Notulen kerkenraadsvergadering
4 september 2017
van 19.30 -20.30 uur
Aanwezig:

Afwezig:

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

1. Opening door Mirjam,
Mirjam opent met het lezen van 1 Petrus 4 : 7 tot 11 – Dit is dezelfde tekst die Mirjam
voorgelezen heeft met haar Intrede dienst 14 jaar geleden. Daarna gaat zij voor in gebed.
2. Vaststellen Agenda
3. Rondvraag
- Evangelisatiecommissie heeft een gemeentelid bereid gevonden om in de commissie te
komen.
4. Notulen 12 juni 2017 – Kerkenraadsvergadering
In de vorige notulen is 1 punt niet genotuleerd:
- Er is de vorige keer in de vergadering gesproken over toerustingsavond voor het Pastorale
team.
5. Ingekomen stukken
- Ledenadministratie. Er wordt door landelijk LRP systeem automatisch personen bij onze
gemeente ingeschreven. (Als ze bijv. Verhuisd zijn). Niet iedereen wil gelijk bij onze gemeente
ingeschreven staan dus Ada mailt eerst deze namen door naar de wijkouderlingen. Wanneer
ze wel ingeschreven willen worden dan vermelden we dit pas in de Nieuwsbrief.
6. Mededelingen en punten Moderamen
Stand van zaken ambtsdragers: We zijn nu bijna rond.
Kerkenraadsavond: er wordt een datumprikker gestuurd.
Gemeenteavond november: Het voorstel is om Schuldhulpmaatje te benaderen om een
presentatie te geven op deze gemeenteavond.
7. Verbouwing stand van zaken
Ze zijn druk bezig met schilderen. A.s. zaterdag gaat de galerij eruit en die week erna de muur.
Oktober gaan ze starten met monteren van orgel.
8. Evaluatie en vooruitblik bijzondere diensten /activiteiten
Evaluatie:
Bevestigingsdienst Jaco en Janneke: Een hele mooie dienst.
Overstapdienst: Mooi dienst. Veel kinderen die de overstap gemaakt hebben.
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Wisseldiensten met Brandwijk: Er zijn dit jaar naar schatting meer Ottolanders in
Brandwijk geweest dan andersom.
Afscheidsdienst Wout Groen: Hele mooie dienst.
Startzondag 3 september: Mooie dienst en heerlijk dat na de dienst iedereen van alles
kon proeven. Nieuw leuk initiatief om Award uit te reiken. De bouwers ontvingen dit jaar
deze Award. Een geslaagde startzondag!
Bevestigingsdienst Erik en Chretienne en zegendienst van Hans: Blijft altijd mooi om
door de gemeente toegezongen te worden.

Vooruit blik:
8 september is er een toerustingsavond voor de leiding van de clubs
15 september is de startavond voor de clubs
9. Afsluiting
We sluiten de vergadering en diverse teams vergaderen verder.
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