
Verslag Algemene Kerkenraad 22 maart 2018. Na de opening door de preses, br. Oudshoorn, 

wordt de bezinning gehouden over “Collecte; geven is teruggeven”. 

Na bespreken en vaststellen van notulen delen de AK-leden uit de wijk rond het Ontmoetingshuis 

hun ervaringen met de kerkenraad. De reden dat dit nu (voor het eerst) wordt gedaan is invulling 

geven aan de AK als platform voor het uitwisselen van mooie en ook moeilijke zaken met elkaar, 

om van elkaar te leren en elkaar tot steun te kunnen zijn. De huisvesting van de wijkgemeente en 

ook de wens om – meer dan nu – missionaire gemeente te zijn worden besproken. 

 

Op verzoek van br. Ten Brinke staat deze vergadering het thema ‘kerk en eenzaamheid’ op de 

agenda. Hij leidt dit onderwerp in, en pleit ervoor dat de Hervormde gemeente een lobby richting 

politiek en woningbouwverenigingen start om zo op de komen voor met name eenzame ouderen. 

De kerk zou hierin het voortouw kunnen nemen waarbij de uitvoering door vooral door de 

burgerlijke gemeente en andere instellingen gedaan kan worden. Het college van diakenen zal zich 

nu eerst over dit voorstel buigen. 

 

Vanuit het college van kerkrentmeesters wordt genoemd dat de statistische gegevens per 1/1/2018 

bekend zijn. Het aantal pastorale eenheden is in het afgelopen kalenderjaar met 3 % gedaald.  

Een aantal wijken is online op de nieuwe website, de overigen volgen nog. 

 

Met dankbaarheid wordt kennis genomen van het feit dat br. K. de Jong zijn benoeming tot lid van 

de financiële adviescommissie heeft aangenomen. Ook stelt de AK het reglement voor deze 

commissie definitief vast. 

Op voorstel van het college van diakenen wordt br. G. van Aggelen benoemd tot diaken met 

bepaalde taak: penningmeester van de diaconie (zie hieronder). 

Tot slot gaat br. Moggré voor in dankgebed, en sluit de voorzitter even voor 10 uur de 

vergadering. 

Benoeming diaken met bepaalde opdracht 

Eerder dit jaar bent u geinformeerd over de ontstane vacature binnen de diaconie. De AK heeft 

kennis genomen van de namen die vanuit de gemeente zijn ingediend, en heeft vervolgens br. G. 

van Aggelen (Meentweg 4, Bennekom) benoemd tot diaken. Br. Van Aggelen heeft inmiddels te 

kennen gegeven deze benoeming aan te nemen. Als er bezwaren zijn tegen de gevolgde procedure, 

of tegen de benoeming van br. Van Aggelen, kunt u dit schriftelijk of via email (scriba-ak@hgv-

kb.nl) te kennen geven. 

Ouderling A. de Vrij, scriba AK  
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