Vanuit de kerkenraad september 2020
Pioniersplan van Overstag
Ook deze keer was het bezinningsonderwerp het pioniersplan van Overstag. We spraken vooral over
de verwachtingen die we van elkaar hebben. Het is een mooi initiatief, maar het is belangrijk om niet
in elkaars vijver te vissen. Daarbij moet Overstag wel de ruimte hebben een eigen koers te varen,
zolang de normen en waarden van Damsterboord niet in het geding zijn.
Het pioniersplan is ter goedkeuring ingediend bij Damsterboord. In een gezamenlijk overleg van de
kerkenraad en de teamleden van Overstag zal er 21 september a.s. verder met elkaar over gesproken
worden, waarin hopelijk de laatste puntjes op de i gezet kunnen worden.
Vanuit de kerkrentmeesters zijn er nog wat vragen bij de begroting van Overstag. Zo zijn bijvoorbeeld
niet alle bedragen die genoemd worden bij de inkomsten gegarandeerd. Ook de uiteindelijke
verantwoordelijkheid moet beter uitgewerkt worden.
U vindt hier zowel het concept van het pioniersplan als de conceptbegroting. Als u vragen of
opmerkingen hebt kunt u een mail sturen aan: info@damsterboord.nl
Conceptbegroting 2021 van de kerkrentmeesters
De conceptbegroting 2021 van de kerkrentmeesters ziet er goed uit en wordt goedgekeurd.
Daarnaast zijn vóór de zomer de jaarrekeningen van 2019 van het College van Kerkrentmeesters en
van het College van Diakenen goedgekeurd. De samenvattingen hiervan zijn gepubliceerd op de
website van Damsterboord onder de tab ANBI. Als u de volledige jaarrekeningen wilt inzien kunt u
deze per e-mail opvragen:
krm@damsterboord.nl voor de Jaarrekening 2019 van het College van Kerkrentmeesters,
diaconie@damsterboord.nl voor de Jaarrekening 2019 van het College van Diakenen.
Personele zaken
Met het aantreden van de nieuwe scriba, Janny Wieringa, is er ook voor gekozen om het notuleren
van de kerkenraadsvergaderingen door iemand anders te laten doen. Ellen Rigtering en Nadia Vos
hebben aangegeven bij toerbeurt deze taak op zich te nemen. Hier zijn we heel blij mee. Als
vanzelfsprekend hebben zij beloofd zich aan de geheimhoudingsplicht te houden.
Annie van Dam heeft aangegeven begin 2021 te stoppen als voorzitter van de kerkenraad en als
voorzitter van de werkgroep pastoraat. Er komen dus weer vacatures voor ambtsdragers, we hopen
dat u serieus wilt overwegen of dit iets voor u is. Voor diegenen die bestuurlijke ervaring op willen
doen is hier een kans.
Helaas moeten we ook afscheid nemen van Martina Panman als koster. We hopen natuurlijk wel dat
ze als actief gemeentelid betrokken blijft. Reinder de Jager heeft alweer ruim een jaar geleden de
taak van waarnemend koster op zich genomen.
Tenslotte besluiten we dat we als kerkenraadsuitje van dit jaar een workshop willen organiseren
waarin we aan de slag gaan met het onderwerp “lichter besturen”. We hopen een creatief iemand te
vinden die ons daarbij op weg kan helpen.
namens de kerkenraad, Annie van Dam

