
Uit de kerkenraadsvergadering van 14 december 

Om een aantal zaken af te handelen en bij andere de vaart erin te houden hadden we nog 

een vergadering in december.  

Ter opening hoorden we het gedicht “Herfst” van Jaap Zijlstra (liedboek blz. 1195). 

 

Eén van de zaken die we konden afhandelen is de “Plaatselijke Regeling”. Na nog een laatste 

kleine wijziging werd de regeling definitief vastgesteld. Dit tot vreugde van velen en zeker 

ook van de voorzitter, die hiervoor veel werk heeft verricht. De tekst is te vinden op onze 

website. 

 

Verder blikten we terug op het gemeenteberaad, begin november, waar we over diverse 

zaken met elkaar hebben gesproken, onder meer over het bezinningstraject inzake de 

toekomst van Damsterboord. Er was een grote betrokkenheid vanuit de gemeente en de 

suggesties en wensen daaruit o.a. over de wijze van avondmaal vieren en collecteren (zoals 

vóór corona) nemen we mee.  

 

Een ander belangrijk onderwerp was de voortzetting van het bezinningsproject. De eerste 

fase – de inventarisatie – is klaar; nu verder.  

De voorzitter heeft aan de hand van alles wat er tot nu toe “geïnventariseerd” en 

geproduceerd is, een voorstel geschreven voor het vervolgtraject. Dat bespreken we. Voor 

de één is dit een helder plan, voor de ander is het al te veel ingevuld. Belangrijke conclusie is 

dat we ook goed het proces in de gaten moeten houden, zodat het iets van ons allemaal is: 

van kerkenraad en gemeente, en dat we op één lijn kunnen blijven. We zoeken naar de 

juiste manier om dit vorm te geven. 

 

De behoefte aan goede communicatie geldt ook voor de relatie met de classis. Weten wat er 

speelt, wat kunnen we elkaar bieden, wat kunnen we van elkaar verwachten. 

 

We bespraken ook “het stappenplan” dat de werkgroep pastoraat ontwikkeld heeft om 

pastorale aandacht te besteden aan mensen uit de wijdere kring van Damsterboord. Dat zijn 

de mensen, die wel op één of nadere manier blijk geven van betrokkenheid bij 

Damsterboord, maar die toch als het ware op afstand staan.  

De bedoeling is om te vernemen of wij iets voor hen kunnen betekenen en of ze bepaalde 

verwachtingen van ons hebben. (Het gaat uitdrukkelijk niet om “zieltjes winnen”).  Het 

stappenplan ziet er heel goed uit en elke stap wordt zorgvuldig uitgewerkt en voorbereid.  

 

Ter afsluiting hoorden we “Woord van het begin” van Kris Gelaude, te vinden achterin het 

decembernummer van Rotonde.  

Vol goede moed het nieuwe jaar in! 

Gré Busz 


