Notulen kerkenraadsvergadering
12 juni 2017
van 19.30 -20.30 uur
Aanwezig:

Afwezig:

Arie den Besten, Erik Blom, Leo Bons, Teunis Jan Bos, Gijs van Bruchem, Ellen
Grootendorst, Aart en Bapke de Jong, Mirjam Kollenstaart, Janneke Meerkerk, Hans
Verkerk, Ron Verwolf, Jaco Vink en Ada Aantjes
Han Grootendorst, Dikkie Bons en Arie de Vos

1. Opening door Hans
Hans heet ons welkom. In het bijzonder de nieuwe ambtsdragers. Hij leest met ons een lied
voor: Hartelijk Getalenteerd. En gaat ons voor in gebed.
2. Vaststellen Agenda
3. Rondvraag
- Anton de Bruin (A148, Ottoland) heeft een AED opgehangen.
4. Notulen 6 maart 2017 – Kerkenraadsvergadering
- Ellen is namens onze kerk bij de trouwerij van Sijmen en Patricia geweest.
5. Ingekomen stukken
- Werkvakantie Annemarieke Bos. Gaat met Brandwijk mee op werkvakantie. Ze gaat naar
Bolivia voor 3 weken. Ze kan ook een stukje in de Nieuwsbrief hierover laten zetten.
- Dabar 50 jaar. Wat kunnen wij betekenen voor Dabar? Ze zoeken met name vrijwilligers
en een vrijwillige bijdrage. We besluiten om de groene collectezak in een dienst te
gebruiken. Diaconie pakt dit op.
- Reactieformulier voorstellen Kerk 2025 deel 2. Hier komen we na de vakantie op terug.
Pauze.
6. Mededelingen en punten Moderamen
a. Hans de Ruiter wil pastoraal medewerker worden. Voorstel om met startdag Erik Blom te
bevestigen en Hans de Ruiter te zegenen.
b. Vergaderschema 2017-2018 wordt goedgekeurd
c. Adressenlijst akkoord
d. Moderamen bereikbaarheid tijdens vakantieperiode besproken– Predikantenlijst volgt via
Mirjam.
e. Startzondag 3 september
f. Kerkenraadsavond is donderdag 6 juli bij Hans Verkerk
g. Evaluatiegesprek Mirjam hebben Hans en Marieke gehouden met Mirjam.
h. Jaarthema: Neemt Mirjam mee naar Liturgiecommissie i.v.m. Startzondag.
i. Dabar 50 jaar. Activiteiten vermelden in de Nieuwsbrief en er komt een extra collecte.
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7. Verslag classis, jeugdouderlingen, diaconie, pastorale ouderlingen, ouderling
kerkrentmeesters en overige commissies (evangelisatie, liturgie)
Jeugd:
Kindercatechisatie: Wordt nu verdeeld in twee groepen:
19 juni groep 6, 7 en 8
26 juni groep 3, 4 en 5
Pastorale Ouderlingen:
Bapke leest ons het verslag voor. Deze wordt nog via de mail doorgestuurd.
Kerkrentmeesters:
Er komt binnenkort een nieuwe beamer
8. Verbouwing stand van zaken
De wand boven gaat er binnenkort uit.
9. Censura Morum 9 juli 2017
Geen bezwaar.
10. Evaluatie en vooruitblik bijzondere diensten /activiteiten
Evaluatie:
- Pinksterdienst: Mooie dienst en zeker met de band erbij.
- Gezamenlijk vergadering met Hervormden. Ada stuurt de notulen door naar
scriba van de Hervormde Kerk.
- Afscheids/bevestigingsdienst: Heel mooi dat er groot betrokkenheid was met deze dienst.
- Kampdienst: Mooie dienst. Ook is iedereen positief over de samenkomst in de kerk voordat
de kinderen op kamp gaan.
Vooruitblik:
- Seniorenochtend: Mirjam vraagt of er iemand mee wil helpen die ochtend. Hans laat het nog
weten of hij kan.
- Overstapdienst: 12 kinderen die afscheid nemen.
11. Afsluiting
We sluiten de vergadering met kringgebed.
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