Vanuit de Kerkenraad – december 2020
Al maanden verkeren we – door de langdurige beperkingen - in een lastige en wat ‘onwerkelijke’
situatie, waarin het moeilijk is om als gemeente met elkaar verbonden te blijven. Eén van de
voorstellen om hier mee om te leren gaan is om een “denktank” in te stellen, waarin 2
kerkenraadsleden en 3 digitaal vaardige gemeenteleden gezamenlijk na gaan denken over
kerkzijn in coronatijd en daarna.
Hoe kan er creatief invulling gegeven worden aan gemeentewerk nu, maar ook na het
coronatijdperk. We kunnen en mogen er niet vanuit gaan dat alles weer terug zal keren naar het
oude normaal.
De planning was dat we in de kerkenraadsvergadering van januari in het bezinningsonderwerp
hier met elkaar over in gesprek zouden gaan. Helaas kwam de strengere lockdown ertussen en
kon deze vergadering niet doorgaan.
Het werk van de sollicitatiecommissie van het pioniersteam Overstag ging wel door. Samen met
enkele leden van de kerkenraad heeft de sollicitatiecommissie een kandidaat voorgedragen om
Overstag de komende tijd te helpen de pioniersplek verder vorm en inhoud te geven. Het betreft
de heer Arie-Pieter Schep.
Omdat hij officieel in dienst treedt van Damsterboord en een goede samenwerking tussen hem
en Damsterboord belangrijk is, heeft hij zich tijdens de afgelopen vergadering aan de kerkenraad
voorgesteld en zijn sollicitatie met enthousiasme gemotiveerd.
Hij is afgestudeerd in Theologie en Religiewetenschappen en heeft daarnaast een
indrukwekkende lijst aan nevenactiviteiten op zijn cv, zowel op kerkelijk als op sociaal vlak. Hij
vindt het interessant om over de muur van de klassieke gemeente te kijken naar de
verbondenheid tussen kerk en samenleving.
Wat de kerkenraad betreft is hij op dit moment de juiste man op de juiste plek, waarmee een
akkoord gegeven wordt om door te gaan met de verdere procedure. Al met al bemoedigende
ontwikkelingen en samengevat wat betreft de kerkenraad op dit moment de juiste man op de
juiste plek.
Nadat alle partijen hun handtekening voor akkoord hadden gezet onder de
samenwerkingsovereenkomst kon het gesprek over de arbeidsvoorwaarden worden gestart en
de formaliteiten voor de arbeidsovereenkomst geregeld. Gelukkig is alles tijdig afgerond
waardoor Arie-Pieter per 1 januari 2021 in dienst is getreden.
Op een later moment zal er - mogelijk in een dienst - aandacht besteed worden aan de officiële
start van de pioniersplek Overstag.
Voor zover dat nog niet gebeurd is, zullen de werkgroepen vanaf januari hun werkplannen
herzien, gebaseerd op het beleidsplan 2020-2025, en bespreken met de gemeente, waarna deze
na goedkeuring op de website geplaatst zullen worden.
Tenslotte: vanaf januari 2021 zal de kerkenraadsvergadering om agendatechnische redenen
verplaatst worden van de eerste dinsdagavond van de maand naar de eerste woensdagavond
van de maand.

