Kerkenraad: lopende zaken
Ouderling-kerkrentmeester Jan Keizer opende de vergadering met een interessant
verslag van zijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Dat was (veel te) kort, er
stond immers veel meer op de agenda, maar het smaakte naar meer. We hebben Jan
uitgenodigd zijn ervaringen ook eens op een gemeenteavond te vertellen. Hij denkt er
over na.
Ds. Bob Wijnbergen was voor een kennismakingsgesprek op bezoek bij de Kerkenraad.
Hij is de nieuwe protestantse geestelijk verzorger van Mediant en gaat ook regelmatig
voor in de diensten van de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek. We zijn
bezig met de procedure om ds. Wijnbergen te verbinden aan onze gemeente. Het was
een aangenaam gesprek.
Volgend jaar gaat de organisatie van de PKN op de schop. Het aantal classes wordt
ingekrompen en er komt een nieuwe classis Overijssel. Het zou mooi zijn als wij, als een
van de grootste gemeenten in de provincie, er een ambtsdrager naar kunnen
afvaardigen. Daar zitten nogal wat haken en ogen aan; reden waarom we niet meteen
“ja” kunnen zeggen op het verzoek.
De belangstelling voor het inloophuis op zondagmiddag in de Opstandingskerk loopt
terug. De Commissie Pastoraat gaat zich buigen over de toekomst van het inloophuis.
De Kerkenraad heeft de rekening over 2016 van de diaconie vastgesteld. Elders in dit
blad kunt lezen wanneer de rekening voor onze leden ter inzage ligt.
De Kerkenraad heeft ook het collecterooster voor 2018 vastgesteld, met dank aan ieder
die zich heeft beziggehouden met het opstellen daarvan.
De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans lopen. De start is op 20 januari.
Het werk in de nieuwe commissies loopt gestadig door. We willen proberen in januari met
alle commissies samen het werk in het nieuwe jaar te beginnen.
Tot slot weer een hartelijke groet uit de kerkenraad voor u allen.
Hans Roordink, scriba

Bericht van de beroepingsadviescommissie (BAC)
De commissie heeft in drietallen een aantal sollicitanten bezocht. We woonden tijdens
zo’n bezoek een kerkdienst bij en spraken na afloop daarvan met de predikant. We
hebben mooie diensten meegemaakt en goede gesprekken gevoerd.
De kandidaten die nu nog “in de race” zijn gaan we uitnodigen voor een gesprek met de
hele commissie en een uitgebreide kennismaking met ons predikantenteam. Daarna
komen we met een advies naar de Kerkenraad. De Kerkenraad organiseert dan een
gemeenteavond, waar de BAC verslag zal doen van de werkzaamheden en hoe we ons
advies onderbouwen. Aan de hand van al die gegevens zal de Kerkenraad dan een
beroep uitbrengen.
We hopen dat we de procedure in de loop van januari kunnen afronden.
Hans Roordink, scriba

