Notulen kerkenraadsvergadering
12 december 2016
van 19.30 -22.00 uur
Aanwezig:

Arie den Besten, Dikkie Bons, Leo Bons, Gijs van Bruchem, Addy Buijserd, Mattie de
Hoop, Aart en Bapke de Jong, Mirjam Kollenstaart, Marieke Meerkerk, Hans Verkerk,
Ron Verwolf, Arie de Vos, en Ada Aantjes.

Afwezig:

Teunis Jan Bos, Jantine Buijserd, Han en Ellen Grootendorst.

1. Opening door Corne Bons
Prediker 9 – Beter laag bij de grond dan hoog van de toren.
2. Bezinning Mirjam
Feedback geven in de kerk…
Mirjam citeert uit een boekje van Paulien Vervoorn: “ Feedback is een terugkoppeling. We
vertellen elkaar hoe woorden of daden zijn overgekomen. Als iets positief is overgekomen,
spreken we over positieve feedback: waardering. Als iets negatief is overgekomen, spreken
we over opbouwende feedback waarvan we kunnen leren en kunnen groeien. En heel
belangrijk: Om elkaar op een gezonde manier feedback te geven, is het belangrijk dat er een
basis is van respect, van liefde, van aanvaarding.”
Hoe ga jij om met feedback (geven en ontvangen)? Welk klimaat herken je in onze gemeente?
Vragen waar we met elkaar over praten en nadenken.

3. Vaststellen Agenda
Censura Morum – 8 januari is Viering Heilig Avondmaal. Op 9 januari is de volgende
kerkenraadsvergadering. Hans stuurt ons in januari een mail voor Censura Morum.
4. Rondvraag
- Oliebollen actie is dit jaar voor Stichting de Hoop. Info hierover volgt nog in de
Nieuwsbrief.
5. Notulen 6 juni 2016
Geen op- of aanmerkingen
6. Ingekomen stukken
Geen op- of aanmerkingen
7. Mededelingen en punten Moderamen
- Janine geeft een toelichting op de begroting 2017. Hij wordt goedgekeurd en
ondertekend.
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8. Verslag classis, jeugdouderlingen, diaconie, pastorale ouderlingen, ouderling
kerkrentmeesters en overige commissies (evangelisatie, liturgie)
- 23 januari is er vergadering van de classis.
- Kerkrentmeesters: Geen op- of aanmerkingen. Begonnen met demonteren van orgel.
9. Evaluatie bijzondere diensten / activiteiten
Evaluatie:
- Eeuwigheidszondag: Waardevol, indrukwekkend. Mooie dienst
- Doopdienst 27 november: Goede en mooie dienst.
- Top 2000 dienst: Een mooie dienst met een prachtige getuigenis van 1 van de bandleden.
Iedereen beleefde deze dienst op een andere manier.
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Vooruitblik
Seniorenochtend – 14 senioren.
Kinderkerstfeest en jongerenkring op 18 december
Kerst op de club – 23 december. Ouders worden ook uitgenodigd voor het eerste
gedeelte van deze avond.
Kerstnachtdienst. – Viering in het Dorpshuis 21.00 uur m.m.v. Muziekvereniging Kunst Na
Arbeid uit Groot-Ammers/Nieuwpoort/Langerak.
1e Kerstdag is er ochtenddienst en geen avonddienst.
Oudejaarsdag – Nieuwjaarsdag ochtend zijn onze hervormde broeders en zusters bij ons
te gast. ’s Avonds zijn wij te gast in de Hervormde Kerk van Ottoland.

10. Afsluiting
We sluiten met kringgebed.

2

