Vanuit het moderamen – april 2021
Eind april vergaderde het moderamen – coronaproof – in Kerkenheem; deze keer niet gevolgd
door een kerkenraadsvergadering.
We hebben allereerst het gesprek voortgezet om te komen tot een nieuwe voorzitter van de
kerkenraad. We hebben goede hoop binnenkort iemand te kunnen voordragen zodat Annie van
Dam dan met een gerust hart haar taak kan overdragen.
In aansluiting hierop kwam onze structuur van besturen en vergaderen aan de orde:
werkgroepen, moderamen waarin alle werkgroepen vertegenwoordigd zijn en de kerkenraad als
geheel. Dit willen we nader bekijken: hoe kunnen we goed overleggen, goed besturen en effectief
vergaderen.
De plaatselijke regeling verdient aandacht, evenals de taakomschrijvingen en het wegwijs maken
van nieuwe ambtsdragers.
Ellen Rigtering – al lid van de werkgroep pastoraat – volgt Annie van Dam op als voorzitter van
deze werkgroep. Ellen zal als adviseur deelnemen aan de vergaderingen van het moderamen en
de kerkenraad.
Verder zoeken we nog iemand als afgevaardigde van Damsterboord naar het pioniersteam
Overstag.
Wat betreft de erediensten zal de aanmeldingsprocedure worden herzien en verduidelijkt omdat
er geregeld onduidelijkheden over ontstaan en de koster daar extra werk aan heeft.
Ook willen we het koffiedrinken na de dienst hervatten, d.w.z. bij mooi weer achter Kerkenheem
èn coronaproof.
We delen onze ervaringen met het avondmaal, zoals we dat met Pasen in aangepaste vorm
gevierd hebben, de één in de kerk, de ander thuis. Het wordt positief gewaardeerd: in de kerk
ging het goed en thuis was het bijzonder om tevoren met aandacht alles klaar te zetten en de
teksten mee te kunnen spreken. Jammer dat ondanks alle inspanningen de beeldverbinding niet
gelukt is.
We hopen met Pinksteren op dezelfde wijze avondmaal te kunnen vieren.
Tenslotte werden twee vertrekkende ambtsdragers toegesproken, Annie van Dam als voorzitter
van de kerkenraad en Ria van Dijk als ouderling. Beiden hebben erg veel werk verzet voor
Damsterboord, krijgen lovende woorden en worden zeer hartelijk bedankt. Annie kreeg daarbij
het gedichtenboekje “Je keek te ver” van Marjolein de Vos met een raamposter van een gedicht
daaruit. Ria kreeg het boek “Bijbels culinair” van kookdominee Han Wilmink. Beiden blijven bij
Damsterboord betrokken.
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