
Korte impressie vergadering kerkenraad 20 november 2018 

Op de eerste zondag van november is het gedachteniszondag waarbij de gemeente overleden 

gemeenteleden herdenkt. Dit jaar gebeurde het dat in de weken daaraan voorafgaand 

gemeenteleden zijn overleden. Familie vond de herdenking te snel volgen op het afscheid, en 

predikant en kerkenraad konden zich erin vinden om die uit te stellen tot het volgende jaar. Om 

hierin voortaan duidelijkheid te scheppen, is afgesproken om degenen te herdenken die vóór 1 

oktober van dat jaar zijn overleden. Voortaan wordt familieleden de mogelijkheid geboden om zelf 

de gedachteniskaars aan te steken. Degenen die overledenen willen gedenken die niet tot onze 

gemeente hebben behoord, kunnen voor in de kerk een kaarsje opsteken.  

De begroting voor 2019 wordt vastgesteld. Mogelijkheden voor het vergroten van de inkomsten 

door bijvoorbeeld subsidie zullen worden onderzocht. 

Ook de begroting van de diaconie wordt vastgesteld. 

Het rooster met de collectedoelen is bijna klaar, maar er blijven zondagen open voor eventuele 

acute doelen. In februari zullen we aandacht geven aan de zondag van het Werelddiaconaat. Er is 

dan een landelijke collecte, dit jaar voor Noodhulp Bangladesh. De collecte voor Kerstavond is voor 

Kerk in actie, Kinderen in de knel. 

De administratie is overgedragen aan het kerkelijk bureau in Eindhoven, Janine Meerman. 

Laura Klaassen meldt dat haar ambtstermijn als ouderling is afgelopen, maar dat ze wil aanblijven 

tot de zomer. De kerkenraad is blij met haar aanbod. 

De kerkenraad maakt zich zorgen over de vacatures die lang open blijven staan. Er zijn diverse 

mensen nodig, zowel in de diaconie als in andere organisatie binnen de gemeente. Daarom komt 

het moderamen bij elkaar om deze situatie te bespreken en te kijken naar creatieve oplossingen 

waarbij de vergader- en commissiestructuur misschien zal veranderen. 

Op zondagmiddag 9 december is er een bijeenkomst gepland met ouders van kinderen tot 18 jaar, 

en de leiding van de kindernevendienst en ADíos met de predikant. Doel is om het aanbod te 

verduidelijken en te kijken waaraan behoefte is. 

Ferdinand wil graag de maandag als zijn vaste vrije dag. 

Petra Zweers, scriba 

 


