Op de hoogte – nieuws uit de kerkenraad – 3 april 2015
Beste gemeente,
In deze Op de hoogte hebben we, mede namens de WJV, informatie over het JOPtraject. Het JOP-traject start met een drietal bijeenkomsten voor alle
kerkenraadsleden en alle mensen die werkzaam zijn in het kinder- en jongerenwerk
in onze gemeente. Deze bijeenkomsten zijn erg belangrijk omdat daarmee een
gezamenlijke lijn wordt gekozen en duidelijk wordt waar behoefte aan is in onze
gemeente om het kinder- en jongerenwerk te ondersteunen.
Data voor drie bijeenkomsten JOP-verkenning
In overleg met de regiocoach van JOP zijn de volgende data voor de bijeenkomsten
gekozen:
Zondag 19 april 11.30 – 13.30 uur
Donderdag 23 april 20.00 – 22.00 uur
Donderdag 30 april 20.00 – 22.00 uur
We hopen dat er zoveel mogelijk werkers aanwezig zijn. Als het goed is heeft
iedereen al de uitnodiging persoonlijk per e-mail ontvangen of doorgestuurd
gekregen. Geef je op vóór 15 april a.s.
Informatie op onze website
Alle vorige Op de hoogte’s zijn nu ook terug te vinden op de website van onze
gemeente, om ze nog eens na te lezen. Daarnaast is er inmiddels ook een uitgebreid
verslag van de gemeente-ochtend op de website beschikbaar. Als u onder Aktueel
kijkt is daar het verslag te vinden en daar leest u ook over de kinderwens voor een
dominee die grapjes maakt en het idee van een kinderkerkenraad.
Inloopmoment
Op 13 april is het volgende inloopmoment van 19.00 – 19.30 uur in De Voorhof.
Aansluitend vergadert dan de kerkenraad.
Gemeenteavond
Op dinsdag 28 april a.s. is de gemeenteavond. Hier zullen de financiële stukken over
2014 en het nieuwe beleidsplan worden besproken. Maar ook informatie over de
beroepingscommissie staat op de agenda evenals informatie over MFG fase 2. De
stukken voor de gemeenteavond zijn in ieder geval vanaf 19 april beschikbaar.
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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