Notulen kerkenraadsvergadering
4 december 2017
van 19.30 - 22.00 uur
Aanwezig:

Afwezig:

Arie den Besten, Erik Blom, Dikkie Bons, Leo Bons, Teunis Jan Bos, Gijs van Bruchem,
Ellen Grootendorst, Aart de Jong, Mirjam Kollenstaart, Janneke Meerkerk, Hans de
Ruiter, Ron Verwolf, Hans Verkerk, Jaco Vink, Arie de Vos en Ada Aantjes
Chretienne Blom, Han Grootendorst en Bapke de Jong.

1. Opening en Welkom door Teunis-Jan Bos
Teunis-Jan opent met lezen van Exodus 17 en gaat daarna voor in gebed.
2. Bezinning door Mirjam Kollenstaart
Proef!...en geniet de Goedheid van de Heer. Dit is het thema van dit jaar. We bereiden ons
voor op het Kerstfeest. Een feest waar er meestal een heleboel geproefd wordt. Van
exclusieve hapjes tot de oude, vertrouwde familierecepten. Maar waar we ons in de eerste
plaats op voorbereiden is het proeven van Gods goedheid. En Gods goedheid is met Kerst
zichtbaar in dat kwetsbare kindje in de stal. Het is inmiddels eeuwen geleden dat Hij geboren
werd. En het duurt nu al eeuwen voordat Hij weer terugkomt. Tot die tijd maken we gebruik
van symbolen en beelden om iets van Hem te laten zien, om anderen iets van Hem te laten
proeven. We leren de koning kennen door middel van de verschillende beelden die ons
worden aangereikt in de bijbelse verhalen.
We schrijven voor onszelf op welk beeld ons aanspreekt. God is voor mij als.. en daarom ben
ik…
3. Vaststellen agenda
Takenboekje wordt bij punt 8 toegevoegd
Sluiting met kringgebed.
4. Rondvraag
5. Notulen 6 november 2017 – Kerkenraadsvergadering
6. Ingekomen stukken
7. Mededelingen en punten Moderamen
- Vaststellen collecterooster: is vastgesteld
- Begroting 2018 – Janine schuift aan en verteld over de begroting. Daarna wordt deze
goedgekeurd en ondertekend.
- Verkiezing nieuwe ambtsdragers en takenboekje: Ada gaat takenboekje aanpassen en
deze wordt gelijk met de brief ZWO en VVB rondgebracht. In dit boekje komt ook een
uitleg over ambtsdragers.
8. Verbouwing – Stand van zaken
- Op dit moment weinig te melden.
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9. Evaluatie en vooruitblik bijzondere diensten /activiteiten
Evaluatie:
Jeugddienst: Mooie dienst.
Seniorenochtend: Goede opkomst.
Eeuwigheidszondag: Hele mooie dienst
Vooruit blik:
- Diverse diensten rond kerst en oud en nieuw zijn in voorbereiding.
10. Afsluiting
We sluiten de vergadering met kringgebed.
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