Uit de Kerkenraad – 11 september 2019

Woensdagavond 11 september 2019 was de eerste kerkenraadsvergadering van het nieuwe
seizoen. Nies de Jeu verzorgde deze keer de opening aan de hand van Psalm 23 en 121.
We blikten met elkaar terug op mooie gezamenlijke zomerdiensten. Fijn dat we volle kerken
hadden en dat we na afloop met elkaar konden koffiedrinken en napraten. In beide kerkenraden is
besloten de gezamenlijke zomerdiensten in 2020 door te laten lopen t/m het startweekend (12 en
13 september 2020).
We kijken ook vooruit: naar het startweekend (mooi programma!), de kerkproeverij en de intrede
en bevestigingsdienst van Ds. Carolina Koops-Verdoes op 29 september in de Gereformeerde kerk.
Uiteraard is onze kerkenraad daar ook vertegenwoordigd en Ds. Stefan Honing en Leo Deurloo
zullen namens de Dorpskerk het woord voeren.
We bespreken onze bijdrage aan de Inspiratiemarkt op 5 oktober in de Adventskerk in Alphen aan
den Rijn. We willen ons presenteren als kerk in en van het dorp. Ideeën genoeg! Hopelijk komen er
vele bezoekers op deze eerste inspiratiemarkt in onze regio.
Voor de zomervakantie hebben we het Jaarplan 2019-2020 vastgesteld en we beginnen nu met de
uitvoering hiervan:
-

-

-

-

Groep ouders van jonge kinderen (t/m basisschoolleeftijd) : n.a.v. het gezamenlijk
moderamen is er een overleg geweest tussen een afvaardiging van beide kerkenraden
en een afvaardiging van de groep. We gaan in de komende periode een aantal ideeën
uitwerken. De groep organiseert elke maand een bijeenkomst en daarnaast worden er
familieactiviteiten georganiseerd: net voor de zomer een picknick met spelletjes en in
oktober worden er koekjes gebakken. We spreken af dit ook op de website en in
kerkblad / nieuwsbrief te vermelden.
Communicatieplan: de website vordert gestaag en gaat er steeds beter gevuld uitzien.
De komende periode gaan we een folder maken voor onze gasten / nieuwe leden en
kijken we of het gaat lukken om een gezamenlijke digitale nieuwsbrief uit te brengen.
Open Kerk: onze kerk is het middelpunt van het dorp: hoe zouden we de kerk meer
kunnen inzetten voor concerten, lezingen, etc.? Misschien een idee om een Stichting op
te richten? Bijvoorbeeld Vrienden van de Dorpskerk. We gaan dit verder onderzoeken.
Samenwerking met de Gereformeerde Kerk: nu er een nieuwe predikant is, kan er weer
een aantal zaken opgepakt worden. Wij willen er de vaart in houden.
Gemeenteavond: deze zal plaatsvinden op 30 oktober. Naast het huishoudelijk deel,
wordt een spreker van Open Doors gevraagd.

De kerkrentmeesters informeren de kerkenraad over de stand van zaken m.b.t. de restauratie van
het orgel. Onder voorbehoud van financiering is een keuze gemaakt voor een orgelbouwer. De
offertes voor het schilderwerk worden nog verder bekeken.

