Notulen kerkenraadsvergadering
5 februari 2018
van 19.30 - 22.00 uur
Aanwezig:

Afwezig:

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

1. Opening en Welkom door Hans Verkerk
- Hans opent met ons met gebed.
- Mirjam verteld ons dat Han Grootendorst maandagmiddag is overleden.
- We zingen met elkaar ELB 444
2. Bezinning Mirjam
1 Petrus 2 : 5 – Priesterschap is het thema waar Mirjam al weken in de dienst over preekt.
M.b.t. ambtsdragers… is de lat te hoog? Mirjam vraagt ons of wij ook het gevoel gehad
hebben dat de lat erg hoog lag en of wij gegroeid zijn in het ambt?
Reactie:
- Jezus ging ook de discipelen zoeken bij de vissers
- Je mag jezelf zijn als je ambtsdrager wordt
- Je mag er op vertrouwen dat God altijd achter je staat
3. Vaststellen agenda
4. Pauze
5. Rondvraag
Geen
6. Notulen 8 januari 2018 – Kerkenraadsvergadering
Geen
7. Ingekomen stukken
- Geen op- of aanmerkingen.
8. Mededelingen en punten Moderamen
Ambtsdragers: Hoe krijgen we jullie enthousiasme over naar de gemeenteleden?
Voorstel van Mirjam om ze een keer uitnodigen om mee te kijken bij
kerkenraadsvergadering. Teunis Jan oppert om dan die personen uit te nodigen met de team
vergadering. Iedereen vind dit een goed plan. Voorstel:
- 19.30 uur Start kerkenraadsvergadering
- 20.00 uur Ontvangst van de genoemde namen
- 20.30 uur Commissie uit elkaar om te vergaderen
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9. Verbouwing – Stand van zaken
Er zijn nog diverse zaken die geregeld moeten worden. Nu bekijken ze wat dit allemaal gaat
kosten. Gordijnen, vloerbedekking enz.
10. Evaluatie en vooruitblik bijzondere diensten /activiteiten
Evaluatie:
Week van gebed – Animo is helaas niet zo hoog maar het aantal is jaarlijks wel hetzelfde.
Groot-Huisbezoek. 46 aanmeldingen maar er zijn maar 15 gekomen. Veel afgemeld ook
veel mensen die ziek waren. De mensen die wel aanwezig waren hebben een mooie
avond gehad.
Seniorenochtend was een mooie ochtend met 20 senioren.
Vooruit blik:
25 februari – Koor van Bastiaan v.d. Pijl uit Hardinxveld komt in deze avonddienst.
Evangelisatiecommissie organiseert een appeltaart actie.
Maaltijdgesprekken komen eraan. 8 x in de aankomende twee weken.
11. Afsluiting
We sluiten de vergadering met kringgebed.
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