
Van de Kerkenraad – oktober 2018 

 

Via verschillende stukken in de Zondagsbrief bent u afgelopen maanden op de hoogte gehouden van wat er speelt 

binnen de gemeente en de kerkenraad. 

 

Predikant en pastoraat: We hebben onze interim-predikant uitgezwaaid en ds. Gerlof van Rheenen verwelkomd 

als onze nieuwe wijkpredikant. Momenteel is Jeroen Knol in onze gemeente aan het werk als kerkelijk werker. Hij 

is dit tot en met 31 december. Vanaf 1 januari hopen wij Lida Brugmans te kunnen verwelkomen als kerkelijk wer-

ker voor de duur van 4 jaar. 

 

Heilige Huisjes: Op de gemeenteavond van 4 oktober is in de Jeruzalemkerk het concept advies van de werk-

groep Heilige Huisjes gepresenteerd. Vanuit de Stinskerk waren er zo’n 20 gemeenteleden aanwezig en 10 ker-

kenraadsleden. Het concept advies bevatte enkele heftige bezuinigingsmaatregelen om kerksluitingen te voorko-

men. De wijkgemeentes krijgen meer verantwoordelijkheden. Wanneer we ‘onze eigen broek ophouden’ door te 

zorgen voor een sluitende begroting én 50% besteden aan pastoraat, dan kunnen we onze kerk openhouden. Om 

dit te kunnen realiseren moeten we wel met z’n allen de schouders eronder zetten. Meer hierover is te lezen in de 

samenvatting over het concept advies. De werkgroep neemt alle reacties mee. Op 15 november is er wederom een 

gemeenteavond in de Jeruzalemkerk (aanvang 19.30 uur) over het definitieve advies. Ook hierop kunt u weer rea-

geren. In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 26 november zal de definitieve beslissing worden ge-

nomen. 

 

Vacatures: Twee kerkenraadsleden hebben aangegeven aan het eind van hun termijn te zullen stoppen. Er ston-

den ook nog enkele vacatures open. Daarom zijn we als Stinskerkgemeente op zoek naar gemeenteleden die dit 

boeiende werk willen oppakken. Voor het werk in onze gemeente zijn nodig: 2 ouderlingen, 2 diakenen, 2 (ouder-

ling)kerkrentmeesters (het is ook mogelijk om kerkrentmeester te worden zonder het ambt uit te oefenen – je hebt 

dan geen stemrecht in de kerkenraad) en 1 voorzitter (in combinatie met het ambt van ouderling zonder pastorale 

taken). Zonder een volledige bezetting van de kerkenraad kunnen we niet draaien zoals we graag zouden willen en 

blijven er dingen liggen. Informatie over de functies is verkrijgbaar bij de kerkenraadsleden en de scriba. 

 

Samenwerking met de Open Kring: De kerkenraden van de Stinskerk en de Open Kring waren erg positief over 

de ‘zomerdienstregeling’ m.b.t. gezamenlijke diensten in de zomervakantie. De al geplande gezamenlijke diensten 

voor 2019 blijven dan ook staan. Dit zijn: 28 april (Stinskerk), 21 juli (Open Kring). 28 juli (Stinskerk), 4 aug. (Open 

Kring), 11 aug. (Stinskerk) en 27 okt. (Open Kring). 

Er is vanuit ‘Centraal’ voor maximaal drie jaar geld beschikbaar voor gemeentes voor vernieuwing en samenwer-

king. De Open Kring en Stinskerk hebben hiervoor gezamenlijk een aanvraag ingediend. Wij willen als Open Kring 

en Stinskerk dat we over drie jaar:  gezamenlijk met verschillende vormen van ontmoetingspastoraat werken, ge-

zamenlijk optrekken in het jeugdwerk en gezamenlijk het diaconaat organiseren. Voor de organisatie hiervan heb-

ben wij beroepskrachten nodig om dit proces te begeleiden. Procesbegeleiders die niet alleen beleidsmatig mee-

denken, maar ook uitvoerend aanwezig zijn. 

 

Namens de kerkenraad, Saskia Dankers (scriba) 


