Op de hoogte
nieuws uit de kerkenraad
2016 - 2017 | nr.1 | 23 juni 2017
Beste gemeenteleden en andere belangstellenden,
Het is inmiddels al een aardig tijdje geleden dat u middels een “op de hoogte” op de hoogte bent
gehouden van waar wij als kerkenraad mee bezig zijn. Het stond echt hoog op ons lijstje, het kwam
er echter niet van. Allerhande (kerk)werkzaamheden maakten dat het erbij inschoot. En nu pakken
we de draad weer op! Een terugblik op de eerste helft van 2017.

Pastoraat
Waar de kerkenraad onder meer aandacht voor heeft gehad is: hoe gaan we als gemeente vorm
geven aan het seniorenpastoraat. Op 28 maart jl. was hiervoor een waardevolle meedenkochtend.
Belangrijke conclusie die ochtend was: als u de dominee nodig heeft, laat het haar weten! Wacht
niet af, maar neem zelf initiatief. Dit geldt uiteraard gemeentebreed. Er is nog steeds een aantal
seniorenbezoekers nodig. Een aantal heeft zich n.a.v. 28 maart aangemeld. Hier zijn we dankbaar
voor!

MFG2
In het afgelopen half jaar zijn we als kerkenraad intensief bezig geweest met het project MFG2.
Zoals u op de gemeenteavonden heeft gehoord en in de speciale nieuwsbrief kunt lezen is het een
zorgvuldig proces en traject wat al onze aandacht nodig heeft. Immers, het is niet niets wat er voor
ons als gemeente staat te gebeuren. De bouwcommissie, ingesteld door de kerkenraad, heeft een
prachtig en waardevol adviesrapport geschreven. Het is, evenals het verslag van de
presentatieavond van 15 maart, te lezen via de website. We zijn ons als kerkenraad er van bewust
dat er onder gemeenteleden mensen zijn die zich (nog) niet achter de plannen kunnen scharen. We
hebben hier begrip voor en staan open voor gesprek. We vragen u vooral: deel met ons wat u bezig
houdt en durf ook toekomstgericht te kijken. Kerk zijn we samen!

Bezinningsdag kerkenraad
Jaarlijks staat er een bezinningsdag op de agenda van de kerkenraad. Dit jaar zijn we met elkaar in
gesprek gegaan over hoe het geloof op onze tijdlijn een plaats heeft. Wat heeft wanneer invloed
gehad op je geloofsontwikkeling? Ook hebben we onder meer gekeken naar verschillende
communicatiestijlen. Een dag samen optrekken en in alle rust over onderwerpen door kunnen
praten, maakt dat de bezinningsdag ieder jaar van grote waarde is.

Consideratie kerkorde
Vanuit de classis hadden alle gemeentes een tiental vragen gekregen waarop de kerkenraad een
antwoord/ reactie moest formuleren. De indeling van de classes en het aantal zal landelijk wijzigen.
Nu zijn er nog 75, dat worden er 11.
De kerkenraad heeft zorgvuldig gesproken over alle gestelde vragen en een reactie verzonden.

Gemeenteochtend
Eind maart was de voorjaars-gemeenteochtend. Het was fijn en goed dat er zovelen van u aanwezig
waren. Het is een mooie voorbeeld van hoe wij samen gemeente zijn.

Kerkvisitatie
Op 3 april jl. was er kerkvisitatie in onze gemeente. U heeft hiervan kennis kunnen nemen, een
aantal gemeenteleden heeft ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot gesprek met de
visitatoren.
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Ook dit zijn onderwerpen die op de kerkenraad worden besproken. Er komt een vraag binnen bij de
scriba of onze gemeente hier aan wil meewerken. Op de kerkenraad zijn alle groepen
vertegenwoordigd, hier liggen dan ook de kortste lijnen om af te stemmen wie wat gaat doen. Onze
Diaconie had een mooie stand gemaakt en heeft ons als gemeente vertegenwoordigd hiermee.

Wat voor besluiten neemt de kerkenraad eigenlijk?
De kerkenraad neemt besluiten over voorstellen die gedaan worden. Een voorbeeld hiervan is: ZWO
gaat voor 1 jaar met Mercy Ships als projectdoel aan de slag i.p.v. een project van Kerk in Actie. Na
dit jaar wordt geëvalueerd of we hiermee doorgaan of dat er een project vanuit KiA weer wordt
gekozen. ZWO bereidt dan als werkgroep dit voorstel voor en legt aan de kerkenraad uit wat de
reden is van deze keuze. De kerkenraad gaat erover in gesprek en maakt zo samen een afgewogen
keuze.

Vacatures – welk talent zet u in?
Een zorgpunt wat iedere vergadering wel terugkomt: de vacatures die er zijn in ons kerkenwerk. We
hebben ons hierbij de vraag gesteld: Hoe brengen we vacatures en vrijwilligerswerk / -taken onder
de aandacht met een positieve insteek. Niet alleen: wat voor tijd kost het? Maar vooral wat levert
het jou persoonlijk op? Niet alleen de zakelijke dingen benoemen maar ook de diepere laag,
bijvoorbeeld verdieping in je geloof. Op de gemeenteavond van 2 mei jl. is hier ook aandacht voor
geweest. Wilt u een taak op zich nemen, klein of groot? Er zijn altijd werkzaamheden te vinden die
passen bij uw talent!

Inloopmoment
De afgelopen periode heeft een aantal gemeenteleden gebruik gemaakt van het inloopmoment. Fijn
dat u dat doet! Het volgende inloopmoment is pas weer aan het einde van de zomervakantie.
Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met moderamen of kerkenraad. Dit kan via
scribaat@pgbiddinghuizen.nl.

Vrijwilligersavond
Staat het al in uw agenda? 30 juni a.s. is de jaarlijkse vrijwilligersavond! Deze keer zijn we te gast
bij dhr. en mevr. Aalderink, Harderringweg 16. Vergeet niet u op te geven (niet verplicht, wel
gewenst).

Tot slot
Tot zover deze Op de hoogte. Wij wensen u allen een goede zomer toe onder Gods vleugels. En
mocht u iets hebben voor moderamen of kerkenraad – schroom niet. Kom gerust.
Hartelijke groet namens de kerkenraad,
Coby de Boer & Tineke Stuifzand

www.pgbiddinghuizen.nl

http://twitter.com/KerkBHZ
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