Op de hoogte – nieuws uit de kerkenraad – 12 sept 2014
Afscheid en welkom
Maandag 1 september heeft de kerkenraad haar wisselingsvergadering gehad. Er
werd afscheid genomen van Karin Overwijk (zij wordt diaconaal medewerker in
plaats van diaken) en van Roel van Hoof. Beiden werden toegesproken en bedankt
voor hun werk voor onze gemeente. Voor het eerst op de vergadering waren Jan van
Dieren (jeugdouderling) en Erik Broekhuis (onze nieuwe voorzitter).
Dhr. Pieter Faber heeft de gelofte van geheimhouding afgelegd als wijkbezoeker.
Dank dat je dit wilt doen en we wensen je zegen voor je werk.
MFG
Met betrekking tot de tweede fase van het MFG zijn er ontwikkelingen in het proces.
De gemeente wordt daar over geïnformeerd wanneer dat kan.
Vaststellen moderamen
Het moderamen is voor het nieuwe kerkelijk jaar weer vastgesteld, dit gebeurt
iedere eerste kerkenraad van het nieuw seizoen. Het moderamen bestaat uit Erik
Broekhuis (voorzitter), Kees van Woerden (voorzitter CvK, tevens vice-voorzitter
kerkenraad), ds. Bregman (predikant), Corrie Nap (voorzitter diaconie), Coby de
Boer (eerste scriba), Tineke Stuifzand (tweede scriba).
Vrije dag
De kerkenraad heeft ingestemd met een vaste vrije dag voor ds. Bregman. Dit wordt
de vrijdag. Ds. Bregman heeft aangegeven dat huwelijks- en uitvaartdiensten na
overleg kunnen.
Vacatures
Er is binnen de kerkenraad zorg om vacatures die er nog zijn in de gemeente. Onder
de aandacht brengen we: coördinator voor Zingen in de Zomer, coördinator voor het
Zingen onder de toren op Kerstavond. Voor deze twee vacatures zijn dringend
mensen nodig anders kunnen deze activiteiten geen doorgang vinden.
Met betrekking tot het onderwerp Ziekenzalving – hier komt een schrijven (een soort
‘protocol’) over vanuit de voorgangers.
Bezinningsavond
Op 22 september a.s. heeft de kerkenraad een bezinningsavond. Op deze avond zal
worden doorgesproken over het nieuwe beleidsplan.
Tot slot van dit stukje voor u informatie over de septemberenveloppen. Deze worden
op korte termijn verspreid.
Mocht u iets hebben voor moderamen of kerkenraad – schroom niet. Kom gerust.
Hartelijke groet,
Coby de Boer en Tineke Stuifzand
Tel. 0321-333535 / scribaat@pgbiddinghuizen.nl
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