Notulen kerkenraadsvergadering
5 januari 2015
van 19.30 – 20.30 uur
1.

Opening en bezinning door Ingeborg Barendrecht
Ingeborg leest het verhaal ‘Wat kan ik voor u doen?’ voor uit het boek ‘Lachen in de regen’ van Andre
F. Troost. Vervolgens zingen we met de kerkenraad voor Mirjam het lied ‘Gebed om zegen’ van Sela
aan het begin van dit nieuwe jaar.

2.

Notulen 3 november2014
N.a.v.: Ledenadministratie gaan Ko en Theo v.d. Broek doen
Notulen zijn goedgekeurd.

3.

Van het Moderamen
De kerkvisitatie is voorlopig opgeschort. Het was op een te korte termijn. Vindt waarschijnlijk verderop
in het voorjaar plaats.
Schuldhulpmaatjes: dit is gestart door de Gemeente Molenwaard samen met Kerk in Actie. Is bedoeld
voor mensen die nog niet in het reguliere schuldhulpverleningstraject zitten, om te voorkomen dat ze
daar in komen. Vrijwilligers worden getraind om de boekhouding met mensen die daar moeite mee
hebben, te doen. Op dit moment gaan we dit alleen financieel steunen – later wordt bekeken hoe we
dit bekend gaan maken in de gemeente en of er mensen zijn die schuldhulpmaatje willen worden of die
hulp kunnen gebruiken.

4.

Veilig Jeugdwerk
Dit punt komt in februari uitgebreid op de agenda, nu geeft Mattie een korte toelichting.
Veilig jeugdwerk is overal aan de orde – Google er maar eens op. Nu ligt er een stuk voor de GKO. Dit is
een eerste aanzet – dit is waar we nu zijn: het onderwerp komt op de agenda’s en er is een
stappenplan. Belangrijk is om de tijd te nemen en nu vooral bezig te zijn met bewustwording bij alle
betrokkenen.
De opening door Mirjam in de Jeugdraad geeft een mooie samenvatting: “De focus ligt vaak op seksuele
veiligheid, maar veilig jeugdwerk is natuurlijk veel breder: kinderen en jongeren komen tot bloei in een veilig
klimaat. Er moet ruimte zijn om zichzelf te durven zijn, om vragen te durven stellen, om een andere mening te
hebben, om emoties te tonen, … Waar die veiligheid ontbreekt, daar trekken jongeren een muur op en sluiten
ze zichzelf af. Ze vertonen aangepast gedrag of worden juist recalcitrant – in elk geval houden ze afstand. In
zo’n situatie zal er geen openheid zijn – en dus ook niet openheid voor God en geloven. Ik droom van jongeren
en leiding die elkaar positief benaderen. Van jeugdwerk waar positieve woorden klinken in plaats van
waarschuwingen en scheldwoorden. Van activiteiten waar voor iedereen ruimte is om te groeien in geloof,
hoop en liefde.”
Het gaat nu om vooral om bewustwording. Vervolgens komen er ook bv. profielen voor jeugdwerkers.
Een aantal signalen: In de GKO is 1/3 van de leden onder de 24 jaar en er is maar 1 jeugdouderling. Kijkend
naar de clubs gaat het om nog meer kinderen, omdat daar ook andere kinderen komen. De groep 16-24
jarigen is niet vertegenwoordigd in de Jeugdraad. Gaat wel om ca. 80 jongeren. Wat gebeurt er voor deze
groep? Ze gaan niet/minder naar de kerk.
Er komt weer een toerustingsmiddag voor jeugdwerkers. Bij alle nieuwe ontwikkelingen is het belangrijk om
de continuïteit goed in de gaten te blijven houden – ook bij wisseling van ouderling en jeugdwerkers.
Volgende keer verder. Ron bedankt Mattie voor het vele voorwerk.
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5.

Verslag classis, jeugdouderlingen, diaconie, pastorale ouderlingen, ouderling kerkrentmeesters en
overige commissies (evangelisatie, liturgie)
PKN verzoek om consideraties: Bij consideraties gaan de overwegingen van de gemeente mee naar de
classis – de classis stemt vervolgens in de synode. Nu gaat het om:
1. Predikanten uit andere dan PKN-kerken toelaten als predikant i.p.v. als kandidaat. Ze hebben dan
wel eerst een gesprek met het Moderamen van de PKN.
2. Regelen dat predikanten uit evangelisch/Lutherse gemeenten niet alleen instemming mogen
verlenen, maar ook medewerking.
De Kerkenraad gaat akkoord met deze wijzigingen.
-

Notulen Jeugdraad d.d. 16-12-2014 – akkoord.
Notulen diaconie d.d. 03-11-2014 - akkoord.

6.

Verbouwing - stand van zaken
De tussendeuren naar de oude hal hangen erin.
Er is begonnen met het straatwerk.
Er wordt georiënteerd op mogelijkheden voor het orgel.

7.

Evaluatie en vooruitblik bijzondere diensten/bijeenkomsten
Evaluatie:
Seniorenochtend: leuke, gezellige ochtend
Dopen Joah: mooie dienst
Kinderkerst: Fijn dat het de zondag voor de kerst is. Druk bezocht, erg leuk, mooi dat het kerstverhaal
echt aan de orde kwam.
Kerstnacht: Super! Afwisseling zang en meditatie was erg mooi. Opkomst was goed. Alleen maar
positieve reacties gehoord. ’t Was prima!
Kerstmorgen: Feestelijke dienst. Trompet erbij erg mooi – geeft net wat extra’s.
Oudejaarsavond: Mooie dienst n.a.v. ps. 103
Nieuwjaarsmorgen: Mooi om zo samen met de Hervormden het jaar te beginnen.
Beide laatste diensten was de opkomst van Gereformeerden laag.
Vooruitblik:
Week van Gebed: de bijeenkomsten vinden maandag, woensdag en vrijdag om 21.30 uur in de GKO
plaats en op dinsdag en donderdag om 19.00 uur bij Hervormden.
Gemeenteschool: Is op woensdag 21 en 28 januari in de GKO. Gaat ook over gebed: Bidden samen
ontdekken. Er is een inleiding en daarna zijn er workshops.
Jeugddienst: Deze vindt plaats op 25/1 met medewerking van de band 4tune uit HardinxveldGiessendam en ds. Marien Kollenstaart.
Toerustingsmiddag jeugdwerkers: deze vindt plaats op 8 februari.

8.

Censura Morum
Niemand heeft bezwaar om op 11 januari met elkaar het Avondmaal te vieren.

9.

Afsluiting
Mirjam sluit af met gebed, waarna in de verschillende teams wordt verder vergaderd.
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