
Vanuit de kerkenraad oktober 2019 

Het bezinningsmoment als start van onze kerkenraadsvergadering hebben we deze keer in de 

vorm van een opdracht uitgevoerd. Een kaartenspel waar ieder van ons een kaart mocht 

trekken, die het beste weergaf hoe we op dat moment aan tafel zaten. 

Het was prachtig om te merken hoe op deze manier de belangrijkste kernwaarden werden 

ingebracht door de verschillende kerkenraadsleden. Het schuilend gevoel wat je kan hebben 

werd goed uitgebeeld met kleurige paraplu’s.  Verbondenheid, solidariteit of opbouwend en 

leunend in de vorm van een muur, waar je als ouderling je steentje aan kan bijdragen. 

Verantwoordelijk en divers en voedend als fruit. Of stapstenen waar je samen stap voor stap 

in een wandeling oploopt. Maar soms ook onzeker in een traject vol vraagtekens. Een 

interessante wijze om zo met elkaar zaken te delen en het gesprek aan te gaan. 

 

Daarna waren de beleidsplannen voor de komende jaren onderwerp van gesprek. 

Eerst het beleidsplan van onze eigen gemeente: dat is op hoofdlijnen als concept gereed. We 

gaan het delen op de website en gaan graag met de gemeente het gesprek aan over onze 

plannen. Dat doen we met een zondagochtend’borrel’ waar we onder het genot van een hapje 

en drankje de plannen voor de komende vijf jaar kunnen doornemen. Waarschijnlijk komen 

we op 16 februari 2020 uit. We plannen het zo dat ieder die dat wil vooraf nog de eredienst 

kan bezoeken. Houd de agenda in de gaten. Na het definitieve vaststellen kunnen de diverse 

werkgroepen met het plan in de hand hun eigen werkplan schrijven voor de komende jaren. 

Na ons eigen beleidsplan was het meerjaren beleidsplan van de Classis aan de orde; daarover 

was binnen de kerkenraad toch vooral een kritisch geluid te horen. 

Het is een plan dat op een aantal punten erg ambitieus is, zonder dat helder wordt gemaakt 

hoe het daarna echt opgepakt gaat worden en vooral wie dat gaan doen. De vrijwilligers 

binnen de gemeenten hebben over het algemeen daar hun handen al aan vol. 

Ook pakt het beleidsplan nauwelijks de regionale problemen aan zoals die door velen wordt 

gevoeld. Een relatie met het jaarverslag van de Classis-predikant lijkt er niet te zijn. Het is 

echt de vraag of we als gemeente met dit plan verder kunnen. Onze scriba zal het kritische 

geluid laten doorklinken naar de opstellers van het stuk. 

Daarna kwamen nog een aantal praktische zaken aan bod. We gaan in het voorjaar van 2020 

weer een vrijwilligersdag organiseren. Wat ideeën zijn in de vergadering ingebracht. Maar die 

verklappen we nu natuurlijk nog niet. Er is wel bepaald wie de organisatie ter hand gaat 

nemen. 

Ook de voortgang van de pioniersplek kwam aan de orde. We zoeken daarvoor hulp in de 

vorm van een begeleider die ons wat bij de hand gaat nemen. De voorgestelde begeleider 

wordt eerst uitgenodigd bij de kerkenraad. 

Ook zetten velen de schouders onder het realiseren van een nieuwe website voor onze 

gemeente. We zitten nu in de fase waarin we de site vullen met content. Dank aan de velen 

die actief in de pen klimmen en hun bijdrage leveren. 

Jan, onze predikant, vertelt over de inspirerende periode die hij met een collega had tijdens 

zijn recente studiesessie. Hij heeft weer energie getankt en dat vormt een mooie bodem voor 

de komende tijd. Binnenkort gaat hij ook nog naar Drachten voor een discussie over het 

samengaan van de werkgemeenschappen. 



Wat als uitsmijter zeker niet mag ontbreken was de prachtige oogstdienst die we met elkaar 

hadden. Het was een groot succes met een mooie opbrengst voor de voedselbank. Een 

bijeenkomst na de dienst met een overvloed aan lekkers bij de koffie. 

 


