Notulen Kerkenraad van 29 april 2015
 De voorzitter opent de vergadering met het lezen van een gedeelte uit ‘Sprekende Woorden’ van
Jacobine Geel
 Evaluatie gemeenteavond: De opkomst was teleurstellend. Er werd op constructieve wijze over de
onderwerpen gesproken.
 Evaluatie vespers: Er is een vaste groep deelnemers. Met uitzondering van Goede Vrijdag en Stille
Zaterdag zal er volgend jaar orgelspel voor aanvang van de vieringen zijn.
De kinderwake was een succes.
 Reactie groep verontrusten: In een brief van 30 maart 2015 geeft de groep aan geen gebruik te willen
maken van de uitnodiging voor een gesprek.
 Afscheid mevrouw Mateman: 20 mei informeel afscheid De Voorde; 27 mei informeel afscheid De
Schutse en op 20 september afscheid gemeente.
 Middengroep: Op de laatste bijeenkomst werd er met mensen vanuit de middengroep o.a. gesproken
over de vraag hoe kun je de ‘midden-groepers’ bereiken? Vier dames gaan proberen via de mail mensen
te benaderen. De groep moet selfsupporting zijn.
 Rooster 2016: de GK gaat akkoord met concept rooster voor 2016.
 Dhr. Henk Hoogeveen heeft een Koninklijke onderscheiding ontvangen.
 De vergadering vindt het prima om in de HK-dienst het praatje met de kinderen van de KND op een
ander moment te houden.
 De diakenen melden dat de bijeenkomst met de sociale teams niet als heel succesvol werd ervaren.
 Jeugdraad:
- Voor de TV in het honk is een gift ontvangen van € 200.
- Er was een goede opkomst bij de gezamenlijke disco.
- Het beleidsplan is klaar.
- De paaswake was leuk.
- Er wordt gewerkt om in samenspraak met de basisscholen een liedlijst te maken.
- Het clubkamp komt eraan.
- Bij Flame stoppen een aantal mensen.
- Mevr. Gré Schuiling stopt met de jeugdraad.
- Er is dringend behoefte aan een jeugdouderling van hervormde zijde.
 V&T: Het jaarlijks uitje naar Utrecht was een succes. De filmavond werd goed bezocht evenals het
eten op zondag. Volgend seizoen gaat V&T op dezelfde voet verder.
 IKO: IKO maakt zich sterk voor het behoud van de synagoge.
 Feest van de Geest: Voor 2016 is het thema: Vrijheid van Geest. De kosten bedragen ongeveer € 400
plus mankracht. De KR moet er over nadenken of Coevorden deel wil nemen.
 Classis: vergadert weer op 20 mei a.s.
 ZWO: Bij ZWO zijn zorgen omtrent de personele bezetting.
 De voorzitter sluit de vergadering af met een gedeelte uit het boekje: ‘Jij bent jij’.

