Notulen kerkenraadsvergadering
7 september 2015
van 19.30 -20.45 uur

Aanwezig:

Afwezig:

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

1.

Opening door Mirjam
Ron heet Elsa van harte welkom op haar eerste kerkenraadvergadering en Ada als vervanger van
Ingeborg. Mirjam leest uit Psalm 138 en gaat voor in gebed.

2.

Vaststellen Agenda

3.

Rondvraag
Nieuw Jongerenkring. Vanaf 4 oktober, elke eerste zondagavond van de maand.
Ingeborg: De leesmappen zijn ververst.
Ada: Adresgegevens van kerkenraadsleden is nog niet compleet. Er gaat een lijst rond om dit
compleet te maken.

4.

Notulen 15 juni 2015
I.v.m. ziekte van Ingeborg heeft Mirjam deze notulen gemaakt.

5.

Ingekomen stukken
-

6.

Van het Moderamen
-Taakomschrijving Mirjam
Ruim een jaar werkt Mirjam 60%. Er zijn prioriteiten aangesteld maar momenteel gaat er heel veel
tijd in crisispastoraat.
- Startdag – Goede buren
Op 13 september is de startdag. Thema is Goede Buren. Wij zijn elkaars dorpsburen. Alle
kerkgangers komen altijd naar Ottoland. Het volgende is bedacht: Vanuit Ottoland fietsen we naar
Groot-Ammers, Nieuwpoort – Goudriaan om de kerkgangers op te halen. Daarna is er een lunch en
dienst buiten achter de kerk. Meer info in de nieuwsbrief.
- Kerkenraadsavond en thema
Houd datum 25 september vast vrij vanaf ongeveer 18:00 uur. Thema: goede buren.
-Gemeenteavond
4 november is de gemeenteavond. Het bevalt goed om personen te vragen om over hun werk te
praten.
-Avondmaal
Is op 6 september gehouden.
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-Seniorenochtend
17 september is de Seniorenochtend. Ron is er namens de kerkenraad bij.

7.

Verslag classis, jeugdouderlingen, diaconie, pastorale ouderlingen, ouderling kerkrentmeesters en
overige commissies (evangelisatie, liturgie)
Classis - akkoord.
Jeugdouderlingen – akkoord.
Diaconie – akkoord.
Pastorale ouderlingen – akkoord.
Kerkrentmeesters – Er wordt gemeld dat er een nieuwe beamer aangeschaft gaat worden en dat
er in de bovenzaal iets gemaakt wordt om de beamer gemakkelijk in op te kunnen hangen.
Gevraagd wordt of er ook in de kerkzaal een handig ophangsysteem gemaakt kan worden zodat er
makkelijker geschakeld kan worden met meerdere beamers of een andere beamer.
Evangelisatiecommissie – akkoord.
Liturgiecommissie: Er is een vraag over het invoeren van het nieuwe liedboek. Er is besloten om
het nog niet in te voeren, maar om regelmatig uit het NLb te zingen. De cantorij helpt om nieuwe
liederen te leren.

8.

Verbouwing - stand van zaken
In de volgende vergadering horen we hier meer over.

9.

Evaluatie en vooruitblik bijzondere diensten/bijeenkomsten
Evaluatie:
Wisseldiensten met Brandwijk. Ron maakt een afspraak met Brandwijk om te evalueren.
Overstapdienst 5 juli – is een mooie en goede dienst geweest.
Vooruitblik:
20 september GGG Avonddienst. Mirjam besteed in de kerkdienst aandacht aan.

10. Afsluiting
We sluiten de vergadering met het zingen van een lied .
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