
Vanuit de kerkenraad februari 2020 
 
We begonnen onze kerkenraad met een prachtig gedicht “Groen doen”. Dit sloot heel mooi 
aan bij de klimaatweek die achter ons lag en waar we met een schitterende, maar ook 
confronterende film, een prachtige en bijzondere thema-eredienst en een afsluiting op 
zaterdag met onze Noorddijker bijenkoning, een heel actueel en actief thema te pakken 
hadden. Als kerkenraad hebben we benoemd dat het af en toe organiseren van een 
dergelijke themadienst of -week een goede zaak is. Een initiatief dat we graag naar de 
toekomst doortrekken. 
 
Ons bezinningsonderwerp ging over samenwerken. Dat kan op verschillende manieren en 
niveaus. In de open discussie hebben we het gehad over de samenwerking met de 
samenleving om ons heen. Bijvoorbeeld in de vorm van Buurten met een Bakkie of de 
betrokkenheid bij het WIJ-team en de Noabers.  
We hebben ook gesproken over de samenwerking met kerkelijke gemeentes in Groningen. 
De samenwerking is geen doel op zich, maar themagericht kan wel samen aan 
ontwikkelingen gewerkt worden. Waar liggen de kansen en waar hebben we menskracht 
voor. We moeten daarbij uitgaan van onze eigen krachten, waarbij samenwerking ook onze 
eigen zwakte kan afdekken. 
In een op 8 januari jl. georganiseerde bijeenkomst “Kleine gemeenten lichter” hebben 
gemeenteleden meegepraat over de teruglopende ledenaantallen en hoe we als kleine 
gemeente toch nog volwaardig kerk kunnen zijn.  
Een lichter bestuursmodel is in de kerkenraad besproken. Ons vertrekpunt daarbij is, zo lang 
mogelijk vreugdevol gemeente zijn in plaats van zo lang mogelijk een zelfstandige gemeente. 
Er moet uiteraard wel een zekere grootte van de werkgroepen zijn. We zouden bijvoorbeeld 
een verschil kunnen maken tussen ambtsdragers en taakdragers, dit omdat het soms 
moeilijk is om voldoende ambtsdragers te vinden.  
Ook de privacysituatie kwam in onze kerkenraad aan de orde. We hebben al sinds enige tijd 
te maken met de AVG en dat betekent dat we niet altijd zomaar ongevraagd adresgegevens, 
privételefoonnummers en foto’s met namen kunnen plaatsen op een website of in een 
kerkblad. Daar waar het om een formele functie gaat ligt het wat makkelijker, omdat het 
bekleden van die functie impliciet al inhoudt dat er sprake van openbaarheid kan zijn. Het is 
duidelijk iets waar we mee aan de slag moeten. Het is goed om een privacyreglement te 
hebben. Op die manier kunnen we onze eigen handelswijze afdekken.  
 
Vanuit de algemene mededelingen kunnen we vast twee data melden. Op 28 maart is er een 
workshop liturgisch bloemschikken (details volgen nog). Op 18 april wordt er een 
vrijwilligersdag georganiseerd.  
 
Voor de werkgroep Kerkrentmeesters wordt een nieuwe voorzitter gezocht. Douwe Hollenga 
stopt op 1 april na vier jaar voorzitterschap. Binnen de werkgroep zullen we het technisch 
voorzitterschap eerst vanuit het team moeten oplossen. We doen bij deze graag een oproep 
voor belangstellenden.  
 


