Notulen kerkenraadsvergadering
2 maart 2015
van 19.30 -20-30 uur
1. Opening en bezinning door Teunis-Jan Bos
Teunis-Jan leest stukje voor uit ‘Luid en duidelijk’ en uit Efeziers en gaat voor in gebed.
2. Rondvraag
Graag de notulen weer op de website plaatsen.
3. Notulen 2 februari 2015 en verslag Gemeenteavond 14 november 2014
- De vraag naar een lid voor de Evangelisatiecommissie staat uit – er is nog geen antwoord.
Notulen KR zijn goedgekeurd.
Verslag gemeenteavond is per abuis niet meegestuurd. Ingeborg mailt deze alsnog en zorgt
dat dit naar alle gemeenteleden meegestuurd wordt met de uitnodiging voor de komende
gemeenteavond.
4. Van het Moderamen
Nieuwe ambtsdragers: gemeenteleden op de lijst met voorgedragen ambtsdragers worden in
die volgorde benaderd. Er lopen al lijntjes, maar tips en ideeën zijn welkom.
Gemeenteavond 11 maart: Martine Vonk komt vertellen over Duurzaamheid in relatie tot de
kerk.
Verder de financiën en de verbouwing. Er is geen kascontrole geweest, want er is geen
jaarrekening i.v.m. het overlijden van Leo v.d. Beukel.
Seniorenochtend 13 maart: Han en Ellen zijn namens de kerkenraad hierbij.
5. Verslag classis, jeugdouderlingen, diaconie, pastorale ouderlingen, ouderling
kerkrentmeesters en overige commissies (evangelisatie, liturgie)
Verslag van vorige vergadering over Veilig Jeugdwerk
Op de vergadering met de Hervormden zal ook het Jeugdwerk op de agenda staan. Ron,
Mattie en Ingeborg overleggen over een brief die we vooraf aan de Hervormde Kerkenraad
sturen.
6. Verbouwing - stand van zaken
- Straatwerk is gedaan en er is boven geschilderd.
- Het slot van de 2e fase komt op de Gemeenteavond aan de orde.
- Er is kosteroverleg geweest en daar is o.a. afgesproken dat er een lijst komt
waarop gemeenteleden kunnen aangeven of ze EHBO hebben of BHV-er zijn,
zodat we hier zicht op krijgen.
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Er is ook organistenoverleg geweest. Andre de Raadt komt erbij als organist.
Sjaak Kazen gaat kijken hoe we liederen uit het Nieuwe Liedboek aan kunnen
leren.

7. Evaluatie en vooruitblik bijzondere diensten/bijeenkomsten
Evaluatie:
- Toerustingsmiddag jeugdwerkers
Deze ging over motivatie: ‘waarom zet je je in voor de jeugd van de GKO’ en over
Veilig Jeugdwerk: ‘hoe zie je dat’. Bezig geweest met: zo zijn onze manieren, hoe ga
je met elkaar om en hoe houd je de grenzen duidelijk in intimiteit en relaties.
Marieke heeft verteld over het puberbrein. Mooie middag!
Vooruitblik:
- Biddag en Gemeenteavond 11 maart
- Seniorenmorgen 13 maart
- Doopdienst 15 maart
- Tienerdienst 22 maart: tieners hebben zelf ideeën en foto’s over Verbinden
aangedragen en liederen uitgezocht. Er is een band deze avond.
- Stille week en Pasen 2 t/m 5 april
8. Censura Morum
Niemand heeft bezwaar om op 8 maart met elkaar het Avondmaal te vieren.
9. Afsluiting
We zingen een lied ter afsluiting van dit deel van de vergadering en vergaderen verder in de
diverse teams.
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