Op de hoogte – nieuws uit de kerkenraad – 27 maart 2015
Beste gemeente,
Wat was het een mooie Gemeente-Ochtend vorige week zondag.
Een mooie dienst met de bevestiging van twee ambtsdragers en daarna ontmoeting
en gesprek. Preses Erik Broekhuis gaf informatie over de vacaturetijd, dat we gaan
voor zorgvuldigheid en niet voor zo snel mogelijk. En Erik vertelde over het
beleidsplan wat op de gemeenteavond van 28 april gepresenteerd zal worden. Ds.
Stolk stelde zich voor aan de gemeente. Kees van Woerden heeft ons bijgepraat over
MFG fase 2.
Geweldig hoeveel mensen er waren! Kinderen, jongeren, volwassenen, iedereen was
er en dacht mee over de toekomst van onze gemeente. We schatten in dat er meer
dan 120 mensen mee hebben gedacht over de aangereikte vragen.
Samen hebben we gesproken over onze gemeente, wat vinden we goed, waar liggen
onze zorgen, wat vinden we belangrijk in een nieuwe voorganger en wat is onze
droom voor de gemeente.
Mooie antwoorden kwamen hierop, ook vanuit de kinderen en jongeren. We gaan
deze allemaal uitwerken en het verslag hiervan komt beschikbaar.
Genieten was het ook om daarna samen af te sluiten in ontspannen sfeer met de
heerlijke soep van Ria tijdens de Bijpraat-lunch.
“Omdat we met open handen geloven in de toekomst van onze gemeente.” We
hebben dat op deze morgen in praktijk gebracht.
Zo samen gemeente zijn, het geeft energie voor nu en vertrouwen in de toekomst.
Kerkenraad 2 maart
Van ons had u nog informatie tegoed vanuit de kerkenraad van 2 maart jl. Deze
avond heeft pastoraat zich gepresenteerd. Een belangrijke werkgroep in onze
gemeente. Hier wordt veel werk verzet in de volle breedte van de gemeente.
In deze vergadering is ook gesproken over de JOP-medewerker. Er is inmiddels voor
gekozen om dit traject niet meer samen met Swifterbant te lopen. Er wordt nu door
beide gemeentes een eigen plan gemaakt.
Verder is er kort iets gezegd over de afgelopen Kerstactiviteiten. De insteek zal zijn
dat er ruim voor de zomer met alle betrokkenen om de tafel wordt gezeten om de
activiteiten van 24 en 25 december door te spreken.
Inloopmoment
Op 30 maart en 13 april a.s. zijn de volgende inloopmomenten van 19.00 – 19.30
uur in De Voorhof.
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
Op de volgende pagina leest u informatie over onze gemeente op Facebook en
Twitter
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Onze gemeente op Facebook en Twitter
Om onze gemeente op Facebook te volgen hoeft u zelf geen lid te zijn van Facebook.
Ga naar de website van onze gemeente en klik op het Facebook-logo rechts bovenin.
De Facebook-pagina opent zich automatisch.
Op deze pagina vindt u nieuwtjes, foto’s, aangereikte berichten, maar ook
bijvoorbeeld een terugblik op de dienst. Dus bijvoorbeeld dienst gemist op
zondagmorgen of nog even nalezen waar ging het ook alweer over? Lees het verslag
op Facebook in de week erna.
Heeft u zelf foto’s van gemeenteactiviteiten? Of wilt u een activiteit extra onder de
aandacht brengen? Ook dat kan via Facebook.
Op Twitter volgt u de gemeente via twitter.com/KerkBHZ
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