
Van de kerkenraad 

Elke maand komt de Kleine Kerkenraad samen en de voltallige wijkkerkenraad in ieder geval vijf keer per 

jaar. Daarnaast hebben de ouderlingen, kerkrentmeesters en diaconie ook hun eigen vergaderingen. 

Waar heeft de kerkenraad zich de afgelopen tijd mee beziggehouden? 

 Samenwerking met de Open Kring: Dit staat uiteraard hoog op de agenda. We houden voorlopig beide 

kerken open en kijken voorzichtig waar er samengewerkt kan worden. Op 22 mei is er een gesprek van 

de predikanten en voorzitters van beide gemeentes met het moderamen van de AK om onze plannen 

(o.a. de schuivende panelen) voor te leggen. 

 Beroepingsprocedure Stinskerk: In datzelfde gesprek op 22 mei met het moderamen van de AK (zie 

hierboven) zullen we aangeven graag een beroepingsprocedure voor een nieuwe predikant voor de 

Stinskerk te willen opstarten. Van het moderamen van de AK willen wij weten wat de kaders hierbij zijn. 

 Kosterstaken: De kerkrentmeesters hebben achter de schermen hard gewerkt om de structuur van de 

organisatie helder te krijgen. Waar wordt gewerkt met een tijdelijke deeltijd beroepskracht en vrijwilligers 

moet duidelijk zijn bij wie welke verantwoordelijkheden liggen. Vorige week is de vacature-tekst bekend-

gemaakt: er wordt gezocht naar een betrokken gemeentelid voor de kosterstaak van 0,5 fte (= 50%) tot 1 

januari 2018. 

 Jubileum: Door Klaas van der Sluis wordt de laatste hand gelegd aan het jubileumboekje. Doormiddel 

van voorinschrijving kunt u een exemplaar reserveren, zoals onze predikant vorige week aangaf in de 

Zondagsbrief. In de jubileumdienst wordt dit boekje gepresenteerd. Die dienst zal zijn op 1 oktober. Zet 

deze alvast in uw agenda. Binnenkort ziet u de intekenlijsten verschijnen. 

 Aankondigen rouwdiensten: Er is een aanpassing in het beleid m.b.t. het vermelden van een rouwdienst 

in de Zondagsbrief. Vanaf nu kan een overlijden en de rouwdienst kenbaar worden gemaakt in de Zon-

dagsbrief ook voordat dit is afgekondigd in de eredienst. 

 Continuering kerkenraad: De kerkenraad is nog steeds naarstig opzoek naar een voorzitter. De vervan-

gende voorzitter zwaait na dit jaar af en dat geldt voor nog een aantal kerkenraadsleden uit vrijwel alle 

geledingen. Denkt u alvast eens na over welke vacature u zou kunnen invullen? 

Daarnaast zijn de kerkenraadsleden druk met het reilen en zeilen van allerlei zaken binnen de Stinskerk, 

maar ook met het nadenken over bijvoorbeeld onze identiteit en ‘missie’. Landelijk is de PKN bezig met het 

aanpassen van de kerkorganisatie en wordt wijkgemeentes ook gevraagd daar hun zegje over te doen. 

Bij al dit werk heeft de kerkenraad de steun van de gemeente nodig, uiteraard geldt dat voor de praktische 

zaken, maar zeker ook voor uw gebed. Alvast hartelijk dank hiervoor. 
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