Verslag Algemene Kerkenraad 21 juni 2018. De vergadering begint, na lezing van Psalm 100 en
gebed, met bezinning over het onderwerp ‘Muziek – zingen op zondag’.
De wijkgemeente rond de Oude Kerk heeft een korte notitie opgesteld waarin dank~ en zorgpunten
staan vermeld. Met dankbaarheid wordt vastgesteld dat de lijst met dankpunten lang is.
De leden van de AK praten met elkaar door over een tweetal vragen:
* hoe bevorderen we een klimaat waarin het verlangen ontstaat om te verdiepen, te leren, voorbij de
oppervlakkigheid te komen, en
* hoe bevorderen we een bereidheid om als ouderen en jongeren in de gemeente naar elkaar te
luisteren en meer begrip voor elkaar te krijgen?
Als eerste krijgt het college van diakenen de gelegenheid om de jaarrekening 2017 te presenteren
aan de AK. De (inmiddels afgetreden) penningmeester br. Van Aggelen geeft een korte toelichting
en beantwoordt een aantal vragen.
Vervolgens neemt de AK het eerder uitgebrachte advies van de financiële adviescommissie over, en
wordt de jaarrekening voorlopig vastgesteld. Nadat de leden van de gemeente de mogelijkheid
hebben gehad om te reageren op deze jaarrekening mag het moderamen de jaarrekening definitief
vaststellen. De AK bedankt allen die hebben bijgedragen aan het opstellen en beoordelen van deze
jaarrekening.
Vervolgens wordt de jaarrekening 2017 van de Hervormde gemeente toegelicht door br. G. Juffer,
penningmeester van het college van kerkrentmeesters. Ook deze jaarrekening wordt na toelichting
en bespreking door de AK met dank voorlopig vastgesteld. Voor de definitieve vaststelling geldt
dezelfde procedure als bij de jaarrekening van het college van diakenen.
Beide jaarrekeningen zullen in verkorte vorm in het kerkblad worden gepubliceerd.
I.v.m. de wetgeving rond privacy is een verklaring opgesteld; deze wordt door de AK besproken en
vastgesteld en zal op korte termijn op de website worden geplaatst. Er zal voorlichting worden
gegeven aan ambtsdragers en medewerkers van de Hervormde gemeente over de implicaties van
deze wetgeving.
N.a.v. de bespreking in mei rond pastoraat met het oog op de toekomst wordt de opgestelde
‘handreiking voor pastorale vormen’ vastgesteld en adviseert de AK de wijkkerkenraden om hier
gebruik van de maken. De wijkgemeente rond de Sionskerk heeft aangegeven er concreet mee aan
de slag te gaan en zal de opgedane ervaringen t.z.t. delen met de andere wijken.
Na de rondvraag gaat ds. Russcher voor in dankgebed, en sluit de voorzitter om 22.18 de
vergadering, en wenst hij iedereen een goede zomerperiode toe.
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