
















Notulen van de vergadering van de kerkenraad op 23 februari 2016
De voorzitter opent uit Jos Douma: Jezus aanbidden: Over de liefde. Naar 2 Kor. 8 : 9.
Daarna gaat hij voor in gebed.
Ingekomen post:
-Visienota Kerk 2025.
-Een schrijven van de classis over subsidiemogelijkheden
-Een rouwbrief van dhr. ter Haar
-Een brief van dhr. Hamberg: zie onder bij punt 5b
Hoe verder na 01-04-2016: De opbrengst kerkbalans is lager dan vorig jaar. Dit betekent
dat een volledige predikantsplaats niet meer mogelijk is. Een extra mogelijkheid is wellicht
het aanstellen van een interim predikant voor een bepaalde taak. Bijvoorbeeld het
aanslingeren van SOW. Maar daar moet de GK dan ook mee in kunnen stemmen. Wij
kunnen dat niet in ons eentje doen.
Daarnaast kan een interim een bepaalde taak in de gemeente krijgen.
Omdat alleen kerken met een vermogen van minder dan €150.000,-- een subsidie kunnen
aanvragen, komen wij daar voorlopig niet voor in aanmerking. Het vermogen mag
gedeeltelijk ingezet worden voor een predikant en pastoraat, maar dan teren we daar wel op
in. Bovendien is een bepaald deel gereserveerd voor bepaalde doelen als renovatie van het
kerkgebouw en onderhoud van het orgel.
Er is contact geweest met dhr. Runherd. Er is een vijfjarenprognose gemaakt, die opgestuurd
moet worden naar de landelijke kerk om toestemming te krijgen voor een
beroepingsprocedure. We bekijken de prognose. We moeten een keuze maken hoe we verder
willen na 1 april. Een mogelijkheid is om de werkzaamheden van ds. de Vries uit te breiden.
Voor stimulering SOW lijkt het verstandig iemand van buiten aan te stellen, die boven de
partijen staat.
Niet duidelijk is of de GK hierin mee wil gaan. Voorgesteld wordt om de GK na Pasen uit te
nodigen voor een overleg.
Voor dit moment kiezen we er voor om met ds. De Vries te overleggen of het mogelijk is
m.i.v. 1 april haar werkzaamheden te continueren en uit te breiden. De kerkrentmeesters
nemen contact met haar op.
Een ingekomen brief van dhr. Roelof Hamberg. Het schrijven bevat een pleidooi voor
verder overleg binnen SOW. N.a.v. deze brief ontstaat een gesprek over SOW. De voorzitter
stelt een antwoord aan dhr. Hamberg op.
Nieuwe ambtsdragers ev. datum bevestigingsdienst. Er is nog overleg met mogelijke
nieuwe ambtsdragers. Dhr. Nicolai zal op 17 april bevestigd worden als diaken.
Oppasdienst. Er komt een gesprek met mogelijke kandidaten. Benaderd worden mw. Jansen
Schoonhoven en mw. Hiddink.
Gemeenteavond april 2016. De gemeenteavond wordt gehouden op donderdag 12 mei. Er
moet een uitnodiging komen in het Kerknieuws van 7 april en op de Kerkgroet en de
website.
Classis. De notitie kerk 2025 is besproken: Men wil terug van 74 classes naar 8. Er komt
geen reguliere visitatie meer, alleen in bijzondere gevallen. Een predikant blijft max. 12 jaar
in een gemeente. Men wil komen tot een eenvoudiger en transparantere organisatie. Het
ledental PKN daalt sterk. Er zijn mogelijkheden om subsidie aan te vragen bij de classis.
Avondmaal Witte Donderdag: een voorstel om in de voorste rij én wijn én druivensap rond
te laten gaan.
Een voorstel om bij geringe bezetting van de kerkdienst mensen te vragen om in het
middenvak te gaan zitten. Wordt aangenomen.
Een voorstel om sommige mededelingen vooraf op de schermen te plaatsen i.p.v. af te
kondigen. Dan blijft het welkom ook echt een welkom. Wordt aangenomen. Dit besluit zal
nog verder uitgewerkt worden.
De voorzitter sluit de vergadering af met het gedicht “Sterk als de dood” van Jacqueline
Roelofs v.d. Linden.

