden van de Oost Europa commissie
die er voor pleiten alle diensten die de commissie organiseert, in de GK te houden omdat er anders sprake
is van mogelijke inkomstenderving. De gezamenlijke diaconieën zullen dit in hun overleg van oktober
bespreken.
Mevrouw van der Linde en de heren Jansen Schoonhoven en Hiddink hebben de hoorzitting bezocht.
Aanwezig waren verder tien verontruste gemeenteleden en zeven commissieleden. De voorzitter schetste
bij de aanvang van de vergadering het doel van deze zitting. ‘Beoordelen of de juiste stappen zijn
genomen voor de besluitvorming’. Niet bekend is wanneer de uitspraak komt.
De voorbereidingen voor het afscheid van mevrouw Mateman zijn getroffen. In verband met de ziekte
van de heer Jansen Schoonhoven zullen mevrouw van der Linde en de heer Hiddink het evaluatie - en
eindgesprek voeren.
De startzondag is goed verlopen. Mooie dienst. Prettige samenwerking. Veel mensen bleven koffie
drinken en er was een goede opkomst bij de zangdienst.
Sommige ouderen in de gemeente krijgen rond hun verjaardag wel heel veel bezoek, o.a. vanuit diverse
commissies, anderen nagenoeg niet. Besloten wordt dit aan de orde te stellen als er een nieuwe predikant
is.
Het IKO wordt geconfronteerd met enkele problemen: De baptisten gemeente heeft haar medewerking
opgeschort, het contact met de RK parochie verloopt niet vlekkeloos, de parochie overweegt eveneens de
medewerking op te schorten.
De AK vergaderingen zijn iedere 3e donderdag van de maand. De voorzitter geeft aan dat het prettig zou
zijn dat, zoals in het verleden ook gebeurde, van beide kanten alle stukken worden meegestuurd die in de
bijlage vermeld staan.
De toekomst van de hervormde gemeente: De gemeente heeft op de gemeenteavond al aangegeven welk
type predikant er moet komen. Nu moet eerst duidelijk zijn hoe onze financiële positie is en hoeverre wij
in staat zijn een predikant te bekostigen. We willen de GK bij het komende beroepingsproces betrekken.
Voor 29 september heeft het moderamen mevrouw Evi de Vries uitgenodigd voor advies hoe we het
beste te werk kunnen gaan.
Wij hebben de voorzitter van de GK gevraagd om weer als gezamenlijk moderamen bijeen te komen.
Het IKO organiseert geen kerstzangdienst. De kerstnachtdienst zal laagdrempelig dienst zijn en er zullen
bekende liederen gezongen worden.
Het verzoek is om in de Sien dienst van eind september de stoelen in de vesperopstelling te plaatsen. De
koster moet hiervan op de hoogte worden gebracht.
Mevrouw Baarslag is bereid gevonden te notuleren in de vergaderingen van kerkenraad en moderamen.
Omdat zij echter niet op woensdag kan, zullen de vergaderingen van zowel moderamen als kerkenraad
vanaf oktober op dinsdagavond plaats vinden.
Bij de kerkrentmeesters is een verzoek binnengekomen om een stuk grond te verkopen van ruim 900 m2
op het woonwagenkamp Esschenbruggerdijk. Het eerste overleg hierover heeft plaatsgevonden.
De vergadering vraagt aandacht voor de aanwezigheid van een BHVer in de kerk nu er wisselende
personen de kosterstaak op zich nemen. De heer Hoogeveen is BHVer.
De diaconie wil voor 2016 op de ingeslagen weg verder gaan. De begroting 2016 van de diaconie wordt
goedgekeurd.
Over het SOW is al veel gezegd. Het zou goed zijn als beide voorzitters gezamenlijk verslag doen van de
voortgang in het Kerknieuws.
De voorzitter sluit de vergadering met een kort gedeelte uit ‘Geloof Hoop en Liefde’.

