Uit de Kerkenraad – 16 oktober 2019
Woensdagavond 16 oktober kwam de kerkenraad weer bij elkaar. Jannie van der Leij verzorgde de
opening aan de hand van Week van het Gebed voor de Eenheid (Handelingen 27: 20-34).
Bij terugblik op de diensten spraken we onder andere over het startweekend: het was een mooi
programma! Onze indruk was wel dat er dit jaar minder gemeenteleden waren. Mogelijk komt dit
ook omdat het samenviel met allerlei andere activiteiten (waaronder Open Monumentendag).
Omdat wij komend jaar extra willen inzetten op Open Monumentendag (i.v.m. restauratie orgel)
kijken we nog naar de datum voor het startweekend.
We kijken ook vooruit naar de komende diensten: onder andere naar de laatste zondag van het
kerkelijk jaar (24 november). De uitnodigingen zullen begin november worden rondgebracht door
de wijkouderlingen.
De Begroting voor 2020 ligt voor: we constateren dat de inkomsten (o.a. uit collectes) teruglopen
door natuurlijk verloop. Een aantal acties (violen / brocante-boekenmarkt) is op basis van vorige
jaren wat hoger begroot. De restauratie van het orgel is een onzekere factor. Op dit moment is niet
duidelijk wanneer de subsidieregeling wordt opengesteld. De kerkrentmeesters zullen de begroting
toelichten op de gemeenteavond.
Een vast agendapunt is de uitvoering van het Jaarplan 2019-2020:
-

-

Open Kerk: Leo Deurloo heeft contact gehad met de Dorpsraad Woubrugge en daar is positief
gereageerd op ons verzoek om mee te denken over een Stichting “Vrienden van de Dorpskerk”.
Samenwerking met de Gereformeerde Kerk: we zijn blij dat ‘de overkant’ weer een eigen
predikant heeft. Ds. Carolina Koops zal zich tijdens onze gemeenteavond komen voorstellen. In
het gezamenlijk moderamen is gesproken over een gezamenlijke kerkenraadsdag: daar is
iedereen positief over en dat gaan we begin 2020 organiseren.
Rooster gezamenlijke diensten 2020: er komen meer zomerdiensten (tot aan het
startweekend), Pinksteren wordt een gezamenlijke dienst in de Dorpskerk.
Het thema van de gezamenlijke huiskamerontmoetingen is: ‘een goed verhaal’.

We bespreken de brief van PKN Hoogmade: zij zijn bezig met een toekomstvisie voor hun
(krimpende) gemeente en ze verkennen daarbij mogelijke samenwerking met ons, maar ook met
Oude Wetering en de groep Kerken rondom Kaag en Braassem. Uiteraard zijn wij bereid met ze
mee te denken.
Jeugdclubs: De jeugdclubs hebben met kunst en vliegwerk het rooster voor dit seizoen rond
gekregen, maar er is voor het komend jaar dringend behoefte aan versterking. We agenderen dit
voor het gezamenlijk moderamen in december.

