Uit de Kerkenraad – 27 november 2019
Op deze 3e kerkenraadsvergadering van 2019/2020 verzorgt Ds. Stefan Honing de opening. Het
gaat over het bijbelgedeelte Openbaring 3: 14 – 22: Ik sta voor de deur en klop aan. We spreken

hierover in relatie tot de Adventstijd.
Zoals gebruikelijk blikken we terug naar de diensten van de afgelopen periode: de laatste
zondag van het kerkelijk jaar was indrukwekkend. Ook van de betrokken families hebben we
gehoord dat ze het als een mooie dienst hebben ervaren. We kijken ook positief terug op de
Bijbelzondag: wat een diversiteit aan bijbels! De quiz na afloop was best moeilijk, maar de sfeer
was prima. Voor herhaling vatbaar.
We kijken ook vooruit: Advent staat voor de deur, met op 1e Adventszondag een doopdienst. De
4e dit jaar: iets om dankbaar voor te zijn. Daarna Kerst en Oud en Nieuw: de voorbereidingen zijn
in volle gang en het beloven mooie diensten te worden.
We bespreken stand van zaken uitvoering jaarplan 2019-2020:








Samenwerking met de Gereformeerde Kerk: de kerkenraad gaat akkoord met het
voorstel van de denktank om, nu het werkplan is uitgevoerd, hen in de pauze stand te
zetten. Wanneer zich nieuwe activiteiten aanmelden, kan de denktank zo weer inspringen.
De voorbereidingen voor de gezamenlijke huiskamerontmoetingen liggen op schema: op 29
januari 2020 is de eerste bijeenkomst.
We bereiden met elkaar het gezamenlijk moderamen van 12 december voor: wat ons
betreft komt op de agenda: jeugdwerk, preekrooster/gezamenlijke diensten 2021, een
kerkdienst door / voor groep ouders van jonge kinderen, dorpsleerhuis, denktank.
Open kerk: we bespreken de opzet van werkgroep of stichting. Er hebben zich al leden
gemeld, dat is positief! Maar we kunnen nog meer mensen gebruiken.
Groep ouders met jonge kinderen: de koekjes-bakken-activiteit is prima verlopen. De
groep is nu druk bezig met de voorbereidingen voor de Lichtjeswandeling op 24 december.
De kerkenraad is blij met deze ontwikkelingen.

Vervolgens staat de Begroting diaconie 2020 op de agenda: er zijn nu nog voldoende rente
inkomsten zijn, maar dit zal na volgend jaar beduidend minder worden, omdat langlopende gelden
vrijkomen en de rente tegen die tijd 0 % zal zijn.
We staan uitgebreid stil bij de restauratie van het Mitterreither-orgel (1794). De meeste
voorbereidende onderzoeken zijn gedaan. Het gaat er op dit moment om of het gaat lukken
voldoende financiering/subsidies te verkrijgen. De experts van de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed zijn positief: dit is een bijzonder monument en nog vrijwel in oorspronkelijke staat. Begin
komend jaar zal de 1e subsidie aanvraag (Klinkend Erfgoed) worden ingediend bij de Provincie. Als
het lukt de helft gesubsidieerd te krijgen, dan kan de rest komen uit andere fondsen en van de
gemeente zelf (d.m.v. acties). Wordt vervolgd!
De Kerkrentmeesters melden een aantal personele wisselingen: Klaas Grandia komt het team in
januari 2020 versterken, waarmee de kerkrentmeesters weer op volle sterkte zijn. Gerrit-Jan Boer
heeft aangegeven geen nieuwe termijn te willen; dat betekent dat er rond de zomer weer een
nieuwe vacature is.

