
Korte impressie vergadering kerkenraad 16 oktober 2018 

In de dienst van zondag 7 oktober is afscheid genomen van Inie van der Pijl, Annemieke Scharloo 

en Fien de Ronde; Martine Tak (diaken) en Petra Zweers (ouderling / scriba) zijn toegetreden tot 

de kerkenraad en worden welkom geheten. 

We staan stil bij het overlijden van Peter Sturm. 

 

Twee leden van de Commissie V&T doen verslag van het afgelopen jaar. Het AD-café is een goede 

aanvulling op de activiteiten die de commissie al organiseert. Zowel de commissie als de 

kerkenraad is van mening dat de activiteiten moeten aansluiten bij een bredere doelgroep dan de 

gemeenteleden. Zingeving krijgt meer aandacht. In vergelijking tot de lezingen en andere 

activiteiten die rondom ons worden georganiseerd, zijn de kerkelijke activiteiten gericht op het in 

verbinding brengen van mensen. De interactie tussen mensen met hun eigen focus die elkaar aan 

tafel ontmoeten waarbij het publiek aanwezig is, kan bijdragen aan verbinding en samenhang. 

 

De vrijwilligersavond wordt verschoven van november naar mei volgend jaar omdat het te kort dag 

is om iets leuks te organiseren. 

Er is een vacature voor voorzitter van de OLAD. Zie voor activiteiten van de OLAD onze website. 

De begroting wordt toegelicht en besproken. De inkomsten blijven stabiel maar de kosten lopen op 

vanwege de verhoging van de totale pastoraatskosten, het AD-café, de website en de uitbesteding 

van de administratie. De kerkenraad vindt de extra uitgaven te verantwoorden. 

Het collecterooster wordt toegelicht en besproken. Er komt opnieuw een oliebollenactie met Oud en 

Nieuw en de opbrengst is voor ’t Hemeltje. 

Er zijn weer groepen Zingeving gestart.  

De voorzitter van de kerkenraad kondigt zijn vertrek aan per april. We gaan naarstig op zoek naar 

een nieuwe voorzitter! 

We willen een lijst aanleggen van vrijwilligers, met daarop de datum waarop ze als vrijwilliger zijn 

begonnen, zodat het makkelijker wordt alle vrijwilligers te bereiken en te kunnen bedanken 
wanneer ze hun taak neerleggen. 

Petra Zweers, scriba 


