Notulen kerkenraadsvergadering
9 januari 2017
van 19.30 -22.00 uur
Aanwezig:

Teunis Jan Bos, Jantine Buijserd, Arie den Besten, Dikkie Bons, Leo Bons, Gijs van
Bruchem, 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:

Elsa Alblas, Addy Buijserd en Han Grootendorst.

1. Opening door Jantine
Mattheus 6 – Maak je geen zorgen – Jantine leest met ons over goede voornemens en opent
met gebed.
2. Vaststellen Agenda
Notulen Jeugdraad worden toegevoegd.
3. Rondvraag
4. Notulen 12 december 2016
5. Ingekomen stukken
6. Mededelingen en punten Moderamen
- Week van gebed wordt gehouden van 16-20 januari. Marianne regelt dit samen met Theo
Aanen. Alle avonden beginnen om 19.00 uur. Maandag, woensdag en vrijdag wordt
gehouden in onze kerk. Dinsdag en donderdag in de Hervormde kerk.
- Ambtsdragers:
Aftredende Diakenen zijn Corne, Addy en Jantine.
Aftredende pastorale ouderlingen zijn Aart en Bapke, Arie en Marieke.
Aftredend jeugdouderling is Mattie.
We gaan dus op zoek naar nieuwe ambtsdragers.
7. Verslag classis, jeugdouderlingen, diaconie, pastorale ouderlingen, ouderling
kerkrentmeesters en overige commissies (evangelisatie, liturgie)
-

Pasen – Het is mooi als kinderen meewerken met een viering rond Pasen. Mirjam neemt
dit mee naar de liturgiecommissie.

8. Verbouwing
- Er is een stofwand geplaatst. Zaterdag wordt de muur afgebroken.
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-

Er is in Zwolle een orgel beschikbaar – A.s. vrijdag gaat er een delegatie dit orgel bekijken
in Zwolle. Daarna word bekeken of het inderdaad een goed bruikbaar orgel is voor onze
kerk.

9. Evaluatie bijzondere diensten / activiteiten
Evaluatie:
- Seniorenochtend – Goed verlopen
- Kinderkerstfeest – Goede dienst
- Kerst op de club – De leiding heeft een kleine musical opgevoerd. De ouders waren ook
uitgenodigd. Veel ouders waren aanwezig. Daarna heerlijk gegeten met de kinderen.
- Kerstnachtdienst – Fijn dat het binnen was.
- Kerstmorgen – Mooie dienst..
- Oudejaarsdienst – Mooie dienst
- Nieuwjaarsmorgen – Mooie dienst samen met de Hervormden – Extra mooi het toezingen
van Mirjam en ’s avonds het toezingen van ds. de Fijter.

-

Vooruitblik
Preek van de Leek: Op zondag 29 januari komt in de avonddienst Kees de Bruijn bij ons
preken. Hij studeert Theologie en zocht een gemeente om een keer voor te gaan.

10. Afsluiting
Hans sluit af.
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