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Besluitenlijst en aandachtspunten kerkenraadsvergaderingen augustus 2011 t/m juni 2012
Augustus 2011
• Genezingsdiensten zullen in het vervolg ‘Dienst van gebed om genezing’ worden genoemd.
• Henny v.d. Vee is de nieuwe contactdame voor wijk 4.
September 2011
• Dit seizoen zullen de GemeenteGroeiGroepen zelfstandig blijven draaien, gebruikmakend van het
bestaande materiaal, zonder toerusting. Voor het seizoen 2012 – 2013 zal er een nieuwe opzet komen.
• We besluiten om voorlopig door te gaan met het wekelijkse koffiedrinken na de dienst.
• We besluiten om een aantal Avondmaalsdiensten door gastpredikanten in te laten vullen om hiermee te
voorkomen dat ds. Van der Veen bijna alleen nog voorgaat in ‘bijzondere’ diensten.
December 2011
• We spreken af dat, wanneer er na de kerkdienst een deurcollecte wordt gehouden, het dankgebed in de
consistorie pas plaats zal vinden als de dienstdoende diakenen weer terug zijn.
• Er zal opnieuw aandacht worden geschonken aan de voorbereiding op het Heilig Avondmaal.
We spreken af om dit voortaan aan de dienstdoende voorganger, die op de zondag voorafgaande aan
de viering voorgaat, door te geven.
Januari 2012
• Dit jaar zal er geen cursus pastoraat worden georganiseerd.
Februari 2012
• Aan de dienstdoende voorganger zal in het vervolg gevraagd worden om ook voor de kinderoppas te
bidden tijdens de eredienst.
• We spreken af om door te gaan met het aanbieden van diensten van gebed om genezing en om
hiermee samen te werken met de Protestantse Gemeente te Drachten.
Maart 2012
• We spreken met elkaar af dat het aangaan van de discussie over het Open Avondmaal op de agenda zal
komen als het beleidsplan van onze kerk weer herzien moet worden (over ± 2 jaar).
• Leden van onze gemeente die nog wel ingeschreven staan maar geen contact wensen zullen worden
bezocht door de wijkouderlingen. In de eerste plaats om belangstelling te tonen maar ook om te vragen
naar hun lidmaatschap.
• Dominee Van der Veen zal haar werkzaamheden zoveel mogelijk aan het begin van de week gaan
uitvoeren. Op maandag, dinsdag en woensdag.
April 2012
• De Zending en Evangelisatie commissie maakt een opzet voor een kostenplaatje voor de komende
kerstviering(en)
• Het college van kerkrentmeesters geeft aan dat de stoep bij de hoofdingang wordt aangepakt en er
nagedacht wordt over het opknappen van de zalen van de Nije Kompe. Er is een commissie
samengesteld.
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Mei 2012
• In september wordt de cursus “Vrijheid en Herstel “gehouden
• Het jaarthema 2012 / 2013 wordt “vergeving”
• Er zullen ministryteams worden samengesteld.
Juni 2012
•
ds. Jeannette gaat het komende jaar samen met een aantal gemeenteleden de cursus
bevrijdingspastoraat van Wilkin van de Kamp volgen.
September 2012
• De notulen van de kerkenraadsvergadering worden pas verstuurd na de moderamenvergadering zodat
ze daar eerst behandeld kunnen worden.
• Op de gemeenteavond van 5 oktober wordt het onderwerp “de doop” behandeld. ds. v.d. Brink uit
Wijnjewoude zal de inleiding verzorgen.
Oktober 2012
• In het voorjaar zal er een Taizé viering worden gepland
• Vanaf januari 2013 worden er door de diaconie inloopmiddagen georganiseerd op zondag, één keer in
de maand, te beginnen in januari 2013
November 2012
• In januari gaat de kerkenraad een bezinningsdag houden o.l.v. gemeenteadviseur Ate Klomp
Januari 2013
• We besluiten dat het zingen van het ‘ere zij God’ op kerstavond vanaf dit jaar niet meer op straat maar
op het eigen terrein van de kerk plaats zal vinden. Dit i.v.m. de veiligheid.
• We besluiten om op de gemeenteavond van april het thema verscheidenheid te behandelen en hiervoor
de theoloog Otto de Bruijne uit te nodigen.
•
Maart 2013
• Jaargesprek met de predikante
April 2013
• Het jaarthema 2013 / 2014 wordt: Geloof, hoop en liefde.
Mei 2013
• in het najaar volgen we weer de cursus basispastoraat.
• We besluiten dat het nieuwe liedboek tijdens de startzondag geïntroduceerd zal worden
Oktober 2013
•
Bij bijzondere avonddiensten verzorgt de organisator zelf de collecte.
•
We besluiten dat met ingang van 2014 de dienst op Paasmaandag zal komen te vervallen.
Januari 2014
•
In maart 2014 wordt er gestart met ministryteams, gebedsteams die na de dienst met gemeenteleden
die daar behoefte aan hebben gaan bidden.
Maart 2014
•
Gemeenteleden die het ministry gebed verzorgen na de dienst zullen ook aanwezig zijn bij het
consistorie gebed
April 2014
•
Het jaarthema 2014/2015 wordt: “Van wat voor kerk dromen wij”
•
Op de gemeenteavond is besloten dat onze kerk voortaan Protestantse Gemeente van
Drachtstercompagnie gaat heten.
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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.
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