Notulen kerkenraadsvergadering
7 december 2015
van 19.30 -22.00 uur
Aanwezig:

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

Afwezig:

Mascha den Besten, Corné Bons, Han en Ellen Grootendorst en Bapke de Jong

1.

Opening door Addy en Jantine Buijserd
Jantine opent de vergadering met verschillende Bijbelteksten en een gedicht “Oefening van Hoop” en
gaat ons voor in gebed.

2.

Bezinning
Dit is de eerste vergadering zonder Ingeborg. Iedereen krijgt tijd en ruimte om over Ingeborg na te
denken en kernwoorden uit te spreken. Woorden die als eerste in je opkomen als je aan Ingeborg
denkt… Gemis, boosheid, waarom?, ze regelde zo ontzettend veel.. zelfs tot het laatste moment.
Jantine leest het gedicht voor wat in het Levensverhaal van Ingeborg staat afgedrukt. .. Aan de
Pelgrim… Daarna steken we allemaal een kaars aan om zo Ingeborg te herdenken en in ieders gedachte
is zij zo aanwezig op deze vergadering..

3.

Vaststellen Agenda
Agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4.

Rondvraag
Jeugd – GJV:
- De GJV is een zelfstandige vereniging die onafhankelijk is van de kerk (of kerkenraad). Het
bestuur moet zelf een keuze maken of de GJV in stand blijft of niet. De jeugdraad is al bezig
om meer inzicht te krijgen wat we eraan kunnen doen om de jeugd goed te betrekken bij de
GJV/Kerk.
- Tot 16 jaar is er club maar er ontstaat een gat tussen 16 en 18 jaar. De jongerenkring is al een
goed initiatief om op een andere manier de jeugd bij de kerk te betrekken. Deze kring wordt
ook goed bezocht.
- Iedere vrijdagavond zijn er 100 kinderen + 25 leiding aanwezig in de kerk. De leiding is
grotendeels de (GJV) jeugd die dus op die manier betrokken is bij de kerk.
- Mattie en Marieke gaan samen een clubavond bezoeken.
- In december is er jeugdraadsvergadering. In februari 2016 wordt Jeugd een punt op de
agenda.
Janine van Muilwijk komt toelichting geven op de begroting. De begroting wordt goedgekeurd en
ondertekend door Voorzitter Ron Houweling en vice voorzitter Mirjam. Janine wordt bedankt voor
haar aanwezigheid en uitleg begroting.

5.

Notulen 2 november 2015 en Notulen 4 november

6.

Ingekomen stukken
Procedure voor ledenadministratie voor ouderlingen volgt nog.
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-

Op preekrooster staat laatste avonddienst van de maand is er een bijzondere dienst. Vraag is of de
jeugddienst ook gepland kan worden tijdens een bijzondere dienst. Voor 2016 zijn de diensten al
vastgelegd. Voor 2017 wordt hier rekening mee gehouden.

7.

Van het Moderamen
-Duurzaamheid in de kerk
Hoe ga je om de duurzaamheid? Er is een groenekerkenactie met 6 punten. Wat doen we nu al?
Hoe staan we hier zelf in? Kan het altijd nog duurzamer? Welke stappen kunnen we nog nemen.
De kerkrentmeesters gaan zich hierover buigen en gaan benoemen wat we nu al doen aan
duurzaamheid.
- Nieuw liedboek
Na de zomer van 2016 met Startzondag willen we starten met nieuw liedboek. Alle aanwezige
kerkenraadsleden gaan hiermee akkoord. In januari informeren we de gemeenteleden. Iedereen
heeft nu de tijd om nieuw liedboek aan te schaffen. Ook worden er liedboeken ingekocht voor in
de kerk.
-Collecterooster.
Wordt goedgekeurd.
-Verkiezing nieuwe ambtsdragers
Arie en Mascha, Ron en Nelly, Corné zijn aftredend. Door overlijden van Ingeborg is er vacature
scriba. Ada heeft aangegeven tot verkiezing ambtsdragers de werkzaamheden van scriba te blijven
uitvoeren. (mei 2016) .

8.

Verslag classis, jeugdouderlingen, diaconie, pastorale ouderlingen, ouderling kerkrentmeesters en
overige commissies (evangelisatie, liturgie)
Verslag Diaconie – Geen op- of aanmerkingen.
Verslag Kerkrentmeesters.

9.

Verbouwing – Fase drie

10. Evaluatie bijzondere diensten / activiteiten

-

Evaluatie:

- Puber-Ouder Borrel: Thema Geloofsopvoeding thuis.
- Groot Huisbezoek: 11 en 18 november.
- Afscheidsdienst Ingeborg: Een dienst waar Ingeborg zelf al over had nagedacht. Mirjam
heeft hier een hele mooie dienst van gemaakt.
- Eeuwigheidsdienst: Blijft altijd een bijzondere dienst.
-

Vooruitblik:

- Advent en Kerst: Thema tijd
- Kinderkerstfeest: 20 december in de avonddienst is kinderkerstfeest.
- Kerstnachtdienst: Wordt buiten gehouden, net zoals vorig jaar. Wim Vermeulen gaat voor.
- Kerst op de club: Leuk om gemeentebreed kerst te vieren.
- Dienst oudejaarsdag: Dienst in onze kerk
- Dienst nieuwjaarsdag: Dienst in de Hervormde Kerk
- Seniorenochtend: Ron en Marieke zijn aanwezig. Ook Maarten komt helpen.
11. Afsluiting

Mirjam sluit de vergadering met gebed.
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