Verslag vanuit de kerkenraad – juni 2021
Op 3 juni, donderdag en vanaf nu onze vaste vergaderdag, kwam de kerkenraad vóór de zomerstop
bijna voltallig in Kerkenheem bijeen. De vergadering werd geopend met een gebed uit het liedboek
pag. 1355, toegeschreven aan Franciscus van Assisi beginnend met: ‘Heer, maak van mij een
instrument van vrede’. Onze nieuwe voorzitter, Lieuwe Giethoorn, leidde voortvarend de
vergadering en bood, na een welkomstwoord, over en weer de mogelijkheid voor wie dat wilde een
afspraak te maken voor nadere persoonlijke kennismaking. Lieuwe zal voor maximaal 2 jaar het
voorzitterschap waarnemen, en dus blijft onze zoektocht naar een nieuwe voorzitter gewoon
doorgaan, en daarnaast ook nog naar een extra notulist voor de KKR.
Lieuwe wil graag met de KKR de komende tijd kijken hoe diverse taken uitgebalanceerd kunnen
worden en welke expertise we op welk moment, op welke manier kunnen inzetten.
Voor de tijd van zijn voorzitterschap stelt hij voor om, deels ter invulling van het
bezinningsonderwerp, in onderdelen de kerkorde met elkaar te gaan doornemen. Nu spraken wij aan
de hand van een artikel van Peter Verhoeff, classispredikant in Noord-Holland, in Kerk in opmaat
over de vraag hoe start je activiteiten weer op in coronatijd. We hebben ons voornamelijk gericht op
de wat er goed ging en wat niet sinds de invoering van de coronamaatregelen.
Het ochtendgebed zoals bij ons georganiseerd en uitgevoerd is een goed en gewaardeerd alternatief
waarmee we vooreerst tot september doorgaan. Wij hadden graag meer mensen in de dienst willen
kunnen uitnodigen maar door o.a. de beperkte ventilatiemogelijkheden in onze kerk is dat niet
gewenst. Het is fijn dat wij een goed functionerende kerkomroep hebben die uitkomst biedt. Over
het ontbreken van live-beeld van de diensten, dat door veel gemeenteleden gemist wordt, zijn de
meningen verdeeld. Inmiddels is door onderzoek van de KRM naar de technische mogelijkheden
duidelijk geworden dat ons kerkgebouw minder geschikt is voor beeldopnames; ook ontbreekt het
ons voorlopig aan technische menskracht. Onze koster Reinder de Jager, zal zich bij speciale diensten
blijven inspannen om nog eens via YouTube een optimale verbinding tot stand te brengen.
Een aantal mensen die niet in de kerk kunnen komen blijven via persoonlijk opgezette telefooncirkels
met elkaar in contact en ook het koffiedrinken via ZOOM en buiten achter Kerkenheem, voor zover
het weer het toelaat, geeft een gevoel van verbondenheid en gezelligheid. Verdere activiteiten zijn
vrijwel stilgevallen, alleen de gespreksgroep 25-40 is digitaal doorgegaan.
De KRM vergadert ad hoc, vergaderen via Zoom is niet voor iedereen bevredigend en niet iedereen
haakt aan. De jaarrekening van de KRM is helaas nog niet beschikbaar. De KKA heeft het financiële
jaarverslag niet tijdig kunnen leveren en is er nu met spoed mee bezig.
Vanuit de diaconie wordt gemeld dat de giften ruimhartig zijn en zij zijn daar verheugd over. Ook de
bijdragen voor het kerkelijk werk zijn goed. Daarvoor dank! De begroting van de diaconie is
goedgekeurd en zal z.s.m. op de website gepubliceerd worden.
Bijzondere diensten en diensten zomerperiode.
Zoals gezegd worden de ochtendgebeden eerst tot september voortgezet. Gelukkig zijn er weer wat
versoepelingen, mag er weer aan het eind van de dienst zachtjes meegezongen worden, en kunnen
er weer meer kerkgangers komen. Er wordt door de WGE bekeken of er deze zomer bij mooi weer
een keer een viering in de buitenlucht gehouden kan worden.
Op 9 juni vond de laatste vluchtelingenwake plaats in de Stefanuskerk. Na de zomer plannen we een
brainstormsessie over hoe we verder willen.

Op 19 september is er een speciale dienst waarin Overstag pionier Arie-Pieter Schep vanuit de
gemeente de kerkelijke zending krijgt.
Voor het overige:
Er wordt een afgevaardigde uit de werkgroep diaconie gezocht voor Overstag, die filosofisch
ingesteld is, theologische kennis en kennis van de wijk heeft en het geluid van Damsterboord kan
vertegenwoordigen vanaf medio september. Dit komt na de zomer in het moderamen aan de orde.
Er is contact geweest met de werkgroep wijkvernieuwing Lewenborg i.v.m. het 50-jarig bestaan van
de wijk. De vraag is of en hoe we mee willen/kunnen doen. Of is dit meer iets voor Overstag? We
zien nu niet mogelijkheden en wachten de ontwikkelingen af.
De vergadering eindigde met de vraag van Lieuwe aan Ds. Wilts wat hij heeft ervaren sinds de
veranderingen door corona. Jan gaf aan dankbaar te zijn dat ieder op zijn plek van besturen is
gebleven en veel kerkleden op allerlei manieren naar elkaar omzien, ook w.b.t. ouderenbezoeken.
Ook vindt hij de ochtendgebeden goed gaan. Hij beleeft het intenser. Hij is ook blij dat het wekelijks
overleg met de voorzitter bleef plaatsvinden voor het doorspreken van alle taken, en dat de
samenwerking met de werkgroep eredienst, organist, cantors, koster e.a. heel goed gaat! Het lukt
om mensen betrokken te houden en meer tijd voor studie te hebben. Jan geeft wel aan last te
hebben van corona-beperkingen m.b.t. ziekenhuisbezoeken, huisbezoeken en uitvaarten. Hij mist
ook de verschillende gespreksgroepen en het contact met de bewoners van ’t Roer.
Na afsluiting met een gebed uit liedboek pag. 515 gingen wij uit elkaar.
Allen een goede zomer gewenst namens de hele kerkenraad.
Bertha Buist

