Notulen kerkenraadsvergadering
15 juni 2015
van 19.30 – 20.30 uur
Afwezig:

Arie en Mascha den Besten, Addy Buijserd, Han en Ellen Grootendorst

Opening door Ron Houweling
Over verliefdheid en liefde. Het heeft te maken met passie, intimiteit en betrokkenheid. Als het gaat
over liefde in de kerk dan kun je dat alsvolgt invullen: passie = denken aan Jezus, intimiteit =
verbondenheid en betrokkenheid = elkaar altijd ondersteunen.
1. Vaststellen agenda
Agenda is ongewijzigd vastgesteld.
2. Rondvraag
3. Notulen 13 april 2015
actiepunten: we zoeken nog steeds iemand voor de evangelisatiecommissie
4. Ingekomen stukken
Akkoord
5. Verslag classis, jeugdouderlingen, diaconie, pastorale ouderlingen, ouderling kerkrentmeesters
en overige commissies (evangelisatie, liturgie)
- Notulen Jeugdraad 14-04-2015 (bijlage)
Er wordt gewerkt aan een nieuw initiatief voor de jongeren van 18-25 jaar. 1x per maand
tijdens de avonddienst, waarbij begonnen wordt met een maaltijd en daarna bespreking van
‘Het voordeel van de twijfel’ van Reinier Sonneveld en Corjan Matsinger. Er is gekozen voor
vroeg op de avond zodat de GJV niet in de weg gezeten wordt. De GJV is een kleine, vaste
groep.
-

Notulen Dabar 08-04-2015 (bijlage) + Jaarverslag Dabar (bijlage)
Mooi jaarverslag.

-

Verslag GGG overleg (bijlage)
Op de kerkenraadsvergadering met de Herv. Gemeente werd de vraag gesteld of er geen
gezamenlijke GGG kan zijn in Ottoland. Contactpersoon bij de Hervormden is Arjan Rietveld.

6. Verbouwing – stand van zaken
Er wordt gevraagd of de bovenzaal klaar kan zijn na de vakantie.
7. Censura Morum:
Niemand heeft bezwaar om op 12 juli met elkaar het Avondmaal te vieren.
8. Evaluatie en vooruitblik bijzondere diensten /activiteiten
Evaluatie:
- Kampdienst
- Huwelijksdienst Gerard en Helga Maat-van Gelderen
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-

Vergadering met de Hervormden
Visitatie
Fijne avond, prettige visitatoren.
Pinksteren
Mooie dienst en goede band. Kan er bij liedteksten ook muzieknoten geprojecteerd worden?
Afscheids-/bevestigingsdienst
Doopdienst Sophie van Muijlwijk

Vooruitblik
- Overstapdienst – afscheid KND zal gehouden worden op zondagmorgen 5 juli.

9. Sluiting van dit deel van de vergadering

20.30 uur
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