
Verslag vanuit de kerkenraad - september 2022 

Na vele mooie -maar soms toch ook voor menigeen te veel en te warme- zomerdagen werd er 

voor het eerst weer met frisse moed vergaderd.  

 

Op 1 september ’22 kwam de KKR bijna voltallig bijeen en had het genoegen om de 

classispredikant Ds. J. Hommes op visite te krijgen voor een goed gesprek. 

De vergadering werd geopend met een vluchtelingengebed. Dit met in gedachten de ernstige 

crisissituatie omtrent het vastlopen van de opvang van vluchtelingen door het COA (het Centraal 

Orgaan opvang Asielzoekers), en alles daaromheen.  

Hier werd later in de vergadering op terug gekomen in verband met de oproep van INLIA aan de 

protestantse kerken om hierin mee te denken, en waar mogelijk hulp te verlenen met betrekking 

tot de opvang.  

 

Ds. Hommes werd hartelijk welkom geheten en na zichzelf kort te hebben geïntroduceerd gaf hij 

uitleg over het doel van zijn bezoek: het invulling geven aan de kerntaak van de classicale 

vergadering om gemeenten te stimuleren tot onderlinge ontmoeting en bijstand, en tevens ook 

om toe te zien op de gemeente en ambtsdragers in de classis. Ook werd het verschil tussen 

‘bezoek’ en ‘visitatie’ toegelicht.   

Daarna stelde elk KKR-lid zich voor, en voldeed daarin ook aan het verzoek om kort iets zeggen 

over de betekenis van het woord ‘genade’ voor zichzelf. 

Samenvattend kwam het erop neer dat ‘genade’ vanuit de traditie een lastig woord is en 

tegelijkertijd ook mooi, omdat het gaat over ontvangen om niet. Dat moet je toch als mens raken 

en geeft de mens moed om door te kunnen zoals je in wezen je bent. 

 

Vervolgens keerden we terug naar de kerntaak van de classicale vergadering en werd onze 

huidige - en toch ook wel redelijk nabije - toekomst doorgelicht, spraken we over de stappen die 

gaandeweg gezet kunnen of moeten worden, als onze predikant over bijna twee jaar met 

emeritaat gaat.  

Al met al functioneert momenteel het gemeenteleven wat betreft de basistaken ten aanzien van 

de diensten, huisbezoeken, werkgroepen, gespreksgroepen, vrijwilligerswerk e.d. goed. En daar 

zijn wij blij mee!  

Toch zijn er (ook al op relatief korte) termijn zorgen over hoe en welke keuzes er gemaakt zullen 

moeten worden om als gemeente in stand te kunnen blijven. Er dreigt een serieus tekort op 

enkele functies met betrekking tot ambtsdragers en vrijwilligers die veel kennis en kunde 

vereisen, en ook noodzakelijk zijn voor het mogen uitvoeren van officiële transacties.  

Door de ook steeds hogere eisen vanwege wetgeving is meer professionaliteit nodig binnen 

bijvoorbeeld de diaconie en het kerkrentmeesterschap.  

Daarom zijn wij zelf al enige tijd geleden gestart met een verkennend onderzoek, en zullen wij 

naar alle waarschijnlijkheid vroeg of laat ook niet om visitatie van de classicale vergadering heen 

kunnen.  

Wij hebben een lang en goed gesprek kunnen voeren over alle wel en wee, waardoor wij als 

kerkenraad niet aan alle agendapunten zijn toegekomen.  

Op 4 oktober is er daarom een extra KKR-vergadering ingepland. Ook stelt het moderamen voor 

binnenkort een gemeenteberaad te gaan organiseren, om ook de gemeenteleden in de discussie 

mee te kunnen nemen. U zult daar tijdig verder over geïnformeerd worden.  

 

De avond werd afgesloten met wat het Luthers avondgebed wordt genoemd, geschreven door 

George F. Dieffenbach (19e eeuw). Hij werd geïnspireerd door Lucas 24, als de Emmaüsgangers 

bidden: “Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.” 

                                                                                                                                     Bertha Buist. 


