
Gemeenteberaad op zondag 6 november in Kerkenheem, aansluitend aan de kerkdienst 

 
Op zondag 6 november houden we na de kerkdienst gemeenteberaad in Kerkenheem. De 
(oecumenische) dienst zal de vorm hebben van (een wat korter) ochtendgebed. Daarna 
drinken we koffie in Kerkenheem en dan volgt er gemeenteberaad van ongeveer een uur. 
 
De agenda (met toelichting) luidt als volgt: 
 
1. Corona 

We kijken terug op de manier waarop wij als gemeente de coronaperiode zijn doorgekomen en 
in het bijzonder op de maatregelen die de kerkenraad heeft genomen rond de kerkdiensten. We 
benoemen de belangrijkste leerpunten voor de toekomst. Want corona is niet verdwenen en kan 
ons opnieuw parten spelen. 
 

2. De toekomst van de gemeente 
De kerkenraad heeft het afgelopen seizoen nagedacht over de toekomst van onze gemeente na 
het emeritaat van Ds. Jan Wilts per juni 2024. Afgesproken werd om in twee jaar tijd, vanaf 2021 
gerekend, na te denken over hoe wij na 2024 willen verder gaan als gemeente, zelfstandig zoals 
nu, of in samenwerking met buurgemeenten, en hoe de predikantsvacature ingevuld kan 
worden. In het najaar van 2023 willen we kunnen beginnen aan de voorbereiding van de invulling 
van de predikantsvacature, zodat er na het vertrek van ds. Wilts geen groot gat valt.  
U kunt hier het verslag inzien van de bezinning in de kerkenraad in het afgelopen seizoen  
en een voorstel voor invulling van de periode 22/23 
https://damsterboord.nl/onze-gemeente/moderamen-en-kerkenraad/ 

 
3. Aanpassing van de plaatselijke regeling voor het leven en werken van onze gemeente 

Elke gemeente behoort een plaatselijke regeling te hebben waarin details zijn vastgelegd over de 
structuur en de werkwijze binnen de gemeente. De spelregels daarvoor vinden we in de kerkorde 
van de PKN, maar daarbinnen zijn diverse keuzemogelijkheden die plaatselijk kunnen verschillen. 
Met het oog op de transparantie van het bestuur en het beheer intern en extern (als ANBI-
instelling) is een plaatselijke regeling vereist. Onze huidige regeling stamt uit 2005 toen onze 
protestantse gemeente werd gevormd. Sindsdien is er het nodige veranderd, zowel in de 
spelregels, als in onze praktijk. De kerkenraad heeft de regeling nu bij de tijd gebracht. Voordat 
deze kan worden vastgesteld, moet hierover de gemeente worden geïnformeerd en gehoord. Er 
zijn wijzigingen aangebracht in de samenstelling van de kerkenraad, de verkiezing van 
ambtsdragers, de werkgroepen van kerkrentmeesters en diakenen en de werkwijze van de 
kerkenraad. De voorzitter zal de wijzigingen mondeling toelichten. U kunt hier de aangepaste 
regeling inzien: https://damsterboord.nl/onze-gemeente/moderamen-en-kerkenraad/ 

 
4. Opvang asielzoekers ook in onze gemeente? 

Vanuit INLIA en de Protestantse Kerk zijn verschillende oproepen bij de kerkenraad 
binnengekomen om hulp te bieden bij de opvang asielzoekers. INLIA vroeg om acute bijstand bij 
de opvang van asielzoekers die dagelijks arriveren in Ter Apel, om te voorkomen dat mensen 
buiten moeten overnachten. U heeft daarover kunnen lezen in de media. De PKN riep op tot een 
langer durende kleinschalige opvang van statushouders in leegstaande (woon)ruimtes in 
afwachting van hun definitieve huisvesting (het project Thuisgevers). Ook dit project zou lucht 
kunnen geven in de asielketen. Beide verzoeken heeft de kerkenraad besproken en 
mogelijkheden daartoe onderzocht. We bespreken de laatste stand van zaken. 

 
We hopen velen van u te mogen ontmoeten. 

Lieuwe Giethoorn, voorzitter kerkenraad 
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