Kort verslag van de Kleine Kerkenraadsvergadering van 17 mei 2018
Geestelijk delen en gebed
Er worden enkele zaken met elkaar gedeeld. De preses leest uit Johannes 3 en gaat voor in gebed.
Aan de agenda wordt het onderwerp Groene Kerk toegevoegd de notulen en besluiten van de vorige
vergadering worden vastgesteld. De notulen van de kleine kerkenraad worden voortaan ook toegestuurd aan de
pastoraal medewerkers.
Vanuit de wijken komt naar voren dat men druk bezig is met de invulling van de vacatures voor ambtsdragers en
contactpersonen.
Taakgroep Erediensten heeft tijdens hun vergadering gesproken over de informatie die werd ontvangen van de
beleidsouderling.
Taakgroep Pastoraat heeft contact met de HVD (Herv. Vrouwendienst) en zoekt een manier om ze een plek te
geven in de wijken. Ze zijn beschikbaar voor bezoekwerk aan ouderen (voor een kopje koffie drinken) en
belangrijk voor het buurtpastoraat.
Taakgroep Jeugd & Jongeren is op zoek naar projecten en gaat de beleidsplaat bespreken van beleidsouderling.
Taakgroep Vorming & Toerusting denkt na over het nieuwe jaarplan. Er wordt gezocht naar een nieuwe
voorzitter.
Taakgroep Communicatie heeft over twee weken haar eerste vergadering gepland. Communicatie vindt via
verschillende kanalen plaats.
Diaconaat heeft een start gemaakt met de beleidsdoelen. Er zijn twee mensen beschikbaar voor de functie van
diaken.
Het College van Kerkrentmeesters is de laatste tijd druk geweest met de verbouwing van De Voorhof en met de
Jaarstukken. Er is een nieuwe penningmeester beschikbaar, die het eerste jaar mee gaat lopen met de huidige
penningmeester.
Werkgroep Groene Kerk
De werkgroep wil duurzaamheid in bredere zin op de kaart zetten door middel van informatievoorziening en
activiteiten vanuit de verantwoordelijkheid en het rentmeesterschap voor de schepping. Voorstel is om de
werkgroep als pilot onder te brengen bij TG Missionair vanwege de verbinding tussen kerk en samenleving. De
Na een jaar wordt geëvalueerd. Afgesproken wordt om dit onderwerp binnen het pilotjaar een aantal keren
terug laten komen op de agenda van de KKR.
Keuzecommissie: Vier van de zes leden van de Keuzecommissie zijn bereid door te gaan met hun zoektocht. De
focus ligt op het zoeken naar een 2e scriba via Contact, de afkondigingen en via Facebook. Het streven is om in
september een scriba te hebben gevonden.
Gesprek m.b.t. activiteiten Dorpshuis
De vraag of de Maranathakerk beschikbaar kan worden gesteld voor de activiteiten van het Dorpshuis is niet
bespreekbaar. We zitten midden in het proces.
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Het is goed om als missionaire gemeente contact te houden. We doen de initiator als persoon niet tekort maar
kunnen niet meegaan in alle activiteiten. Uitgangspunt is dat we elkaar niet negatief benaderen en waar
mogelijk elkaar kunnen versterken.
Bedieningen
Het onderwerp wordt toegelicht door middel van een presentatie. De bedieningen worden toegelicht door de
betreffende predikanten. Het uitvoeren van bedieningen heeft consequenties voor de overige werkzaamheden.
De KKR moet vaststellen of men hier tijd en ruimte voor wil vrijmaken. De bedieningen kosten 20% van de tijd.
In het beleidsplan is verwoord dat er ruimte is voor kerkelijk werkers om de predikanten ruimte te geven voor
bedieningen. De volgende vergadering wordt hier meer tijd aan besteed.
Beroepingswerk
Beroepingscommissie is door het moderamen geïnstalleerd en op weg gezonden. Gemeenteleden hebben
namen aangedragen en bij de PKN is naar te beroepen predikanten geïnformeerd.
Benoemen nieuwe ambtsdragers
De bevestigings- en afscheidsdienst vindt plaats op 24 juni om 9.30 uur in Grote kerk door ds. Van der Ende.
Er wordt een extra KKR gepland om de namen van de nieuwe ambtsdragers door te nemen.
Jaarstukken Zending, Diaconie en Kerk
De jaarstukken staan op de agenda ter informatie. De Grote Kerkenraad stelt deze vast. N.a.v. de jaarstukken
zijn tot nu toe twee vragen binnengekomen.
Tijdelijk pastoraat wijk Westerhaghe & De Hoek
Met het oog op de tijdelijke invulling wordt de komende tijd actie ondernomen.
Doopbediening
Volgende week wordt tijdens de gemeentevergadering bij dit onderwerp stilgestaan. De gemeente wordt
meegenomen in het proces door de vraagstelling neer te leggen en daar reactie op te vragen. Er wordt ongeveer
een halfuur uitgetrokken voor dit onderwerp
Communicatie vindt plaats m.b.t. het zoeken naar nieuwe ambtsdragers.
Bericht vanuit het CvK dat de openstelling van het Kerkelijk Bureau op dinsdag vervalt.
De voorzitter sluit de vergadering af met gebed en wenst een ieder wel thuis.
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