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Aanstelling ds de Boer.
De kerkenraad spreekt met ds. De Boer. Hij is van harte bereid een beroep als part-time
predikant aan te nemen . De kerkenraad besluit hem een aanstelling te geven als predikant in
algemene dienst met een focus op pastoraat.
Het RCBB heeft toestemming gegeven om deze predikantsplaats, die we onlangs hadden
opgeheven, weer parttime in te vullen.
DNDK
Er zit vaart in het proces. Er wordt heel hard gewerkt om tot het Definitief Ontwerp te komen.
Bespreekpunten zijn o.a. nog een trap naar het orgel en een grotere ruimte voor
kopieerapparaten. Er is een gesprek met een bureau over een second opinion.
Daarna kan de opdracht voor het bestek gegeven worden en kan dit ‘in de markt gezet
worden’. Omdat aannemers het erg druk hebben is de inschatting dat dit nog niet mee zal
vallen.
De vergunningsaanvraag zal naar verwachting op 19 januari worden afgegeven door de
gemeente.
De geldwervingscommissie is bij elkaar gekomen om een plan te maken om fondsen te
zoeken voor een aantal onderwerpen/posten zoals duurzaamheid De kerkenraad besluit een
inrichtingscommissie in te stellen die nadenkt wat er uit het Kruispunt en de Ontmoeting kan
worden meegenomen naar de nieuwe Dorpskerk.
De muziekcommissie is eerder al gevraagd om een advies te geven wat te doen met de
verschillende instrumenten (orgels, piano’s, ook in de Ontmoeting).
Daarnaast heeft het CvK de vraag van de organisten gekregen om een andere orgelbouwer
en een andere orgeladviseur in te schakelen voor advies en onderhoud omdat de huidige
orgelbouwer/adviseur ermee stopt. Dit wordt in de eerste helft van 2018 uitgewerkt.
Vaststelling begroting PGV 2018
Na een toelichting van de penningmeester (Pim Oskam) stelt de kerkenraad stelt deze
begroting voorlopig vast met dank aan Pim. De gemeente krijgt nog de mogelijkheid om te
reageren. Een samenvatting wordt gepubliceerd in de Weekbrief en op de website. De
volledige versie ligt ter inzage bij de scriba.
De voorzitter van de Commissie van kerkrentmeesters (Jaap Maan) stelt de kerkenraad
zoals bij elke vergadering op de hoogte van de status van het vastgoed
De gemeenteavond 12-12-2017 wordt voorbereid. Ds. Willem de Boer zal zich presenteren
aan de gemeente; na vragen vanuit de gemeente zal een beroep op hem worden
uitgebracht. Daarna zal de voorzitter (Arend-Jan Eshuis) een presentatie geven met
bijgaande afbeelding als vertrekpunt, gevolgd door algemene discussie. Die zal ook worden
gebruikt voor de Weekbrief Special van eind december

Er zijn weer vacatures voor ambtsdragers: Iedereen wordt verzocht na te denken over
mogelijke namen. Er zullen ook profielschetsen voor de verschillende functies worden
gemaakt.

