
Van de kerkenraad: Bestuurlijke veranderingen in de kerkenraad

 

Op de wijkkerkenraadsvergadering van 3 februari 2014 is de kerkenraad akkoord gegaan met een wijziging in de 

bestuurlijke organisatie. Er zijn twee belangrijke veranderingen:

� Het Moderamen wordt omgevormd tot Kleine Kerkenraad

beslissingsmogelijkheden dan het huidige Moderamen.

Kerkenraad voert dit uit. De Kleine Kerkenraad regelt daarmee de dagelijkse gang van zaken, zodat er tijdens 

wijkkerkenraadsvergaderingen effecti

� Er komt een nieuwe functie: de communicator

manier wel onder de kerkenraad (onder de

lastig in te schatten of alles goed loopt

kaarten. Hiervoor is de functie van 

oor, een soort vertrouwenspersoon en event

in de Kleine Kerkenraad. Albert Knol is bereid gevonden om deze functie op zich te nemen.
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Van de kerkenraad: Bestuurlijke veranderingen in de kerkenraad 

Op de wijkkerkenraadsvergadering van 3 februari 2014 is de kerkenraad akkoord gegaan met een wijziging in de 

bestuurlijke organisatie. Er zijn twee belangrijke veranderingen: 

Het Moderamen wordt omgevormd tot Kleine Kerkenraad: Deze Kleine Kerkenraad 

an het huidige Moderamen. De wijkkerkenraad bepaalt 

Kerkenraad voert dit uit. De Kleine Kerkenraad regelt daarmee de dagelijkse gang van zaken, zodat er tijdens 

wijkkerkenraadsvergaderingen effectiever over het beleid kan worden nagedacht. 

Er komt een nieuwe functie: de communicator: Veel commissies en werkgroepen vallen op de een of andere 

manier wel onder de kerkenraad (onder de diaconie, het jeugdwerk, etc.). Het is voor de kerkenraad 

loopt, en voor de commissies is het soms lastig iets bij de kerkenraad aan te 

functie van communicator in het leven geroepen. De communicator is een luisterend 

soort vertrouwenspersoon en eventueel bemiddelaar voor als het nodig is. De communicator zit ook 

Albert Knol is bereid gevonden om deze functie op zich te nemen.

Namens de kerkenraad, Saskia Dankers (Scriba)
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