Vanuit de kerkenraad – februari 2021
We leven ondertussen alweer een jaar met coronamaatregelen. We hebben ons weten te schikken
in de mogelijkheden die er nog wel zijn, al missen we het echte onderlinge contact.
In de vorige Rotonde heeft u al iets kunnen lezen over een mogelijke ‘denktank’. Deze is er
ondertussen en de eerste initiatieven zijn ook al een feit: er is een proef gedaan met een online
viering met beeld en geluid (deze dienst was natuurlijk ook gewoon te beluisteren via de
kerkomroep) en er is een online koffiemomentje geweest. Fijn om elkaar weer te zien, ook al is het
dan via een beeldscherm!
Er zijn nog steeds vacatures bij de diverse werkgroepen. Het is mogelijk om bestuurstaken uit te
voeren zonder ambtsdrager te worden. Uiteraard geldt hiervoor wel een geheimhoudingsplicht,
gelijk aan de geheimhoudingsplicht die een ambtsdrager heeft.
Een belangrijke vacature is op dit moment nog niet vervuld: voorzitter van de kerkenraad. Misschien
heeft u wel goede ideeën over de richting die wij als gemeente op zouden moeten gaan, u kunt er in
de kerkenraad wat mee. Of misschien kent u iemand op wiens lijf deze functie geschreven is…
Wilt u meer weten over deze functie inhoudt, er is een beschrijving van de taken en werkzaamheden
die een de voorzitter op zich neemt. Het is ook mogelijk om bepaalde taken bij de werkgroepen neer
te leggen, we doen het samen! Het is overigens erg belangrijk dat er een voorzitter van de
kerkenraad benoemd wordt, omdat we anders niet als zelfstandige gemeente kunnen blijven
voortbestaan. Dat maakt dat deze vacature wel een punt van zorg is.
Nog een wisseling van de wacht: Marius Heiner zal voortaan namens de diaconie betrokken zijn bij
de Open Hof. Hij zal tijdens de ALV de diaconie vertegenwoordigen en brengt hiervan verslag uit aan
de diaconie. Overigens is hij geen lid van deze werkgroep. Zo kan het dus ook!
Immy Klöpping

