Notulen kerkenraadsvergadering
6 februari 2017
van 19.30 -22.00 uur
Aanwezig:

Teunis Jan Bos, Jantine Buijserd, Arie den Besten, Dikkie Bons, Corne Bons, Gijs van
Bruchem, Mattie de Hoop, Bapke de Jong, Mirjam Kollenstaart, Marieke Meerkerk,
Hans Verkerk, Arie de Vos en Ada Aantjes

Afwezig:

Leo Bons, Addy Buijserd, Han en Ellen Grootendorst, Aart de Jong en Ron Verwolf

1. Opening door Bapke
We zingen met elkaar ELB 212 en Bapke opent met gebed.
2. Bezinning Mirjam
Mirjam vertelt ons n.a.v. de column Preek van de Leek. In de tijd van Jezus vroeg hij de
discipelen om het woord te gaan verkondigen. Zij waren “ leken” maar Jezus vertrouwde deze
taak wel aan hun toe. Met de start van de Preek van de Leek heeft Mirjam een stuk in de
nieuwsbrief geschreven over Preek van de Leek.
3. Vaststellen Agenda
Jongerenkring 5 februari wordt toegevoegd bij de Evaluatie.
4. Rondvraag
- De pastorale ouderlingen die afscheid nemen willen graag bij de afkondigingen iets
vertellen over het ambt. Er kan ook gekozen worden om een stuk te schrijven in de
Nieuwsbrief.
- Wanneer gaan we staan in de kerk? Het verloopt weleens wat rommelig.
Bij de afkondigingen gaan we pas staan als de ouderling van dienst een hand heeft
gegeven aan de predikant en terugloopt naar zijn plek. De ouderling die de afkondigingen
verzorgt moet zelf beslissen of hij blijft staan of nog even gaat zitten.
Na de collecte gaan we gelijk staan wanneer diaken terugloopt is z’n plek.
5. Notulen 9 januari 2017
Geen op- of aanmerkingen.
6. Ingekomen stukken
7. Mededelingen en punten Moderamen
- Vaststellen jaarrekening – Janine schuift aan en vertelt ons over de jaarrekening.
- Ambtsdragers. Nog niet alles is ingeleverd bij de “lopers”. De namen die ingediend
worden behandelen we in de volgende vergadering.
- Preek van de Leek zie punt 2.
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8. Verslag classis, jeugdouderlingen, diaconie, pastorale ouderlingen, ouderling
kerkrentmeesters en overige commissies (evangelisatie, liturgie)
- 12-16 – club Deze club is erg groot en wordt waarschijnlijk in 2 clubs verdeeld. Aron van
Dieren (Hervormde Kerk) is gevraagd en gaat ook leiding geven.
- Elke ruimte heeft z’n eigen thermostaat. Er moet op gelet worden dat de thermostaten
wel teruggezet worden bij het verlaten van die ruimte.
- Liturgiecommissie. 26 Februari komt er een koor.
- Classis: Diverse mails zijn verstuurd naar de kerkenraad over de Classis. Kerkenraadsleden
mogen de veranderingen bekijken / wijzigingen en aandachtspunten doorgeven – Er
worden diverse classis bij elkaar gevormd. Zo ook Classis Alblasserdam. Wij vallen straks
onder Classis Zuid Holland 2. Er komt een classispredikant – regiopredikant aan het hoofd
te staan met daarbij 4 ambtsdragers. Mirjam leest ons 10 vragen voor. Voor 9 maart moet
Mirjam doorgeven aan de classis of wij akkoord gaan met deze vragen. We besluiten dat
wij hiermee akkoord gaan. (Overgang van classis Alblasserdam naar classis Zuid-Holland 2)
Mirjam handelt dit zelf af.
9. Verbouwing
- Er komt een extra gemeenteavond op donderdag 16 februari. André geeft een
presentatie en er wordt uitgelegd over de voortgang van het orgel. Delegatie is wezen
kijken bij een passend orgel voor onze kerk. Deze is gevonden in Zwolle. Donderdag dus
een gemeenteavond om aan de gemeente te vragen om dit orgel over te nemen i.p.v. ons
oude orgel te reviseren. Wanneer er op de gemeenteavond een positief akkoord is van de
gemeenteleden stuurt Ada donderdagavond een mail naar de kerkenraad voor akkoord.
Idee: Stukken van het orgel te verkopen. De opbrengst kan bijvoorbeeld gebruikt worden
voor de muziekinstallatie.
10. Evaluatie bijzondere diensten / activiteiten
Evaluatie:
- Week van Gebed – Waardevolle week.
- Preek van de Leek – Prettige man om naar te luisteren. Goede dienst.
- Jongerenkring – 20 jongeren aanwezig.
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Vooruitblik
Doopdienst Rosa en Abel – zondagochtend 12 februari.
Toerusting jeugdwerkers – zondagmiddag 12 februari.
26 februari – komt een koor Shine uit Sliedrecht. Een zangavond met een koor. Mirjam is
voorganger.
40 dagen tijd – Project van kind op zondag.
Maaltijdgesprekken: mooie gesprekken. Ook mooi dat de kinderen zich betrokken voelen.
Over het algemeen prettige gesprekken bij de gezinnen. De pastorale ouderlingen zijn
enthousiast over de maaltijdgesprekken.
Vergaderpunt 1: Bapke: Leest ons meningen/stellingen voor over kerk en dagelijks leven. We
gaan in groepjes uit elkaar om over de meningen te overleggen.

11. Afsluiting
We sluiten de vergadering met kringgebed.
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