Op 2 september jl. kwam de kerkenraad voor het eerst weer bijeen na de zomerpauze. Dat was
na een langere periode met een stevige agenda.
Er werd stil gestaan bij het gebruikelijke jaarverslag van onze predikant, Jan Wilts. Er is in dit
verslag niet alleen een overzicht van de werkzaamheden, maar er is ook teruggekeken naar het
moment dat Jan kwam en het bevat een doorkijkje naar de toekomst, naar de tijd dat Jan met
emeritaat is.
In dat doorkijkje roept Jan een aantal vragen op die we de komende tijd als bezinningsonderwerp
in de kerkenraad op tafel zullen leggen. In een mooie discussie spreken we onze waardering uit
over de manier waarop Jan zijn pastorale activiteiten uitvoert en verwoord. We herkennen dat
veel mensen zich betrokken voelen bij spiritualiteit. Het blijkt uit reacties tijdens bijvoorbeeld een
open monumentendag en uit voorbede briefjes die worden achtergelaten. Het belangeloos
optrekken met de mensen is een uniek accent dat we zetten. We spraken over een mooi
document met een mooie kapstok voor verdere discussie in het komend seizoen, die we hier
graag met jullie gaan delen.
Ook de zakelijke kant van onze gemeente kreeg aandacht. De jaarrekening van de
kerkrentmeesters stond op de agenda. Die liet dankzij een mooi beleggingsresultaat een positief
resultaat zien. Maar de kerkrentmeesters hadden ook zorgen. Die afhankelijkheid van ons
resultaat op vermogen, legt ook bloot dat de jaarlijkse bijdrage van onze leden via de kerkbalans
achter blijft bij wat we mogen verwachten in vergelijking met andere gemeenten. Naast de zorgen
over het moeilijk werven van ambtsdragers en werkgroep leden, zijn dit vraagstukken die
aandacht en creativiteit gaan vragen, als we als zelfstandige gemeente verder willen.
In verband met een uitzendingsdienst op 19 september was ook Overstag, onze pioniersplek,
onderwerp van gesprek. We constateerden dat we moeten werken aan de zichtbaarheid van
Overstag binnen onze gemeente.
De vertegenwoordiging van Damsterboord in het pioniersteam is besproken en we gaan een
goede kandidaat benaderen. Op termijn gaat ook Annie van Dam stoppen met haar
vertegenwoordiging in het team. Er komt dus nog een lege plaats. Liefhebbers mogen zich
uiteraard melden.
Naast de genoemde zendingsdienst staat er voor 26 september nog een bijzondere dienst
gepland: de jaarlijkse oogstdienst. Uiteraard doen we dat ook dit jaar weer ‘coronaproof’.

