Notulen kerkenraadvergadering
2 februari 2015
van 19.30 – 22.00 uur

1. Opening door Han/Ellen Grootendorst
2. Bezinning door Mirjam Kollenstaart – column die Mirjam geschreven heeft voor de rubriek
‘Sporen van het koninkrijk’ van het Nederlands Dagblad, n.a.v. de (voorbereidingen voor en
uitvoering van de) begrafenis van br. Leo van den Beukel.
3. Rondvraag
 Er gebeurt in NL heel veel omtrent de zorg. Op dit moment trekt de overheid zich terug.
Er komt een gat waar de kerk op in moet springen. Maar dan moeten we wel weten wat
er speelt.
* Stichting ‘Als kanker je raakt’ – in maart is er een landelijke dag voor lotgenoten die te
maken hebben (gehad) met kanker
* Huiskamer van Ottoland en Goudriaan – voor mensen die zich eenzaam voelen, wat
gebrekkig zijn, wat sociaal-onhandig… (dinsdagmorgen, donderdagmiddag en –avond)
* Pastorale Dag 18 april in Gouda – uitnodiging is niet alleen voor pastorale ouderlingen,
maar voor de hele kerkenraad.
 Gisteren klonk er in de preek een oproep om zuinig met water om te gaan. Kunnen we
daar ook concreet iets mee doen? Concreet: het verbruik verminderen… Op welke
manier kunnen wij duurzaam in deze dorpen aanwezig zijn? Mirjam: het is een vraag die
ook aan de orde zal komen op de gemeenteavond als Martine Vonk spreekt over
duurzaamheid.
4. Notulen 5 januari 2015
o Tekstueel – Inhoudelijk - N.a.v. – Actiepunten
pagina 3: Er is aangegeven dat er meerdere mensen zouden moeten toetreden tot de
evangelisatiecie. Het lastige is dat deze commissie maar de helft van onze dorpen
bedient…
PAUZE
5. Veilig Jeugdwerk
Mattie heeft nu niet zoveel toe te voegen aan het document Veilig Jeugdwerk, maar heeft wel
een praatpapier met een aantal vragen: 1) profiel jeugdwerkers 2) jeugdwerk (g)een eiland
3) jeugd vanaf 16jr
We bespreken dit in groepjes, in drie ronden. Mattie heeft alle praatpapieren verzameld en
verwerkt in een bijlage bij deze notulen.
6. Evaluatie Kerkenraadstructuur



Een aantal pastorale ouderlingen geven aan deze structuur prettiger te vinden dan grote
kerkenraad/kleine kerkenraad, betrokkenheid is veel beter, nu weten we tenminste weer
alle ins&outs van het kerkenraadwerk.
 Pastoraal medewerkers: Deze fungeert eigenlijk als een soort ouderling, bevalt het
pastoraal team heel goed. Zij is zelf ook blij met deze invulling.
 Waarom willen mensen het ambt niet dragen – die vraag moeten we onszelf stellen…
Het is niet de bedoeling dat iedereen straks liever pastoraal medewerker wordt dan
ouderling…
Conclusie: de veranderingen zijn goed geweest, we gaan op deze weg verder.
7. Mededelingen en punten Moderamen:
- Nieuwe penningmeester – Hans: de nieuwe penningmeester van de kerk wordt Janine
Muijlwijk-Duijzer. Ron en Hans tekenen bonnetjes voor declaratie af en Arie Arentze zorgt
voor de afhandeling. Janine krijgt een lange inwerkperiode. Mirjam: het zou mooi zijn als
iemand die zo’n verantwoordelijke taak krijgt een zegen krijgt, net zoals pastoraal
medewerkers…
- Besluitenlijst d.d. 01-01-2015 ter kennisgeving.
8. Verslag classis, jeugdouderlingen, diaconie, pastorale ouderlingen, ouderling kerkrentmeesters
en overige commissies (evangelisatie, liturgie)
- Notulen Kerkrentmeesters d.d. 05-01-2015 en 12-01-2015 - akkoord
- Notulen liturgiecommissie 19-01-2015
Hoe zit het met het nieuwe liedboek? Kunnen jeugddienst, tienerdienst, kinderdienst
ingepland worden? Mirjam: we hebben afgesproken om het nieuwe liedboek regelmatig te
gebruiken, maar niet in één keer over te gaan. Eigenlijk heb je een voorzanger/cantorij nodig
om die liederen goed aan te leren. Met organisten is overleg om er structureel aan te
werken. Inplannen van bijzondere diensten zal in 2016 gemakkelijker gaan, omdat
preekvoorziener Dick daar rekening mee houdt door nog geen voorganger te regelen voor de
laatste zondagavonddienst van de maand.
- Kan er niet iets samen met de hervormde gemeente ’s avonds? Antwoord: is al verschillende
keren neergelegd op de gezamenlijke vergadering, maar tot nu toe vinden de hervormden
het niet nodig/wenselijk.
- Notulen diaconie 05-01-2015 - akkoord
- Verslag overleg pastorale ouderlingen - akkoord
9. Verbouwing – stand van zaken
- Straatwerk zit een beetje tegen door vorst en sneeuw, er wordt schilderwerk gedaan.
- Op de gemeenteavond willen we de tweede fase afsluiten, het financiële plaatje laten zien.
- Voor de begrafenis van Leo is serviesgoed en keukengerei gekocht, als investering voor de
toekomst…
10. Evaluatie en vooruitblik bijzondere diensten /activiteiten
Evaluatie:
- Week van Gebed
De avonden zijn weinig bezocht, hervormden zijn trouwer dan gereformeerden.

-

Gemeenteschool
De eerste avond zeer positief ervaren. De combinatie met Week van Gebed was goed.
- Jeugddienst
Mooi, maar bijna gênant dat de band z’n toegift deed nadat de kerkenraad al weg was
- Dankdienst voor het leven Leo
Prachtig dat hij de 4e getuige genoemd werd
Vooruitblik:
- Toerustingsmiddag jeugdwerkers
11. Mirjam sluit met gebed

