Uit de kerkenraad van 4 november 2021.
Het bezinningsonderwerp was de ontmoeting met een vertegenwoordiging van de pioniersgroep
“Overstag”. De activiteiten voor jongeren slaan goed aan in de wijk, waarbij ook ouders betrokken
raken. De pioniers zagen geen duidelijk risico in de invloed die corona op hun werk gehad kon
hebben. Volgens hen was er nog geen aanleiding om hierover zorgen voor de toekomst te
hebben. Wel zorgen zijn er over de deelname van “Damsterboorders” die op dit moment erg
gering is. De kerkenraad sprak dan ook de hoop uit dat er meer vrijwilligers in onze gemeente
kunnen worden gevonden die het praktische werk willen ondersteunen. (sport, zomerkamp,
samen verkennen). Naar een eigen wijze van vieren is men nog op zoek.
Oproep aan gemeenteleden die graag diaconaal gemotiveerd bezig willen zijn om zich op te
geven als vrijwilliger voor een van de activiteiten van Overstag. U hoeft geen bestuurlijke
verantwoordelijkheden op u te nemen. En diaconale instelling waarbij u zich wilt inzetten voor
met name jongeren in onze wijk die geen directe kerkelijke binding hebben is ruim voldoende.
Vanuit de kerkrentmeesters kwam aan de orde dat wanneer er meer dan 40 mensen in het
gebouw aanwezig zijn de brandweer een deurwacht verplicht stelt. Het voorstel is om een goed
protocol op te stellen voor na de corona periode. Wanneer er dan meer dan 40 kerkgangers zijn,
moeten er 2 deurwachters, zijn die kunnen zorgdragen voor de deuren. Een van die twee zou de
koster kunnen zijn Wij denken dat er per zondag voldoende menskracht aanwezig zal zijn om die
2e persoon ter plekke te kunnen regelen uit de aanwezige kerkgangers.
Daarnaast kwam aan de orde dat de ventilatie verbetert moet worden. Het plan om een ventilatie
rooster boven de preekstoel in het plafond aan te brengen zal zeker doorgaan. Daarnaast wordt
gezocht naar mogelijkheden tot ventilatie door inbouw in de niet gebrandschilderde ramen.
Het spinet waar Gerard van Rhenen enkel keren op speelde ontvangt relatief weinig waardering
en zal niet worden aangeschaft. Wanneer we weer normaal kunnen kerken zal gekeken worden
naar de mogelijkheid het vorige harmonium weer terug te laten keren om bij avondmaalsviering
te kunnen laten bespelen. Dat neemt minder ruimte in beslag dan het huidige exemplaar dat min
of meer in de weg staat.
Daarna werden de begrotingen van diaconie en kerkrentmeesters goedgekeurd.
Er werd afscheid genomen van de diakenen Ineke Koster en Jan Zijlstra. Ds. Jan Wilts hield een
korte persoonlijke toespraak waarin beiden werd bedankt voor hun inzet. Aan beiden werd
namens de kerkenraad een boek uitgereikt.
De Gemeente kan, voor zover corona dat toelaat, op 28 november afscheid nemen na de dienst
waarin Joke Smidt wordt bevestigd in het ambt van diaken.
Bij de mededelingen gaf ds. Jan Wilts aan dat hij op verzoek van de classis tijdelijke een
kerkenraad in de omgeving zal ondersteunen.
Er werd gesproken over en aantal dringende vacatures.
1. Afgevaardigde naar de Generale Synode namens de ring Groningen.
2. Uitbreiding diakenen.
3. Uitbreiding ouderlingen kerkrentmeester.
Zorgen werden geuit dat deze vacatures te lang blijven bestaan.
Oproep aan alle leden van Damsterboord. Indien u belangstelling hebt voor een van de
bovengenoemde functies, dan wel de aandacht wilt vestigen op personen waarvan u denkt dat
die geschikt zijn maakt u dat vooral kenbaar aan het moderamen. Het zou toch jammer zijn als
we onze kerkelijke opdracht niet meer kunnen waarmaken doordat er teveel drempelvrees blijft
bestaan. Alle ambtsdragers van dit moment zijn bereid hun eigen drempelvrees met u te
bespreken en u te helpen net als zij ooit deden die vrees te overwinnen.
Namens de kerkenraad
Henk van Dijk, voorzitter kerkrentmeesters ad interim.

