
Van de kerkenraad 

De wijkkerkenraad heeft vergaderd op maandag 3 juli. Daar is o.a. het volgende besproken: 

 Er zijn inmiddels data geprikt voor twee thema-avonden waarop we met elkaar in gesprek zullen 

gaan over de identiteit van de Stinskerk. Op maandag 9 oktober is er een avond over de betekenis 

van het zegenen en op woensdag 1 november (na de Dankdagviering) is er een avond over het Hei-

lig Avondmaal. Na de zomervakantie hoort u hier meer over, maar noteer dit alvast in uw agenda. 

 Vooruitlopend op een besluit van de Algemene Kerkenraad in september denkt de kerkenraad alvast 

voorzichtig na over eventuele mogelijkheden m.b.t. de formatie voor wat betreft het beroepen van 

een nieuwe predikant voor de Stinskerk. 

 Het is de bedoeling dat er in samenwerking met de Open Kring in het najaar twee avonden worden 

georganiseerd over opvoeden. Jantine Huisman, ‘Kerkelijk werker Jeugd en Jonge gezinnenpasto-

raat’ van de Open Kring en de voorzitter van de Stinskids, Bianca Lubbers, zijn hiermee bezig. De 

avonden zijn gericht op ouders, maar uiteraard is iedereen welkom. De avonden kunnen afzonderlijk 

worden bijgewoond, maar het heeft wel meerwaarde om bij beide aanwezig te zijn. De ene avond 

zal in de Open Kring zijn, de andere in de Stinskerk. Data volgen later. 

 In het najaar willen we twee gezamenlijke diensten organiseren over liedcultuur. Bij de vorige twee 

gezamenlijke diensten viel het op dat deze nogal van elkaar verschillen. Het is de bedoeling om in 

het najaar twee diensten te organiseren van de ‘eigen liedcultuur in de eigen kerk’ en in het voorjaar 

dit om te draaien. De diensten in het najaar zijn op: 8 oktober in de Open Kring en op 3 december in 

de Stinskerk. De andere kerk is die betreffende zondag dicht. 

 Een aantal ambtsdragers is aan het eind van hun termijn en heeft aangegeven te stoppen. Dit zijn 

Ane Marten Boersma, Albert Knol, Mariet Kroeze, Egbert Koersen, Rypke Paulusma en Hans van 

Veluwen. Egbert is aan het eind van zijn derde termijn en moet derhalve stoppen. We zoeken daar-

om per 1 januari 2018: een voorzitter, 2 ouderlingen, 2 diakenen en 2 (ouderling-)kerkrentmeesters. 

 De kerkenraad is akkoord met een nieuwe Visie en Missie. Deze heeft u in de Zondagsbrief van 9 ju-

li kunnen lezen en staat op de website onder het kopje ‘Stinskerk’ 

 De kerkenraad heeft zich ook gebogen over voorstellen van wijzigingen in de kerkorde. 

 Omdat de rode liedboeken die in de kerk en in Westenhage liggen er niet meer zo goed uitzien, 

zochten we daar een oplossing voor. Na enige navraag bleken er in de Oosterkerk nog zo’n zeventig 

exemplaren te liggen die daar – na het overstappen op het Nieuwe Liedboek – over waren. De ker-

kenraad van de Oosterkerk heeft ze aan ons geschonken en vond het fijn dat ze nog te pas komen. 

Wij zijn hier uiteraard heel erg blij mee! 

De eerstvolgende geplande vergadering is die van de Kleine Kerkenraad op 5 september. Overigens bete-

kent dit niet dat alles nu stil ligt. Er zullen in de tussentijd nog de nodige overleggen zijn. 

Namens de kerkenraad, Saskia Dankers (scriba) 

 


