Op de hoogte – nieuws uit de kerkenraad – 6 februari 2015
Maandag 19 januari heeft de kerkenraad vergaderd. In deze “Op de hoogte” delen
we met u een aantal dingen uit deze vergadering. Allereerst: Jan van Leeuwen (lid
van het College van Kerkrentmeester) draait vanaf deze vergadering mee in de
kerkenraad. Hij zal in september worden bevestigd als ouderling / kerkrentmeester.
Diaconie
De Diaconie heeft zich gepresenteerd in deze vergadering. Zij hebben ons verteld
over wie ze zijn, wat ze doen, waar ze tegenaan lopen. De Diaconie doet veel werk
achter de schermen in onze gemeente en in ons dorp. Daardoor is het ook niet altijd
zichtbaar. En tegelijkertijd is dit ook het lastige van het werk, mensen weten niet
voor welke dingen ze een beroep mogen of kunnen doen op de Diaconie. Er is vaak
ook een spanningsveld, wie heeft welke hulp nu echt nodig? De afwegingen worden
zorgvuldig gemaakt. De werkgroep heeft veel contacten binnen de gemeente
Dronten. Onder andere met het MDF, maar ook met de gemeente. Verder is er ook
een taak buiten ons dorp, het steunen van diaconale projecten in Nederland en
daarbuiten. Op de website van onze gemeente vindt u onder het kopje informatie ->
werkgroepen en commissies -> diaconie alle informatie op een rijtje. Dank aan de
Diaconie voor hun duidelijke uitleg en het meenemen van de kerkenraad in wat de
werkgroep bezig houdt.
MFG
Kees van Woerden had tijdens deze kerkenraadsvergadering geen bijzonder nieuws
over de tweede fase MFG. Aan het eind van dit verslag komen wij hier nog op terug.
Bestemming eerste collecte
Op de gemeenteavond werden er vragen gesteld over bestemming van de eerste
collecte. Diaconie en CvK hebben een gezamenlijk voorstel gepresenteerd aan de
kerkenraad. Er is hierover uitvoerig en zorgvuldig gesproken. Er is voor 2015
afgesproken dat alle eerste collectes in 2015 worden bestemd voor de Diaconie
m.u.v. de vaste afdrachten - de landelijke collectes die weliswaar voor de kerk
bestemd lijken te zijn, maar doorgestort worden t.b.v. bijvoorbeeld JOP of missionair
werk. Ook de collectes tijdens oecumenische diensten vallen er buiten. Tevens is
vastgesteld dat de Dankdagcollecte niet binnen deze discussie valt. Deze is ten allen
tijde voor de kerk. Diaconie maakt bekend welke doelen de diaconiecollectes heen
gaan. In de loop van 2015 zal er een fundamentele discussie worden gevoerd over
wat wij als gemeente willen. Belangrijk is om dan de hele gemeente ook ruimte te
geven om te vertellen hoe ieder erin staat. Voor 2015 is de ruimte in ieder geval
aanwezig in de begroting van de gemeente om de bestemming van de eerste collecte
te wijzigen.
Werkplannen
Naar aanleiding van de bezinningsdag hebben alle werkgroepen de opdracht
gekregen het werkplan te schrijven. Dit is goed opgepakt en de schrijvers van het
beleidsplan kunnen hiermee verder. Het beleidsplan zal op de
kerkenraadsvergadering van 2 maart a.s. worden vastgesteld.
Afscheid
Uiteraard is er op deze kerkenraadsvergadering ook stil gestaan bij het naderende
vertrek van ds. Bregman. Er is gesproken over consulentschap en over pastoraat in
vacaturetijd. U als gemeente wordt hierover bijgepraat.
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Ook is de belijdeniscatechese genoemd. Mochten hier mensen aan mee willen doen
dan horen wij dit graag.
Gemeente-ochtend
Om u als gemeente bij te praten over MFG, de vacaturetijd en andere zaken die voor
u van belang zijn is er op zondag 22 maart a.s. na afloop van de dienst een
‘bijpraatmoment’, een gemeentebijeenkomst. Verdere informatie hierover volgt nog,
maar we hopen dat u de datum alvast in de agenda noteert.
Tot zover deze Op de hoogte. 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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