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‘Hoe ga je om met onhebbelijk geuite kritiek?’ Met die vraag begonnen we de vergadering. We lazen
een spreuk met als boodschap: luister naar de inhoud, maar laat de onhebbelijkheid bij de ander!
In één moeite door lieten we ons inspireren door een artikel op de website van de PKN ‘Wat
betekent het om ambtsdrager te zijn?’ (www.pkn.nl trefwoord ambt). Het artikel herinnert ons aan
de roeping van de gemeente van Christus als de basis van het kerkelijk ambt. Niet heersen maar
dienen en met liefde naar elkaar luisteren en omzien, zijn kernen daarvan. Als je je dagelijkse
kerkenwerk doet, ben je daar vaak niet bewust mee bezig. Toch spelen daarin religieuze en
technische zaken samen een rol. Als je iets uit roeping doet, hoef je daar overigens niet voor in het
ambt te staan. Of het moet zijn: het ambt van gelovige.
Hierdoor aangemoedigd zetten we ons bezinningstraject voort, waarmee we vorig najaar zijn
begonnen. Hoe kunnen we in de toekomst gemeente zijn in Damsterboord? Dat is de hamvraag in dit
seizoen. Dit keer heeft de werkgroep eredienst voor ons nagedacht over de vraag, welke bestuurlijke
inzet kan Damsterboord geven? Daarover leven in de kerkenraad zorgen, want de belangrijke
functies in de kerkenraad zijn steeds moeilijker in te vullen. De gemeente wordt kleiner en grijzer, er
is nauwelijks aanwas vanuit jongere generaties. Bovendien worden de eisen, bv. voor het beheer,
steeds zwaarder. Hoe moet dat straks? Misschien kunnen we facilitaire taken uitbesteden, zonder
onze zeggenschap te verliezen. Of met andere gemeenten samen bepaalde taken uitvoeren of
uitbesteden. De classis is gelukkig al bezig om hiervoor mogelijkheden te onderzoeken. De werkgroep
diaconie zal hierover verder nadenken. Wordt vervolgd.
Dan buigen we ons over een plan vanuit de pioniersplek Overstag om samen te gaan werken met de
Stichting Kwartiermakers, die banden heeft met de Stadskerk in Groningen. Deze stichting wil
iemand in dienst nemen die op professionele basisactiviteiten wil ondernemen die in het verlengde
liggen van de activiteiten van Overstag. Deze persoon is als vrijwilliger lid van ons pioniersteam, maar
wil meer tijd daarvoor vrij maken. De kerkenraad staat daar in principe positief tegenover omdat het
werk van Overstag daardoor kan worden versterkt en uitgebouwd. Bovendien past dit in het streven
om Overstag een oecumenische basis te geven. We besluiten samen met Overstag in gesprek te gaan
met Kwartiermakers om een transparante samenwerkingsovereenkomst te maken.
Vervolgens is het business as usual: de jaarrekeningen van de gemeente en de diaconie worden
besproken en vastgesteld, met veel dank aan de leden van beide colleges. De gemeenteleden krijgen
nog de gelegenheid om deze rekeningen in te zien. Besloten wordt om na te denken over een
mogelijke bestemming van de positieve resultaten van de jaarrekening van de gemeente.
We kijken samen ook nog weer naar de plaatselijke regeling voor onze gemeente. Daarin worden
details van onze gemeentelijke organisatie vastgelegd. Deze regeling is kerkordelijk verplicht en ook
belangrijk voor onze ANBI-status. Die is op een haar na gevild. Na de zomer hopen we deze aan de
gemeenteleden te kunnen voorleggen.
Dan is het hoog tijd om af te ronden. We praten nog even wat in de rondte en sluiten met een
bewerking van het Luthers avondgebed uit het Dienstboek:
‘Blijf bij ons, Heer, want de dag loopt teneinde en de avond valt over ons neer.
Blijf naar ons omzien, wanneer onze ogen speuren naar een lichtpunt in het donker. Blijf bij ons.’

Het is nog licht als we naar huis gaan.
Lieuwe Giethoorn

