Kort verslag Kleine kerkenraad 1 16 januari 2020
Opening;
Preses opent de vergadering en leest, na enkele persoonlijke zaken te hebben gedeeld, psalm 27 en
gaat voor in gebed. Bij het vaststellen van de agenda wordt het punt Startweek toegevoegd.
Met een kleine aanvulling worden het korte verslag, de notulen en de besluitenlijst vastgesteld.
Beleid en plannen;
De gesprekken met de leden van de Taakgroep om vast te stellen of ze liever in de Tg. Pastoraat, dan
wel Vorming & Toerusting willen participeren, zijn door tijdgebrek nog niet geweest. Het essay van
Gerben Bremmer, Missionaire Ecclesiologie, is ter kennisneming verspreid en zal in een later stadium
(mogelijk op de bezinningsdag) worden besproken. Het Memo “Gemeentebrede vraagstukken” zal
later worden besproken, waarschijnlijk in de maart vergadering. De Verbeterpunten Communicatie
worden besproken en het betreffende Memo wordt goedgekeurd. Vervolgens wordt er langdurig
stilgestaan bij de evaluatie van de gemeentevergadering van 23 december 2019. Het resultaat van
deze evaluatie is dat we, ondanks de zorgen die er vooraf waren, blij zijn dat we in grote openheid en
met respect voor elkaar deze vergadering mochten beleven. Het gevoel na afloop van de vergadering
is dat we, mede door deze openheid, toch een gevoel van verbinding in de gemeente hebben mogen
ervaren. Een negatief punt was het citeren vanuit een brief die, onder geheimhouding, toentertijd
was geschreven aan de toenmalige visitatoren. De kleine kerkenraad betreurt zeer dat deze
informatie, die vertrouwelijk had moeten blijven, in de vergadering werd gedeeld. Ook was het niet
juist dat de gemeentevergadering via internet was te beluisteren, aangezien het hier over personen
ging en de niet- gemeenteleden daarmee in principe niets te maken hebben. De volgende dag is
overigens de opname verwijderd.
Het Handboek ambtsdragers wordt overgedragen aan de Taakgroep Vorming en Toerusting, zodat
deze dit handboek up-to-date kan houden.
De commissie Bouwstenen is druk aan het werk maar er zijn op dit moment geen concrete resultaten
te melden. De startweek zal, mogelijk met wat aanvulling, door dezelfde commissie als het afgelopen
jaar worden georganiseerd, waarbij de predikanten erg betrokken zullen worden bij, met name, de
startdienst. De commissie komt onder de paraplu van de Kleine kerkenraad.
Beroepingswerk;
Er was een advies van de beroepingscommissie, maar dat is “on hold” gezet omdat de betrokken
predikant zich nader wil beraden. De voorzitter van de beroepingscommissie heeft aangegeven dat
hij uiterlijk per 1 mei wil terugtreden uit de commissie vanwege het uitblijven van resultaat. Er is dus
nog een vacature te vervullen.
Het contract met ds. Philip van Wijk zal met wederzijdse instemming met een half jaar worden
verlengd tot 1 september 2020.
Mededelingen uit de diverse geledingen;
De jaarplannen van de taakgroepen worden vervolgens besproken, bij het jaarplan Jeugd en
Jongeren wordt opgemerkt dat er zal worden geprobeerd om een herstart te bewerkstelligen van
Friday’s Cafe. Het instrumentarium dat in het jaarplan van de taakgroep Erediensten wordt genoemd
is inmiddels geregeld. De andere genoemde punten zijn in behandeling. De evaluatie van de
werkgroep Duurzaam wordt besproken en afgesproken wordt dat deze werkgroep blijvend onder de
taakgroep Missionair zal vallen. Overigens zijn er ook gemeentegrens-overschrijdende initiatieven
waarin deze werkgroep participeert. Men is erg blij met de inbreng van Gerben Bremmer in de
taakgroep Missionair. Wel is er de vraag of er behoefte is aan een missionair werker zoals in het
verleden?
Vervolgens worden het Jaarplan Beleidsontwikkeling en het Memo over Jeugdpastoraat besproken.
Bij dit laatste plan is, naast de TG J & J ook Gerben Bremmer betrokken.
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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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Voor de toerusting van nieuwe ambtsdragers is er hulp van de landelijke kerk gevraagd, vooral gezien
de werkdruk van onze predikanten. Er zijn nu 2 avonden besproken en daarnaast wordt er zelfstudie
gevraagd via de module e-learning. Er wordt verzocht om de betrokken ambtsdragers te motiveren
om aan deze toerusting deel te nemen.
Vanuit wijk Frederiksoord & De Bloem zijn er wat vragen, in eerste instantie over de tenaamstelling
van weduwen op de kerkelijke uitdraaien. Dit punt is inmiddels opgelost en de oorspronkelijke naam
zal op de uitdraaien te zien zijn. De vraag over de bloemengroet zal worden besproken door TED en
diaconie. De vraag over het afsluitende ambtsgebed in de consistorie na de vroege dienst in de
Immanuelkerk wordt bediscussieerd en het resultaat van de discussie is dat dit gebed na de vroege
dienst zal vervallen.
Rondvraag.
Over de Classis en de lijst ingekomen en uitgegane stukken is niets te melden en dus komen we toe
aan de rondvraag. Hierin wordt gemeld dat onze kerken nu ook te vinden zijn op de website
kerkwijzer.nl, een site waardoor mensen die op zoek zijn naar een passende kerk geïnformeerd
worden. De volgende vergadering zullen we worden bezocht door de vertrouwenspersonen omdat er
vorderingen te melden zijn op het gebied van de Veilige Kerk. De vraag of het mogelijk is om koffie
met elkaar te drinken na afloop van een doopdienst wordt doorgezet naar de taakgroep Erediensten.
Vanuit Kleipetten komt de verheugende mededeling dat er een wijksecretaresse is gevonden binnen
de gelededing van de wijkraad. Martine Post zal het wijksecretariaat combineren met haar werk als
diaken. Er wordt opgemerkt dat de liederen uit het nieuwe liedboek niet kunnen worden
meegezongen door gemeenteleden die de dienst via de kerkradio volgen, misschien kan de tekst op
de liturgie worden gezet? Daarnaast is er een oproep om het jaarthema (De Veelkleurige Kerk) mee
te nemen en te bespreken in de vergaderingen van de verschillende geledingen. Ook graag aandacht
voor de folder die gemaakt is over dit thema en die gebruikt kan worden bij bezoeken aan de
gemeenteleden. Misschien is het een idee om voor de kinderkerstnachtdienst niet meer zo’n groot
koor uit te nodigen, omdat die met hun aanhang al een groot deel van de kerk in beslag nemen en er
daardoor minder ruimte is voor bezoekende gemeenteleden met hun gezin.
Dominee Haasnoot is gevraagd om een stagiair te begeleiden gedurende de maande februari tot juni,
hiertegen is geen bezwaar.
Sluiting;
De preses bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering met het uitspreken van
een dankgebed van Maarten Luther en wenst iedereen wel thuis.
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