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Geloofscommunicatiemiddelen: presentatie door Celine Timmerman van De Zalige Zalm,
De Zalige Zalm is een bureau voor geloofscommunicatie- met -mogelijke- diensten als een kerkblad,
apps, nieuwsbrief. Celine Timmermans geeft een presentatie.
Na haar vertrek verkennen kerkenraad, redactie en commissie Kerkklok de plussen en minnen.
Er is met name enthousiasme over de App, dat is een goed communicatiemiddel.
Roel pleit als webmaster voor inhoudelijke samenhang en eenheid tussen diverse
communicatiemiddelen, o.a. website, Kerkklok, Weekbrief en App, dat kan veel tijd sparen. Daarbij
moet onderzocht worden of de huidige website qua opzet en inhoud (nog) aansluit op de wensen en
eisen van de PGV of dat een nieuwe website wenselijk is.
De voorzitter (Arend-Jan Eshuis) vat samen dat we deze avond goed aan het denken zijn gezet en dat
dit onderwerp breder is dan alleen een mogelijk nieuw Kerkblad.
De kerkenraad besluit het thema communicatie opnieuw te agenderen. Een klein werkgroepje uit de
verschillende geledingen bereidt dit voor en onderzoekt of er nog meer leveranciers/aanbieders die
een mogelijk antwoord kunnen geven op vragen die wij hebben t.a.v. dit onderwerp.
De voorzitter spreekt zijn waardering en dank uit over het werk dat er momenteel door veel mensen
wordt gedaan m.b.t. onze huidige communicatiemiddelen (Kerkklok, website, Weekbrief).
Decharges FCC:
De kerkenraad nam kennis van de controleverslagen van de Financiële Controle Commissie (FCC)
over de financiën van de Commissie Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (CWO) en de
Zendingscommissie. De FCC heeft alles in orde bevonden en de stukken goedgekeurd. Ook de CvK
heeft de stukken ontvangen en goedgekeurd. De Kerkenraad dechargeert beide commissies. De
voorzitter dankt beide commissies en de FCC voor hun werk.
Consideraties Kerk 2025:
De synode heeft ingestemd met een aantal wijzigingen van de kerkorde (deel 3) en vraagt de
plaatselijke gemeentes om consideraties. Els Supranoto die namens de PGV in de classis zit, neemt
de kerkenraad stapsgewijs mee in de 5 kernpunten. Er volgt een discussie waaruit blijkt dat de
kerkenraad akkoord kan gaan met 3 van de 5 punten. De scriba zal de tekst voorstellen van Els en
Bert Boter verwerken en doorgeven aan de classis.
De voorzitter dankt Els voor de samenvatting en haar werk
De Jeugdraad informeert de kerkenraad over een heidag met de verschillende groepen die zich met
jeugd bezig houden. Op deze dag is in kaart gebracht wat er momenteel gebeurt voor de jeugd in
diverse leeftijdsgroepen. Er komt nog een dag op voor nieuwe ideeën. Daarna komt er een voorstel
aan de KR.
De Diaconie informeert de kerkenraad over de Kerstactie waarbij diakenen (en oud-diakenen) op 55
adressen een kleine attentie hebben bezorgd en 25 kerstpakketten bij mensen zowel uit de kerk als
via maatschappelijk werk. Daarnaast verzoekt de diaconie om een collecte toe te voegen aan het
collecterooster voor christenen in het buitenland die vervolgd worden. De kerkenraad stemt hiermee
in.
De commissie van kerkrentmeesters (CvK) deelt mee dat Het Kruispunt nog niet is verkocht. De
CvK vraagt toestemming van de kerkenraad om toch te starten met de verbouwing van de Dorpskerk
en een overbruggingskrediet aan te vragen. De kerkenraad gaat hiermee akkoord
De kerkenraad geeft ook toestemming het orgel en de vleugel uit de Ontmoeting te verkopen. Dit
gebeurt in samenspraak met Herman Lodder. Er moet nog een commissie worden ingesteld die gaat
beslissen wat er met meubilair en inventaris gaat gebeuren uit de 3 kerken. Er bestaan 3 goede
inventarislijsten. Die commissie moet het mandaat krijgen voor beheren en afvoeren of opslaan van
de spullen.
In De Ontmoeting hebben Zevende-dags Adventisten na 35 jaar de laatste dienst gevierd (ze gaan
naar Den Haag).

