Op de hoogte – nieuws uit de kerkenraad – 17 april 2015
Beste gemeente,
Ook deze week nieuws uit de kerkenraad. Afgelopen maandag was de
kerkenraadsvergadering, in de volgende Op de Hoogte leest u meer hierover.
JOP-traject
Het JOP-traject start komende zondag! Na de dienst zullen kerkenraad en werkers
uit het kinder- en jongerenwerk voor de eerste keer bijeen komen.
De volgende data zijn:
Donderdag 23 april 20.00 – 22.00 uur
Donderdag 30 april 20.00 – 22.00 uur
Gelofte van geheimhouding
Door de kerkenraad is toentertijd besloten om leden van doelgroepenteams de
‘gelofte van geheimhouding’ te laten afleggen voorafgaand aan een
kerkenraadsvergadering. In het pastorale werk ontvangen deze mensen
vertrouwelijke informatie vanuit de werkgroep of van gemeenteleden tijdens
ontmoetingen. En wat vertrouwelijk is moet ook zo blijven. Afgelopen maandag 13
april heeft daarom mevr. Marianne Groeneweg de gelofte van geheimhouding
afgelegd als nieuw lid van het team ‘senioren 70+’. Als kerkenraad zijn wij blij met
haar bereidheid om mee te doen in het bezoekwerk en wensen haar Gods zegen toe.
Uitnodiging Gemeenteavond dinsdag 28 april
We maken u attent op de voorjaarsgemeenteavond op dinsdag 28 april. Naast het
bespreken van de financiële jaarverslagen van het College van Kerkrentmeesters en
de Diaconie, komen er een aantal andere onderwerpen aan de orde die uw komst
naar deze gemeenteavond zeker de moeite waard zullen maken. U wordt bijgepraat
over de voortgang van het Multi Functioneel Gebied fase 2 en het nieuwe
beleidsplan. Maar ook krijgt u informatie over de beroepingscommissie. Via de
kerktelefoon en het internet is de avond ook thuis te volgen. De aanvang is om
20.00 uur in De Voorhof (de koffie staat om 19.45 uur klaar).
Stukken en jaarrekening
De vergaderstukken kunt u vooraf via de mail al ontvangen via
tweedescriba@gmail.com of a.s. zondag na de morgendienst achter in de kerk
meenemen ter voorbereiding. Het uitgebreide financiële jaarverslag ligt op afspraak
ter inzage bij de kerkrentmeesters thuis. Vragen over de stukken, in het bijzonder
over het beleidsplan, kunnen tot 28 april 19.00 uur schriftelijk worden ingediend.
Wij hopen dat u, jij er op deze avond ook bij kunt zijn!
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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