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Kort verslag Kleine kerkenraad 
1 20 juni 2019 

 
Opening; 
Ds. Albert Meek deelt mee dat hij na de vakantie afscheid neemt vanwege gezondheidsredenen. Hij 
kan, naar zijn idee, zijn ambt niet meer ten volle vervullen. 
Vrijwilligersbeleid; 
Voor het bemensen van de werkgroep om vrijwilligers te zoeken voor “bovenwijkse functies” zijn 
diverse personen benaderd. Suggesties voor leden zijn van harte welkom! 
Doopvormen; 
De concept notitie met betrekking tot Doopvormen zal worden aangepast en aan de Grote 
kerkenraad worden voorgelegd ter besluitvorming.  
Evaluatie gemeentevergaderingen en GKR van 22 mei en 13 juni;  
De vergadering van 22 mei was nogal “technisch” van aard. Gepleit wordt om de vragen vooraf 
schriftelijk te stellen en niet meer gedurende de vergadering. Hoewel we allen ons best doen om de 
vergadering zo aantrekkelijk mogelijk te laten verlopen moeten de jaarrekeningen (en begrotingen) 
volgens de kerkorde besproken worden, op zichzelf natuurlijk een goede zaak want er gaat (veel) 
geld in om.  
Vergadering Grote kerkenraad van 27 juni; 
We zullen deze vergadering beginnen met een korte viering, vervolgens zal het document over 
Doopvormen ter besluitvorming worden voorgelegd en de vergadering zal worden besloten met een 
hapje en een drankje. 
Vrijwilligersavond; 
Het ligt in de bedoeling om een avond voor alle vrijwilligers te organiseren in september/oktober. Dit 
om de vrijwilligers te bedanken voor hun grote inzet voor de gemeente. 
Vervanging in KKR; 
De beleidsouderling heeft dit uitgezocht en iedereen kan worden vervangen, het liefst door een vast 
iemand die ook op de hoogte is van de gang van zaken en de gemaakte afspraken. 
Wijziging niet gedoopte leden; 
Hierin is een wijziging door de PKN doorgevoerd. Niet gedoopte leden worden als 
“meegeregistreerden” in de administratie opgenomen, maar zodra het lid (meestal ouders of 
partner) er niet meer is zal het lid uit de administratie verdwijnen. Wel spreken we af dat er niemand 
zo maar zal worden verwijderd, maar pas na geïnformeerd te zijn over de situatie. 
Concept vergaderdata kerkenraad 2019 – 2010; 
Het concept wordt vastgesteld en zal naar alle belanghebbenden worden verstuurd. 
Jaargesprekken pastores; 
De commissie die de jaargesprekken met predikanten en pastores voert moet worden uitgebreid, 
hiertoe zullen de taakgroepen worden aangeschreven. 
Beroepingswerk; 
Het beroep op ds. Overeem zal op 24 juni worden uitgebracht. Er is wel de nodige discussie over de 
procedure, met name over het feit dat de gemeente moet stemmen en nauwelijks informatie heeft 
over de betreffende predikant. Bij de fusie is dit echter zo in de plaatselijke regeling opgenomen en is 
besloten geen gebruikte maken van de mogelijkheid om de Grote kerkenraad hierover te laten 
beslissen. 
Vertrek ds. Meek; 
De communicatie hierover zal zo snel mogelijk plaats vinden en het moderamen zal zich beraden op 
de te nemen stappen in deze derde vacature. Uiteraard in overleg met de kleine kerkenraad, zo 
nodig door middel van een extra vergadering nadat de uitslag van het beroep op ds. Overeem 
bekend is geworden. 
 
1 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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Maranathakerk; 
De suggestie voor het minimumbedrag in het voorstel van de kerkrentmeesters wordt door de 
vergadering overgenomen. 
De Voorhof; 
Er is een mededeling dat er actie zal worden ondernomen in de geluidsvoorzieningen in De Voorhof, 
hetgeen met instemming wordt begroet. 
Mededelingen uit de diverse geledingen 
Kleipetten: de wijkscriba stopt per 1 september i.v.m. overbelasting en het profiel van de 
wijkpredikant wordt nogmaals bekeken. 
Centrum en Oost (en OHN) er wordt gewerkt aan een brief voor alle leden binnen de wijken over de 
gevolgen van de sluiting van de kerken. 
OHN: mensen bij de kerktelefoon kunnen dikwijls niet meezingen omdat niet alle liedbundels in bezit 
zijn. Een gedrukte liturgie zou uitkomst kunnen bieden, maar daar is dikwijls te weinig tijd voor. 
Frederiksoord &De Bloem: er wordt gesproken over het verdelen van de taken van ds. Meek. 
J & J: het project Labourward heeft € 25.500,- opgebracht en men is bezig met de geslaagden. 
Daconie: Er zijn 4 nieuwe diakenen gevonden en men zoekt nog verder voor 2 vacatures. 
CvK: Het contract met Kees Smits wordt met 6 maanden verlengd en er volgt een evaluatiegesprek. 
Missionair: wegens te weinig belangstelling gaat de actie in de feestweek niet door. Friday’s Café 
verkeert, door onderbemensing, in zwaar weer. 
Pastoraat: moeten we, na het afhaken van ds. Mee, nog verder met de taakgroep. Dit komt volgende 
keer op de agenda. 
TED: De volgorde van binnenkomst van ambtsdragers irriteert soms, maak hier geen probleem van! 
Centrum & Oost: Er is weinig capaciteit voor de Communicatie, kan hier geen betaalde kracht voor 
worden gevonden? 
Westerhaghe & De Hoek: De taakverdeling tussen ouderenpastoraat en wijkpastoraat is soms 
onduidelijk en men zou graag weer kaartjes hebben met gegevens van de te bezoeken adressen. 
Classis, PKN 
De begroting van de diaconie is goedgekeurd en er worden diverse afgevaardigden naar Classis en 
Synode gezocht. 
Rondvraag 
Ds. Haasnoot wil graag tijdig de lijst van aftredende en aantredende ambtsdragers ontvangen, 
afgesproken wordt deze naar de scriba te sturen. Er moet daarnaast nog een datum worden gezocht 
voor  het bevestigen van ambtsdragers die er op 15 september niet bij kunnen zijn. 
Er wordt opgemerkt dat de slotavond van Connect door veel enthousiaste jongeren werd bezocht! 
Sluiting 
Preses sluit de vergadering met dankgebed en wenst ieder wel thuis. 
 
 


