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Opening;
Na wat persoonlijke zaken uitgewisseld te hebben opent de preses de vergadering en heet speciaal
Jeroen Baan (stagiair bij ds. Van der Ende) die deze vergadering bijwoont welkom. Vervolgens leest
hij een Bijbelgedeelte en gaat daarna voor in gebed.
Mededelingen;
Er is een brief binnengekomen van een gemeentelid (ondersteund door andere gemeenteleden) met
de vraag hoe onze gemeente staat tegenover LHBT’ers. Het moderamen zal dit onderwerp eerst
voorbereiden en dit een volgende vergadering op de agenda plaatsen.
Taakgroep Pastoraat;
Naar aanleiding van de mail van de taakgroep om deze taakgroep op te laten gaan in de taakgroep
Vorming en Toerusting is uitgebreid gesproken over de aard en het nut van de taakgroep Pastoraat,
de raakvlakken die er zijn tussen deze twee taakgroepen en de mogelijkheden die er liggen om
samen projecten op te pakken. Hierover zal later nog door de directbetrokkenen van gedachten
worden gewisseld.
Evaluatie startweek;
De startweek is over het algemeen positief geweest, maar wel zijn er nog wat organisatorische zaken
die verbetering behoeven. Als er in het komend jaar weer een openluchtdienst georganiseerd gaat
worden moet er ook aandacht zijn voor de oudere gemeenteleden die niet zomaar buiten willen en
kunnen zitten in september. Daarnaast moet er een noodplan zijn ingeval er onderdelen niet
doorgaan of uitvallen door slecht weer of dergelijke. Wel is er veel waardering voor het werk dat er
in korte tijd is verzet.
Commissie Bouwstenen;
De werkgroep Bouwstenen die gaat ondersteunen bij het zoeken naar vrijwilligers voor bovenwijkse
taken is van start gegaan en is uitgebreid met een 4e persoon. Ook zijn er een aantal profielschetsen
gemaakt van functies binnen taakgroepen en moderamen, zodat duidelijk is wat er van iemand
wordt verwacht.
Vrijwilligersavond;
De vrijwilligersavond was positief en is voor herhaling vatbaar.
Beroepingswerk;
Er waren geen ontwikkelingen te melden over het beroepingswerk, wel zal er een mededeling komen
in Woord en Weg (blad van PKN), zodat duidelijk is dat wij vacatures hebben.
Vertrek ds. Meek;
Op 27 oktober zal ds. Meek voor het laatst voorgaan in een eredienst in onze gemeente. Hij heeft
aangegeven geen ander afscheid te willen en, gezien zijn ziekte, hebben wij hem hierin gevolgd.
Er zal wel snel actie worden genomen om pastorale ondersteuning voor de wijk Frederiksoord & De
Bloem te verkrijgen.
Maranathakerk;
Geen nieuws, biedingen zullen begin november door de notaris worden geopend.
Begroting CvK
Er zijn een aantal vragen over de conceptbegroting voor 2020 en de uitgangspunten die hierbij zijn
gehanteerd. Deze zullen door het CvK worden beantwoord c.q. eventueel aangepast. Vragen over de
begroting zullen zo veel mogelijk tevoren moeten worden gesteld in het “vragenuurtje”, zodat er op
de gemeentevergadering antwoorden kunnen worden gegeven en de vergadering hierover niet
nodeloos lang hoeft te duren en er ook andere zaken kunnen worden besproken.
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De begrotingen van diaconie en zendingscommissie zijn nog niet klaar en zullen de volgende keer
worden besproken.
Mededelingen uit de diverse geledingen
Vanuit de verschillende wijken wordt aangegeven waar men mee bezig is. Er is een vraag of het
mogelijk is om vervoer van mensen die minder mobiel zijn naar de kerken mogelijk te maken. De
diaconie kijkt hier naar, maar binnen de wijken kan dit uiteraard ook opgepakt worden. Op 31
oktober wordt er, in het kader van geloofsopvoeding en als tegenhanger van Halloween, weer een
Lichtwandeling georganiseerd.
De jaarplannen van de diverse taakgroepen zullen de volgende vergadering aan de orde komen.
Er is nog behoefte aan clubleiding, er zijn veel kinderen die de clubs bezoeken. Vanuit TG Missionair
is er een training opgezet die eerst aan Connect en mogelijk later ook aan kerkenraad en gemeente
kan worden aangeboden.
Classis, PKN;
Geen bijzonderheden.
Rondvraag en Sluiting;
Met betrekking tot de scholendiensten zal nagevraagd worden welke school dit jaar aan de beurt is
voor het vaststellen van het thema voor deze diensten. Er zal ook worden uitgezocht hoe vaak er een
niet predikant mag voorgaan in diensten in de gemeente en hoe het precies zit met ouderlingen voor
de Stilleven vieringen.
Vervolgens sluit de preses de vergadering met dankgebed en wenst ieder wel thuis.

__________________________________________________________________________________
Kort verslag Kleine kerkenraad 17 oktober 2019, (concept 24-10-2019; onder voorbehoud vaststelling Kleine kerkenraad)

pag. 2

