Notulen kerkenraadsvergadering
7 november 2016
van 19.30 -20.30 uur
Aanwezig:

Elsa Alblas, Arie den Besten, Dikkie Bons, Leo Bons, Teunis-Jan Bos, Gijs van Bruchem,
Addy Buijserd, Ellen Grootendorst, Mattie de Hoop, Aart en Bapke de Jong, Mirjam
Kollenstaart, Marieke Meerkerk, Hans Verkerk, Ron Verwolf, Arie de Vos, Tineke van
Wingerden en Ada Aantjes.

Afwezig:

Corné Bons, Jantine Buijserd en Han Grootendorst,

1. Opening door Arie den Besten
Delen van vreugde of verdriet… Arie leest ons voor uit Lucas 10 : 25-37 – Barmhartige
Samaritaan
2. Vaststellen Agenda
Jeugddienst, Notulen evangelisatiecommissie en Notulen Pastorale ouderlingen worden
toegevoegd.
3. Rondvraag
- Er wordt opgemerkt dat de bloemen op een andere plek staan in de kerk. Arie den Besten
heeft dit paar weken geleden voorgesteld en ook gemeld in de dienst bij de
afkondigingen. De bloemen staan nu meer centraal in de kerk.
- Het amen zingen aan het eind van de dienst is gewijzigd. Er wordt heel weifelend ingezet
door de gemeente. Mirjam overlegd met de organisten om beter en duidelijker te spelen
zodat gemeente goed kan inzetten.
4. Notulen 6 juni 2016
5. Ingekomen stukken
6. Mededelingen en punten Moderamen
- Zondag 27 november is er een Doopdienst. Siem van Pelt en Jari Bikker worden dan
gedoopt.
7. Verslag classis, jeugdouderlingen, diaconie, pastorale ouderlingen, ouderling
kerkrentmeesters en overige commissies (evangelisatie, liturgie)
- Geen op- of aanmerkingen op notulen Evangelisatiecommissie en Pastorale Ouderlingen.
8. Evaluatie bijzondere diensten / activiteiten
Evaluatie:
- Verzoekendienst 3 november. Was goede dienst.
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Gemeenteavond – Was een goede avond. Mooi dat Mariska en Astrid hun bijdrage
hebben geleverd aan deze avond.
Jeugddienst – Heel mooi
Vooruitblik
Eeuwigheidszondag – wordt voorbereid
Adventsproject – Thema: Maak het mee! Bij dit thema zit ook een kerstmusical die ook
gebruikt gaat worden.

9. Afsluiting
We sluiten met het zingen van lied 328 – Breng dank aan de Eeuwige.
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