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Nederland in een bijna volledige lockdown betekent dat ons vergaderritme moet worden aangepast. 

Fysiek ontmoeten is niet mogelijk en we komen als kerkenraad minder frequent bij elkaar.  

De urgente lopende zaken worden door het moderamen afgehandeld. En daartoe komen we zoals in veel 

organisaties online per video samen.  

 

Eén van die urgente zaken is het voorzitterschap van de kerkenraad. Annie van Dam treedt terug en dat 

betekent dat deze vacature vanuit de kerkenraad gevuld moet worden; voor die positie moet dat ook een 

ambtsdrager zijn. We gaan kijken of we gericht iemand kunnen benaderen. Annie heeft een mooi 

overzicht gemaakt van haar taken en als onderdeel van de uitvraag kunnen we meenemen dat een aantal 

taken binnen de kerkenraad anders kunnen worden belegd.  

Dit vraagstuk brengt ons automatisch op het onderwerp ‘lichter besturen’. Met Jolanda Tuma is in klein 

comité gepraat over creatieve mogelijkheden. We besluiten daar maximale flexibiliteit te pakken.  

Voor plekken gaan we ook niet-gemeenteleden vragen, het aantal ambtsdragers in de kerkenraad kan 

omlaag en ook niet-ambtsdragers kunnen in de kerkenraad zitting nemen en toch voldoende mandaat 

krijgen om bestuurlijk volop mee te draaien.  

 

In het moderamen hebben we teruggeblikt op de manier waarop we op dit moment de eredienst met 

elkaar beleven. Een denktank heeft een aantal ideeën naar voren gebracht die we in het moderamen 

hebben besproken.  

Eén van de aspecten was de viering van het avondmaal. Daar zijn een aantal vormen van de revue 

gepasseerd en het moderamen heeft de werkgroep eredienst de ruimte gegeven om die uit te werken en 

in te voeren. Ook wordt er gekeken of we gemeenteleden gericht kunnen uitnodigen voor de eredienst. 

Dat kan bijvoorbeeld op leeftijdsgroepen, maar ook andere vormen zijn denkbaar.  

De inzet van de cantor handhaven we op de wijze zoals het nu gaat. Het gebruik van twee cantors laten 

we tegen de achtergrond van het PKN-advies nu achterwege.  

Tenslotte gaan we zien of we na de dienst een online koffie via Zoom kunnen oppakken. Allemaal mooie 

initiatieven om het gemeenschapsgevoel te verstevigen.  

 

We moeten helaas de fysieke bijeenkomsten voor de vergaderingen en ook de diverse groepen op dit 

moment helemaal stopzetten. Daar waar het weer kan, kunnen we ze binnen de overheidsmaatregelen 

weer langzaam opstarten en daar waar het moet, ontmoeten we elkaar online.  

 

Vanuit de kerkrentmeesters zijn nog een paar zakelijke onderwerpen aan de orde geweest. Zo gaat er een 

opdracht uit om de brug tussen Stefanuskerk en Kerkenheem te vervangen voor een exemplaar met 

‘beperktere zeeg’ = minder steil. 

Ook kwamen onze beleggingsportefeuille en de aardbevingssituatie kort aan de orde. Binnen de diaconie 

krijgt de vertegenwoordiging in de ALV van de Open Hof extra aandacht.  
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