Op de hoogte – nieuws uit de kerkenraad – 25 sept 2015
Het nieuwe seizoen met als thema “Bouw een brug” is volop gestart. De kerkenraad
heeft in de afgelopen periode niet stil gezeten.
Op 31 augustus was de wisselingsvergadering. Tijdens deze vergadering heeft dhr.
Steinhart de gelofte van geheimhouding afgelegd als seniorenbezoeker. Afscheid
werd er genomen van Gert en Wiebe.
Vaststellen moderamen
Gebruikelijk is om aan het begin van het seizoen het moderamen officieel vast te
stellen. De samenstelling is niet gewijzigd ten opzichte van voor de zomer. Uiteraard
is de predikantsplaats nog vacant.
Seizoensverslagen en werkplannen
Onder de aandacht brengen we dat alle seizoensverslagen 2014-2015 en
werkplannen 2015-2016 voor 1 oktober ingeleverd dienen te zijn bij de tweede
scriba. De werkgroepen zijn hiervan op de hoogte.
Beleidsplan borgen
Het beleidsplan zal via de website te lezen zijn. Iedere werkgroep is zelf
verantwoordelijk voor de invulling van het beleidsplan. Dit aan de hand van de
werkplannen die door elke werkgroep zijn gemaakt. Iedere WG zal dan ook in de
kerkenraad de voortgang m.b.t. het doel bespreken. Hiervoor zal een planning
worden gemaakt.
Pastoraal werker
Met Jolanda is afgesproken dat zij gedurende het seizoen een tweetal keer aanschuift
bij een moderamenvergadering. Daarnaast zal zij niet meer elke
kerkenraadsvergadering aanwezig zijn.
JOP-traject
Het JOP-traject heeft een aanvullende avond gehad met vertegenwoordigers van de
groepen. Als het definitieve verslag binnen is zal er verdere informatie over komen.
Vacatures
De kerkenraad maakt zich zorgen over de vacatures die er zijn en die nog zullen
ontstaan. De structuren binnen de werkgroepen zullen onder de loep worden
genomen. Gekeken zal worden bij de werkgroepen hoe taken verdeeld kunnen
worden. Kan er meer projectmatig worden gewerkt? Welke deeltaken kunnen door
anderen worden gedaan?
Bezinningsavond
Maandagavond 14 september heeft de kerkenraad een bezinningsavond gehad als
aftrap van het nieuwe seizoen. Er is met elkaar nagedacht over het thema: “Bouw
een brug met elkaar voor elkaar”. Een opbouwende en samenbindende avond. Met in
ieder geval als conclusie: wat een prachtige groep mensen om samen mee te
werken. Een team met hart voor onze gemeente. En… er is ruimte en plaats voor
nieuwe teamspelers. Informeer gerust naar de mogelijkheden.
Inloopmoment
Ook in dit seizoen is er voorafgaande aan de vergadering van kerkenraad en
moderamen een inloopmoment in De Voorhof, van 19.00-19.30 uur.
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Komende maandag 28 september is de eerstvolgende keer. De data staan ook in het
activiteitenoverzicht en in de agenda in het Kerkblad.
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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