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Kerkenraad: oud nieuws?
De vergadering van de Kerkenraad in september was te laat in de maand om er nog over
te kunnen schrijven in het oktobernummer van Kerk&Stad en in oktober heeft de
kerkenraad niet vergaderd omdat er te weinig relevante agendapunten waren. Intussen
is bijna alles waarover werd gesproken al langs andere lijnen (de zondagsbrief
bijvoorbeeld) in de openbaarheid gekomen en daar is niets op tegen.
In het kort nog even wat er werd besproken op 28 september.
* Mededelingen en informatie over activiteiten die wij niet zelf organiseren, maar die wel
direct of indirect in ons belang zijn, gaan we ook plaatsen op de muurkrant.
* Het elektronisch orgel dat nog in de Apostel Thomaskerk stond, is naar Liberein
Bruggerbosch gegaan, met instemming van de schenkster. We hebben het geruild tegen
het kistorgel, dat in Bruggerbosch niet tot z’n recht zou komen, terwijl het elektronisch
orgel daar juist wel goede diensten kan bewijzen en wij heel blij zijn met de
mogelijkheden die het kistorgel ons biedt.
* De Kerkenraad is blij dat er zoveel gemeenteleden hebben meegedaan aan de
evaluatie van de lutherliturgie. De waardering ervoor liep nogal uiteen: van “heerlijk om
het eens een tijdje in praktijk te brengen” tot “nu dadelijk mee stoppen”. Dank aan
iedereen die de moeite heeft genomen mee te praten. De Kerkenraad besloot dat we in
de rest van het jaar niet langer de hele lutherliturgie zullen gebruiken, dat maar dat we
enkele onderdelen ervan zullen opnemen in onze blokliturgieën.
* De kerkrentmeesters kunnen voor het eerst sinds lange tijd een jaarrekening
presenteren met zwarte cijfers. De Kerkenraad complimenteert hen met dit mooie
resultaat. Maar het is natuurlijk ook een compliment voor u, onze gemeenteleden, omdat
we heel tevreden kunnen zijn met de opbrengst van de actie Kerkbalans. Er is nog geen
duidelijkheid over de energiekosten van de Ontmoetingskerk omdat we een andere
leverancier hebben.
* De Beroepings Advies Commissie was te gast bij de Kerkenraad. We hebben gesproken
over de procedure die de commissie gaat volgen om een goed gefundeerd advies te
kunnen uitbrengen.
Er kwam in de wandelgangen wat kritiek dat we de gemeente niet voldoende hebben
geconsulteerd. Die kritiek vindt de Kerkenraad onterecht: de gemeente is op
verschillende momenten betrokken bij het proces. We houden u op de hoogte en zullen
uw mening vragen als dat in de procedure staat voorgeschreven of als we daar behoefte
aan hebben.
* De Kerkorde wordt ingrijpend gewijzigd. Zo zal er straks geen Classis Enschede meer
zijn, maar een Classis Overijssel. Ook de mogelijkheden om mensen uit andere
gemeenten taken te geven zijn verruimd. De Kerkenraad heeft ingestemd met de
voorgestelde wijzigingen, maar aan de Classis wel laten weten dat we ervoor moeten
waken dat er geen groepen van gelijkgestemden in gemeenten ontstaan door een (grote)
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toevloed vanuit andere gemeenten. Wij prijzen ons gelukkig met onze diversiteit en de
uitdaging die dat voor ons met zich meebrengt.

* We zijn bezig met een smoelenboek (u hebt een model daarvan al kunnen bekijken) en
met de herinrichting van de website. Als u die bekijkt en u mist iets of u hebt goede
ideeën waar we ons voordeel mee kunnen doen, laat het weten. De gemeentegids is
inmiddels klaar; complimenten aan de samenstellers!
Met een hartelijke groet namens de Kerkenraad,
Hans Roordink, scriba

