Verslag Algemene Kerkenraad 22 november 2018. We lezen vanavond enkele verzen uit Jesaja 2,
waarna de bezinning gaat over Doelgroepen – Passend preken, uit het boek In de Kerk, bij God
Aan de hand van het beleidsplan wordt kort teruggekeken naar de realisatie van het beleidsplan
2018-2021, en in het bijzonder de actiepunten voor 2018. Alle punten zijn opgepakt, en voor de
meeste geldt dat er nog meer aan gedaan moet worden. In de eerste vergadering van 2019 zal er
uitgebreider stil gestaan worden bij de prioriteiten voor dat jaar.
Vanuit het beleidsplan is ook de intentie ontstaan om de predikanten (nog) meer dan nu het geval is
zich te laten richten op geestelijk leiderschap. Om hier invulling aan te kunnen geven, en ook met
het oog op werkdruk, is gezocht naar mogelijkheden om te komen tot meer inzet van kerkelijk
werkers. Al voor de zomer is gestart met het ontwikkelen van beleid op dit gebied, en – na enkele
besprekingen met predikanten, leden van het moderamen van de AK en van het college van
kerkrentmeesters – is hier een voorstel voor opgesteld. De algemene kerkenraad stelt dit vast als
beleid voor de komende jaren; de concrete uitwerking ervan wordt nu ter hand genomen.
De begroting van de Hervormde gemeente wordt besproken; hierin is de extra inzet van kerkelijk
werkers al opgenomen. De AK stelt de begroting voorlopig vast waarna deze gepresenteerd kan
worden aan de gemeente.
Ook de begroting 2019 van de diaconie wordt – na toelichting door de penningmeester – voorlopig
vastgesteld. Hetzelfde geldt voor het collecterooster 2019 en het preekrooster 2020.
Tot slot van de reeks cijfers wordt nog de jaarrekening 2017 van de St. ter Bevordering van het
Hervomd Onderwijs goedgekeurd.
Benoeming ambtsdrager
In de vacature scriba AK die in 2019 ontstaat heeft de algemene kerkenraad benoemd br. G.J.
Oomen, Vuurvlinderronde 28. Eventuele bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de
benoeming kunnen tot 15 december ingediend worden bij de huidige scriba (scriba-ak@hgv-kb.nl of
Kerkelijk bureau, Fluitersstraa 2, Veenendaal.
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