Uit de Kerkenraad – 15 juli 2020
Ds. Stefan Honing verzorgt de opening van deze laatste kerkenraadsvergadering van dit bijzondere
seizoen. Hij heeft gekozen voor Jeremia 29: “Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer. Ik
heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.”
We blikken terug op de afgelopen periode:
•
Fijn dat we weer naar de kerk kunnen! Het aantal kerkbezoekers is nog klein; veel mensen
kijken het nog even aan.
•
Onlinediensten: deze worden nu rechtstreeks uitgezonden: het geluid is nog niet optimaal;
hier wordt nog aan gewerkt door het onlineteam. Omdat we niet kunnen wisselen van
microfoon, vragen we de predikanten het welkom te doen.
•
We zijn blij met het zanggroepje (aantal gemeenteleden).
•
De kinderonlinediensten met Stefan Honing nemen we vooraf op en dat houden we
voorlopig zo. De leiding van de kindernevendienst en de Jonge ouders groep hebben
boekjes gemaakt waar kinderen in de kerk in kunnen werken. Goed initiatief!
•
Kerkopenstelling: de 1e keer was het rustig, de 2e keer met mooi weer een stuk drukker
bezocht door wandelaars en fietsers, het werd zeer gewaardeerd dat de kerk bezichtigd
kon worden.
We kijken ook vooruit:
•
Uit de checklist gemeentezang (PKN) komt een wisselend beeld naar voren. Op een aantal
punten scoren we goed, maar op andere punten zitten we nog in de oranje zone. We
besluiten geen risico te nemen en voorlopig door te gaan met kleine zanggroepjes.
•
In nieuwsbrief doen we een oproep voor het zanggroepje: het zou mooi zijn als meer
mensen mee zouden willen doen. Marc van der Leij heeft aangeboden te coördineren.
•
Vanaf 17/7 gaan we over op een tweewekelijkse nieuwsbrief. De papieren versie gaat dan
mee met kerkblad.
•
We bespreken stand van zaken kerk-tv. We hebben 2 offertes die niet vergelijkbaar zijn:
de aanschaf van apparatuur is eenmalig, de kosten voor het streamen zijn maandelijks.
Hier moeten we nog goed naar kijken, want dat kunnen we waarschijnlijk ook goedkoper
regelen via SIKN of kerkdienst gemist. We spreken af dat we de komende maanden
ervaring opdoen met de apparatuur die we nu beschikbaar hebben; op basis daarvan
kunnen we beter bepalen wat we echt nodig hebben.
•
Op 23 augustus zal er een doopdienst zijn: Marah Sarah van der Baan zal worden gedoopt.
Voorgangers zijn Ds. Honing en Ds. M. Bi (oom van Marah). Op 27 september staat de
belijdenisdienst gepland en de afscheids- en bevestigingsdienst ambtsdragers zal op 4
oktober plaatsvinden.
Bestuurlijke functie met PG Hoogmade-Rijpwetering
Op 9 juli hebben beide delegaties een positief intakegesprek gehad met Dhr. Cor Schaap (jurist en
theoloog). Hij is beschikbaar om ons te begeleiden in deze bestuurlijke fusie. Op basis van het
intake gesprek en gesprek met predikant komt hij na de zomer met een plan van aanpak / voorstel
en een daarbij behorend contract.
Jaarplan 2020-2021
We stellen het jaarplan vast. De hoofdlijn blijft ons meerjarenplan 2019 – 2022, maar actuele
ontwikkelingen (corona crisis, bestuurlijke functie Hoogmade) zijn toegevoegd. Wordt op de
website geplaatst.
Nieuwe ontwikkeling is dat Johan van Oeveren m.i.v. 1 september vaste organist wordt van onze
kerk. Daar zijn we blij mee en zullen we in de nieuwsbrief vermelden.

