Notulen Kerkenraad van op 18 maart 2015
 De voorzitter opent met het lezen uit Sprekende woorden het stukje: “Zin van het leven”.
 Ingekomen post: de meegestuurde lijst wordt nog aangevuld met een kopiebrief ontvangen van het
generaal college ambtsontheffing waarin aan ds. Blanken wordt meegedeeld dat hij per 1 april 2015
is ontheven van de werkzaamheden van predikant van de Hervormde Gemeente te Coevorden en
vanaf die datum weer beroepbaar predikant is.
 Agendapunten m.b.t. de gemeenteavond:
- In gesprek met de gemeenteleden over de toekomst van onze gemeente, het SOW proces en evt.
ook over de te beroepen nieuwe predikant.
- Financiën diaconie en kerkrentmeesters (jaarrekeningen 2014) en inzicht in actie kerkbalans.
- Verdere plannen rond opzet wijkpastoraat en het zoeken naar meer coördinatoren en wijkwerkers.
 Het afscheid van mevr. Mateman is voorbereid door het moderamen. Per 1 juni a.s. stopt mevr.
Mateman. In (en na) de dienst van 20 september a.s. zal de gemeente afscheid van haar kunnen
nemen. Het afscheid in de zorgcentra zal op een ander moment plaatsvinden. Het consistorium zal
het pastoraat in de tehuizen vanaf juni voor haar rekening nemen.
 Dhr. Wiarda heeft n.a.v. een brief aan de kerkenraad van de groep “verontruste gemeenteleden”
voorgesteld om met deze groep in gesprek te gaan over de toekomst van onze gemeente. De KR gaat
hiermee akkoord en wil wel graag dat de visitatoren de leiding van dit gesprek voor hun rekening
nemen. Het moderamen zal een uitnodiging voor dit gesprek versturen.


De diakenen vragen de kr-leden mee te denken over de looproute bij de avondmaalsvieringen. Hun
voorstel is om eens samen in de kerk te kijken wat de beste oplossing is. Eveneens stellen ze voor om
het voorbedeboek te vervangen door iets anders. In overleg wordt besloten om dit met losse blaadjes
in een mandje te gaan doen.
De diaconie gaat 30 maart a.s. naar een bijeenkomst van sociale teams.



Jeugdraad: mevr. Schuiling doet verslag van de laatste jeugdraad vergadering. Een belangrijk punt
daarbij is dat het beleidsplan wat betreft het jeugdwerk in concept klaar is. Verder meldt ze dat er
enige zorg is m.b.t. nieuwe leiding voor Flame. Ook de belangstelling voor diverse clubs lijkt terug te
lopen. Dhr. v.d. Belt wijst er nog op dat er in de kelder van het HOC veel materiaal ligt dat bij het
clubwerk nog kan worden gebruikt.



IKO: vanuit IKO is de vraag binnen gekomen over een mogelijke aanpassing van het tijdstip van de
dienst in januari 2016 naar de zondagmorgen. Dit wordt meegenomen naar het gezamenlijk overleg
over het conceptrooster 2016.



Classis: Dhr. Kloosterhuis doet verslag van de laatste vergadering van de classis. Hij meldt o.a. dat er
een nieuwe voorzitter is gekozen en dat er nog verschillende vacatures zijn. Ook geeft hij uitleg over
de GGZ Drachten. Een GGZ op christelijke inslag.



ZWO : De dienst van 12 april a.s. is inmiddels voorbereid.



SOW : De diaconie is tevreden over de samenwerking. De gezamenlijke kerkrentmeesters vergaderen
weer op 25 maart. Op 26 maart zullen GK en HK zich gezamenlijk buigen over het conceptrooster
2016.

 Van de schoolkerkdienstcommissie is de vraag gekomen de volgende dienst weer in de GK te mogen
houden. De kerkenraad is echter van mening dat in het kader van het SOW ook deze diensten
afwisselend in de hervormde en gereformeerde kerk gehouden dienen te worden. Dit geldt evenzo
trouwens voor de stap-in diensten.
 Via de diaconie is de vraag gekomen om ook de oost europadienst in de GK te houden. Hierover
hebben we dezelfde mening als hierboven aangegeven.

 Voor 29 november a.s. staat ’s avonds een gewone dienst (gezamenlijk in de hervormde kerk)
gepland. Er is een verzoek binnen gekomen om dit een SIEN-dienst te laten zijn. Wij besluiten dat we
ons vasthouden aan het vastgestelde rooster.
 Rondvraag:
Via mw. Lubbers is de vraag binnen gekomen of er met Pasen weer een kaartenactie van Amnesty
International zal zijn. Niemand weet hoe dit altijd geregeld werd. Dhr. Jansen Schoonhoven zal
proberen of hij hierover meer informatie boven water kan krijgen.
 Website: De uitnodiging voor de gemeenteavond komt op de site evenals de vastgestelde notulen van
de vergadering van de kerkenraad van 18 februari (de uitnodiging voor de gemeenteavond kan de
komende weken ook op de schermen in de kerk worden vermeld).


De voorzitter sluit de vergadering af met een gedicht uit een bundel van Phil Bosman met als thema:
“Wees niet altijd met jezelf bezig”.

