
Vanuit het moderamen - mei 2022 
 
We zijn ons moderamen gestart met een prachtig lied uit ons liedboek, gelezen door de 
scriba. Een lied dat goed aansluit bij de gespannen situatie die we op dit moment in Europa 
hebben en het vertrouwen wat we mogen hebben vanuit ons geloof op uiteindelijk een 
goede afloop.  
 
In de aanloop naar de kerkenraad in begin juni heeft het moderamen de jaarrekeningen 
beoordeeld van zowel de kerkrentmeesters als de diaconie. Die van de kerkrentmeesters liet 
een positieve afwijking zien ten opzichte van de ingediende begroting. Dit kwam volledig 
door het gunstige beleggingsresultaat van het afgelopen jaar. Ons beleggingsstatuut, dat 
voorziet in een duurzaam investeringsbeleid, moet dit jaar opnieuw worden vastgesteld. 
De jaarrekening van de diaconie was volledig in lijn met het ingezette beleid om de reserves 
af te bouwen. Beide jaarrekeningen zijn toegelicht en worden in de volgende kerkenraads-
vergadering vastgesteld en ter inzage gelegd voor de gemeente.  
 
Het volgende document dat aandacht moest hebben was de nieuwe plaatselijke regeling. 
Onze voorzitter heeft veel energie gestoken in een volledig herziene versie. Met name de 
hoofdstukken 1 en 6 moeten nu door de colleges worden beoordeeld. Daarna kan deze in 
een gemeentezondag met de gemeente worden besproken. 
   
De eerstvolgende gemeentezondag is 22 mei. Deze bijeenkomst is vooral bedoeld om te 
ontspannen en gezellig samen te zijn. Het kan weer, na een langdurige periode van niks 
kunnen organiseren door covid. Dus deze eerste keer is er vooral voor de verbinding, elkaar 
weer zien en gezellig bijkletsen.  
 
We hebben stil gestaan bij onze kerkelijke presentie in Meerstad. We gaan ook met andere 
kerkelijke gemeentes in gesprek om te kijken hoe we de bewoners van de nieuwe wijk het 
beste hulp en ondersteuning kunnen bieden. 
 
Als laatste onderwerp kwamen de covidregels voorbij. De maatschappij is zo langzamerhand 
terug naar normaal. Daarmee beweegt ons ochtendgebed ook gefaseerd terug naar de 
normale eredienst, maar we proberen ook een paar mooie elementen uit de covidtijd vast te 
houden. De werkgroep eredienst komt met een uitwerking van de discussie die we in het 
moderamen hadden.  
Het overleg werd afgesloten met een dankgebed.   


