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Verslag kerkenraadsvergadering 30 nov. 2017
Verslag van de gemeenschappelijke kerkenraadsvergadering van 30 november 2017 over het SamenVerder-proces. We zijn
begonnen om elkaar te vertellen wat we op de gemeenteavond van 16 november en daarna gehoord hebben. Vervolgens hebben
we dezelfde werkwijze gebruikt met de rode (warme) en blauwe (koude) kaarten om tot besluitvorming te komen over de
voorstellen. We bereikten snel overeenstemming over 6 van de 7 daarvan. Het voorstel over de diensten in de grote en de
kleine kerken en het tijdstip vergt nog meer discussie en daar zijn we nog niet uitgekomen.Gelukkig hebben we nog even
tijd om de argumenten die genoemd zijn af te wegen en begin 2018 een besluit te nemen.
Wat hebben we wel besloten:In 2018 gaan we, zoals u wellicht al weet, door met het kerkdienstenschema dat we in 2017
gehanteerd hebben. Uiteraard gaat ook het werk in de verschillende raden/werkgroepen door. Zij kunnen samen bespreken
hoe ze willen samenwerken.En verder is besloten dat [met de toelichting tussen haakjes]:" we toewerken naar één open
geloofsgemeenschap; [We zijn er van overtuigd, dat we elkaar kunnen versterken. Daarnaast willen we de samenwerking met
andere christenen behouden en waar mogelijk uitbreiden. Concreet denken we daarbij op dit moment aan de Remonstranten,
de RK parochie Vrangendael en onze RK broeders en zusters in Beek.]" we in 2018 alle moderamen- en
kerkenraadsvergaderingen in principe gezamenlijk houden, waarbij we aandacht hebben voor de cultuurverschillen binnen de
beide gemeenten; [Door samen te vergaderen kunnen we van elkaar leren, elkaar ondersteunen en misverstanden voorkomen.
We horen direct elkaars argumenten en kunnen zo nodig om verdere verduidelijking vragen. Daarnaast verlagen we op deze
manier de vergaderdruk.]" we gaan werken aan het samen laten zien van één gezicht van onze geloofsgemeenschap naar
binnen en naar buiten . Dat betekent werken aan het maken van één welkomstfolder en één website en één kerkblad. [We
denken dat een eenduidige beeldvorming zal bijdragen aan de zo noodzakelijke werving. Bovendien kunnen we op deze manier
het werk van vrijwilligers op dit gebied verlichten en vrijmaken voor andere activiteiten.]" we een werkgroep benoemen,
die nog voor september 2018 een advies aan de kerkenraad gaat voorbereiden over welk groot kerkgebouw we in de toekomst
samen gaan gebruiken en wat de rol van de kleine kerken en de andere grote kerk zal zijn; [We willen op zo objectief
mogelijke manier dit gevoelige onderwerp laten voorbereiden, zodat de kerkenraden een weloverwogen en breed gedragen
besluit kan nemen over de toekomst van de beide grote kerken. Het is essentieel dit te doen in samenhang met de rol van
de kleine kerken. Daarom zal de commissie naast een goede vertegenwoordiging vanuit de diverse geledingen van beide
gemeenten worden bijgestaan door een specialist van de Protestantse Kerk Nederland.]" we de rol van de kleine kerken
serieus onderzoeken en daar de mensen ook bij betrekken; [We zijn ons bewust van de emoties die spelen rond de kleine
kerken. Die verschillen naar gelang de woonplaats en achtergrond van onze gemeenteleden. Een goede vertegenwoordiging
zal bijdragen aan een weloverwogen besluitvorming en inbreng in de werkgroep die de keuze voor één grote kerk
voorbereidt.]" we per sectie/wijk bezoekteams van vrijwilligers, ouderling en predikant maken, die samen het pastoraat
stimuleren. [Het pastoraat is een zaak van ons allemaal. De predikanten zullen in de toekomst minder tijd voor pastoraal
werk hebben. Door de vorming van teams kunnen we elkaars taak verlichten en tegelijkertijd tegemoetkomen aan de te
verwachten toename in vraag naar pastorale hulp.]
We hebben ook het vergaderrooster van kerkenraad en moderamen voor 2018 vastgesteld. Al met al was het een vergadering
die gekenmerkt werd door een constructieve sfeer, waarbij er gelukkig ook ruimte was om de emoties aan elkaar te laten
zien en naar elkaar te luisteren.
Namens de beide kerkenraden,Germ Visser, scriba PGSG.Kees van Luijk, scriba PGGBU.
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