Notulen kerkenraadsvergadering
2 november 2015
van 19.30 -20.30 uur
Aanwezig:

Arie den Besten, Dikkie Bons, Leo Bons, Gijs van Bruchem, Jantine Buijserd, Ellen
Grootendorst, Mattie de Hoop, Ron Houweling, Bapke de Jong, Mirjam Kollenstaart,
Hans Verkerk, Ron Verwolf, Arie de Vos en Ada Aantjes

Afwezig:

Ingeborg Barendrecht, Mascha den Besten, Corné Bons, Teunis-Jan Bos, Addy
Buijserd , Aart de Jong, Han Grootendorst en Marieke Meerkerk

1. Opening door Ron
Ron opent de vergadering met “Dankdag” n.a.v. Mattheus 6 en gaat ons voor in gebed.
2. Vaststellen Agenda
Agenda is ongewijzigd vastgesteld.
3. Rondvraag
De complete adressenlijst van alle kerkenraadsleden wordt door Ada per email rondgestuurd.
4. Notulen 5 oktober 2015
Nieuw liedboek Dit punt komt op de agenda van de Gemeenteavond woensdag 4
november.

5. Ingekomen stukken
6. Van het Moderamen
1. Gastvrij zijn
Ron, Hans, Mirjam en Tineke zijn bij bijeenkomst geweest met burgemeester en
wethouders. Ze kregen hier uitleg over opvang in Molenwaard. Gemeente
Molenwaard is acuut op zoek naar crisis opvang. Kunnen wij dit bieden? Gemeente
gaat dit onderzoeken. Wij (lees onze kerk) hebben aangegeven dat er ruimte is. De 30
vluchtelingen die zijn aangekomen in Bleskensgraaf zitten in de Crisis Opvang.
Gemeente Molenwaard heeft toegezegd om 77 vluchtelingen in Molenwaard te
huisvesten. Deze hebben dan de status “vergunningshouders” en moeten gehuisvest
worden. Molenwaard wil kleinschalig opvang. De gemeente Molenwaard kan bij ons
aankloppen voor opvang. De commissie is aanspreekpunt namens onze gemeente. Er
worden binnenkort informatieavonden gehouden.
Gemeenteavond
A.s. woensdag 4 november is de gemeenteavond in de Bogerd.
7. Verslag classis, jeugdouderlingen, diaconie, pastorale ouderlingen, ouderling
kerkrentmeesters en overige commissies (evangelisatie, liturgie)
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8. Evaluatie bijzondere diensten / activiteiten
- Evaluatie:
- Uitvaardienst Aagje: Mooie dienst. Mooi dat Aagje hier in de kerk opgebaard kon
worden. Compliment voor Mirjam en de rest van gemeenteleden die hieraan hebben
meegewerkt voor het waardige afscheid.
- Doopdienst: Mooie dienst. Leuk met eigen inbreng in de dienst.
- Jongerenkring: Positief. Ze zijn enthousiast en hopelijk blijft dit een vaste groep.
-

Vooruitblik
- Eeuwigheidszondag is in de morgendienst van 22 november.
- Adventsproject: Het thema dit jaar is “Tijd” met de echte verhalen uit Lucas. Voorin de
kerk komt een grote klok te hangen.

9. Censura Morum
Niemand heeft bezwaar om op 8 november met elkaar het Avondmaal te vieren.
10. Afsluiting
Mirjam sluit de vergadering met gebed.
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