Op de hoogte – nieuws uit de kerkenraad – 31 okt 2014
Maandag 20 oktober heeft de kerkenraad vergaderd. In deze “Op de hoogte” delen
we met u een aantal dingen uit deze vergadering.
Nieuwe voorzittter
Aan het begin van de vergadering heeft interim-voorzitter Kees van Woerden de
voorzittershamer overhandigd aan onze nieuwe voorzitter Erik Broekhuis. Dit werd
met applaus – en een foto – bekrachtigd door de aanwezigen. Dhr. Rijk van der
Horst heeft de gelofte van geheimhouding afgelegd als seniorenbezoeker. We zijn
dankbaar dat hij deze taak op zich heeft genomen en wensen Rijk zegen voor zijn
werk in onze gemeente.
Beleidsplan
De kerkenraad is nog volop bezig met het nieuwe beleidsplan. De
beleidsplancommissie – bestaande uit ds. Bregman, Ineke van Ruler, Betty
Blitterswijk, Gert Polinder en Roel van Hoof – heeft hiervoor veel werk verzet. Hun
taak is echter beëindigd, de kerkenraad en de werkgroepen gaan er verder mee aan
het werk waarna het beleidsplan zijn definitieve vorm krijgt. Tijdens de vergadering
heeft de voorzitter de leden van deze commissie bedankt voor hun inzet. Hierna
werd de commissie ontbonden. Fijn is het dat er nog wel met de leden ruggespraak
gehouden kan worden over de ins en outs van het beleidsplan om zo ook de
werkgroepen hiermee aan het werk te laten gaan. Naar aanleiding van de
bezinningsavond op 22 september jl. is besloten dat het beleidsplan nog niet aan de
gemeente gepresenteerd gaat worden op de komende gemeenteavond. De
kerkenraad gaat op de jaarlijkse bezinningsdag (dit jaar op 29 november) verder
met de uitwerking. De werkgroepen hebben de opdracht meegekregen om alle
activiteiten aan de hand van de VILT-waarden (Verbinding – Inspiratie – Liefde –
Trouw) in kaart te brengen in een overzicht.
Werkgroepen aan het woord
Op de bezinningsavond in september is ook het voorstel naar voren gekomen om
tijdens iedere kerkenraadsvergadering een werkgroep aan het woord te laten. Doel is
om betrokken te blijven bij elkaars werk en te kunnen delen in elkaars vragen,
zorgen en successen. In de vergadering van december zal het College van
Kerkrentmeesters hiervoor de aftrap geven.
Voorzitter pastoraat
In de vergadering heeft Peter van Woerden – ouderling pastoraat – medegedeeld dat
hij met ingang van heden de voorzitter is van de werkgroep pastoraat. Dit is in
overleg met ds. Bregman en mevr. Jolanda Aantjes afgesproken. Peter is dan ook
het eerste aanspreekpunt voor de werkgroep. Kunt u dit ook aanpassen in uw
telefoonboekje van onze gemeente? Zijn gegevens staan onder andere vermeld bij
de sectie-indeling.
Vacatures
De beide scriba’s zijn bezig de vacatures in onze gemeente in kaart te brengen.
Onder uw aandacht brengen we hier in ieder geval die van notulist / secretaris voor
de werkgroep pastoraat.
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Najaarsgemeenteavond
En voor uw agenda – tot slot: op 18 november a.s. is de najaars-gemeenteavond.
We hopen u dan te ontmoeten. De agenda en de stukken zijn binnenkort
beschikbaar.
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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