Op de hoogte – nieuws uit de kerkenraad – 19 dec 2014
Maandag 8 december heeft de kerkenraad vergaderd. In deze “Op de hoogte” delen
we met u een aantal dingen uit deze vergadering.
CvK presenteert zich
Nieuw op de kerkenraadsvergaderingen is de presentatie door een werkgroep. Het
College van Kerkrentmeesters heeft het spits afgebeten. Zij namen ons mee in hoe
het college werkt, wat de taken zijn, wie er zitting in hebben. De kerkenraad kreeg
een preview van de nieuwe folder voor actie Kerkbalans (zeer de moeite waard! Laat
u verrassen in januari). CvK komt jaarlijks twee keer bij iedereen aan de deur.
Daarmee heeft het College ook een signaalfunctie naar bijvoorbeeld pastoraat en / of
diaconie. En er was uitleg over hoe CvK werkt met dropbox. Uiteraard was er
gelegenheid tot het stellen van vragen. Bijvoorbeeld over hoe wordt nu de begroting
opgesteld? Het beleidsplan van de gemeente is hierin belangrijk, immers welke
richting kiezen we als gemeente? En er is penningmeestersoverleg. CvK adviseert
en bevraagt werkgroepen over hun begroting. Het is mooi om als kerkenraad op
deze manier een ‘kijkje in de keuken’ te krijgen van de werkgroepen.
Terugblik gemeenteavond
Als kerkenraad hebben we teruggeblikt op de gemeenteavond van 18 november jl.
Het is fijn dat er zoveel betrokken gemeenteleden waren op deze avond. Mocht u het
verslag van de avond willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de scriba.
Op de gemeenteavond werden er vragen gesteld over bestemming van de eerste
collecte. De kerkenraad gaat hierover begin volgend jaar in gesprek. Het is te kort
dag om voor 1 januari dit te behandelen en er een besluit over te nemen. Wijziging
van het collecterooster vraagt grote zorgvuldigheid omdat de vraag gaat over de
opbrengst van alle eerste collectes naar de diaconie in plaats van dat de helft van
deze collectes voor de kerk bestemd is. Diaconie en CvK zullen hierover een voorstel
schrijven. Mocht u hierover iets kwijt willen, geef dit dan door aan de scriba.
Bezinningsdag kerkenraad
Op 29 november heeft de kerkenraad de jaarlijkse bezinningsdag gehad. Deze dag is
als zeer positief ervaren. We hebben mogen merken dat we een team zijn en dat we
samen werken voor en in onze gemeente. We kijken dankbaar terug op deze dag.
Waar we onder andere over hebben gesproken is het nieuwe beleidsplan. We hebben
hierover gedachten en reacties op papier gezet. De werkgroepen hebben hierna
allemaal een format ontvangen om het nieuwe werkplan vorm te geven. Deze
werkplannen moeten uiterlijk 15 januari worden ingeleverd. Daarbij is de vraag voor
alle werkgroepen: Welke richting willen jullie met de werkgroep voor de gemeente /
voor de kerk? Hoe geef je richting aan de gemeente? En waar wil je staan over vijf
jaar? Na 15 januari gaat een aantal mensen aan de slag met de uitwerking om zo
het beleidsplan zoals dat is aangedragen door de beleidsplancommissie af te
schrijven.
Aan het eind van deze laatste ‘op de hoogte’ van het jaar willen we u als gemeente
dank zeggen voor het gestelde vertrouwen in ons als kerkenraad. Wij doen het werk
met hart voor de gemeente. We willen u allen gezegende Kerstdagen toewensen en
voor het nieuwe jaar Gods Zegen.
Mocht u iets hebben voor moderamen of kerkenraad – schroom niet. Kom gerust.
Hartelijke groet, Coby de Boer en Tineke Stuifzand
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