Notulen kerkenraadsvergadering
4 april 2016
van 19.30 -22.00 uur
Aanwezig:

Arie den Besten, Dikkie Bons, Leo Bons, Teunis-Jan Bos, Ellen Grootendorst,
Mattie de Hoop, Ron Houweling, Aart en Bapke de Jong, Mirjam Kollenstaart,
Marieke Meerkerk, Arie de Vos, Ron Verwolf en Ada Aantjes

Afwezig:

Mascha den Besten, Corné Bons, Addy en Jantine Buijserd, Gijs van Bruchem,
Han Grootendorst en Hans Verkerk.

1. Opening door Ron Houweling
Ron leest met ons: “Als je er in gelooft” en gaat daarna voor in gebed.
2. Bezinning Mirjam
Mirjam verteld ons dat ze bestuurslid is van Organisatie Internation Justice Mission
(IJM). Er zijn wereldwijd diverse kantoren en Mirjam is bestuurslid van kantoor in
Nederland. Ze gaat van 20-24 april naar Washington om een bijeenkomst bij te wonen
met alle bestuursleden.
3. Vaststellen Agenda
4. Rondvraag
5. Notulen 4 januari 2016
6. Ingekomen stukken
7. Van het Moderamen
- Stand van zaken nieuwe ambtsdragers – Moderamen is druk bezig om zoektocht naar
nieuwe ambtsdragers. 29 mei staat de afscheids- en bevestigingsdienst gepland.
- Gezamenlijke vergadering met Hervormde Kerk –Deze staat gepland op 23 mei.
Agenda wordt opgevraagd bij de scriba van Hervormde Kerk.
- Komende vergaderingen – de 2 aankomende vergaderingen worden vastgelegd op 2
mei en 6 juni.
8. Verslag classis, jeugdouderlingen, diaconie, pastorale ouderlingen, ouderling
kerkrentmeesters en overige commissies (evangelisatie, liturgie)
- Notulen kerkrentmeesters: Jaarrekening 2015 en begroting 2016 zijn vastgesteld en
goedgekeurd door de kerkenraad.
- Notulen jeugdraad: Antine Hoogendoorn wordt coördinator van catechisatie.
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Notulen Diaconie: geen op- of aanmerkingen
Notulen Pastorale ouderlingen: Dikkie, Aart en Bapke zijn bij toerustingavond
ouderlingen geweest.

9. Verbouwing – Stand van zaken
Besluit is genomen dat fase drie wordt gestart. Incl. orgel. Johan Jungheim gaat
mensen benaderen. Na de zomervakantie starten we met fase 3.
10. Censura Morum
Niemand heeft bezwaar om op 10 april met elkaar het Avondmaal te vieren.
11. Evaluatie bijzondere diensten / activiteiten
Evaluatie:
- Biddag en gemeenteavond – Mooi verhaal van Fred en Joop. Brengt
vluchtelingenwerk dichterbij.
- Stille week en Pasen –Mooie indrukwekkende week. Complimenten voor Mirjam.
- Paaswake – Mooie dienst.
Vooruitblik:
- Kamp en kampdienst – is in voorbereiding
- Jonge gezinnen lunch – is in voorbereiding
- Seniorenochtend 19 april – Teunis-Jan is hierbij aanwezig.
12. Afsluiting
Mirjam sluit de vergadering.
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