Uit de Kerkenraad – 4 maart 2020
De vergadering wordt geopend met een tekst die Jannie van der Leij heeft uitgezocht: ’Over
Bruggen of overbruggen’. Hoe moeilijk het soms ook kan zijn, je moet de verbinding met elkaar
blijven zoeken.
We kijken terug:
•
H.A. 26/1: een druk bezochte mooie dienst. Voorafgaand is voor kinderen een Avondmaal
catechese gehouden. Na afloop is bij 2 gemeenteleden thuis het Avondmaal gevierd.
•
Sing-In nieuwe stijl: Het concept om dit ’s middags te doen met na afloop een broodje
bevalt prima. De opkomst kan beter, maar er is een vaste trouwe groep. We gaan hier
komend seizoen mee door.
We kijken vooruit:
•
Kerk- en schooldienst 11 maart: deze zal ’s morgens om 11.00 uur in de Gereformeerde
Kerk worden gehouden.
•
Diensten 40-dagen tijd: Op Goede Vrijdag zal het H.A. voor mensen die dit thuis willen
vieren ’s middags worden aangeboden.
•
Op 22 maart is er een laagdrempelige dienst met muzikale medewerking van het
Mannenkwartet (Voices). ’s Avonds zal er een viering zijn voor en door jongeren.
•
Op 10/5 is er een dienst m.m.v. de Lofstem, hierbij zal PG Hoogmade-Rijpwetering
aansluiten.
•
Op 24/5 is er de dienst waarin afscheid en bevestiging van de ambtsdragers zal
plaatsvinden.
Uitvoering Jaarplan 2019-2020
We constateren dat we goed op streek zijn met de uitvoering van ons jaarplan. Een aantal punten
kan al worden afgevinkt en met andere zijn we bezig. T.a.v. 4.5 (Open Kerk): de Stichting
Vrienden van de Dorpskerk is opgericht. Dit is nodig voor acties m.b.t. restauratie orgel, maar
benutten we ook voor allerlei culturele evenementen.
T.a.v. 4.7 (samenwerking met GK): de gezamenlijke huiskamerontmoetingen zijn als positief en
prettig ervaren. Er is een gezamenlijke bijeenkomst van beide moderamen geweest onder leiding
van Lydia Roosendaal (gemeentebegeleider); hiervan is een verslag gemaakt. Onze kerkenraad is
positief over de volgende stap: een gezamenlijke kerkenraadsontmoeting. GK heeft laten weten dat
zij hierover nog geen beslissing hebben genomen; zij hebben meer tijd nodig. Leo Deurloo heeft
laten weten dat wij dit respecteren en pas op de plaats maken.
Terugkoppeling gesprek afvaardiging kerkenraad Hoogmade op 13/2
Het moderamen heeft gesproken met een delegatie van PG Hoogmade-Rijpwetering over hun
verzoek om een bestuurlijke fusie aan te gaan. Zij lopen tegen de situatie aan dat zij vanwege een
tekort aan ambtsdragers geen zelfstandige gemeente meer kunnen zijn. Het was een positief en
constructief gesprek. De kerkenraad spreekt de intentie uit om te gaan verkennen hoe een
bestuurlijke fusie kan worden aangepakt, maar een eerste stap is het betrekken van de gemeente.
Op 26 maart organiseren we een gemeenteavond en voorafgaand zal middels een brief informatie
worden verstrekt.
Kerkenraad vacatures
Er zijn geen voordrachten binnengekomen en dus is het nu aan de kerkenraad zelf. We
inventariseren namen en spreken af wie deze personen gaat benaderen.
Restauratie orgel
De subsidieaanvraag is op tijd ingediend bij de provincie Zuid-Holland. Op 6 april komt er een
infoavond in de kerk, waar de kerkrentmeesters en de orgelcommissie het e.e.a. zullen uitleggen
aan de gemeente.

