Uit de Kerkenraad – 22 april 2020
Vanwege de coronacrisis vergaderen we deze keer online. Leo Deurloo opent de vergadering met
een tekst over ‘leven uit de Bron, we mogen putten uit een Bron die nooit ophoudt.’
We blikken terug op de afgelopen periode:
•
De online diensten worden goed ontvangen. Hoogmade is inmiddels ook aangehaakt en
binnenkort doet ook Oude Wetering een keer mee.
•
De online kinderdiensten trekken ook een vast publiek (niet alleen kinderen denken we).
•
Het Kerk-is-ook-thuis boekje heeft duidelijk toegevoegde waarde. Het is wel veel werk. Leo
Deurloo en Jannie van der Leij zullen puzzels en gedichten aanleveren. Rita Lekx zal orde
van dienst voorzien van liedteksten.
•
De wekelijkse nieuwsbrief wordt steeds professioneler en wordt goed gelezen.
•
Muzikale medewerking: veel complimenten over het mannentrio van Voices of Bliss.
Binnenkort zal Lofstem medewerking verlenen. We inventariseren nog aantal andere
mogelijkheden.
We kijken vooruit:
•
Met Hemelvaart en Pinksteren staan er gezamenlijke diensten met GK. Die laten we
doorgaan.
•
We bespreken een wedstrijd voor de jeugd / jongeren: maak je kerk van de toekomst. We
gaan dit bespreken met GK en dan zetten we het in de nieuwsbrief.
•
Met Pinksteren gaan we een huis-aan-huis actie doen (kaart en boekje).
Jaarrekeningen 2019
•
Diaconie: er kunnen nog steeds veel giften worden gedaan in binnen- en buitenland, maar
de komende tijd moet nagedacht worden over hoe om te gaan met de lage renteopbrengst.
De jaarrekening wordt voorlopig goedgekeurd en komt ter inzage te liggen voor de
gemeente.

•

Kerkrentmeesters: dit jaar een compleet financieel rapport om zo voldoende inzicht te
krijgen in de financiën. Het resultaat is 20.000 euro hoger dan verwacht, dit komt vooral
door de verhuur van gebouwen en een aantal acties. De jaarrekening wordt voorlopig
goedgekeurd en komt ter inzage te liggen voor de gemeente.

Restauratie orgel
Omdat de informatieavond op 6 april niet door kon gaan, wordt de gemeente per brief
geïnformeerd over de stand van zaken. Eind mei zal de provincie uitspraak doen over de subsidie
aanvraag. Als dat positief is, start de orgelcommissie met een aantal acties (voor zover dat gaat in
coronatijd). Er staat inmiddels 52.000 euro gereserveerd voor de orgelrestauratie.
De Stichting Vrienden van de Dorpskerk is rond en heeft inmiddels ook een eigen website.

