Uit de Kerkenraad – 3 juni 2020
De eerste kerkenraadsvergadering in Immanuel sinds de coronacrisis. Leo Deurloo opent met
gebed en het lezen van 1 Kor. 12: 4-7: Herkennen we dat Jezus ons ook draagt?
We blikken terug op de afgelopen periode:
•
De online (kinder) diensten worden goed bekeken.
•
Erg fijn dat we bij de diensten gebruik kunnen maken van muzikale bijdragen van eigen
‘bodem’ (leden van de Lofstem, leden van Voices of Bliss, organisten).
•
Het Kerk-is-ook-thuis boekje en de Nieuwsbrief worden erg gewaardeerd.
Wel constateren we dat het allemaal veel werk is, met name voor predikant en online team.
We kijken ook vooruit:
•
In de maand juni hebben we voor het eerst 2 gastpredikanten.
•
De gezamenlijke zomerdiensten kunnen dit jaar niet doorgaan vanwege het beperkt aantal
mensen dat in een kerkgebouw mag worden toegelaten. We zullen dit gelijktijdig met GK in
de nieuwsbrief zetten. Dit heeft ook consequenties voor het preekrooster + alle andere
roosters: er moeten 5 zondagen worden opgevuld.
•
Per 1 juli stoppen we met het kerk-is-ook-thuisboekje.
•
Vanaf de zomerperiode brengen we de nieuwsbrief 1 keer per 2 weken uit.
•
In juli en augustus gaan we op zaterdagen de kerk openstellen van 11.00-15.00 uur.
Voorbereidingen voor de kerkdiensten vanaf 5 juli
•
We bespreken het protocol van de PKN en het daaruit afgeleide Gebruiksplan Dorpskerk
Woubrugge. Komt op de website.
•
Gemeentezang kan nog niet: we gaan op zoek naar alternatieven (orgel etc.).
•
We houden voorlopig geen KND: wel kunnen kinderen terecht bij de oppas / opvang.
•
In consistorie zullen alleen predikant, ouderling van dienst en diaken zijn.
•
Registratie is verplicht: wij gaan werken met een digitaal aanmeldsysteem en delen elke
vrijdag de komende zondag in. Welkomcommissie wordt verdubbeld.
•
We gaan proberen de diensten gelijktijdig uit te zenden. Via kerkomroep is dat geen
probleem, of het met beeld kan weten we nog niet. Dit is ook afhankelijk of we op tijd
beschikken over juiste apparatuur. Er zijn 2 offertes aangevraagd voor kerk-tv.
Financiën
De jaarrekeningen van de Kerkrentmeesters en de diaconie over het jaar 2019 zijn vastgesteld.
Bestuurlijke fusie met PG Hoogmade-Rijpwetering
Al eerder heeft de kerkenraad de intentie uitgesproken om een bestuurlijke fusie met PG
Hoogmade–Rijpwetering te gaan verkennen. Door corona is het proces tot stilstand gekomen
(gemeenteavond uitgesteld etc.). Huidige situatie in Hoogmade: er zijn aftredende ambtsdragers
en de detachering van Ds. Evert Westrik loopt af. Ds. Stefan Honing is gevraagd om vanaf 1
september consulent te worden in Hoogmade. De kerkenraad stemt hiermee in. We pakken het
proces op en zullen als eerste gemeente informeren middels een brief. Ook zullen we een online
bijeenkomst en bijeenkomst(en) in Immanuel organiseren.
Restauratie orgel
Teleurstellend nieuws: onze subsidievraag is afgewezen. De aanvraag op zich was goed, maar er
was te weinig geld beschikbaar. We kunnen komend jaar een nieuwe aanvraag doen. Mogelijk
komt er een andere (landelijke) subsidieregeling die beter aansluit. Er komen wel met zekere
regelmaat toezeggingen binnen van andere fondsen.

