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Vrijwilligersbeleid;
Voor het bemensen van de werkgroep om vrijwilligers te zoeken voor “bovenwijkse functies” zijn
diverse personen benaderd. Nog geen resultaat, maar sommigen denken er nog over na en komen
erop terug.
Doopvormen;
De concept notitie met betrekking tot Doopvormen zal worden aangepast en aan de Grote
kerkenraad worden voorgelegd. Als deze akkoord gaat zal het op een gemeentevergadering (mogelijk
nog voor de zomer) worden ingebracht en besproken, waarna de Grote kerkenraad een besluit kan
nemen.
Bevestiging ambtsdragers en afscheid vertrekkenden;
De dienst waarin nieuwe ambtsdragers zullen worden bevestigd en afscheid genomen zal worden
van ambtsdragers die aftreden zal op 15 september in de Grote kerk worden gehouden.
Gemeentevergadering van 22 mei 2019;
Aan de agenda zal het jaarthema worden toegevoegd en worden ingeleid. Door taakgroep V&T
(Vorming en Toerusting) is gekozen voor “Veelkleurige kerk”.
Groeigroepen en Alphagroepen;
Van de groeigroepen horen we niet zo veel en de vraag is of iedereen weet waar men terecht kan
voor een groeigroep. Op dit moment zijn er 22 groepen actief en daar zal in het nieuwe seizoen weer
over worden gesproken. Aan de hand van deze vraag kwam de opmerking dat de Alphagroepen een
stuk minder mensen trekken dan voorheen, ook daar zal dan aandacht aan worden gegeven.
Vacatures en kandidaten;
Er zijn veel zorgen om de verschillende taakgroepen en andere geledingen te bemensen. Op dit
moment is er geen voorzitter voor de Taakgroep Vorming en Toerusting en voor de taakgroep
Communicatie, terwijl de voorzitter van het College van Kerkrentmeester binnenkort afscheid neemt.
Daarnaast zijn er vacatures voor leden van de verschillende taakgroepen en bijvoorbeeld
personeelsbeleid binnen het CvK.
Pinksterviering in Bolsward;
Voor de uitzending (KRO/NCRV) van de pinksterviering in Bolsward wordt er door Rijnsburg
medewerking verleent door het vervaardigen van een groot bloemenmoaïek dat vóór de kerk van
Bolsward zal komen te liggen. Hiervoor zijn opnames gemaakt, die op 23 mei zullen worden
uitgezonden.
Beroepingswerk;
Er zijn ontwikkelingen te melden vanuit de beroepingscommissie. Dit zal eerst in de Grote
kerkenraad van 22 mei worden besproken, waarna er informatie naar de gemeente zal volgen.
Maranathakerk en aanpassingen Immanuelkerk;
De procedures met betrekking tot het verkooptraject van de Maranathakerk en de aanpassingen om
de Immanuelkerk toekomstbestendig te maken zullen worden besproken in de
Gemeentevergadering van 22 mei en in de daarop volgende Grote kerkenraad.
Vanuit de wijken en overige geledingen;
Bij een tweetal rouwdiensten in de Grote kerk werd de paaskaars al uitgeblazen alvorens de
overledene uit de kerk gedragen was. Dit zal onder de aandacht van de koster(s) worden gebracht.
In de wijk Kleipetten zijn verschillende buurtavonden geweest, waar behoorlijk wat belangstelling
voor was. Vanuit Westerhagje & De Hoek werd opgemerkt dat het scherm van de beamer in de
Immanuelkerk slecht te lezen is. Het CvK zal dit opnemen met het beamerteam. Mogelijk een ander
lettertype of andere achtergrond. Het College van Diaconie merkt op dat de opbrengst van de
collectes een zeer sterke achteruitgang vertoont, een grote zorg.
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De Kleine kerkenraad bestaat uit ambtsdragers vanuit elk van de 5 wijken, de predikanten, moderamen en een vertegenwoordiger van
het College van Kerkrentmeesters, van het College van Diakenen en van elk van de Taakgroepen.
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Vanuit het College van Kerkrentmeesters werd daarentegen aangegeven dat het met de opbrengst
van de actie Kerkbalans juist goed gaat en dat er meer toezeggingen zijn dan vorig jaar om dezelfde
tijd.
Classis, PKN;
Vanuit de PKN is de mededeling gekomen dat niet gedoopte leden van 18 jaar en ouder vanaf 1 juni
zullen worden aangemerkt als “meegeregistreerden”. Er zal nog worden bekeken wat dit voor
gevolgen heeft.
Evaluatie en rondvraag;
Opgemerkt werd dat het een prettige vergadering was en er werden wat praktische zaken geregeld
en een enkele vraag gesteld die in een volgend overleg beantwoord zal worden.
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