Verslag vergadering Moderamen 8 januari 2018
1)
Welkom en opening vergadering
Rob heet iedereen welkom. We gaan ons richten op de toekomst van de kerk en
houden hiermee rekening met
het vastgestelde Beleids- cq werkplan. Bespreekpunten voor de grote KR
vaststellen in het MR.
Joep opent de vergadering met een gedeelte uit Jesaja 55 .
2)

Mededelingen
o Nashville-verklaring
Natuurlijk hebben wij als leden van het Moderamen ook gehoord over de
Nashville-verklaring. Er ontstaat een discussie of wij als Kleine Kerk hier “iets”
mee willen en zo ja “wat”? Omdat wij van mening zijn dat we dit binnen de
gehele Kerkenraad moeten bespreken, wordt het punt verzet naar de
Kerkenraadsvergadering van 15 januari 2019.
o Lief en Leed
Wordt niet genotuleerd
3)
Beleids/werkplan n.a.v. Gemeente Ochtend 6 januari j.l.
De opkomst was ongeveer 50 personen. De vraag rijst of het een goed idee was
om dit tijdens de Nieuwjaarsreceptie te organiseren? Er waren weinig vragen
n.a.v. het beleidsplan, er waren wel suggesties.
De presentatie dient nog op de website geplaatst te worden.
o Commissies
Voor leden van de commissies moeten we gaan werven. Wie zou er in moeten
zitten? En de personen benaderen wie gaat dit doen? We moeten in de toekomst
meer projectmatig gaan werken. Het beleid moet worden bepaald door de KR.
De KR is verantwoordelijk voor de erediensten.
o Preekrooster en erediensten
De lijst van predikanten moet goed worden gecontroleerd en er moet worden
aangegeven welke predikanten niet meer worden uitgenodigd. Verder moet de

inhoud van de dienst bepaald worden binnen een bepaald format liturgie en
liedboek. Dit is een actie voor de dominee.
4) Evaluatie diensten rondom de Kerst en Oud en Nieuw
o Kerstnachtdienst
De Kerstnachtdienst is goed bezocht. Kerk zat helemaal vol.
o Eerste Kerstdag, eerste dienst
De eerste dienst van 9.30 uur op eerste kerstdag is uitgelopen, er waren teveel
liederen tijdens de dienst.
o Eerste Kerstdag, familiedienst
De tweede dienst om 11.uur de familiedienst was het de bedoeling dat op de
eerste rij 5 stoelen leeg zouden
blijven, om zo te laten zien dat we begaan zijn met het lot van kinderen die geen
kinderpardon hebben
gekregen.
o Oudjaarsdienst
In de dienst van Oud en Nieuw was het merendeel katholiek.
De kindernevendienst is goed bezocht in de maand december. In januari is het
alweer minder.

5) Vaststelling agenda komende KR
o Op de agenda de Nashville-verklaring
o Uit de commissies komen geen agendapunten.
6) Communicatie
De communicatiecommissie moet gevoed worden door de KR, maar de
commissie dienst zelf ook met ideeёn te komen richting de Kerkenraad. Ook
moet de website worden aangepast. Hoe willen we communiceren naar buiten
en binnen de Organisatie/KR? De Kerkenraad zal de leden van de
Communicatiecommissie uitnodigen om een vergadering bij te wonen en hun
jaarplan te presenteren.
7) Rondvraag
Niet aan de orde geweest.
8) Einde Vergadering
Joep sluit de vergadering met gebed.

