Notulen kerkenraadsvergadering
5 oktober 2015
van 19.30 -22.00 uur
Aanwezig:

Afwezig:

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

1. Opening door Arie
Arie opent de vergadering door het lezen van Lucas 10: 30-37 “De barmhartige Samaritaan”.
Een passende Bijbeltekst n.a.v. thema Goede Buren. Hij gaat daarna voor in gebed.
Bezinning Mirjam
Bezinning n.a.v. Israël. Het volk van Israël is ontstaan door Gods belofte aan Abraham. Gods
belofte is heilig. Daarom is en blijft Israël een heilig volk. Het volk lijkt op een olijfboom. De
wortel is Gods belofte aan Abraham, de takken zijn de mensen van het volk van Israël.
We mochten nadenken en uitspreken welke rol Israël in ons geloof spreekt en hoeverre
spreekt beeld van de olijfboom jouw aan?
Ook hebben we gesproken over het Loofhuttenfeest. Takken en vruchten die een symbolische
betekenis hebben. Welke herken je het meest in jezelf? Alle 4 de takken/vruchten kom je
tegen in onze/een gemeente.
2. Vaststellen Agenda
Agenda is ongewijzigd vastgesteld.
3. Rondvraag
Geen vragen en/of opmerkingen
4. Notulen 7 september 2015
5. Ingekomen stukken
De gemeentegids is digitaal beschikbaar en wordt aankomende week met de
nieuwsbrief mee verstuurd. Dirk Bons heeft papieren versies gehad en brengt deze rond
bij de leden die geen internet hebben.

6. Van het Moderamen
- Nieuwe liedboek
Vorig jaar in de notulen van liturgiecommissie is de afspraak gemaakt om een jaar te
kijken of we het vaak gebruiken en dan beslissen of we het aanschaffen. Er wordt nu 1 a
2 liederen per dienst uit nieuwe liedboek gezongen.
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Volgende kerkenraadsvergadering komt dit punt weer terug op de agenda.
-

-

Gastvrij zijn
Er is overleg geweest met de gemeente Molenwaard. Nu is het zo dat iedere gemeente op
verschillende manieren bezig is en gemeente Molenwaard hecht veel waarde aan
behuizing. In bijv. gemeente Giessenlanden zijn ze al bezig met zoeken naar panden waar
ze vluchtelingen kunnen onderbrengen. We wachten nu af tot de gemeente een beroep
op ons doet.
Gemeenteavond
Gemeenteavond wordt een drukke avond. Jaarcijfers worden gepresenteerd, 3e fase
verbouwing en Marieke Vink komt praten over haar werk.

7. Verslag classis, jeugdouderlingen, diaconie, pastorale ouderlingen, ouderling
kerkrentmeesters en overige commissies (evangelisatie, liturgie)
Jeugdraad: Mattie is op een avond geweest van Job Coach . Interessante avond en
veel in gesprek geweest met andere jeugdouderlingen. Veel ideeën opgedaan. We gaan
dit gebruiken met de tienernevendienst.
Pastorale teams: De brieven voor huisbezoeken worden rondgebracht.
8.

Verbouwing – Fase drie

Fase drie: De galerij mooi maken en orgel verschuiven naar achteren. Dit wordt begroot op
€ 20.000.- De kosten voor verplaatsen en revisie van het orgel worden begroot op € 15.000 ,Indien er, door de organisten gewenste , uitbreidingen moeten plaats vinden of er een ander
orgel wordt gekocht zijn de kosten aanmerkelijk hoger. Op de gemeenteavond wordt dit
besproken met de gemeente.
Jaarrekening 2014

Weinig op- of aanmerkingen. Ad Venderbos en Sijmen de Jager zijn gevraagd voor
kascontrole. Dit wordt nog even vooruitgeschoven omdat nog niet alles definitief is. We zijn
blij dat Janine de financiën goed oppakt.
9.

Evaluatie bijzondere diensten / activiteiten

-

Evaluatie:

- Startzondag
- Seniorenochtend: Actueel thema over de Troonrede
- GGG Avonddienst: Fijn dat er in de dienst GGG werd besproken.
- Afscheiddienst Cees van Dijk:
- Kerkenraadsavond: ontspannen, gezellig, mooie avond, openhartig.
- Israelzondag: Goede dienst.
- Jongerenkring
- Doopdienst 1 november: In de morgendienst worde de kinderen van Annold en Yvonne de
Jong en Andre en Mariska Schutte gedoopt.
10. Afsluiting

Mirjam sluit de vergadering met gebed.
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