Op de hoogte – nieuws uit de kerkenraad – 30 okt 2015
Op 12 oktober heeft de kerkenraad vergaderd. Het was een volle agenda, o.a alle
seizoensverslagen 2014-2015 en werkplannen 2015-2016 werden besproken. In
deze Op de Hoogte de belangrijkste punten uit en naar aanleiding van deze
vergadering.
Scherm bij het orgel
Bij het orgel is een beeldscherm geplaatst zodat de organist mee kan kijken met de
beamerpresentatie. Robert Wester en Mathijs Post zijn onlangs een avond hiermee
bezig geweest; kabels zijn getrokken en alles is getest. Er wordt nog gewerkt aan
een scherm waardoor ook de voorganger zicht heeft op de presentatie.
Avonddiensten 2016
Aan alle werkgroepen is de oproep gedaan om voor 1 november aan te geven welke
avonddiensten zij willen invullen in 2016. In overleg met de scriba wordt dan de
planning gemaakt. Dit kan betekenen dat er niet iedere maand meer twee
avonddiensten zijn, houd hiervoor kerkblad en website in de gaten. Tevens is er een
oproep / opdracht neergelegd om te zorgen voor goede PR voor deze diensten.
Gelofte geheimhouding bij projecten
Als er mensen deelnemen aan projecten waarbij geheimhouding gewenst is, spreken
we het volgende af. De vertegenwoordiger van de kerkenraad benoemt dat we
geheimhouding hebben en wat je ter ore komt vertrouwelijk is. Dit zal genotuleerd
worden zodat het ook geborgd is. Voorbeelden hiervan zijn de sectielopers bij het
CvK en de mensen die helpen met de kerstpakkettenactie.
Nieuwe mensen op het oog
Als een werkgroep of commissie nieuwe mensen wil vragen voor een taak of functie,
moet dit eerst worden kortgesloten met scriba Coby de Boer. Hiermee willen we
onder meer voorkomen dat mensen door meerdere groepen tegelijk worden
benaderd.
Wat als u verhuist …
Ook in onze gemeente verhuizen mensen naar elders. Soms zijn ze jarenlang
betrokken geweest bij het reilen en zeilen van onze gemeente.
Aan gemeenteleden die naar elders vertrekken willen wij de mogelijkheid bieden, om
op een zondagmorgen medegemeenteleden de hand te drukken door achter in de
kerk bij de voorganger te staan. Dit moet wel op tijd gemeld worden bij de scriba
zodat het ook in het kerkblad meegenomen kan worden.
Startzondag 2016
In de kerkenraad is kort van gedachten gewisseld over afgelopen startzondag en is
vooruit gekeken naar volgend jaar. Hoe willen we het volgend jaar gaan vormgeven?
Op de gemeenteavond in november wordt u meegenomen in het denkproces en
daarover ook uw mening en advies gevraagd.
Seizoensverslagen op de gemeenteavond
Tijdens de vergadering zijn alle seizoensverslagen en werkplannen doorgelopen en
besproken. Met het oog op de komende gemeenteavond is afgesproken dat er niet
meer een uitgebreide terugrapportage komt van alle groepen. Alle werkgroepen en
commissies wordt gevraagd om twee powerpointdia’s te maken met als inhoud:
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Waar ben je trots op? Wat ga je doen? De dia’s dienen uiterlijk 16 november worden
aangeleverd bij de tweede scriba.
Begrotingen 2016
Zowel de begroting van het CvK als die van de Diaconie zijn goedgekeurd. De
gemeente wordt hierover geïnformeerd op de gemeenteavond.
Bestemming eerste collecte
Er is besloten dat ook het komende jaar de opbrengst van de eerste collecte altijd
een bepaald doel heeft. Dit zijn voornamelijk doelen via de Diaconie, maar ook via
het landelijk rooster van de PKN worden doelen gekozen (bijvoorbeeld JOP, Eredienst
en Kerkmuziek, Missionair werk) en uiteraard zijn er oecumenische doelen
(bijvoorbeeld bij de vredesdienst en de dienst van de eenheid).
Afgesproken wordt dat er ieder jaar opnieuw naar wordt gekeken of de verdeling zo
kan blijven of dat de financiële situatie van de gemeente vraagt om een ander
besluit.
Doop- en gedachtenisboek
Mevrouw Yke Bruinsma heeft voor onze gemeente jarenlang de namen in het
doopboek en gedachtenisboek in de Gedachte-Nis geschreven, met prachtige
gekalligrafeerde letters. Na haar overlijden is gezocht naar een opvolger. Die is
gevonden in de persoon van mevrouw Cora van Woerden. Dank je wel Cora, dat je
deze taak op je wilt nemen.
Promotie ds. Doddy van Leeuwen
Op maandag 16 november a.s. hoopt onze oud-predikant ds. Doddy van Leeuwen te
promoveren. Zij zal hiervoor haar proefschrift “Wij zouden Jezus willen zien”
verdedigen. Deze bijzondere gebeurtenis vindt plaats bij de Vrije Universiteit van
Amsterdam en begint om 15.45 uur. Gemeenteleden zijn van harte welkom om
hierbij aanwezig te zijn. Heeft u belangstelling voor het proefschrift? Bij Coby is een
aantal exemplaren beschikbaar.
Gemeenteavond
Om alvast te noteren in uw agenda: op dinsdag 24 november a.s. is de najaarsgemeenteavond. Op de agenda staan o.a de begrotingen van het CvK en de
Diaconie, een terugblik op het afgelopen seizoen en de stand van zaken met
betrekking tot MFG fase 2.
Inloopmoment
Komende maandag 2 november is er een inloopmoment in De Voorhof, van 19.0019.30 uur. Leden van het moderamen zitten voor u klaar. Welkom!
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
Contact het scribaat via: tel. 0321-33535 / scribaat@pgbiddinghuizen.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------De Protestantse Gemeente Biddinghuizen is ook te volgen via
www.facebook.com/KerkBiddinghuizen en http://twitter.com/KerkBHZ
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