
Samenvatting vergadering Kerkenraad van 25 november 2019 

 

Hier een korte samenvatting van twee maanden terug. De voorzitter opende de vergadering 

met het lezen van een aantal verzen uit Jeremia 23 en Lucas 1. Na gebed zingen we lied 67.   

 

De laatste tienerdiensten met Bert van Laar en Adri Imthorn werden goed bezocht. Dat kon 

niet gezegd worden over de follow me. Voetbal en andere sporten zitten de catechese in de 

weg. Het gaat om keuzes maken. Begin volgend jaar willen we daar met de ouders over van 

gedachten wisselen. In januari gaan (zijn inmiddels) de clubs weer van start.  

 

De actie Dorcas was een succes; 3500 euro en vele dozen met voedsel (vooral dankzij de 

schooljeugd) is er opgehaald. 

 

Ad Bor geeft aan per 1 januari aan de slag te gaan als kerkelijk werker in Boskoop. Ad heeft 

12 jaar lang met veel plezier en in goede samenwerking zijn taak vervuld. Ad blijft 

gemeentelid en als zodanig lid van het pastoraalteam. 

 

De begroting wordt besproken. Deze komt uit op een negatief resultaat. Dit kan wellicht 

opgevangen worden door een meevallende kerkbalans.  

 

Aan de orde is de profielschets voor een nieuwe kerkelijk werker. Een commissie heeft 10 

aandachtspunten opgesteld. De belangrijkste is wel het voorstel om voor een jeugdwerker te 

kiezen. Deze kan structuur brengen in het jeugdwerk en stimulator zijn. Opgemerkt wordt dat 

de ouderen daarmee in de knel kunnen komen. De vraag wordt gesteld of het niet beide 

groepen kan omvatten. Dit zou een uitbreiding van de huidige zeven uur met zich 

meebrengen. Een ruime meerderheid  vindt dat de commissie verder kan werken aan het 

voorstel. Daarnaast zoeken naar aanvullende oplossingen voor de ouderen.  

  

Het preekrooster en de groslijst voor het komende jaar worden vastgesteld. Er gaat gezocht 

worden naar een nieuwe preekvoorziener. Caspert v.d. Wel gaat er na ruim 10 jaar mee 

stoppen.  

 

Er wordt door Jeroen Zwaan uitleg gegeven waarom hij toch jeugdouderling wil blijven. 

Daarbij gaat de voorkeur uit om dit voorlopig alleen te doen. Hij heeft de steun van een 

aantal gemeenteleden, die hem terzijde staan. De kerkenraad gaat hier mee akkoord. 

 

De vergadering wordt gesloten door ouderling Adri Imthorn met gebed. 

 


