Op de hoogte – nieuws uit de kerkenraad – 24 april 2015
Beste gemeente,
Afgelopen zondag hebben al veel gemeenteleden de stukken voor de gemeenteavond
meegenomen uit de kerk.
Uitnodiging Gemeenteavond
A.s. dinsdagavond 28 april wordt in De Voorhof de voorjaarsgemeenteavond
gehouden. Vanaf 19.45 is er inloop met koffie, de aanvang is om 20.00 uur. 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. Het beleidsplan is akkoord bevonden door de kerkenraad, op de
gemeenteavond horen wij u als gemeente hierover waarna het op de eerstvolgende
kerkenraad officieel zal worden vastgesteld. Maar ook krijgt u informatie over de
beroepingscommissie. Via de kerktelefoon en het internet is de avond ook thuis te
volgen.
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 voorafgaand aan de vergadering
schriftelijk worden ingediend. Wij hopen dat u, jij er op deze avond ook bij kunt zijn!
JOP-traject
Het JOP-traject is afgelopen zondag gestart! Na de dienst waren er zo’n 25 mensen
aanwezig die zich samen hebben gebogen over ons jeugdwerk. Deze week was de
tweede bijeenkomst en op donderdag 30 april van 20.00 – 22.00 uur is alweer de
laatste.
Uit de kerkenraad
Maandag 13 april heeft de kerkenraad vergaderd. Het was een volle agenda. Het
beleidsplan is besproken, het collecterooster is goedgekeurd. Er is uitgebreid stil
gestaan bij de profielschetsen van onze gemeente en voor onze nieuwe voorganger.
De namen voor de beroepingscommissie zijn voorgelegd aan de kerkenraad.
In de volgende kerkenraadsvergadering staat de evaluatie van de structuur van
werkgroep pastoraat op de agenda.
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 vindt u de agenda voor de gemeenteavond van 28 april a.s.
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AGENDA GEMEENTEAVOND
Datum
Plaats
Tijd

:
:
:

Dinsdag 28 april 2015
Kerkcentrum “De Voorhof”
20.00 uur
(vanaf 19.45 staat de koffie klaar)

1. Welkom door preses dhr. Erik Broekhuis
2. Opening door ds. Huib Stolk
3. Vaststellen agenda
4. Mededelingen door de preses
5. Financieel verslag van Diaconie en ZWO
6. Financieel verslag en ledenaantal door College van Kerkrentmeesters
7. Ontwikkelingen MFG 2e fase door dhr. Kees van Woerden
--- PAUZE --8. Presentatie nieuwe beleidsplan
9. a. Presentatie beroepingscommissie
b. Vacante periode
10. En nog even dit…
11. Rondvraag
12. Sluiting door mw. Jolanda Aantjes - Lubbersen
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