Verslag Algemene Kerkenraad 25 januari 2018. Na de opening door de preses (ds. Teeuwissen),
wordt de bezinning gehouden over “De leerdienst; uit de catechismus”.
Hierna wordt het moderamen van de AK voor 2018 gekozen. Voorzitter (br. Oudshoorn) en de
scriba werden al eerder voor een periode benoemd als ambtsdrager met bepaalde opdracht.
Verder worden de voorgestelde kandidaten verkozen, en wel: ds. Van Blijderveen en de brs.
Reedeker, Westland en Hoogendoorn. Voordat hij de (spreekwoordelijke) voorzittershamer
overgeeft aan br. Oudshoorn vraagt ds. Teeuwissen in gebed om zegen voor het moderamen.
Br. Oudshoorn bedankt vervolgens - namens de hele AK - ds. Teeuwissen voor zijn inzet als preses
tijdens de afgelopen vier jaar.
Bij het appel nominaal worden de nieuwe AK leden welkom geheten. Na het vaststellen van de
agenda worden de notulen van de vorige AK vergadering vastgesteld (met dank aan de notuliste)
en besproken. Dit laatste gebeurt ook met de verslagen van de twee laatstgehouden
moderamenvergaderingen.
Enkele reacties op het beleidsplan en op de gewijzigde plaatselijke regeling worden besproken.
Vervolgens worden beide ongewijzigd definitief vastgesteld.
Bij het bespreken van de ontvangen stukken komt het volgende aan bod:
* Hoofdleiding van het Hemelvaartskamp stopt na dit jaar; nieuwe hoofdleiding kan - als deze
tijdig gevonden wordt - zich goed inwerken door de voorbereidingen dit jaar mee te maken.
* Het bestuur van Stilok heeft dringend nieuwe leden nodig.
* Dit keer zal ook de AK reageren op de voorgestelde wijziging van de kerkorde, omdat juist de
algemene kerkenraad en het college van kerkrentmeesters betrokken zijn bij het onderwerp
‘rechtspositie van predikanten’.
Uitgebreid komt het besluit van de centrale evangelisatiecommissie aan bod om voor de komende
Vakantiebijbelweek:
* De activiteiten voor de jeugd van 8-9 en 10+ opnieuw te concentreren op één locatie, waarbij dit
keer gebruik gemaakt zal worden van het gebouw de Basiliek; op de centrale locatie zal er tevens
een programma voor de 5-7 jarigen zijn.
* Daarnaast alle wijken te ondersteunen bij het - in de eigen wijk - aanbieden van de
vakantiebijbelweek voor de leeftijden 5-7, als de hoofdleiding tijdig wordt gevonden (en zo ook op
tijd toegerust kan worden).
Het voorstel om van een centrale locatie gebruik te maken is mede gebaseerd op teruglopende
bereidheid binnen de gemeente om verantwoordelijkheid voor deze activiteiten te dragen. Enkele
wijken spreken de wens uit om ook in het eigen kerkgebouw het programma van 8-9 en 10+ te
kunnen organiseren. Deze wens werd, onder de voorwaarde dat de wijk zelf tijdig zorgt voor
gekwalificeerde leiding, gehonoreerd.
De AK stemt in met het verzoek van de kerkenraad van wijk Noord om de opbrengst van de ene
collecte die gehouden wordt tijdens de dienst in Het Boveneind voor hetzelfde doel te bestemmen
als de tweede collecte die gehouden wordt in de wijken.
Nadat de colleges van kerkrentmeesters en diakenen nog enkele punten over hun werk hebben
meegedeeld, en na een korte vragenronde, gaat br. Van Lunteren voor in dankgebed, en sluit de
voorzitter rond kwart voor elf de vergadering.
Ouderling A. de Vrij, scriba AK

