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Het bezinningsonderwerp deze kerkenraad was gekoppeld aan ons pioniersproject.  

We hebben enthousiast gediscussieerd over de overeenkomsten en verschillen tussen ons als 

vrijzinnig georienteerde gemeente en de nieuwe vormen die vanuit de pioniersplek worden 

onderzocht. Waarbij de pioniersplek misschien een nieuwe gemeenschap oplevert van mensen 

die niet onze zondagse eredienst bezoeken, maar waarbij de beide gemeenschappen elkaar 

prima kunnen versterken. De volgende kerkenraadsvergadering gaan we dieper in op ons eigen 

pioniersproject.  

 

Na een lange coronapauze hadden we een volle agenda en moesten ook vooral de formele 

bestuursonderwerpen besproken worden. 

In deze tijd van het jaar waren dat in ieder geval de jaarrekeningen 2019 van zowel de 

kerkrentmeesters als de diaconie. Die zagen er beide prima uit en zijn door de kerkenraad 

geaccordeerd.  

Daarbij is bij de kerkrentmeesters wel opgemerkt dat het resultaat een vertekend beeld geeft. Het 

ziet er redelijk positief uit met een gering negatief resultaat, maar dat is vooral te danken aan de 

incidentele inkomsten (onder andere verkoop Emmaüskerk). Voor de lange termijn heeft de 

situatie, waarbij we behoorlijk interen op ons vermogen, consequenties. Onze predikantsplaats 

moet worden afgedekt door de inkomsten uit levend geld. Die inkomstenbron is zo laag door een 

relatief geringe bijdrage van de betalende leden.  

De jaarrekeningen komen achter in de kerk te liggen en de kerkrentmeesters zullen er een 

toelichting bij doen, waarmee we hopelijk in de toekomst die bijdrage zien stijgen met als doel 

ook voor de toekomst een volledige predikantsplaats te kunnen behouden.   

 

Voor diverse werkgroepen zijn vacatures voor ambtsdragers. We hopen met een actieve uitvraag 

de plekken te kunnen vullen. 

In onze gemeente worden er gelukkig nog steeds vrijwilligers gevonden voor de verschillende 

taken in de werkgroepen en daarbuiten, maar het vinden van bestuurders in de vorm van 

ambtsdragers blijkt steeds heel lastig. Het is kerkordelijk zo vastgelegd dat het bestuurlijk 

apparaat op peil moet blijven. Daarnaast is het bestuur ook nodig om het beleid vorm te geven en 

de taken van de werkgroepen op een transparante manier te kunnen uitvoeren. 

 

In de evaluatie van de diensten, die sinds de corona-uitbraak de vorm hebben van een 

ochtendgebed, hebben we besloten om na de zomerpauze door de lector een openingsgebed te 

laten uitspreken. Dit om tot uitdrukking te brengen dat de dienst gedragen wordt door niet alleen 

de leden voor in de kerk op de groene bankjes, maar door de hele kerkenraad.  

Er was veel lof vanuit de kerkenraad voor de manier waarop de onlinediensten door het vaste 

team van predikant, organist, cantor en koster, aangevuld met de lector, zijn ingevuld.  

 

Ons beleidsplan hebben we inmiddels in definitieve vorm. Na de vaststelling in de kerkenraad, 

hebben we ook de inbreng van de gemeentezondag verwerkt in het uiteindelijke exemplaar. 

Daaruit wordt voor de diverse werkgroepen hun werkplan gemaakt.  

Voor deze vergadering stond het werkplan van de werkgroep pastoraat op de agenda. Een mooi 

en ambitieus plan voor de komende twee jaar. Als vervolg hebben we voor de welkomcommissie 

besloten wat actiever en sneller te acteren op nieuw binnengekomen leden. De kerkrentmeesters 

gaan ook sneller de informatie aandragen.  

 

De vergadering werd afgesloten met een dankwoord aan Dennis van der Laan. Hij heeft als 

scriba afscheid genomen en het stokje, of beter de symbolische pen van het scribaat, 

overgegeven aan Janny Wieringa.  

 

Henk Heidekamp 


