
Korte impressie vergadering kerkenraad 18 december 2018 

De voorzitter opent de vergadering met het lezen van een gedicht van D.A. Werner, getiteld 

‘Kerstmis is alleen maar hopen’. 

In deze vergadering bekeken we een deel van de film die Ferdinand Borger eerder al had gemaakt 

in opdracht van de protestantse kerk in Amsterdam over de toekomst van de kerk. Leidend daarbij 

was de vraag: ‘Wat raakt Nederland kwijt als alle kerken stoppen?’ In de film werd een tiental 

mensen geïnterviewd met telkens dezelfde vragen: ‘Wat verliest de stad (Amsterdam) wanneer 

vannacht alle kerken afbranden?’ en ‘Wat zou het eerste Bijbelverhaal zijn waarmee je dan weer 

start?’ 

De antwoorden waren zeer divers en daarna hebben we er als kerkenraad kort over doorgepraat. 

Het onderwerp zou geschikt zijn om een gemeente-avond over te organiseren, en de film wordt 

ook gebruikt bij de huiskamergesprekken. 

In december is er een goede bijeenkomst geweest met predikant en ouders; besloten is om vaker 

iets voor ouders en kinderen te organiseren. 

Ook wil Ferdinand een dienst voor en door ouderen organiseren (zoals de jeugddienst). 

Nore Stevelink heeft haar bestuursfunctie bij het Diaconaal Noodfonds Waalre neergelegd; Hans 

Vermeijden is de nieuwe afgevaardigde van onze kerk in het DNW. 

De vacatures voor diverse vrijwilligers vormen een terugkerend thema; voor het bestuur van de 

OLAD is, in overleg met de voorzitter, een andere oplossing gevonden. 

De kerkenraad stelt het redactiestatuut vast dat is opgesteld door het communicatieteam en dat 

gaat over het beheer en de regels van de website. 

Voor een goede voorbereiding van de kerkenraadsvergaderingen wordt besloten om weer een 

moderamenvergadering in te voeren. De voorzitter, scriba, predikant, een kerkrentmeester en 

diaken bereiden daarin de agenda van de kerkenraad voor. 

De volgende kerkenraadsvergadering is op 15 januari; ook in 2019 zijn de vergaderingen op de 

derde dinsdag van de maand. 

De voorzitter sluit de vergadering iets na tien uur en we zingen lied 283. 

Petra Zweers, scriba 


