Uit de Kerkenraad – 15 januari 2020
De eerste kerkenraadsvergadering in 2020. Marianne Zandstra heeft een passende opening
voorbereid: Prediker 3: 1-8, Alles heeft zijn tijd. Aansluitend leest zij het lied Nieuwe Etappe voor,
wat zoveel betekent als “met frisse moed er weer tegenaan”.
We beginnen deze vergadering met het bespreken van de bemensing van de kerkenraad. Dit
jaar zijn er verschillende ambtsdragers aftredend:







Ouderling Hans Grandia is aftredend en niet herkiesbaar. Op zijn verzoek wordt hij m.i.v.
eind januari ontheven van al zijn taken;
Diaken Nies de Jeu heeft wegens haar gezondheidssituatie haar ambt moeten neerleggen;
Diaken Joost Lekkerkerker is aftredend, maar hij stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe
termijn;
Diaken Rita Lekx is aftredend en vanwege het bereiken van de maximale termijn niet meer
herkiesbaar. Gezien de huidige omstandigheden wil zij wel aanblijven. Dat kan door, met
een beroep op die omstandigheden, haar huidige termijn met 6 maanden te verlengen;
Ouderling-kerkrentmeester Arnt-friso de Bruin is aftredend en ook hij stelt zich herkiesbaar
voor een nieuwe termijn.

Zoals eerder gemeld stelt kerkrentmeester Gerrit Jan Boer zich niet verkiesbaar voor een volgende
termijn. Ook een aantal pastoraal medewerkers is aftredend. Met hen zal worden besproken of zij
zich beschikbaar stellen voor een nieuwe termijn.
We spreken af de vacatures op korte termijn open te stellen, door publicatie in kerkblad en via de
afkondigingen. Idealiter zou de bevestiging / benoeming gelijktijdig plaats kunnen vinden met het
afscheid van de vertrekkende leden (mei / juni).
Als tweede bespreekpunt staat de restauratie van het Mitterreither-orgel op de agenda. Ed
Molenaar en Arie Wingelaar van de orgelcommissie schuiven hierbij aan en geven een toelichting
op het proces en de komende stappen. Het college van Kerkrentmeesters heeft in haar laatste
vergadering besloten om, onder voorwaarde van subsidiëring door de provincie van 49,9 %, over
te gaan tot de restauratie van het orgel. De kerkenraad schaart zich hier achter. Er komt een
informatieavond voor de gemeente (voorjaar). De orgelcommissie trapt de acties af met het
benefietconcert op 15 februari. Er wordt nog gezocht naar vrijwilligers die andere acties op touw
willen zetten.
Vervolgens kijken we terug naar de afgelopen periode: de Lichtjeswandeling was geweldig
georganiseerd en de opkomst overtrof ruimschoots te verwachtingen. De kerkenraad
complimenteert de organisatie hiermee.
De adventsdiensten zijn goed verlopen; de kindernevendienst had een mooi en aansprekend
project. De muzikale bijdragen tijdens de verschillende kerstdiensten zijn goed bevallen. Het is
zaak nu al weer na te denken over volgend jaar.
Vooruitkijkend zal er een kerk-schooldienst zijn op 11 maart onder schooltijd (Biddag voor Gewas
en Arbeid) en gaat er in september weer een nieuwe Alpha-cursus van start.

