Notulen Kerkenraad van op 18 februari 2015(vastgesteld)
 De voorzitter opent met Mattheus 5 vers 13. “Gij zijt het zout der aarde”
 Afscheid vertrekkend kerkenraadslid: dhr. de Raad komt rond 21.00 uur, maar heeft
gezorgd dat er alvast gebak bij de koffie is. Tijdens het afscheid worden nog een paar
“wetenswaardigheden” uitgewisseld.
 Ingekomen post: de meegestuurde lijst wordt nog aangevuld met:
- Mogelijkheid tot bestellen van Paasnummer van Open Deur,
- Info EO-jongerendag,
- Promobrief van een zangkoor
- Mail van dhr. Hoving. Deze mail wordt meegenomen naar de vergadering van de
middengroep en de voorzitter zal een reactie naar dhr. Hoving geven.
De ingekomen post 15-02-02 van de ‘groep verontruste gemeenteleden’ wordt door de
voorzitter voorgelezen. We besluiten te overleggen met de visitatoren hoe we het beste
op deze brief kunnen reageren. De kerkenraad heeft geen behoefte meer aan een
uitgebreide terugblik op de gang van zaken, maar wil zich nu vooral gaan richten op de
toekomst.
 Onderwerpen:
a. Gemeenteavond: welke onderwerpen komen 23 april a.s. op de agenda?
- m.b.t. het beleidsplan: de gemeenteleden laten meedenken over de toekomst van de
gemeente
- de vaste items
- een uitdraai laten zien van het beeld vanuit kerkbalans
- korte info wijkcoördinatoren en wijkwerkers
Het moderamen zal e.e.a. voorbereiden en in het komend kerknieuws (maart) moet de
uitnodiging komen.
b. Vespers tijdens de Stille Week: Deze worden door ds. Lambers-Niers samen met de
ouderlingen verzorgd. De lezingen gaan over de zg. “Lijdende knecht van de Heer”.
Op Stille Zaterdag is er om 19.00 uur een paaswake voor de jeugd (leiding KND
verzorgt de avond en ondersteuning aantal “Life-Line mensen” )
 Moderamen:
- Kerkgroet: m.i.v. 1 maart a.s. vervalt de mogelijkheid om kopij voor de kerkgroet in de
brievenbus te doen.
- Bedankmomentjes en bezoekwerk: voorlopig laten we alles zoals het nu is.
 Kerkrentmeesters:
- De KRM willen 50% van de kosten op zich nemen voor de training tot
uitvaartbegeleider die mw. van der Linde mogelijk zal gaan volgen.
- De concept-ontslagovereenkomst zal met mw. Mateman worden besproken.
- Ontslag zo mogelijk per 1 juni a.s.
- Gesproken over afscheid, cadeau, rek.nr. openen
- In kerknieuws (maartnummer)zal een stukje over het afscheid worden geschreven.
- KRM zullen met mw. Mateman overleg hebben m.b.t. afscheid in de
verzorgingshuizen
 Diakenen: brief van RCBB worden z.s.m. door diaconie en KRM samen bekeken
 ZWO: op 12 april is de ZWO dienst
 Wvttk: Er is een beamerteam in het leven geroepen met een centraal mailadres. Het
is de bedoeling, om als proef, voor de dienst, aanvullende informatie over de
bestemming van de collectes op de schermen te zetten. Dit in combinatie met mogelijk
meerdere items. Het noemen van de collectes bij het welkom blijft bestaan.
 Website: We moeten met een aantal mensen de website kritisch bekijken om alles
weer kloppend te maken.
 De voorzitter sluit de vergadering met een stukje uit “Zeep en Soda”.

