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Juni 2014 

 Er is een commissie in het leven geroepen om gedurende een jaar acties te organiseren om €10.000.- 
te verdienen, voor het opknappen van de Nije Kompe.   

 Bij  trouwdiensten wordt in het vervolg niet gecollecteerd. Voor leden van de gemeente zal de 
trouwbijbel een cadeau zijn. Voor niet-leden die graag gebruikt willen maken van onze kerk zal er een 
bijdrage worden gevraagd. Wel zal het bruidspaar zelf zorg moeten dragen voor de bloemen en de 
organist. 

 In de consistorie ligt een preek klaar die voorgelezen kan worden door de ouderling (van dienst). De 
liederen van de liturgie van de betreffende zondag die klaar is voor de beamer zal gebruikt worden. 
 
 

September 2014 

 Voortaan zullen we bij de afkondigingen bij de bestemming van de bloemengroet zowel de voornaam als 
de achternaam gebruiken.  

 We besluiten dat het alleen de zes weken van de zomervakantie geen koffiedrinken na de dienst zal 
zijn. 

 
Oktober 2014 

 Twee keer per jaar, als er een gastpredikant voorgaat bij een avondmaalsdienst, blijven de kinderen bij 
de kindernevendienst. De keren dat ds. Jeannette voorgaat zijn de kinderen wel bij het avondmaal 
aanwezig. Ds. Jeannette gaat de volgorde van de liturgie dan aanpassen. Het avondmaal gaan we aan 
het begin van de dienst houden. Deze constructie gaan we voor eerst voor een jaar volgen en daarna  
evalueren.  

 
November 2014 

 Vanaf nu zullen gemeenteleden  vanaf 75 jaar met de verjaardag de bloemengroet van de zondag 
ontvangen. Eerder was dit vanaf 70 jaar.  
 

 
Februari 2015 

 De kerkenraad heeft officieel besloten dat onze kerk voortaan Protestantse Gemeente van 
Drachtstercompagnie gaat heten.  

 Vanaf 2016 zullen er minder preekleesdiensten komen. Het aantal diensten zal ongeveer gehalveerd 
worden, van 20 naar 10.  

 
Mei 2015 

 Bij een sterfgeval van een gemeentelid wordt het in memoriam in de Keppelstok geschreven door de 
predikant.  

 
 
 

 


