Notulen kerkenraadsvergadering
1 februari 2016
van 19.30 -22.00 uur
Aanwezig:

Arie den Besten, Corné Bons, Dikkie Bons, Leo Bons, Teunis-Jan Bos, Gijs van Bruchem,
Jantine Buijserd, Ellen Grootendorst, Mattie de Hoop, Ron Houweling, Aart de Jong, Mirjam
Kollenstaart, Marieke Meerkerk, Hans Verkerk, Ron Verwolf, Arie de Vos, en Ada Aantjes

Afwezig:

Mascha den Besten, Addy Buijserd, Han Grootendorst en Aart en Bapke de Jong

1.

Opening door Marieke
Marieke leest ons voor: Alleen de gehoorzame geloofd van Dietrich Bonhoeffer en gaat voor in gebed.
We zingen daarna lied ELB 396: Grijp toch de kansen.
Bezinning door Mattie de Hoop - Jeugdwerk
We kijken naar een presentatie van Mattie.
We bespreken 2 punten:
Punt 1: Bezinning workshop Missionair met jongeren.
Punt 2: Jeugdwerk GKO
Punt 1
Opdracht: We gaan in 4 groepjes uit elkaar om met elkaar te denken over - Wat jouw persoonlijke
drijfveer is om missionair met jongeren te zijn. We bespreken de ideeën en gedachten met elkaar.
Daarna gaan we weer in groepjes uit elkaar om punten op te schrijven over de jeugd. Hoe ze denken,
kijken, leven, geloven enz. Wat bieden we ze aan. Wat wil de jeugd zelf?
De punten die werden opgeschreven bespreken we kort met elkaar. Mattie neemt dit allemaal mee en
gaat dit verder verwerken. O.a. met de toerustingmiddag (14 februari) wordt hier ook aandacht aan
besteed.
Punt 2:
In volle bloei: Crèche, nevendienst, clubs, catechisatie, jongerenkring. Dit loopt allemaal heel erg goed.
Enthousiaste kinderen en leiding. Vanaf 12 jaar neemt de interesse af. Na 16 jaar weinig interesse. Wat
kunnen wij als kerk deze groep bieden?

2.

Vaststellen Agenda
Punt 8 jeugdwerk wordt gelijk met punt 2 behandeld.

3.
-

Rondvraag
Vrijdagavond 5 februari is er Sirkelslag op de club van 12-16.

4.

Notulen 1 februari 2016
Geen op- of aanmerkingen

5.

Ingekomen stukken
Geen op- of aanmerkingen

6.

Jeugdwerk – is behandeld bij punt 2
1

7.

Van het Moderamen
- Vluchtelingen
Voorstel ligt inmiddels bij de gemeente. Afwachten wat reactie van gemeente is.

8.

Verslag classis, jeugdouderlingen, diaconie, pastorale ouderlingen, ouderling kerkrentmeesters en
overige commissies (evangelisatie, liturgie)
Notulen Kerkrentmeesters - Geen op- of aanmerkingen.
Liturgiecommissie - Er zijn vacatures in de Liturgiecommissie.

9.

Verbouwing – Stand van zaken
Door plan vluchtelingen is dit even op laag pitje gezet. De keuze is definitief gemaakt voor keuze 1. Er
wordt nu besloten dat we deze keuze gaan uitvoeren. Achter de schermen gaan ze beginnen met de
voorbereidingen.

10. Evaluatie bijzondere diensten / activiteiten
Evaluatie:
Week van Gebed. Samen met Hervormde Kerk Ottoland. Opkomst Hervormd/Gereformeerd was
50/50.
Preek van de Leek – Deze avonddienst is goed bezocht. Helaas werkte ons internet in de kerk niet zo
goed zodat er thuis vandaan niet meegeluisterd kon worden. Arie den Besten gaat onderzoek doen
naar dit probleem.
Vooruitblik:
Toerustingmiddag jeugdwerkers 14 februari - Voorbereiding is in volle gang.
Jeugddienst 28 februari - Voorbereiding is in volle gang. Sluit mooi aan op Paasproject.
Doopdienst 6 maart – Guus en Eva (2 kinderen van Nora Verheij) worden gedoopt, Melissa de Bruin
doet belijdenis en haar zoontje Jayden wordt gedoopt.
6 Maart is bevestigingsdienst van nieuwe predikant Ds. de Fijter (Hervormde Kerk Goudriaan-Ottoland)
Ron en Nelly en Mirjam gaan namens onze kerkenraad naar deze dienst.
11. Censura Morum
Niemand heeft bezwaar om op 14 februari met elkaar het Avondmaal te vieren.
12. Afsluiting
Mirjam sluit de vergadering.
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