Op de hoogte – nieuws uit de kerkenraad – 19 juni 2015
Maandagavond 8 juni heeft de kerkenraad vergaderd. Hieronder voor u een aantal
zaken op een rij uit deze vergadering.
Eredienst
De werkgroep Eredienst heeft zich in deze vergadering gepresenteerd. Er is verteld
wie er in de werkgroep zitting hebben. De werkgroepleden zijn, naast de predikant,
ouderling, secretaris en voorzitter, veelal vertegenwoordiger van een groep in de
kerk (bijvoorbeeld kinderkerk, beamerteam, organisten, bloemengroep). De
werkgroep heeft een belangrijke functie in onze gemeente. Zij is het liturgisch
kenniscentrum van onze gemeente: één van de taken is werken aan het liturgisch
bewustzijn van onze gemeente. Verder heeft eredienst ook een coördinerende
functie.
Gemeenteavond
Op 28 april was de voorjaarsgemeenteavond. De kerkenraad heeft het verslag
hierover goedgekeurd. Dit verslag is voor u opvraagbaar bij de tweede scriba.
JOP-traject
De drie bijeenkomsten van het JOP-traject zijn geweest. Veel mensen uit jeugdwerk
en kerkenraad hebben hieraan meegewerkt. WJV doet hier zelf verslag van in dit
kerkblad.
Zingen in de Zomer
De kerkenraad is verheugd dat er ook deze zomer drie bijeenkomsten van ‘Zingen in
de Zomer’ zijn. Gezocht wordt nog naar een coördinator voor volgend jaar.
Avonddiensten
Ook in 2016 zullen er nog avonddiensten zijn in onze gemeente. De data en invulling
hiervan zijn bij de werkgroepen neergelegd. Werkgroepen is gevraagd vóór 1 juli a.s.
aan Coby de Boer door te geven hoeveel avonddiensten zij in 2016 willen verzorgen.
Doelgroepen
Sinds een aantal jaren werken we in onze gemeente binnen pastoraat met een
doelgroepenstructuur. Deze structuur werkt goed. Helaas is er bij diverse
doelgroepenteams nog wel steeds een aantal vacatures. Wat we wel constateerden is
dat er uit de zogenoemde “middengroep” veel kerkleden actief zijn (kijk bijvoorbeeld
naar de kerkenraad en de leiding binnen het kinder- en jongerenwerk).
Talenten
U als gemeenteleden beschikt over een grote diversiteit aan talenten! Als u ons
vertelt welk talent u in wilt zetten in onze gemeente, zoeken wij voor u een passende
taak.
Beleidsplan en profielschetsen
De kerkenraad heeft zowel het beleidsplan als de profielschetsen van voorganger en
gemeente goedgekeurd. Het beleidsplan wordt gepubliceerd op de website.
Vrijwilligersavond
Op 19 juni is de jaarlijkse vrijwilligersavond. We hopen op een grote opkomst en een
net zo geslaagde avond als vorig jaar!
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Kerst
Op maandagavond 22 juni is er een brainstormsessie over de invulling van met
name Kerstavond. U hoort hierover op een later moment uiteraard meer.
Septemberenvelop
Zoals gebruikelijk ontvangen alle leden van onze gemeente begin september
informatie over het komende seizoen. De inhoud van de envelop zal gewijzigd
worden ten opzichte van eerdere jaren. Het telefoonboekje blijft in ieder geval. Heeft
u hier informatie in gemist het afgelopen jaar of zijn er dingen gewijzigd? Geef het
voor 1 juli door aan de scriba!
Achter de schermen wordt hieraan alweer druk gewerkt. Belangrijke wijziging in het
komende seizoen zal in ieder geval zijn dat data van activiteiten en bijzondere
diensten op een andere manier wordt gepresenteerd dan tot nu toe. Er komt geen
uitgebreide Wegwijzer meer. Laat u verrassen!
Tot zover deze Op de hoogte. Mocht u iets hebben voor moderamen of kerkenraad –
schroom niet. Kom gerust.
Mocht u iets hebben voor moderamen of kerkenraad – schroom niet. Kom gerust.
Hartelijke groet,
Coby de Boer en Tineke Stuifzand
Contact het scribaat via: tel. 0321-33535 / scribaat@pgbiddinghuizen.nl
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