Verslag Algemene Kerkenraad 17 mei 2018. De vergadering begint, na lezing van Lukas 24:50-53
en gebed, met bezinning over het onderwerp ‘Dankzegging en voorbede – twee Bijbelse
opdrachten’.
De wijkgemeente rond de Julianakerk-Noord informeert de leden van de AK over zaken die goed
gaan in de wijkgemeente of juist zorgen baren. Dit heeft als doel de andere wijken in staat te stellen
mee te leven met wat er gebeurt, en ook om van elkaar te kunnen leren. De belangrijkste punten zijn
* de goede samenwerking met wijkgemeente Dragonder
* andere vergaderstructuur waardoor er in de grote kerkenraad meer ruimte is voor bezinning
* het afhaken van jongeren (vanaf ongeveer 15 jaar) is een punt van zorg; dit wordt herkend door
de leden uit de andere wijken. Er wordt verder gesproken over mogelijkheden om de binding met de
kerk te vergroten.
ICF: er is overleg geweest met ICF, o.a. over het gebruik van De Hoeksteen, en over de vraag of de
Hervormde gemeente opnieuw voor drie jaar als samenwerkingspartner bij de pioniersplek ICF
betrokken wil zijn. De AK gaat hier graag mee akkoord.
Vacature scriba AK: in januari ontstaat er een vacature; de leden wordt verzocht om namen van
kandidaten voor scriba in te dienen.
CZC: er wordt – met dankbaarheid voor het vele verrichte werk – kennis genomen van het
jaarverslag van de centrale zendingscommissie.
Benoemingen:
* br. L. van den Berg (Kerkewijk 74G) wordt benoemd tot lid van de participantenraad van Charim;
* op verzoek van het bestuur van de SHS stemt de AK in met de volgende benoemingen:
* br. S. van Ramshorst tot directeur Prinses Beatrixschool
* zr. J.H. Goedhart-Theunisse tot locatieleider van deze school
* br. J.J. Vermeer tot locatieleider van de Engelenburgschool en
* br. M.M. Roelofse tot directeur-bestuurder.
De AK neemt dankbaar kennis van de rapportage die de brs. Belo en Luth hebben opgesteld m.b.t.
het door hen uitgevoerde project over Pastorale Vormen. Kernpunt is de houdbaarheid van het
pastoraat op langere termijn. Nu is sprake van een grote belasting van predikanten en ouderlingen;
het rapport is een verkenning hoe deze belasting over meer schouders kan worden verdeeld. In het
gesprek komen mogelijkheden aan bod om de bewustwording bij gemeenteleden hierover te
vergroten.
Op basis van de rapportage en het gesprek hierover in de AK zal het moderamen in een volgende
vergadering met voorstellen komen rond dit thema.
De vergadering besluit deelname aan het Focus-traject van de IZB door de wijk rond het
Ontmoetingshuis mogelijk te maken door de kosten hiervan in de begroting van de komende jaren
op te nemen.
Na de rondvraag gaat ds. Ten Hove voor in dankgebed, en sluit de voorzitter elf minuten voor elf de
vergadering.
Ouderling A. de Vrij, scriba AK

